
العدد العدد 27
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 12  رجب  رجب عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 22 مايو سنة  مايو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرســوم رئـاسيّ رقم 13-123 مـؤرّخ في 22 جـمــادى األولى  عـام 1434  اGـوافق 3 أبـريـل سـنـة q2013 يـتــضـمّن الــتّـصــديق عـلى
مـعـاهدة اGـنظـمـة العـاGـية لـلـملـكيـة الـفكـريـة (الويـبـو) بشـأن حق اGـؤلفq اGعـتـمدة بـجنـيف بـتاريخ 20 ديـسمـبر سـنة
........................................................................................................................................................1996

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 13-191 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 اGوافق 19 مايو سنة q2013 يتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما
وطنيا للصحافة..........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 13-192 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 اGوافق 19 مـايـو سـنة q2013 يتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى ميـزانـية
تسيير وزارة األشغال العمومية....................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 13-193 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 اGوافق 19 مـايـو سـنة q2013 يتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى ميـزانـية
تسيير وزارة التجارة.................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 اGوافق 20 مايـو سنة q2013 يـتعـلق بـالتـعويض  عن خـطرالـعدوى
لفائدة مستخدمي اGؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة...........................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13-195 مـؤرخ في 10 رجب عـام 1434 اGـوافق 20 مــايـو ســنـة q2013 يــتـعــلق  بـالــتـعــويض  عن اGـنــاوبـة
لفائدة مستخدمي اGؤسسات العمومية للصحة...............................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 13 - 110 مـؤرخ في 5 جـمــادى األولى عـام 1434 اGـوافق 17 مـارس ســنـة q2013 يـنــظم اسـتــعـمــال اGـواد
اGستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها واGنتجات التي حتتوي عليها (استدراك).....................................................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة ا>اليةوزارة ا>الية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 11  مـحــرّم عـام 1434 اGـوافق 25 نــوفـمــبـر ســنـة q2012 يـتــضـمن انــتـداب  الــضـبــاط وأعـوان
الشرطة القضائية التابعX لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان اGركزي لقمع الفساد...........................................

قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 25 أبريل سنة q2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
واGالية في اGديرية العامة للميزانية.............................................................................................................

وزارة الطاقة وا>ناجموزارة الطاقة وا>ناجم

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 6 ذي الــقـعــدة عـام 1433 اGـوافق 23 ســبــتـمــبــر ســنـة q2012 يــحــدد كـيــفــيـات تــســيـيــر حــسـاب
التخصيص اخلاص رقم 105 - 302 الذي عنوانه "صندوق األمالك العمومية اGنجمية" ومتابعته وتقييمه................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1433 اGوافق 7 أكتـوبر سنة q2012 يعدل القـرار الوزاري اGشترك اGؤرخ
في 18 جـمادى الـثـانيـة عام 1421 اGـوافق 17 سـبتـمـبر سـنة 2000 الذي يـحـدد قائـمـة اإليرادات والـنـفقـات اGـسجـلـة على
حساب التخصيص اخلاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 19 ذي احلـجــة عـام 1433 اGـوافق 4  نـوفــمــبــر ســنـة q2012  يــحـدد تــصــنـيـف اGـركــز الــوطـني
للكتاب وشروط االلتحاق باGناصب العليا التابعة له.......................................................................................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 13-123 مؤر مؤرّخ في خ في 22 جـمادى األولى جـمادى األولى
 عــام  عــام 1434  اGــوافق   اGــوافق 3 أبــريل  أبــريل ســنــة ســنــة q2013 يــتــضــمq يــتــضــمّن
الـتالـتّصـديق عـلى مـعـاهدة اGـنـظـمـة العـاGـيـة لـلمـلـكـيةصـديق عـلى مـعـاهدة اGـنـظـمـة العـاGـيـة لـلمـلـكـية
الــفــكــريــة (الـــويــبــو) بــشــأن حق اGـــؤلفq اGــعــتــمــدةالــفــكــريــة (الـــويــبــو) بــشــأن حق اGـــؤلفq اGــعــتــمــدة

بجنيف بتاريخ بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 1996.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-11 منهGال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبـــعـــد االطالع عـــلى مـــعـــاهـــدة اGـــنـــظـــمـــة الـــعـــاGـــيــة
لـلـمـلـكـيـة الـفـكـريـة (الـويـبـو) بـشـأن حق اGـؤلفq اGـعـتـمـدة

q1996 بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : يصـدّق على مـعاهـدة اGنـظمـة العـاGية
qـــؤلفGلـــلــــمـــلـــكـــــيـــة الـــفـــكـــريـــــة (الــــويـــبـــــو) بـــشـــأن حــق ا
اGعتـمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسـمبر سنة q1996 وتنشر
في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة

الشّعبيّة.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اGوافق 3 أبريل سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ
معاهدة الويبو بشأن حق اGؤلف (لسنة معاهدة الويبو بشأن حق اGؤلف (لسنة 1996)

والبيانات اGتفق عليها في اGؤتمر الدبلوماسي الذيوالبيانات اGتفق عليها في اGؤتمر الدبلوماسي الذي
اعتمد اGعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة اعتمد اGعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة 1971) اGشار) اGشار

إليها في اGعاهدةإليها في اGعاهدة

معاهدة الويبو بشأن حق اGؤلف (لسنة معاهدة الويبو بشأن حق اGؤلف (لسنة 1996) ) (*)(*) 

قائمة احملتوياتقائمة احملتويات
الديباجة

اGادة 1  : عالقة هذه اGعاهدة باتفاقية برن

اGادة 2  : نطاق حماية حق اGؤلف

اGــادة 3  : تـــطـــبـــيق اGـــواد من 2 إلى 6 مـن اتــفـــاقـــيــة
برن

اGادة 4  : برامج احلاسوب

اGادة 5  : مجموعات البيانات (قواعد البيانات)

اGادة 6  : حق التوزيع

اGادة 7  : حق التأجير

اGادة 8  : حق نقل اGصنف إلى اجلمهور

اGــــادة 9  : مـــــدة حـــــمـــــايــــة مـــــصـــــنـــــفـــــات الـــــتـــــصـــــويــــر
الفوتوغرافي

اGادة 10  : التقييدات واالستثناءات

اGــــادة 11  : االلـــــتــــزامـــــات اGــــتــــعـــــلــــقـــــة بــــالــــتـــــدابــــيــــر
التكنولوجية

اGــــادة 12  : االلــــتــــزامــــات اGــــتــــعـــلــــقــــة بــــاGــــعــــلــــومـــات
الضرورية إلدارة احلقوق

اGادة 13  : التطبيق الزمني

اGادة 14  : أحكام عن إنفاذ احلقوق

اGادة 15  : اجلمعية

اGادة 16  : اGكتب الدولي

اGادة 17  : أطراف اGعاهدة

اGــادة 18  : احلـــقــــوق وااللـــتـــزامــــات اGـــتــــرتـــبــــة عـــلى
اGعاهدة

(*) (*) � اعــتــمــاد هــذه اGــعــاهــدة في مــؤتــمــر الــويــبــو الــدبــلــومــاسي
اGـعـني بــبـعض مـسـائل حــق اGـؤلف واحلـقــــوق اGـشـابـهـة في جـنـيف في

20 ديسمبر/ كانون األول سنة 1996.

(*) (*) الـبـيــانـات اGـتـفـق عـلـيــهـا في اGـؤتــمـر الـدبــلـومـاسي (الــذي اعـتـمـد
اGـعـاهـدة) بـشـأن بـعض أحــكـام هـذه اGـعـاهـدة تـرد في احلـواشي الـسـفـلـيـة حتت

األحكام اGعنية.

احملتويات
مـــعـــاهـــدة الـــويـــبـــو بـــشـــأن حق اGـــؤلف
(لسنة 1996) (*).........................................
أحكـام اتفـاقيـة برن حلـمايـة اGصـنفات
األدبيـة والـفـنيـة (لـسـنة 1971) اGـشـار إلـيـها
في معاهدة الويبو بشأن حق اGؤلف.........

الصفحة

3

8
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(2) لـيس فـي هـذه اGــعـاهـدة مــا يـحــد من االلــتـزامـات

اGــتـــرتــبــة حــالــيـــا عــلى األطــراف اGـــتــعــاقــدة بـــعــضــهــا جتــاه
الـبـعض اآلخـر بـنـاء عــلى اتـفـاقـيـة بـرن حلـمـايـة اGـصـنـفـات

األدبية والفنية.

(3) تـــشــيـــر عــبـــارة "اتـــفــاقـــيـــة بــرن" فـــيـــمــا يـــلي إلى

وثـيـقـة بـاريس اGـؤرخة في 24 يـولـيـو / تـمـوز سـنة 1971
التفاقية برن حلماية اGصنفات األدبية والفنية.

(4) عــلـى األطــراف اGــتـــعــاقــدة أن تـــراعي اGــواد من 1
إلى 21 واGلحق من اتفاقية برن.(1)

اGاداGادّة ة 2
نطاق حماية حق اGؤلفنطاق حماية حق اGؤلف

تــشـمل احلـمــايـة اGـمــنـوحـة �ــوجب حق اGـؤلف أوجه
الـتـعـبـيـر ولـيس األفـكـار أو اإلجـراءات أو أسـالـيب الـعـمل

أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها.

اGاداGادّة ة 3
تطبيق اGـواد مـن تطبيق اGـواد مـن 2 إلى  إلى 6 من اتفاقية برنمن اتفاقية برن

تـــطــبـق األطــراف اGـــتــعـــاقـــدة أحــكـــام اGــواد من 2 إلى 6 من
اتـفــاقــيــة بـــرن في شــأن احلـمــايـــة اGــنــصـــوص عــلـيــهــــا في هـذه

اGعاهدة مع مـا يلزم من تبديل.(2)

اGادة 19  : التوقيع على اGعاهدة
اGادة 20  : دخول اGعاهدة حيز التنفيذ

اGادة 21  : التـاريخ الفـعلي الـذي يصـبح فيه الـكيان
طرفا في اGعاهدة

اGادة 22  : عدم جواز التحفظ على اGعاهدة
اGادة 23  : نقض اGعاهدة
اGادة 24  : لغات اGعاهدة
اGادة 25  : أمX اإليداع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الديباجةالديباجة
qتعاهدةGإن األطراف ا

إذ حتــــدوهــــا الــــرغــــبـــة فـي تــــطــــويـــر حــــمــــايــــة حــــقـــوق
اGـؤلفـX في مـصـنـفـاتهـم األدبيـة والـفـنـيـة واحلفـاظ عـلـيـها

qبطريقة تكفل أكبر قدر �كن من الفعالية واالتساق
وإذ تــقـر بـاحلـاجــة إلى تـطـبــيق قـواعـد دولــيـة جـديـدة
وتـوضـيح الـتـفـســيـر اخلـاص بـبـعض الـقــواعـد اGـعـمـول بـهـا
إليـجـاد حـلول مـنـاسـبـة للـمـسـائل الـناجـمـة عن الـتـطورات
احلديـثة في اجملـاالت االقتـصـادية واالجـتمـاعيـة والثـقافـية

qوالتكنولوجية
وإذ تــــقــــر �ــــا لــــتـــطــــور تــــكــــنــــولــــوجـــيــــا اGــــعــــلــــومـــات
واالتـــــصـــــاالت وتــــقـــــاربـــــهـــــا من أثـــــر عـــــمــــيـق في ابـــــتـــــكــــار

qصنفات األدبية والفنية واالنتفاع بهاGا
وإذ تــشـــدد عــلى مـــا لـلـحـمــايـــة اGـمــنـوحـــة �ـــوجب
حـــق اGـــؤلف مـن أهـــمــــــيـــة بــــــارزة في حــــفــــز االبــــتـــكـــــار

qاألدبي والفني
وإذ تــقـــــر بـــاحلـــاجــــة إلـى احملـــافــظـــــــة عــلى تــــوازن
بـX حـقـوق اGؤلـفـX ومـصـلـحــة عـامــة اجلـمـهـورq ال سـيّـمـا
في مــجـــــاالت الـــتــعــلــــــيـم والــبــحث وإمـــكـــانـــــيــة االطالع

qعلومات كما يتجلى في اتفاقية بـرنGعـلى ا

قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
عالقة هذه اGعاهدة باتفاقية برنعالقة هذه اGعاهدة باتفاقية برن

(1) هذه اGعـــاهدة اتفــاق خـــاص �عنى اGادة 20 من

اتـفاقيـة برن حلمـاية اGصـنفـات األدبية والـفنيـة بالنـسبة
إلى األطـراف اGــتـعـاقــدة من بـلــدان االحتـاد اGـنــشـأ �ـوجب
تـلك االتـفاقـيـة. وليـست لـهذه اGـعـاهدة أي صـلـة �عـاهدات
أخــرى خالف اتــفــاقــيــة بــرنq وال تـــخل بــأي حق أو الــتــزام
من احلـــقــوق وااللـــتــزامـــات اGـــتــرتـــبـــة عــلـى أي مــعـــاهــدات

أخـرى.

(1) بــيــان مــتــفق عــلــيه بــشــأن اGــادة 1 (4) : يــنــطــبق حق الــنــسخq كــمــا

نصت عـليه اGادة 9 من اتـفـاقيـة بـرنq واالستـثـناءات اGـسـموح بـها بـنـاء على
تــلـك اGــادةq انــطـــبــاقـــا كــامال عـــلى احملــيط الـــرقــميq وال ســـيــمـــا عــلى االنـــتــفــاع

باGصنفات في شكل رقمي.

ومن اGـــفـــهــــوم أن خـــزن مـــصـــنـف مـــحـــمي رقــــمي الـــشـــكـل في وســـيط
إلكتروني يعتبر نسخا �عنى اGادة 9 من اتفاقية برن.

(2) بـيــان مـتــفق عــلـيـه بـشــأن اGـادة 3 : مـن اGـفــهــوم أنه يــنــبــغي قـراءة

الـعـبــارة "دول االحتــاد" الـواردة في اGـواد من 2 إلى 6 من اتـفـاقـيـة بـرنq لدى
تـطــبـيق اGـادة 3 مـن هـذه اGــعـاهــدةq كــمـا لــو كـانـت تـشــيـر إلـى طـرف مــتـعــاقـد
�ـوجب هـذه اGـعـاهـدة لـدى تـطـبـيق تـلك اGـواد مـن اتفـاقـيـة بـرن فـيـمـا يـتـعـلق
بـاحلـمـايـة اGنـصـوص عـلـيـهـا في هـذه اGـعاهـدة. ومن اGـفـهـوم أيـضـا أنه يـنـبغي
qواد من اتـفـاقيـة برنGقـراءة العـبـارة "دولة خـارج االحتاد" الـواردة في تـلك ا
في الـظروف ذاتـهاq كمـا لو كـانت تشـير إلى بـلد ليس طـرفا مـتعـاقدا �وجب
هـذه اGعـاهدةq وأنه يـنبـغي قـراءة عبـارة "هذه االتـفاقـية" الـواردة في اGواد 2
(8) و2 (ثـــانـــيـــا) (2) و3 و4 و5 مـن اتـــفـــاقـــيـــة بـــرن كـــمـــا لـــو كـــانت تـــشـــيـــر إلى

اتفاقية برن وهذه اGعاهدة. وأخيراq فمن اGفهوم أن كل إشارة في اGواد من
3 إلى 6 من اتــفـاقــيــة بـرن إلى أحــد "رعـايــا إحــدى دول االحتـاد"q لــدى تـطــبـيق
تلك اGواد على هذه اGعاهدةq تعنيq بالنـسبة إلى منظمة دولية حكومية هي
طــرف مـتـعـاقــد �ـوجب هـذه اGـعــاهـدةq مـواطـنــا من أحـد الـبــلـدان األعـضـاء في

تلك اGنظمة.
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(3)  بيان متفق عليه بشأن اGادة 4 : يتمشى نطاق احلـماية اGمنوحة

لبرامج احلاسـوب بناء على اGادة 4 من هذه اGعاهدةq بـاالقتران باGادة q2 مع
اGادة 2 من اتفاقية برنq ويتساوى واألحكام اGعنية من اتفاق تريبس.

(4)  بيان متفق عليه بشأن اGادة 5 : يتمشى نطاق احلـماية اGمنوحة

qـعـاهدةGادة 5 من هـذه اGجملـمـوعـات الـبـيـانـات (قـواعـد الـبـيـانات) بـنـاء عـلـى ا
باالقتـران باGادة q2 مع اGادة 2 من اتفاقـية برنq ويتـساوى واألحكام اGـعنية

من اتفاق تريبس.
(5) بيان متفق عـليه بشأن اGادتX 6 و7 : تشير كلـمة "نسخ" وعبارة

Xكــمــا ورد اسـتــعــمــالــهــا في هــاتـ q"الـنــســخــة األصــلــيـة وغــيــرهــا من الــنــسخ"
XـادتـGتــخـضــعـان حلق الـتــوزيع وحق الـتــأجـيــر بـنـاء عــلى ا Xوالــلـتـ XـادتـGا
اGـذكـورتـX ذاتـهـمـاq إلى الـنسـخ اGثـبـتـة وحـدهـا الـتي �ـكن عـرضـهـا لـلـتداول

كأدوات ملموسة.

"3" واGــصــنــفــــات اجملـســدة في تــســجــيالت صــوتــــيـة
كــــمـــــا ورد حتـــــديــــدهـــــا في الـــــقـــــانـــــون الــــوطـــــني لـألطــــراف
اGــتـــعــاقــدةq بــاحلـق االســتــئــثــاري فـي الــتــصــريـح بــتــأجــيــر
النسخة األصليـة أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور

ألغـراض جتارية.
: Xالتاليت X(2) ال تطبق الفقرة (1) في احلالت

"1" إذا تــعــلق اGــوضــوع بــبـرنــامج حــاســوب ولم يــكن
qالبرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير األساسي

"2" وإذا تــعــلق اGـوضــوع �ـصــنف ســيـنــمــائيq مـا لم
يـكن ذلك التأجـير قد أدى إلى انـتشار نـسخ ذلك اGصنف
�ا يلحق ضررا ماديا باحلق االستئثاري في االستنساخ.
(3) بــالــرغـم من أحــكـــام الــفــقــرة q(1) يـــجــوز لــلــطــرف

اGـــتـــعـــاقـــد الـــذي كـــان في 15 أبـــريـل/ نـــيـــســـان ســـنــة 1994
يــطــبق نــظــامــا قــائــمـــا عــلى مــنح اGــؤلــفــX مــكــافــأة عــادلــة
مقابل تـأجيـر نسخ عن مـصنفـاتهم اجملـسدة في تـسجيالت
صـــوتـــيـــة وال يـــزال يـــطـــبق ذلـك الـــنـــظــام أن يـــســـتـــمـــر في
تـطـبـيــقهq شـرط أال يـلــحق تـأجـيــر اGـصـنــفـات اجملـسـدة في
تـسـجـيالت صوتـيـة ألغـراض جتاريـة ضـررا مـاديا بـحـقوق

اGؤلفX االستئثارية في االستنساخ.(6) و و(7)
اGاداGادّة ة 8

حق نقل اGصنف إلى اجلمهورحق نقل اGصنف إلى اجلمهور
يــتــمـتـع مـؤلــفــو اGـصــنــفـات األدبــيــة والــفـنــيــة بـاحلق
االسـتئثاري في الـتصريح بنـقل مصنفاتـهم إلى اجلمهور
بــــأي طـــريـــقــــة ســـلـــكـــيــــة أو الســـلـــكــــيـــةq �ـــا فـي ذلك إتـــاحـــة
مــصـنــفـاتــهم لــلـجــمــهـور �ــا �ــكن أفـرادا من اجلــمــهـور من
االطالع عـــــــلـى تــــــلـك اGــــــصـــــــنــــــفـــــــات من مـــــــكــــــان وفـي وقت
يـختارهمـا الواحد منـهم بنفـسهq وذلك دون إخالل بأحكام
اGــواد 11 (1) (2) و11 (ثـــانـــيــا) (1) (1) و11 (ثـــانـــيــا) (1) (2)
و11 (ثــــــــالـــــــثـــــــا) (1) (2) و14 (1) (2) و14 (ثــــــــانـــــــيـــــــا) (1) مـن

اتفاقية برن.(8)

اGاداGادّة ة 4
برامج احلاسوببرامج احلاسوب

تـــتـــمـــتع بـــرامج احلـــاســـوب بـــاحلـــمـــايـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا
مـصنـفات أدبـيـة �عـنى اGادة 2 من اتـفـاقيـة برن. وتـطبق
تـــلك احلـــمـــايــة عـــلى بـــرامـج احلــاســـوب أيـــا كـــانت طـــريـــقــة

التعبير عنها أو شكلها.(3)
اGاداGادّة ة 5

مجمـوعـات البيـانـات (قواعد البيانات)مجمـوعـات البيـانـات (قواعد البيانات)
تـــتـــمـــتـع مـــجـــمـــوعـــات الــــبـــيـــانـــات أو اGـــواد األخـــرى
بــاحلـــمـــايــــة بـــصـــفــتـــهـــا هــذهq أيـــا كـــان شــكـــلـــهـــاq إذا كــــانت
تـعـتبـــر ابـتـكـــارات فـكـــريـة بـسـبب اخـتيـار مـحـتويـاتـها
أو تـرتـيـبــهـا. وال تـشــمل هـذه احلـمــايـة الـبــيـانـات أو اGـواد
في حــــــد ذاتــهـــــاq وال تـــخـــــل بــأي حــــق لــلـــمــؤلف قــــائم

في البيانات أو اGواد الواردة في اجملموعة.(4)
اGاداGادّة ة 6

حق التوزيعحق التوزيع
(1) يـــتــمــتع مـــؤلــفــو اGــصـــنــفــات األدبـــيـــة والــفــنــــيــة

باحلق االستئثاري فـي التصريح بإتاحة النسخة األصلية
أو غـيرهـا من نسـخ مصـنفـاتـهم للـجـمهـور ببـيـعهـا أو نقـل

ملكيتها بطريقة أخـرى.
(2) لـــــيس في هـــــذه اGــــعــــاهــــدة مــــا يـــــؤثــــر في حــــريــــة

األطــراف اGــتــعــاقـدة فـي حتــديـــد أي شـــــروط الســتــنــفــــاد
احلـق اGذكـــور في الفـقــرة (1) بعـد بـيع النـسخـة األصلـية
أو غــيــرهـا من نــسخ اGــصــنف أو نــقل مـلــكــيـتــهــا بـطــريــقـة

أخـرى للمرة األولى بتصريح اGؤلف.(5)
اGاداGادّة ة 7

حق التأجيرحق التأجير
(1) يتمتع مؤلفو اGصنفات التالية :

q1" برامج احلاسوب"
qصنفات السينمائيةG6 و7 : تـــشـــيـــر كـــلــمـــة "نـــسخ""2" وا XـــادتــG(6)    بـــيـــان مــتـــفق عــلـــيه بـــشــأن ا

وعــبـارة "الــنـســخـة األصــلـيــة وغـيــرهـا من الــنـسخ"q كــمـا ورد اســتـعــمـالــهـا في
هــاتــX اGـادتــX والــلــتـX تــخــضــعـان حلق الــتــوزيع وحق الــتــأجـيــر بــنــاء عـلى
اGـادتــX اGـذكـورتـX ذاتـهـمـاq إلى الــنـسخ اGـثـبـتـة وحــدهـا الـتي �ـكن عـرضـهـا

للتداول كأدوات ملموسة.
(7)    بــــيــــان مــــتــــفق عــــلــــيه بــــشــــأن اGـــادة 7 : من اGــــفــــهــــوم أن االلــــتــــزام

اGـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي اGــادة 7 (1) ال �ـــلي عـــلى الـــطـــرف اGـــتـــعـــاقـــد مـــنح حق
اســتــئــثـاري لــلــتـأجــيــر ألغـراض جتــاريــة لـلــمــؤلـفــX الــذين ال �ــنـحــهم قــانـون
الـطـرف اGتـعـاقـد اGـذكور حـقـوقـا فيـمـا يـتعـلق بـالـتـسجـيالت الـصـوتـية. ومن

اGفهوم أن هذا االلتزام يتمشى مع اGادة 14 (4) من اتفاق تريبس.
(8) بـيــان مـتــفق عــلـيـه بـشــأن اGـادة 8 : مـن اGـفــهـوم أن مــجـــرد تـوفــيـر

تــســهــيالت مــاديــة لــتــمـكــX نــقــل أو حتــقــيــقـه ال يــرقى بــحــد ذاته إلـى مـعــنى
النقل في مفهوم هذه اGعاهدة أو في مفهوم اتفاقية برن. ومن اGفهوم أيضا
أنه ال يـــوجــد في اGــادة 8 مــا يــحـــول دون تــطــبــيـق طــرف مــتــعـــاقــد لــلــمــادة 11

(ثانيا) (2).
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اGاداGادّة ة 12
االلتزامات اGتعلقة باGعلومات الضرورية إلدارة احلقوقااللتزامات اGتعلقة باGعلومات الضرورية إلدارة احلقوق
(1) على األطــراف اGتـعــاقدة أن تنص في قـوانينها

عـــلى جـــزاءات مـــنـــاســـبـــة وفـــعـــالـــة تــــوقع عـــلى أي شـــخص
يـبـاشـر عن عــلم أيـا من األعـمـال الـتــالـيـةq أو لـديه أسـبـاب
كـافـيـة لـيـعـلم - بـالـنـسـبـة إلى اجلـزاءات اGـدنـية - أن تـلك
األعــــمـــــال حتــــمـل عـــــلى ارتـــــكــــــاب تــــعــــــد عــــلـى أي حـق من
احلـقــوق الـتي تـشـمـلـهـا هـذه اGـعــاهـدة أو اتـفـاقــيـة بـرن أو

تمكن من ذلك أو تسهّـل ذلك أو تخفيه :
"1" أن يــــحــــذف أو يـــغــــيـــرq دون إذنq أي مــــعـــلــــومـــات
qواردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية إلدارة احلقوق
"2" وأن يــــوزع أو يــــســـــتــــورد ألغــــراض الـــــتــــوزيع أو
يذيع أو ينقل إلى اجلـمهورq دون إذنq مصنفات أو نسخا
عـن مـصــنــفــات مع عـلــمه بــأنه قــد حــذفت مــنـهــا أو غــيـرت
فـــيـــهـــاq دون إذنq مـــعـــلــومـــات واردة فـي شــكـل إلـــكــتـــروني

تكون ضرورية إلدارة احلقوق.
(2) يــقــصــد بــعــبــارة "اGـــعــلــومــات الــضــروريــة إلدارة

احلــــقـــوق"q كـــمـــا وردت فـي هـــذه اGـــادةq اGـــعـــلــــومـــات الـــتي
تسمح بتـعريف اGصنف ومؤلف اGصنف ومالك أي حق
في اGــصـنفq أو اGــعــلــومـات اGــتــعـلــقــة بــشـروط االنــتــفـاع
بــــــاGــــــصــــــنفq وأي أرقــــــام أو شــــــفــــــرات تــــــرمــــــز إلـى تــــــلك
اGـــعـــلــومـــاتq مـــتـى كـــان أي عــنـــصـــر مـن تـــلك اGـــعـــلـــومــات
مقـترنا بـنسخـة عن اGصنف أو ظـاهرا لدى نـقل اGصنف

إلى اجلمهور.(10)
اGاداGادّة ة 13

التطبيق الزمنيالتطبيق الزمني
تــــطــــبـق األطـــــراف اGــــتــــعــــاقــــدة أحــــكــــام اGــــادة 18 من
اتـفاقـية بـرن على كـل أوجه احلـمايـة اGنـصوص عـليـها في

هذه اGعـاهدة.
اGاداGادّة ة 14

أحكام عن إنفاذ احلقوقأحكام عن إنفاذ احلقوق
(1) تـــتـــعــهـــد األطــراف اGـــتـــعــاقـــدة بــأن تـــتـــخــذq وفـــقــا

ألنـظـمـتـهـا الــقـانـونـيـة الـتـدابـيـر الالزمـة لـضـمـان تـطـبـيق
هذه اGعاهدة.

اGاداGادّة ة 9
مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافيمدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي

ال تــطــبـق األطــــراف اGــتــعــــاقــدة أحــكــــام اGــادة 7 (4)
من اتفاقية برن على مصنفات التصوير الفوتوغرافي.

اGاداGادّة ة 10
التقييدات واالستثناءاتالتقييدات واالستثناءات

(1) يـجــوز لـلــطـرف اGــتــعـاقــد أن يـنص فـي تـشــريـعه

الوطني عـلى تقيـيدات أو اسـتثنـاءات للحـقوق اGمـنوحة
Gؤلفي اGصنفـات األدبية والفنية بـنـاء على هذه اGعاهدة
في بــعض احلـاالت اخلــاصــة الـتي ال تــتــعـارض واالســتـغالل
العـادي للمصـنف وال تسبب ضـررا بغيـر مبرر لـلمصالح

اGشروعـة للمؤلف.

(2) عــــنــــد تــــطــــبــــيق اتــــفــــاقــــيــــة بــــرنq عــــلـى األطـــراف

اGــــتـــعـــــاقــــدة أن تـــقـــصـــــر أي تـــقـــيــــيـــدات أو اســـتــــثـــنـــاءات
لـلـحـقـوق اGـنـصـوص عـلــيـهـا في تـلك االتـفـاقـيـة عـلى بـعض
احلـــاالت اخلـــاصـــة الـــتي ال تـــتـــعـــارض واالســـتــغـالل الـــعــادي
لـــلـــمـــصـــنف وال تـــســـبب ضـــررا بـــغـــيـــر مـــبـــرر لــلـــمـــصـــالح

اGشـروعـة للمؤلف.(9)

اGاداGادّة ة 11
االلتزامات اGتعلقة بالتدابير التكنولوجيةااللتزامات اGتعلقة بالتدابير التكنولوجية

عــلى األطــــراف اGــتــعـــاقــدة أن تــنص في قــوانــيــنــهـا
عـلى حـمـايــة مـنـاسـبـة وعـلى جـزاءات فــعـالـة ضـد الـتـحـايل
عـلـى الـتـدابــيـر الـتــكـنــولـوجـيــة الـفــعـالـة الــتي يـســتـعـمــلـهـا
اGــــؤلــــفــــون لـــــدى �ــــارســـــة حــــقــــــوقــــهم بــــنــــــاء عــــلى هـــــذه
اGعــاهدة أو اتفاقية برن والتي تمنع من مباشرة أعمال
لـم يـــصـــرح بــــهـــا اGـــؤلـــفــــون اGـــعـــنـــيــــون أو لم يـــســــمح بـــهـــا

القانونq فيما يتعلق �صنفاتهم.

(10)  بــيـان مـتـفق عــلـيه بـشـأن اGـادة 12 : من اGـفــهـوم أن اإلشـارة إلى

"التـعدي عـلى أي حق تغطـيه هذه اGعـاهدة أو اتـفاقيـة برن " تشـمـل احلقــوق
االستئثـاريـة واحلـق في مكافأة على السواء.

ومن اGـفــهـوم أيـضـا أن األطـراف اGـتــعـاقـدة لن تـعـتــمـد عـلى هـذه اGـادة
لــوضع نــظـم إلدارة احلــقـوق أو تــطــبــيــقــهــا من شــأنــهــا أن تــفــرض شــكــلــيـات ال
تـســمح بــهـا اتــفـاقـيــة بـرن أو هــذه اGـعــاهـدةq وحتــظـر احلــركـة احلــرة لـلــسـلع أو

حتول دون التمتع باحلقوق بناء على هذه اGعاهدة.

(9)  بـيان مـتفق عـلـيه بشـأن اGادة 10 : من اGفـهـوم أن أحكـام اGادة 10

تــســمح لـألطـراف اGــتــعــاقــدة بــنــقل الــتــقــيــيــدات واالســتــثـنــاءات الــواردة في
قوانينها الـوطنية التي اعتبـرت مقبولة بناء عـلى اتفاقية برنq إلى احمليط
الرقـمي وتـطبـيقـهـا علـيه عـلى النـحـو اGنـاسب. وبـاGثلq يـنبـغي أن يـفهم من
األحـــكــــام اGـــذكـــورة أنـــهــــا تـــســـمح لـألطـــراف اGـــتـــعــــاقـــدة بـــوضـع اســـتـــثـــنـــاءات

وتقييدات جديدة تكون مناسبة حمليط الشبكات الرقمية.

ومن اGفهـوم أيضا أن اGادة 10 (2) ال تقلل مـن نطاق إمكـانية تـطبيق
التقييدات واالستثناءات التي تسمح بها اتفاقية برن كما ال توسعه.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27 12 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2013 م

(5) تــضـع اجلــمـــعــيــة نـــظــامـــهــا الـــداخــلـيq �ــا في ذلك

الـدعــوة إلى عـقــد دورات اسـتـثــنـائــيـةq وشـروط الــنـصـاب
القانونيq وحتدد األغلـبية اGطلوبـة التخاذ مختلف أنواع

القرارات مع مراعاة أحكام هذه اGعاهدة.
اGاداGادّة ة 16

اGكتب الدولياGكتب الدولي

يـبـاشـر اGـكـتب الـدولي لـ"الويـبـو" اGـهـمـات اإلدارية
اGتعلقة بهذه اGعاهدة.

اGاداGادّة ة 17
أطراف اGعاهدةأطراف اGعاهدة

(1) يـــجـــوز ألي دولـــة عـــضـــو في الـــويـــبـــو أن تـــصـــبح

طرفا في هذه اGعاهدة.

(2) يــجــوز لــلــجـــمــعــيــة أن تــقــرر قـــبــول أي مــنــظــمــة

qــعـــــاهــدةGدولـــــيــة حـــكــــومــيـــة لـــتــصـــبح طــــرفــــا في هـــذه ا
شـــرط أن تـعــلن تـلك اGــنـظـمـــة أن لـهــا صالحـــيـة الــنـظـــر
في اGوضـوعات الـتي تشـملـها هـذه اGعـاهدة ولـها تـشريـعا
خــاصــا عن تــلك اGــوضـــوعــات مــلــزمــا لــكل الــدول األعــضــاء
فـيــهـا وأنــهـا مــفـوضــة تـفــويـضــا صـحــيـحــاq وفـقــا لـنــظـامــهـا

الداخليq ألن تصبح طرفا في هذه اGعاهدة.

(3) يجوز للـجماعــة األوروبــيةq إذ تقدمت باإلعالن

اGشار إلـيه في الفـقرة السـابقـة في اGؤتمـر الدبـلوماسي
الـــذي اعـــتـــمـــد هـــذه اGـــعــــاهـــدةq أن تـــصـــبح طـــرفـــا في هـــذه

اGعاهدة.
اGاداGادّة ة 18

احلقوق وااللتزامات اGترتبة على اGعاهدةاحلقوق وااللتزامات اGترتبة على اGعاهدة

يتـمـتع كل طـرف متـعـاقد بـكل احلـقوق ويـتـحمل كـل
اGسؤوليات اGترتبة على هذه اGعاهدة ما لم تنص أحكام

محددة في هذه اGعاهدة على خالف ذلك.

اGاداGادّة ة 19
التوقيع على اGعاهدةالتوقيع على اGعاهدة

تـــكــــون هـــذه اGـــعــــاهـــدة مـــتــــاحـــة لـــلــــتـــوقـــيـع حـــتى 31
ديـــســمــبـــر/ كــــانـــون األول ســنـــة 1997 ألي دولــــة عــضـــــو

فـي الويبو وللجماعة األوروبية.

اGاداGادّة ة 20
دخول اGعاهدة حيز التنفيذدخول اGعاهدة حيز التنفيذ

تـدخل هـذه اGـعـاهـدة حــيـز الـتـنـفـيـذ بـعـد أن تـودع 30
دولــة وثـائق تــصـديــقـهــا أو انــضـمــامـهــا لـدى اGــديــر الــعــامّ

للويبو بثالثة أشهر.

(2) تـكـفل األطـراف اGـتـعـاقـدة أن تـتـضـمن قـوانـيـنـهـا

إجـراءات إنـفـاذ تـسـمح بـاتـخـاذ تـدابـيـر فـعـالـة ضـد أي تـعدّ
عــلـى احلــقــوق الـــتي تــغــطـــيــهــا هـــذه اGــعــاهـــدةq �ــا في ذلك
تــوقــيع اجلـــزاءات الــعــاجــلـــة Gــنع الــتــعــديــات واجلــــزاءات

التي تعد رادعا لتعديات أخـرى.

اGاداGادّة ة 15
اجلمعـيةاجلمعـية

(1) (أ) تكون لألطراف اGتعاقدة جمعية.

(ب) يــكـون كــل طـرف مــتــعــاقـد �ــثال �ــنــدوب واحـد
يــجــوز أن يــســاعــده مــنــدوبــون مــنــاوبــون ومــســتــشــارون

وخبراء.
(ج) يـتــحــمل الــطــرف اGــتــعــاقـد نــفــقــات الــوفــد الـذي
عـيّنـه. ويجـوز لـلـجـمعـيـة أن تـطـلب إلى اGـنـظمـة الـعـاGـية
للملكية الفـكرية (اGشـار إليها فيما بعد بكلمة "الويبو")
أن تمنح مساعـدة مالـية لتيسير اشتراك وفود األطراف
اGـتعاقـدة التي تـعدّ من البـلدان الـناميـة وفقــا للمـمارسة
الــتـي تــتـــبــعـــهــا اجلـــمــعـــــيـــة الــعــــامــة لـأل£ اGــتـــحــدة أو من

البلدان اGنتقلــة إلى نظـام االقتصـاد احلــر.

(2) (أ) تــــتــــنــــــاول اجلــــمــــعـــــيــــة اGــــســـــائـل اGــــتــــعــــلــــقـــة

بــاحملــافـظــــة عـلى هــذه اGـعــــاهــدة وتـطــــويــرهــــا وتـطــبــيق
هذه اGعـاهدة وتنفيذهـا.

(ب) تـــبــاشـــر اجلـــمـــعـــــيــة اGـــهـــمـــــة اGـــعــهـــــودة إلـــيـــهــا
�ــــــوجب اGـــــادة 17 (2) فـــــيـــــمـــــا يـــــتــــــعـــــلــق بـــــقــــــبـــــول بـــــعض
اGــنــظـمــــات الـدولـــــيـة احلــكــــومــــــيــة لـتــصـبـح أطــــرافــــا

فـي هـذه اGعاهدة.

(ج) تـــقـــرر اجلــمـــعـــيـــة الـــدعـــوة إلى عـــقـــد أي مـــؤتـــمــر
دبلومـاسي Gراجـعة هـذه اGعـاهدة وتـوجه إلى اGديـر العامّ
لــلــويــبـو الــتــعــلــيـمــات الــضــروريـة لـإلعـداد لــذلك اGــؤتــمـر

الدبلـوماسي.

(3) (أ) لــكل طــرف مـتــعــاقـد يــكــون دولـة صــوت واحـد

وال يصوت إالّ باسمه

(ب) يـــجــــــوز ألي طــــــرف مــــتــــعــــاقـــد يــــكــــون �ــــثــــابـــة
مـنـظـمــة دولـيـة حــكـومـيــة االشـتـراك في الــتـصــويتq بـدال
من الـــدول األعــضـــــاء فــيهq بـــعــدد من األصـــــوات يــســــاوي
عــدد الــدول األعــضــاء فــيه واألطــــراف في هــذه اGــعــــاهـدة.
وال يـجـــوز ألي مـنـظـمـة دولـيــة حـكـومـيـة من ذلك الـقـبــيل
أن تــشــتــرك في الـــتــصــويت إذا مــارست أي دولــة واحـــدة
مــن الــــــدول األعــــضــــــاء فــــيــــهــــا حــــقــــهــــــا فـي الــــتــــصــــــويت

والعكس بالعكس.
X(4)  جتتمع اجلمـعية في دورة عاديـة مرة كل سنت

بناء على دعوة اGدير العامّ للويبو.
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اGاداGادّة ة 21
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيهالتاريخ الفعلي الذي يصبح فيه

الكيان طرفا في اGعاهدةالكيان طرفا في اGعاهدة
تكون هذه اGعاهدة ملزمة للكيانات التالية :

q20 ــــادةGــــشــــار إلـــــيــــهـــــا في اGا X1" الــــدول الـــــثالثـــــ"
اعــتــبــارا مـن الــتــاريخ الـــذي تــدخـــل فـــيه هــذه اGــعــــاهــدة

qحـيز التنفيذ
"2" وكل دولــة أخــرىq بـعــد ثالثــة أشــهــر من الــتـاريخ
qدير العام للويبوGالذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى ا

"3" واجلـمـاعة األوروبـيـةq بـعد ثالثـة أشـهـر من إيداع
وثيـقـة تصـديقـهـا أو انضـمامـهـا إذا أودعت وثيـقة من ذلك
الــقــبــيل بــعــد دخــول هــذه اGــعــاهــدة حــيــز الــتــنــفــيــذ وفــقـــا
لــلــمـادة q20 أو بــعــد ثالثــة أشــهــر من دخــول هــذه اGــعــاهــدة
حــيـز الــتــنــفـيــذ إذا أودعت تــلك الــوثــيـقــة قــبل دخــول هـذه

qعـاهدة حيز التنفيذGا
"4" وأي مـنــظـمــة دولـيــة حـكـومــيـة أخــرى � قــبـولـهـا
ألن تـصــبح طـــرفــا في هــذه اGـعـــاهــدةq بـعــد ثالثـــة أشـهـــر

من إيداع وثيقـة انضمامها.
اGاداGادّة ة 22

عدم جواز التحفظ على اGعاهدةعدم جواز التحفظ على اGعاهدة
ال يقبل أي حتفظ على هذه اGعاهدة.

اGاداGادّة ة 23
نقض اGعاهدةنقض اGعاهدة

يــجـوز ألي طــرف مــتــعــاقـد أن يــنــقض هــذه اGــعــاهـدة
�ـوجب إخـطار يـوجـهه إلى اGـديـر الـعـامّ للـويـبـوq ويـصبح
كل نـقض نــافـذا بــعـد سـنــة من الـتــاريخ الـذي يــتـســلم فـيه

اGدير العامّ للويبو اإلخطار.

اGاداGادّة ة 24
لغات اGعاهدةلغات اGعاهدة

(1) تــــوقّــع هــــذه اGــــعـــــــاهــــدة في نـــــســــخــــــة أصـــــلــــــيــــة

بــالـلــغـات الــعـربـيــة واإلسـبــانـيــة واإلنـكــلـيــزيـة والــروسـيـة
والـــصـــيـــنـــيـــة والـــفــــرنـــســــيــــةq وتـــعـــتـــبــــر كــل الـــنـــصـــوص

متسـاويـة في احلجـية.
(2) يــتــولى اGــديــــر الــعــــامّ إعــداد نــصــوص رســمـــيـة

بــأي لــغـــة خـالف الــلــغـــات اGــشــــار إلــيـــهــا في الــفــقــــرة (1)
بـنـــاء عـلى طـلب أحــد األطـــراف اGـعــنـــيـةq بـعــد الـتـشـــاور
qــــعــــنــــيــــة. وألغـــــراض هــــذه الــــفــــقـــــرةGمـع كــل األطــــراف ا
يقصد بعـبارة "الطرف اGعني" كل دولـة عضو في الويبو
qـعنـيةGتـكون لـغتـها أو إحـدى لغـاتهـا الرسـميـة هي اللـغة ا
واجلــمـاعـة األوروبـيـة وأي مـنـظـمــة دولـيـة حـكـومـيـة أخـرى
يــجــوز لــهــا أن تــصــبح طـــرفــا في هــذه اGــعــاهــدة إذا كــانت

إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة اGعنية.

اGاداGادّة ة 25
أمX اإليداعأمX اإليداع

يكون اGدير العامّ للويبو أمX إيداع هذه اGعاهدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحكام اتفاقية برن حلماية أحكام اتفاقية برن حلماية اGصنفات األدبية والفنيةاGصنفات األدبية والفنية
(لسنة (لسنة 1971) اGشار إليها في معاهدة الويبو) اGشار إليها في معاهدة الويبو

بشأن حق اGؤلفبشأن حق اGؤلف (*) (*)
إن دول االحتــادq إذ حتــدوهــا الـــرغــبــة عـــلى حــد ســواء
في حـــمــايـــة حـــقـــوق اGـــؤلـــفــX عـــلى مـــصـــنـــفـــاتـــهم األدبـــيــة

qمكنة فعالية واتساقاGوالفنية بأكثر الطرق ا
واعـترافـا مـنهـا بـأهمـيـة أعمـال مـؤتمـر إعـادة النـظر

q1967 الذي انعقد في استكهولم عام
قــــررت تـــــعــــديـل الــــوثـــــيــــقــــة الـــــتي أقـــــرهــــا مـــــؤتــــمــــر
اســتــكــهـولـمq مع اإلبــقـــاء عــلى اGــواد من  1 إلى 20 واGـواد

من 22 إلى 26 من تلك الوثيقـة دون تغيير.
XــوقــعـــGا XــفـــوضـــGا XــنــدوبــGفــإن ا qتــبــعـــا لـــذلك
أدنـــــاهq بـــعـــــد تـــقــــد�ـــهم وثـــــائـق تـــفـــــويـــضـــهم الـــكـــــامـــل
qوالــتي وجـدت صـحـيـحـة ومسـتـوفـيـة لـلـشـكــل الـقــانوني

قد اتفقـوا على ما يأتي :
اGاداGادّة األولىة األولى

(إنشاء احتاد) (إنشاء احتاد) (**)(**)
تـــشــكل الـــدول الــتي تـــســري عــلـــيــهـــا هــذه االتــفـــاقــيــة
احتـــــادا حلـــمـــايـــــة حـــقــــوق اGـــؤلـــفـــــX عـــــلى مـــصـــنـــفــاتـــهم

األدبـية والفنـية.
اGاداGادّة ة 2

[اGصنفات اGتمتعة باحلماية : [اGصنفات اGتمتعة باحلماية : (1) "اGصنفات األدبية "اGصنفات األدبية
والفنية" والفنية" (2) إمكانية اGطالبة بالتثبيت  إمكانية اGطالبة بالتثبيت (3) اGصنفات اGصنفات

اGشتقة اGشتقة (4)  النصوص الرسمية   النصوص الرسمية (5) اجملموعات اجملموعات
(6)  التزام احلمايةq اGستفيدون من احلماية  التزام احلمايةq اGستفيدون من احلماية

(7)مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذجمصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج

الصناعية الصناعية (8) األخبار اليومية] األخبار اليومية]
(1) تـشـمـــل عــبــــارة "اGـصـنـفـــات األدبـيـة والـفـنـيـة"

كــل إنـتــاج في اجملــال األدبي والــعـلــمي والــفــنيq أيــا كـانت
طـريــقـة أو شــكل الـتــعـبــيـر عــنه مــثل الـكــتب والـكــتـيــبـات
وغــيـــرهــا من احملـــرراتq واحملــاضــرات واخلـــطب واGــواعظ 

q(4) 1 ــادةGـــنـــقـــولــــة هـــنــــا فـي اGوردت اإلشــــــارة إلى األحـــكــــــام ا (*)(*)
وإلى بــعـــضــهــا أيـــضــا في اGــواد 1 (1) و2 و3 و8 و9 و13 من مــعـــاهــدة الـــويــبــو

بشأن حق اGؤلف.

(**)(**) أضيفت للمواد واGلحق رؤوس للـموضوعات لتسهيل التعريف
بهاq هذا علما بأن النص اGوقــع ال يشتمل على رؤوس للموضوعات.
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إال بــاحلـــمــايــة اخلـــاصــة اGـــقــررة فـي تــلك الـــدولــة لـــلــرســوم
والــــنــــمــــاذج. ومع ذلكq فــــإذا لـم تــــكن مــــثـل هــــذه احلــــمــــايـــة
اخلــــاصـــــة مـــــقــــررة فـي تـــــلك الـــــدولـــــة األخــــيـــــرةq فـــــإن هــــذه
اGصنفات تتمتع باحلماية باعتبارهــا مصنفــات فــنية.

(8) ال تــنــطــبق احلــمــايــة اGــقــررة في هــذه االتــفــاقــيــة

عــلـى األخــبــار الـــيــومــيـــة أو عــلى األحـــداث اخملــتــلـــفــة الــتي
تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

اGاداGادّة ة 2    (ثانيا)
[إمكانية حتديد حماية بعض اGصنفات : [إمكانية حتديد حماية بعض اGصنفات : (1) بعض بعض
اخلطب اخلطب (2) بعض استعماالت احملاضرات و اخلطب بعض استعماالت احملاضرات و اخلطب
(3) احلق في عمل مجموعات من هذه اGصنفات] احلق في عمل مجموعات من هذه اGصنفات]

(1) تـــخـــتص تـــشــــريــعـــات دول االحتـــاد بـــاحلق في أن

تـسـتـبـعـد جـزئـيـا أو كلـيـا اخلـطب الـسـيـاسـيـة واGـرافـعــات
التي تتـم أثناء اإلجـراءات القـضائـية من احلـمايـة اGقررة

في اGادة السابقة.

(2) تــــخـــتـص أيـــضــــا تـــشـــــريـــعــــات دول االحتــــاد بـــحق

حتــديــد الــشـروط الــتي �ــكـن �ـقــتــضــاهــا نــقل احملــاضـرات
واخلـطب واألعــمـال األخــرى الـتي تــتـسم بــنـفس الــطـبــيـعـة
والـتي تــلـقى عـلــنـيـا وذلك عن طــريق الـصـحـافــة وإذاعـتـهـا
وإحــاطـة اجلــمــهـور عــلـمــا بــهـا بــالــوسـائل الــســلـكـــيـة أو عن
طريق تضمينهـا وسائل النقل للجمهور اGنصوص عليها
في اGـادة 11 (ثــانـيـا) (1) من هــذه االتـفــاقـيــة وذلك عـنــدمـا

يبرر الهدف اإلعالمي اGنشود مثـل هذا االستعمال.

(3) مـع ذلكq يـــتــمـــتع اGـــؤلف بـــحق اســتـــئـــثــاري في

عــمـل مــجـــمـــوعـــة من مـــصـــنـــفـــاتـه اGــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا في
الفقـرات السابقـة.

اGاداGادّة ة 3
[معايير احلماية : [معايير احلماية : (1) جنسية اGؤلفq مكان نشر جنسية اGؤلفq مكان نشر
اGصنف اGصنف (2) محل إقامة اGؤلف  محل إقامة اGؤلف (3) اGصنفات اGصنفات

"اGنشورة" "اGنشورة" (4)  اGصنفات "اGنشورة في آن واحد"] اGصنفات "اGنشورة في آن واحد"]

(1) تــشــمــل  احلــمــايــــة اGــنــصــــوص عــلــيـــهــا فـي هـــذه

االتفاقـية :

(أ) اGــــؤلـــفــــX مــن رعــــــايـــــا إحــــــــدى دول االحتــــــــاد
qعــن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن

qمـن غــيــر رعـــايــا إحـــدى دول االحتــــاد XــؤلــفــG(ب) ا
عـن مـــصـــنـــفـــاتـــهـم الـــتي تـــنــــشـــر ألول مـــرة في إحـــدى دول
االحتـــــــاد أو فـي آن واحــــــــد في دولــــــــــة خــــــــارج االحتـــــــاد

وفي إحــدى دول االحتـاد.

qواألعـــــمـــــال األخــــــرى الـــــتي تـــــتــــــسم بـــــنـــــفـس الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة
qـــوســـيـــقـــيـــةGـــســـرحـــيـــات اGـــســـرحـــيـــة أو اGـــصـــنـــفـــات اGوا
واGـــصـــنـــفــــات الـــتي تـــؤدى بـــحــــركـــات أو خـــطـــوات فـــنـــيـــة
والــتــمــثــيــلــيــات اإل�ــائـيــةq واGــؤلــفــات اGــوســيــقــيــة سـواء
اقـــــتــــرنت بـــــاأللــــفــــاظ أم لـم تــــقــــتـــــرن بــــهــــاq واGـــــصــــنــــفــــات
الـسـيـنـمـائـيـة ويـقـاس علـيـهـا اGـصـنـفـات الـتي يـعـبـر عـنـها
بـــأســـلـــوب �ـــاثل لألســـلـــوب الـــســـيـــنـــمـــائيq واGـــصـــنـــفـــات
اخلـــاصــــة بـــالـــرسم وبـــالـــتــصـــويـــر بـــاخلـــطـــوط أو بـــاأللــوان
qوبــالـعــمـارة وبـالــنـحت وبــاحلـفـر وبــالـطـبــاعـة عــلى احلـجـر
واGــصـنــفـات الــفـوتـوغــرافـيــة ويـقـــاس عـلــيـهــا اGـصــنـفـــات
qالتي بعـبر عـنها بـأسلـوب �اثل لألسلـوب الفـوتوغرافي
واGــصـــنــفــات اخلـــاصــة بــالـــفــنــون الـــتــطــبـــيــقــيـــةq والــصــور
الـــتــــوضـــيـــحـــيـــة واخلـــرائـط اجلـــغـــرافـــيـــة والــــتـــصـــمـــيـــمـــات
والـرسـومـات الـتـخطـيـطـيـة واGصـنـفـات اجملـسـمة اGـتـعـلـقة

باجلغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

(2) تــــخــــتـصq مــع ذلـكq تــــشــــريــــعــــــات دول االحتــــــاد

بحق الـقضاء بأن اGـصنفـات األدبية والفـنية أو مـجموعة
أو أكـثــــر مـنـهــا ال تـتــمـتــع بــاحلـمــايـة طــاGـا أنــهـا لم تــتـخـذ

شكال ماديا معينا.

(3) تــتـمــتع الــتـرجــمـات والــتـحــويــرات والـتــعـديالت

اGـوســيـقــيـة ومــــا يـجــــري عـلى اGــصـنف األدبي أو الــفـني
من حتـــويالت أخـــرى بـــنـــفس احلـــمــايـــة الـــتي تـــتـــمـــتع بـــهــا
اGــصــنــفــات األصــلــيــة وذلك دون اGــســاس بــحــقــوق مــؤلف

اGصنف األصلي.

(4) تـختص تـشـريعـات دول االحتاد بـتـحديـد احلمـاية

الـــتي تـــمـــنـــحـــهـــا لــلـــنـــصـــوص الـــرســـمــيـــة ذات الـــطـــبـــيـــعــة
الــتـشــريـعـيــة أو اإلداريـة أو الــقـضـائــيـة وكـذلـك لـلـتــرجـمـة

الرسمية لهذه النصوص.

(5) تـتـمتع مـجـموعـات اGـصنـفـات األدبيـة أو الـفنـية

لـدوائـر اGعـارف واخملـتـارات األدبيـة الـتي تـعـتبـر ابـتـكارا
فـكــريـاq بـســبب اخـتـيــار وتـرتـيب مــحـتـويــاتـهـاq بــاحلـمـايـة
بــهـذه الـصــفـة وذلك دون اGــسـاس بـحــقـوق اGــؤلـفـX فــيـمـا

يختص بكل مصنف يشكـل جزءا من هذه اجملموعات.

(6) تـتــمـتـع اGـصــنـفــات اGـذكــورة آنــفـا بــاحلـمــايـة في

جـميع دول االحتـاد. وتبـاشر هـذه احلـمايـة Gصـلحـة اGؤلف
وGصلحة من آل إليه احلق من بعده.

(7) تـــخــــتص تـــشــــريـــعــــــات دول االحتـــــاد بـــتــــحــــديــــد

مـــجـــال تـــطــبـــيق الـــقــوانـــX اخلــاصـــة �ــصـــنــفـــات الــفـــنــون
الــتــطــبــيــقــيــة وبـالــرســوم والــنــمــاذج الــصــنــاعــيـةq وكــذلك
qــصـــنــفـــات والــرســوم والـــنــمــاذجGشــــروط حـــمــايــــة هــذه ا
وذلك مع مـــراعــاة أحـــكــام اGــادة 7 (4) من هـــذه االتــفـــاقــيــة.
وبـالنـسـبــة لـلمـصنـفات الـتي تـتمـتــع باحلـمايــة في دولة
اGـنــشـأ بـصـفــتـهــا فــقط رســومــا و©ــــاذجq فـإنــه ال يـكـــون
مـن حــقــهـــا الــتــمــتــع في دولــــة أخــــرى مــن دول االحتـــاد
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(3) احلـــمــايـــة في دولـــة اGـــنــشـــأ يـــحــكـــمـــهــا الـــتـــشــريع

الــوطــني. ومـع ذلك إذا كــان اGــؤلف من غــيــر رعــايــا دولــة
مـــنـــشـــأ اGـــصــــنف الـــذي يـــتـــمــــتع عـــلى أســــاسه بـــاحلـــمـــايـــة
�ــقــتـــضى هــذه االتــفــاقــيـــةq فــإنه يــتــمــتـع في تــلك الــدولــة

بذات احلقوق اGقررة لرعاياها.

(4) تعتبر دولـة اGنشأ :

(أ) بالـنـسـبــة لـلـمصـنـفـــات الـتي تـنـشـــر ألول مــرة
فـي إحـــــدى دول االحتـــــادq الــــــدولـــــة اGـــــذكـــــورة. وفـي حـــــالـــــة
اGــــصـــنـــفـــات الـــتي تـــنـــشـــر فـي آن واحـــد في عـــدد من دول
االحتــــاد الـتـي تـمــنح مــددا مــخــتـلــفــــة لــلــحـمــايـــةq الــدولــة

qالتي �نح تشريعها مدة احلماية األقصر
(ب) بـالنـسبـة للـمصـنفـات التي تـنشـر في آن واحد
qفـي دولــــــــــة خـــــــــارج االحتــــــــــاد ودولـــــــــة مـن دول االحتـــــــــاد

qالدولـة األخيرة
(ج) بالنسبة لـلمصنفات غير اGنشورة أو بالنسبة
لـلمـصنـفـات التي تـنشـر ألول مـرة في دولة خـارج االحتاد
qدون أن تــــنــــشـــــر في آن واحـــــد في دولـــــة من دول االحتــــاد
دولة االحتاد التي يعتبر اGؤلف من رعاياهاq ومع ذلك :
"1" إذا ما تعلق األمر �ـصنفات سينمائية يقع مقر
مــــنـــتــــجـــهــــا أو مـــحـل إقـــامــــته اGــــعــــتـــادة فـي دولـــة من دول

االحتادq فإن هذه الدولة تكون دولة اGنشأ.
"2" إذا مـا تـعــلق األمــر �ــصـنـفــات مـعــمـاريـة مــقـامـة
في إحــدى دول االحتــاد أو مــصــنــفـات فــنــيــة أخـــرى داخــلــة
qفي مـــبـــنى أو إنـــشـــاء آخـــر يـــقــع في إحــــدى دول االحتـــاد

فإن هذه الدولة تكون دولة اGنشأ.

اGاداGادّة ة 6
[إمكانـية تقييد احلمايـة بالنسبة لبعض مصنفات[إمكانـية تقييد احلمايـة بالنسبة لبعض مصنفات

رعايا بعض الدول خارج االحتاد : رعايا بعض الدول خارج االحتاد :   (1) في الدولة التي في الدولة التي
� النشر فيها ألول مرة وفي الدول األخرى � النشر فيها ألول مرة وفي الدول األخرى (2) عدم عدم

رجعية القيود رجعية القيود (3) اإلخطار] اإلخطار]
(1) عـــــنـــــدمـــــا ال تـــــقــــرر دولــــــة تـــــقـــع خــــــارج االحتــــــاد

احلــمـايـــة الـكــافـــيـة Gــصـنـفــــات مـؤلـفـX مـن رعــايـا دولـــة
من دول االحتــــاد فـــلــــهــــذه األخــــيــــرة أن تـــقــــيــــد من حــــمــــايـــة
مصـنــفـــات اGؤلـفـX الـذين كانـــوا في تـــاريخ أول نـشــر
من رعــايـا تـلـك الـدولـة دون أن يــقـيـمــوا عـــادة في إحــــدى
دول االحتـــاد. فـإذا ما اسـتـعـملت دولـة أول نـشـر هذا احلق
فال يــتـطـلب مـن دول االحتـاد األخـرى مــنح هـذه اGـصــنـفـات
الــتي تــخــضـع Gــعــامــلــــة خـــاصــــةq حــمــايـــة أوسـع من تــلك

التي تمنح لها في دولة أول نشر.
(2) ال تـؤثـر الـقيـود اGـقـررة �وجب الـفـقـرة السـابـقة

عـلى احلــقـوق الـتي يــكـون اGـؤلف قــد اكـتـسـبــهـا بـالــنـسـبـة
Gصنف نشر في إحدى دول االحتاد قبل وضع هذه القيود

موضـع التنفيذ.

(2) فـي تـــطــــبـــيـق أحـــكــــــام هـــذه االتــــفـــاقــــيـــة يــــعـــامــل

اGـؤلــفـون من غـيــر رعـايــا إحـدى دول االحتـاد الــذين تـكـون
XـؤلـفـGإقـامـتـهم الـعـاديـة في إحـدى هـذه الـدول مـعـامـلـــة ا

من رعايا تلك الدولــة.
(3) يــــقــــصــــد بــــتــــعــــبــــــيــــر "اGــــصــــنــــفــــات اGــــنــــشـــورة"

اGـــصــنــفـــات الــتي تـــنــشـــر �ــوافــقــــة مــؤلــفـــيــهـــا أيــا كـــانت
وســـيـــلــــة عـــمـل الـــنـــسخq بـــشـــرط أن يـــكـــــون تـــوافـــــر هــذه
الــنــسخ قـد جــــاء عــلى نــحـو يــفي بــاالحــتـيــاجــات اGـعــقــولـة
لـلجـمـهـور مع مـراعـــاة طـبـيعـــة اGـصـنف. وال يعـد نـشــرا
تـمـثـيل مصـنف مـسـرحي أو مـصنـف مسـرحي مــوسـيقي
أو سيـنـمائي وأداء مـصنف مــوسـيقي والـقــراءة العـلنـية
Gصـنف أدبي والنـقل السـلكي أو إذاعـة اGصـنفـات األدبية
أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
(4) يــعـتــبـر كــأنه مـنــشـور في آن واحــد في عـدة دول

كل مــصـنف ظـهــر في دولـتــX أو أكـثـر خالل ثـالثـX يـومـا
من تاريخ نشره ألول مرة.

اGاداGادّة ة 4
[معــايـير حـمايــة اGصنفــات السينـمائــية واGصنفاتمعــايـير حـمايــة اGصنفــات السينـمائــية واGصنفات

اGعمارية وبعض مصنفات الفنوناGعمارية وبعض مصنفات الفنون]
تـسـري احلـمـايـة اGـقـررة في هـذه االتـفـاقـيـة حـتى إذا

لم تتوفر الشروط الواردة في اGادة 3 وذلك على :
(أ) مؤلـفي اGصـنفـات الـسيـنمـائيـة التي يـكون مـقر

qعتادة في إحدى دول االحتادGمنتجها أو محل إقامته ا
(ب) مـؤلـفي اGـصـنفـات اGـعـمـاريـة اGـقـامـة في إحدى
دول االحتـــاد أو اGــصـنــفــــات الـفــنـــيــة األخـــــرى الـداخــلـــة

في مبنى أو إنشاء آخر كائن في إحدى دول االحتاد.

اGاداGادّة ة 5
[ [ احلقوق اGضمونة : احلقوق اGضمونة : (1) و و(2) خارج دولة اGنشأ  خارج دولة اGنشأ (3) في في

دولة اGنشأ دولة اGنشأ (4) "دولة اGنشأ"  "دولة اGنشأ" ]
(1) يـــتــــمـــتع اGــــؤلـــفـــونq في دول االحتــــاد غـــيـــر دولـــة

منشأ اGصـنفq باحلقوق التي تخـولها قوانX تلك الدول
حــالـــيــا أو قــد تـخـولـهـــا مـسـتـقــبال لــرعــايــاهــا بـاإلضـافـــة
qــقـــررة بــصــفـــة خــاصــة فـي هــذه االتــفـــاقــيــةGإلى احلـــقــوق ا
وذلك بـالنـسبـة لـلمـصنـفات الـتي يتـمتـعون عـلى أساسـها

باحلماية �قتضى هذه االتفاقية.

(2) ال يــخــضــع الــتــمــتــع أو �ــارســــة هــذه احلــقــــوق

ألي إجراء شـكـليq فهـذا الـتمـتع وهـذه اGمـارسـة مسـتقالن
qـصـنف. تــبـعـا لـذلكGعـن وجـود احلـمـايــة في دولـة مـنـشــأ ا
فإن نطاق احلماية وكذلك وسائل الطعن اGقررة للمؤلف
حلـمـايـة حـقـوقه يـحـكـمـهـا تـشـريع الـدولـة اGـطـلـوب تـوفـيـر
احلـمـايـة فيـهـا دون سـواهq وذلك بـصرف الـنـظـر عن أحـكام

هذه االتفاقية.
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qفإنه بالنسبـة للمصنفات السينمائية q(2) مع ذلك

يــــــكــــــون لــــــدول االحتــــــاد احلـق في أن تــــــنـص عــــــلى أن مــــــدة
احلـمـايـة تـنـتـهي �ـضي خـمـسـX عـامـا عـلى وضع اGـصـنف
في مــتــنــاول اجلــمــهــور �ـــوافــقــة اGــؤلفq وفي حــالــة عــدم
حتـــقـق مـــثل هـــذا احلـــدث خـالل خـــمـــســـX عـــامــــا من تـــاريخ
إجناز مثل هذا اGـصنفq فإن مدة احلماية تنقضي �ضي

خمسX عاما على هذا اإلجناز.
(3) بـالنـسبـة لـلمـصنـفـات التي ال حتـمل اسم اGؤلف

أو حتـمل اسمـا مستـعاراq فـإن مدة احلـمايـة التي تـمنـحها
هــذه االتــفــاقــيــة تــنــتــهي �ــضي خــمــســX ســنــة عــلى وضع
اGــصــنف في مــتــنــــاول اجلــمــهــــور بــطــريــقــــة مــشــروعــة.
ومـع ذلكq إذا كــان االسم اGـسـتـعـــار الـذي يـتـخذه اGـؤلف
ال يــدع أي مــجــال لــلــشك في حتــديــد شــخــصــيــتـه فــإن مـدة
احلـمـايـــة تـكـــون هـي اGـنـصــــوص عـلـيــهـا في الــفـقـــرة (1).
وإذا كـشف مـؤلف مـصـنف يـعـوزه اسم اGـؤلف أو يـحـمل
qـذكورة أعالهGـدة اGاسمـا مـسـتعـارا عن شـخـصيـته خالل ا
تـكـــون مــدة سـريــان احلـمـايـــة هي اGـدة اGـنـصــوص عـلـيـهـا
في الـفقرة (1). وال تلـتزم دول االحتـاد بحـمـاية اGـصنـفات
الـتي ال حتـمــل اسم مـؤلـفـهـــا أو حتـمــل اســمـا مـسـتـعـــارا
إذا كـــان هــنــاك ســـبب مــعــقــــول الفــتــراض أن مــؤلـــفــهــا قــد

توفى منذ خمسX سنة
(4) تخـتص تشـريـعات دول االحتـاد بـحق حتديـد مدة

حــمـايــة مـصــنـفــات الـتــصــويـر الــفـوتــوغـرافي ومــصـنــفـات
الــفن الـــتــطـــبــيـــقي بـــالــقـــدر الــذي تـــتــمـــتع فــيـه بــاحلـــمــايــة
كـمصنـفات فنـية. ومع ذلك فإن هـذه اGدة ال �كن أن تقـل
عن خـــمس وعـــشــرين (25) ســــنــة تـــبــدأ من تـــاريخ إجنــــاز

مثـل هـذا اGصنف.
(5) يـبدأ سـريـان مدة احلـمـاية اGـقـررة على أثـر وفاة

اGــؤلفq وكــذلك اGــدد اGــقــررة في الــفــقــرات (2) و(3) و(4)
أعالهq من تـاريخ الـوفـاة أو حـصـول الـواقـعـة اGـشـار إلـيـها
في تــلك الـفــقـراتq عــلى أن سـريــان هـذه اGــدد يـبــدأ دائـمـا
احـــتــســـابه اعــتـــبــارا من أول يـــنــايـــر من الــســـنــة الــتـــالــيــة

للوفاة أو حصول الواقعة.
(6) �ـكن لـدول االحتاد أن تـقـرر مدة لـلـحمـايـة أطول

من تلك اGنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(7) يـــكــون لــدول االحتـــاد اGــلــتــزمـــة بــأحــكــــام وثــيــقـــة

رومــــا من هــــذه االتـــفــــاقـــيــــة والـــتـي تـــمــــنح تــــشـــريــــعـــاتــــهـــا
الــوطـنـيـة الــسـاريـة اGـفــعـول وقت تـوقــيع هــذه الـوثـيـقـــة
qـنــصـوص عــلـيــهــا في الـفــقـرات الــسـابــقــةGمـددا أقــل من ا
حــق اإلبـــقــــاء عـــلى تــــلك اGــــدد عـــنــــد الـــتـــصــــديق عــــلى هـــذه

الوثيقة أو االنضمام إليها.
(8) عـــلـى كل األحـــوال فــــإن اGـــدة يـــحــــكـــمـــهــــا تـــشـــريع

الــدول اGـطــلـوب تــوفــيـر احلــمـايــة فـيــهـا. ومـع ذلكq ومـا لم
يقـرر تشريـع هذه الدولـة غير ذلـكq فإن اGدة لن تـتجاوز

اGدة احملددة في دولة منشأ اGنصف.

(3) عــلى دول االحتـاد الــتي تـضـع قـيـودا عــلى حــمـايـة

حــقـــوق اGـؤلــفــX طـبــقــــا ألحـكــــام هـــذه اGـادةq أن تــخــطـــر
ذلك إلى اGـــديـــر الــعــــامّ لــلـــمــنـــظــمـــة الـــعــاGــــيــة لـــلــمـــلــكــــيــة
الــفـكـــريــة (ويــشـار إلــيه فـيــمــا بـعــد بـاسم "اGــديـر الــعـامّ")
�ــــــوجـب إعالن كــــتــــــابي حتــــدد فــــيـه الــــدول الــــتـي تــــقــــيــــد
احلــمـايــــة في مـواجــهـتــهـــا وكـــذا الــقـيـــــود الـتي تــخـضـــع
لـــهـــــا حـــقـــــوق اGـــؤلـــفـــX مـن رعـــايـــا هـــذه الـــدول. ويـــقــــوم
اGــديــر الـعـــامّ بـإبالغ هــــذا اإلعالن في احلـــال إلى جـمـــيع

دول االحتــاد.

اGاداGادّة ة 6   (ثانيا)
[احلقوق اGعنوية :[احلقوق اGعنوية :(1)   احلق في اGطالبة بنسبة  احلق في اGطالبة بنسبة

اGصنف Gؤلفهq احلق في االعتراض على إدخال بعضاGصنف Gؤلفهq احلق في االعتراض على إدخال بعض
التعديالت على اGصنف واGساس بهالتعديالت على اGصنف واGساس به

(2)  بعد وفاة اGؤلف   بعد وفاة اGؤلف (3) وسائل الطعن] وسائل الطعن]

(1) بــغض الــنــظــر عن احلــقــوق اGــالـيــة لــلــمــؤلفq بل

وحــتى بـــعــد انـــتــقـــال هــذه احلــقـــوقq فــإن اGـــؤلف يــحـــتــفظ
بـاحلق في اGــطـالـبــة بـنـســبـة اGـصــنف إلـيهq وبــاالعـتـراض
عــــلـى كل حتـــــريـف أو تــــشـــــويـه أو أي تـــــعــــديـل آخـــــر لـــــهــــذا
اGــصـنف أو كل مــسـاس آخـر بــذات اGـصـنف يــكـون ضـارا

بشرفه أو بسمعته.
(2) احلــقــوق اGـــمــنــوحــة لــلـــمــؤلف �ــقــتـــضى الــفــقــرة

الــســابـقــة تـظـل مـحــفــوظــة بــعــد وفـاتــهq وذلـك عـلى األقــل
إلى حـX انــقــضـاء احلــقـوق اGــالــيـةq و�ــارس هـذه احلــقـوق
األشـــخـــاص أو الـــهـــيـــئـــات اGـــصـــرح لـــهـــا مـن قـــبل تـــشـــريع
الــدولــة اGـــطــلــوب تــوفــيـــر احلــمــايــة فــيـــهــا. ومع ذلكq فــإن
الـــدول الـــتي ال يـــتـــضـــمن تـــشـــريـــعـــهـــا اGـــعــمـــول بـه q عـــنــد
qالــتــصـــديق عــلى هـــذه االتــفـــاقــــيـــة أو االنــضــمــــام إلــيــهــــا
نصـوصـا تكـفــل احلمايـة بعـد وفــاة اGؤلف لكــل احلقـوق
اGـنـصوص عـليـهـا في الفـقـــرة السـابقـــةq يـكـون لـها احلــق
في الــنص عــلـى أن بــعض هـــذه احلــقــــوق ال يــحــتــفظ بــهــــا

بعــد وفـاة اGؤلف.
(3)  وســــائل الــــطـــعـن لـــلــــمـــحــــافــــظـــــة عــــلى احلــــقـــــوق

اGــقـررة في هـذه اGــادة يـحـددهـا تــشـريع الـدولـــة اGـطـلـوب
توفـير احلماية فيها.

اGاداGادّة ة 7
[مدة احلماية : [مدة احلماية : (1) بوجه عام  بوجه عام (2) بالنسبة للمصنفات بالنسبة للمصنفات
السينمائية  السينمائية  (3) بالنسبة للمصنفات التي ال حتمل بالنسبة للمصنفات التي ال حتمل
اسم اGؤلف أو حتمل اسما مستعارا اسم اGؤلف أو حتمل اسما مستعارا (4)  بالنسبة  بالنسبة

Gصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفنونGصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفنون
التطبيقية التطبيقية (5) تاريخ بدء احتساب مدة احلماية تاريخ بدء احتساب مدة احلماية

(6) منح مدد أطول  منح مدد أطول (7) منح مدد أقصر  منح مدد أقصر (8)  التشريعات  التشريعات

اGطبقةq "مقارنة" اGدداGطبقةq "مقارنة" اGدد]
(1) مدة احلمـاية الـتي تمنـحهـا هذه االتفـاقيـة تشمل

مدة حياة اGؤلف وخمسX سنة بعد وفاته.
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(2) تـــخــــتص تـــشــــريـــعـــات دول االحتــــادq واالتـــفـــاقـــات

اخلـاصة اGعقودة أو الـتي قد تعقـد فيما بـينهاq وفي حدود
مـا يـبرره الـغـرض اGـنـشـودq بـإبـاحة اسـتـعـمـال اGـصـنـفات
األدبــــيــــة أو الــــفـــنــــيــــة عــــلى ســــبـــيـل الــــتـــوضــــيح لـألغـــراض
الــــتـــــعــــلـــــيــــمـــــيــــة وذلـك عن طـــــريق الـــــنــــشـــــرات واإلذاعــــات
الالسـلـكـيـة والـتـسـجـيـالت الـصـوتـيـة أو الـبـصـريـة بـشرط

أن يتفق مثل هذا االستخدام وحسن االستعمال.

Xصـنـفـات طبـقـا لـلفـقـرتG(3) يجب عـنـد اسـتعـمـال ا

الـســابـقــتـX من هــــذه اGـادة ذكـــــر اGـصــــدر واسم اGـؤلف
إذا كـان واردا بـه.

اGاداGادّة ة 10 (ثانيا)
[إمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال اGصنفات :[إمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال اGصنفات :
(1) بعض اGقاالت وكذلك بعض اGصنفات اGذاعة بعض اGقاالت وكذلك بعض اGصنفات اGذاعة

(2) اGصنفات التي تشاهد أو تسمع اGصنفات التي تشاهد أو تسمع

أثناء عرض أحداث جارية]أثناء عرض أحداث جارية]

(1) تــخــتص تــشــريـــعــات دول االحتــاد بــحق الــســمــاح

بــنــقــل اGــقـــــاالت اGــنــشــــورة في الــصــحـف والــدوريـــات
عـن مـوضوعـات جـاريـة اقـتـصـادية أو سـيـاسـيـة أو ديـنــية
أو اGـــــصــــنـــــفــــات اGـــــذاعــــة الـــــتي لـــــهــــا ذات الـــــطـــــابعq وذلك
qبواسطة الصحـافة أو اإلذاعة أو النقل السلكي للجمهور
في احلـاالت الـتي ال تـكــون فـيـهـا حـقـوق الـنـقـل أو اإلذاعــة
أو الــنــقل الــســلــكي اGــذكــور مــحــفــوظـة صــراحــة. ومع ذلك
qــــصــــدرGفــــإنه يــــجـب دائــــمــــا اإلشــــارة بــــكــل وضــــوح إلى ا
ويــحــدد تــشــريع الــدولــة اGــطــلــوب تــوفــيــر احلــمــايــة فــيــهــا

اجلزاء اGترتب على اإلخالل بهذا االلتزام.

(2) تـخــتص أيــضـا تــشـريــعــات دول االحتـاد بــتـحــديـد

الــشــروط الـتـي �ــكن �ــقــتــضــاهــاq وذلك �ــنــاســبــة عـرض
أحـــداث جـــاريــة عـن طــريق الـــتـــصــويـــر الــفـــوتـــوغــرافي أو
الـسـيـنـمـائي أو اإلذاعـة أو النـقل الـسـلـكي لـلـجـمـهـورq نقل
اGــصــنـفــات األدبــيـة أو الــفــنـيــة الــتي شـوهــدت أو ســمـعت
أثناء احلدث وجعـلها في متناول اجلمهور وذلك في حدود

ما يبرره الغرض اإلعالمي اGنشود.

اGاداGادّة ة 11
[ بعض احلقوق اGتعلقة باGصنفات [ بعض احلقوق اGتعلقة باGصنفات اGسرحيةاGسرحية

واGوسيقية : واGوسيقية : (1) حق التمثيل أو األداء العلني  حق التمثيل أو األداء العلني ونقلونقل
تمثيل أو أداء إلى اجلمهور تمثيل أو أداء إلى اجلمهور (2) بالنسبة للترجمات بالنسبة للترجمات]

(1) يتمتع مؤلفـو اGصنفات اGسرحية واGسرحيات

اGـوسـيـقـيـة واGـصـنـفــات اGـوسـيـقـــية بـحــق اسـتـئـثــاري
في التصريح :

"1" بــتــمـثــيل مــصـنــفــاتـهم وأدائــهــا عـلــنــا �ـا في ذلك
التمثيل واألداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.

اGاداGادّة ة 7  (ثانيا)
[مدة حماية اGصنفات التي اشترك[مدة حماية اGصنفات التي اشترك
في وضعها أكثر من مؤلف واحدفي وضعها أكثر من مؤلف واحد]

تــطـــبق أحــكـــام اGـــادة الــســابــقــــة أيـــضــــا في احلــالــــة
الــــتي يــــكـــون فــــيـــهــــا حق اGـــؤلـف �ـــلــــوكـــا عــــلى الــــشـــيـــوع
لـلـشـركـاء في عـمل مـصــنفq عـلى أن حتـسب اGـدد اGـقـررة
عــلى أثـــر وفـــاة اGــؤلف اعــتــبـــارا من تــاريخ وفــــاة آخــــر

من بقي من الشركاء على قيد احلياة.

اGاداGادّة ة 8
[حق الترجمة[حق الترجمة]

يــتــمـتـع مـؤلــفــو اGـصــنــفـات األدبــيــة والــفـنــيــة الـذين
حتــمـيــهم هــذه االتـفــاقـيــة بـحـق اسـتــئـثــاري في تـرجــمـة أو
الـتـصريح بـتـرجـمـة مـصـنـفاتـهم طـوال مـدة حـمـايـة مـا لهم

من حقوق في اGصنفات األصلية.

اGاداGادّة ة 9
[حق النسخ : حق النسخ : (1) بوجه عام  بوجه عام (2) إمكانية وضع إمكانية وضع

استثناءات استثناءات (3)  التسجيالت الصوتية والبصرية التسجيالت الصوتية والبصرية]

(1) يـتمـتع مؤلـفو اGـصنـفات األدبـية والـفنيـة الذين

حتــمـيــهم هــذه االتـفــاقـيــة بــحق اسـتــئــثـاري في الــتــصـريح
بــعـــمــل نــسـخ من هـــذه اGــصـــنــفــــات بـــأيـــة طــريـــقـــة وبــأي

شكـل كـان.

(2) تــخــتص تــشــريـــعــات دول االحتــاد بــحق الــســمــاح

بـعمل نـسخ من هـذه اGـصـنفـات في بـعض احلـاالت اخلـاصة
بـشرط أال يـتـعـارض عمـل مثل هـذه الـنـسخ مع االسـتغالل
العادي للمصـنف وأال يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح

اGشروعة للمؤلف.

(3) كـل تــســجـــيل صـــوتـي أو بــصــــري يـعــتــبــــر نــقال

في مفهوم هذه االتفاقية.

اGاداGادّة ة 10
[حرية استعمال اGصنفات في بعض احلاالت :[حرية استعمال اGصنفات في بعض احلاالت :

(1) اGقتطفات  اGقتطفات (2) التوضيح في األغراض التعليمية التوضيح في األغراض التعليمية

(3) ذكر اGصدر واسم اGؤلف] ذكر اGصدر واسم اGؤلف]

(1) يـــســـمـــح بـــنـــقــــل مـــقـــتـــطـــفـــــــات مــن اGـــصــــنف

qالــــذي وضـــع في مــتــنــاول اجلــمــهــور عــلى نــحــو مــشــروع
بــشــــرط أن يـتــفـق ذلك وحــســن االسـتــعــمــال وأن يــكـــون
في احلــــدود الـــتي يــبــررهـــا الــغـــــرض اGــنــشــودq ويــشــمـل
ذلك نـقـل مــقـتـطــفـات من مــقــاالت الـصــحف والـدوريـــات

في شكـل مختصرات صحفية.
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اGاداGادّة ة 11 (ثالثا)
[بعض احلقوق اGتعلقة باGصنفات األدبية :[بعض احلقوق اGتعلقة باGصنفات األدبية :
(1) حق التالوة العلنية ونقلها إلى اجلمهور حق التالوة العلنية ونقلها إلى اجلمهور

(2) بالنسبة للترجمات] بالنسبة للترجمات]

(1) يـــــتــــمـــــتـع مــــؤلـــــفـــــو اGـــــصــــنـــــفـــــات األدبـــــيــــة بـــــحق

استئثاري في تصريح :
"1" الـتالوة الـعـلـنـيـة Gـصنـفـاتـهم �ـا في ذلك الـتالوة

العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
"2" نـــــقــــل تـالوة مـــــصــــــنـــــفـــــــاتــــــهـم إلى اجلــــــمـــــهـــــــــور

بجمـــيع الـوسـائل.

(2) يــتــمــتـع مــؤلــفــو اGــصــنــفــات األدبــيــةq طــوال مــدة

ســريــان حــقــوقــهم عــلى اGــصــنف األصــليq بــنــفس احلــقـوق
فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم.
اGاداGادّة ة 12

[ حق حتـويـر اGصنفـات وتعديلها[ حق حتـويـر اGصنفـات وتعديلها
وإجراء أية حتويالت أخرى عليها ]وإجراء أية حتويالت أخرى عليها ]

يــتـمــتع مـؤلــفـو اGــصـنــفـات األدبــيـة أو الــفـنـيــة بـحق
استـئـثــاري في تصـريح حتــويــر مـصنـفـاتـهم أو تعــديـلـهـا

أو إجراء أي حتويالت أخرى عليها.
اGاداGادّة ة 13

[ إمكانية حتديد حق تسجيل اGصنفات اGوسيقية وأية[ إمكانية حتديد حق تسجيل اGصنفات اGوسيقية وأية
كلمات مصاحبة لها : كلمات مصاحبة لها : (1) التراخيص اإلجبارية التراخيص اإلجبارية

(2) اإلجراءات االنتقالية  اإلجراءات االنتقالية (3) مصادرة نسخ اGصنفات مصادرة نسخ اGصنفات

اGستوردةq اGصنوعة دون تصريح من اGؤلف]اGستوردةq اGصنوعة دون تصريح من اGؤلف]
(1) يـــجــــوز لــــكل دولــــة في االحتــــاد أن تــــضعq فــــيــــمـــا
يــخــصـــهــاq حتــفـــظــات وشــروطــا بـــشــأن احلق االســـتــئــثــاري
اGــمــنــوح Gـؤلـف مـصــنف مــوســيــقي وGــؤلف أيــة كــلــمـات
يـكـون قـد � تـســجـيـلـهـا مـع اGـصـنف اGـوسـيــقي بـتـصـريح
من األخـيرq وذلـك في ترخـيص الـتـسـجـيل الـصوتـي لذلك
اGـصـنف اGـوسـيـقي مـصـحـوبـا بـالـكـلـمـات إن وجـدت. بـيد
أن كل مـثل هـذه التـحفـظـات والشـروط يقـتصـر تـطبـيقـها
عـلى الـدولـة الـتي فـرضـتـهـاq وال يـجـوز أن تـمس بـأي حـال
بـــــحـق اGـــــؤلف فـي احلـــــصـــــول عـــــلى مـــــقـــــابـل عـــــادل حتــــدده

السلطة اخملتصة في حالة عدم االتفاق عليه وديا.
(2) تــــســـجــــيالت اGــــصـــنــــفــــات اGـــوســــيـــقــــيــــة الـــتي �

إجنــازهـــــا في إحــــدى دول االحتــــاد طــبـــقــــا لــلــمــادة 13 (3)
مـن الــوثـيــقـتـX لـهــــذه االتـفـاقــــيـة اGـوقــعـتــX في رومـــا
في 2 يــــــونــــــيــــــو/ حــــــزيــــــران 1928 وفي بــــــروكــــــسـل في 26
يــونـــيــو/ حـــزيــران q1948 �ـــكـن أن تـــكــــون مـــحال لـــلـــنــقـل
داخــل تــــلـك الـــــدولــــة بـــــغــــيـــــر مـــــوافــــقـــــة مــــؤلـف اGــــصـــــنف
اGــوســيــقي وذلـك حــتى نــهـايــــة مــــدة سـنــتــــX اعـتــبـــارا
مـن الـــــتــــــاريـخ الـــــذي تـــــصـــــبـح فـــــيه الـــــدولـــــــة اGـــــذكـــــــورة

مرتبطـة بهذه الوثيقـة.

"2" بــنـقــل تـمــثــيل وأداء مــصــنـفــاتــهم إلى اجلــمــهــور
بكـل الوسائل.

(2) يــــتـــــمــــتـع مــــؤلــــفـــــو اGــــصـــــنــــفـــــات اGــــســـــرحــــيــــة أو

اGــســرحــيــات اGـوســيـقـــيـة طــــوال مــدة سـريـــــان حـقــوقـهم
عـــلى اGــــصـــنف األصــــلي بــــنـــفس احلــــقـــوق فــــيـــمـــا يــــخـــتص

بترجمـة مصنفاتهم.

اGاداGادّة ة 11 (ثانيا)
[ حقوق اإلذاعة واحلقوق اGرتبطة بها : حقوق اإلذاعة واحلقوق اGرتبطة بها : (1) اإلذاعة اإلذاعة
وغيرها من وسائل النقل الالسلكيq نقل اGصنفوغيرها من وسائل النقل الالسلكيq نقل اGصنف
اGذاع إلى اجلمهور سلكيا أو السلكياq نقل اGصنفاGذاع إلى اجلمهور سلكيا أو السلكياq نقل اGصنف
اGذاع إلى اجلمهور سواء �كبر للصوت أو بأي جهازاGذاع إلى اجلمهور سواء �كبر للصوت أو بأي جهاز
qالتسجيل qمشابه آخر مشابه آخر (2) التراخيص اإلجبارية  التراخيص اإلجبارية (3) التسجيل

التسجيالت اGؤقتةالتسجيالت اGؤقتة]

يــتــمــتع مــؤلــفــو اGــصــنــفــات األدبــيــة والــفـنــيــة بــحق
استئثاري في التصريح :

"1" بإذاعـة مـصـنـفاتـهم أو بـنـقـلـها إلى اجلـمـهـور بـأية
وسـيـلـة أخــرى تـسـتـخــدم إلذاعـة اإلشـارات أو األصـوات أو

الصور بالالسلكي.
qســلــكـــيــا كــان أم الســلــكــيــا q2" بــأي نــقل لــلـــجــمــهــور"
لــلـمــصـنف اGـذاع عــنـدمــا تـقـوم بــهـذا الـنــقـل هـيــئـة أخــرى

غير الهيئة األصلـية.

"3" بــــنـــقــــل اGـــصــــنف اGــــذاع لـــلــــجــــمـــهــــــور �ـــكــــبــــر
لـلـصـــوت أو بـأي جــهـــاز آخــــر مـشـابـه نـاقــل لإلشـــارات

أو األصـوات أو الصـور.

(2) تـــخــــتص تـــشــــريـــعــــــات دول االحتـــــاد بـــتــــحــــديــــد

qذكــورة في الـفقـرة السـابقـةGشروط استـعمـال احلقـوق ا
عــــلى أن يـــقـــتـــصــــر أثـــر هـــذه الـــشـــروط عــــلى الـــدول الـــتي
فــرضــتــهــا ال غـيــر. وال �ــكن أن تــمس هــذه الــشــــروط بـأي
حال باحلقــوق اGعنويــة للمؤلفq وال بحقــه في احلصول
عـلى مـقــابل عـادل حتــدده الـسـلــطـة اخملــتـصـة في حــالـة عـدم

االتفـاق عليها وديا.

(3) مــــا لـم يــــنـص عــــلـى خالف ذلكq فـــــإن الــــتـــــصــــريح

اGــمـــنـــوح طـــبـــقــا لـــلـــفـــقــرة (1) من هـــذه اGــادةq ال يـــتـــضــمن
الــــتـــصــــريح بــــتـــســــجـــيـل اGـــصــــنف اGــــذاع آلالت تـــســــجـــيل
األصوات أو الصـور. ومع ذلك فإن تشريعات دول االحتاد
تـخـتص بتـحديـد نظـام الـتسـجيالت اGـؤقـتة الـتي جتريـها
هـيـئة إذاعـيـة بـوسـائلـهـا اخلـاصة السـتـخـدامهـا في إذاعـتـها
اخلاصـة. ويـجوز لـهذه الـتـشريـعات أن تـصـرح بحـفظ هذه
الــتـســجـيالت في مــحـفــوظـات رســمـيـة بــالـنــظـر لــطـابــعـهـا

االستثنـائي كـوثـائق.
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عـــــلى خـالف ذلك أو عـــــلـى نص خــــــاصq أن يــــعــــتــــــرضــــــوا
عـــلـى عـمــل نـســخ مــن اGـصـنف الــسـيـنــمـائي أو تـداولــه
qأو تـمـثيـلـه أو أدائـه عـلـنا أو نـقـلـه سلـكــيا إلى اجلـمـهــور
أو إذاعته أو عـلى أي نقـل آخر إلى اجلـمهـورq أو تـضمـينه

qحاشية بالترجمة أو جعله ناطقا بلغة أخرى
(ج) أمــر الــبت فـــيــمــا إذا كـــان يــجب إفــراغ الـــتــعــهــد
اGـــذكـــور أعـاله ألغـــراض تـــطـــبـــيق الـــفـــقـــرة الـــفـــرعـــيــة (ب)
الـسـابـقـــةq في شـكـل عـقـد مـكـتــوب أو مـحـرر مـكـتـوب لـه
ذات األثـــر مـن عـــدمـهq يـــخــــتص بـه تـــشــــريع دولــــة االحتــــاد
التي يـتـخـذهـــا مـنـتــج اGصـنف الـسـيـنـمـــائي مـقـــرا لــه
أو مـــحال إلقـــامـــته اGـــعـــتــــادة. ومــع ذلك يـــخــتـص تــشــــريع
دولـــة االحتــــاد اGـــطــــلـــوب تـــوفـــــيـــر احلــــمـــايــــــة فـــيـــهــــا بـــحق
الــقـضـــاء �ـا إذا كـان الــتـعـهـد اGـشـار إلــيه يـجب أن يـكـون
عـــقـــدا مـــكـــتـــــوبــــا أو مـــحـــــررا مـــكـــتــــوبــــا لــه ذات األثـــــر.
ويـجب عـــلى الـــدول الـتـي تـقـــوم بــاسـتـعــمـــال هـذا احلــق
أن تـــخـــطـــــر اGـــديـــــر الــعــــامّ بـــذلك �ـــوجب إعـالن كــتــــابي

يقوم بإبالغـه في احلال إلى جميع دول االحتاد األخرى.

(د) يــقـصــد بـعـبــــارة "مـــا لــم يـتـفـــق عـلى خالف ذلك
أو عــلى نص خـــاص"q أي شـــرط مــقــيّــد �ــكــن أن يــخـضـع

لـه التعهد اGذكـور.

(3) ال تـــــطـــــبـق أحـــــكــــــام الـــــفـــــقـــــرة (2) (ب) أعاله عـــــلى

مؤلـفي السـينـاريـو واحلوار واGـصنـفات اGـوسيـقيـة التي
يــتم تـألـيــفـهــا بـغـرض إجنــاز مـصـنف ســيـنــمـائيq وال عـلى
اخملرج الـرئيسي لـهذا اGصـنفq هذا مـا لم يقرر الـتشريع
الــــوطــــني خـالف ذلك. ومـع ذلك فــــعــــلى دول االحتــــاد الــــتي
تخـلـو تشـريـعاتـهـا من أحكــام تـقـضي بتـطـبيق الـفـقرة (2)
(ب) اGـشار إلـيـها عـلى اخملـــرج اGـذكــورq أن تخـطر اGـدير
الـعـامّ بذلـك �وجب إعـالن كتــابي يـقـوم بإبـالغه في احلال

إلى جميع دول االحتـاد األخـرى.

اGاداGادّة ة 14 (ثالثا)
[ [ "حق التتبع" بشأن اGصنفات الفنية واخملطوطات :"حق التتبع" بشأن اGصنفات الفنية واخملطوطات :

(1) حق االنتفاع بعمليات إعادة البيع حق االنتفاع بعمليات إعادة البيع

(2) التشريعات اGطبقة  التشريعات اGطبقة (3) اإلجراءات ] اإلجراءات ]

(1) فـــيـــمــا يـــتـــعـــلق بـــاGـــصـــنـــفـــات الــفـــنـــيـــة األصـــلـــيــة

qXمــوســيــقــيــ Xواخملــطـــوطــات األصــلـــيــة لــكــتــاب ومــؤلــفــ
يـتـمـتع اGـؤلـفq أو من له صـفـة بـعـد وفـاته من األشـخـاص
أو الــهــيـئــات وفــقــا لــلــتــشــريع الــوطـنـيq بــحق غــيـر قــابـل
لـلـتـصــرف فـــيهq في تــعـلــق مـصـلـحـتـهـم بـعـمـلـيـــات بـــيع
اGــــصــــنف الــــتــــالــــــيــــة ألول تــــنــــــازل عـن حــق االســــتــــغالل

يجـريـه اGؤلف.

(2) ال �ــكن اGــطــالــبــة بــتــوفــيــر احلــمــايــة اGــنــصــوص

علـيـها فـي الفـقــرة السـابـقة في أيـة دولــة من دول االحتـاد

(3) الـتـســجـيالت الـتي تـتم وفــقـا لـلـفـقـرتـX (1) و(2)

من هـذه اGـادة والـتي يـتم اسـتـيـرادهـاq بـغـيـر تـصـريح من
األطـراف اGـعـنيـةq في دولـة تـعـتـبـرهـا تـسـجـيالت مـخـالـفة

للقانونq تكون عرضة للمصادرة.

اGاداGادّة ة 14
[احلقوق السينمائية واحلقوق اGرتبطة بها :[احلقوق السينمائية واحلقوق اGرتبطة بها :

(1) التحوير والنسخ السينمائيq التوزيعq التمثيل التحوير والنسخ السينمائيq التوزيعq التمثيل

واألداء العلني والنقل السلكي إلى اجلمهور للمصنفاتواألداء العلني والنقل السلكي إلى اجلمهور للمصنفات
احملورة أو اGنسوخة بهذا الشكل احملورة أو اGنسوخة بهذا الشكل (2) حتوير اإلنتاج حتوير اإلنتاج

السينمائي السينمائي (3) عدم وجود تراخيص إجبارية] عدم وجود تراخيص إجبارية]

(1) يتـمتع مؤلـفو اGصـنفات األدبـية أو الفنـية بحق

استئثـاري في ترخيص :
"1" حتـــــويــــــر مـــــصــــنــــفـــــاتــــهـم وعــــمــل نـــــســخ مــــنــــهــــا
لإلنـــتــــــاج الـــســـيــــنـــمـــائـيq وتــــوزيــع مــــثـل هــــذه الــــنـــسـخ

احملــورة أو اGنقولـة.
"2" الــــتــــمــــثـــيـل واألداء الــــعــــلــــني والــــنــــقل الــــســــلــــكي

للجمهور للمصنفات احملورة أو اGنقولة بهذا الشكل.

(2) حتوير اإلنتاج الـسينمائي اGأخوذ من مصنفات

أدبـــيــة أو فــنـــيــةq حتت أي شـــكل فــني آخـــرq يــظل خـــاضــعــا
لـتـصـريح مـؤلفـي اGصـنـفـات األصـلـيـةq وذلك دون اGـساس

بترخيص مؤلفي اإلنتاج السينمائي.

(3) ال تنطبق أحكام اGادة 13 (1).

اGاداGادّة ة 14 (ثانيا)
[ [ أحكام خاصة تتعلق باGصنفات السينمائية :أحكام خاصة تتعلق باGصنفات السينمائية :

(1) التشبيه باGصنفات "األصلية"  التشبيه باGصنفات "األصلية" (2) أصحاب حق أصحاب حق

اGؤلفq حتديد حقوق بعض اGؤلفX اGساهمX اGؤلفq حتديد حقوق بعض اGؤلفX اGساهمX (3) بعض بعض
اGؤلفX اGساهمX اآلخرين ]اGؤلفX اGساهمX اآلخرين ]

(1) دون اGــســاس بــحق اGــؤلف ألي مــصــنف يــكــــون

قـــد � حتـــويــره أو نـــقــلهq يـــتــمـــتع اGـــصــنـف الــســـيــنـــمــائي
بـاحلــمـايــة كـمــصـنـف أصـلي. ويــتـمــتع صــاحب حق اGـؤلف
Gـــصــنـف ســيـــنــمـــائي بـــذات احلـــقــــوق الـــتي يـــتــمـــتـع بـــهــا
مـؤلف مصـنف أصــليq �ـا في ذلك احلـقـوق اGشــار إلـيـها

في اGادة السابقـة.

(2) (أ) حتــــــــديــــــــد أصــــــــحــــــــاب حق اGــــــــؤلـف Gــــــــصــــــــنف

ســـيــــنـــمـــــائـي يـــخـــتـص بـه تـــشـــــريـع الـــدولــــــة اGـــطـــلـــــوب
qتـوفـير احلماية فيها

(ب) مـع ذلـكq فـــــــــفـي دول االحتــــــــــاد الـــــــــتـي تـــــــــقــــــــــضي
تــشــريــعــاتــهــا تــضــمـــX أصــحــاب حق اGــؤلف في مــصــنف
qــصـنفGالــذين ســاهـمــوا في عــمـل ا XـؤلــفـGسـيــنــمـائـي ا
فــــإن مـــثــل هـــؤالء اGــــؤلـــفـــــX في حــــالـــــة إذا مــــا تـــعــــهـــــدوا
بــتـقـــد¬ مـثـــل هــذه اGــسـاهــمـــةq لــيس لـهـــمq مــا لم يــتـفق



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27 12 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2013 م

qاخلـاصــة بالسلـطة اخملتصة التي � تعيـينها بهذا الشكـل
ويـقـوم اGــديـر الـعـامّ بـإبالغ ذلـك في احلـال إلى جـمـيع دول

االحتـاد األخـرى.

اGاداGادّة ة 16
[اGصنفات اGزورة : [اGصنفات اGزورة : (1) اGصادرة  اGصادرة (2) اGصادرة عند اGصادرة عند

االستيراد االستيراد (3) التشريعات اGطبقة] التشريعات اGطبقة]

 (1) تـكــون جـمــيع الــنـسخ غــيـر اGــشـــروعـــة Gــصـنف

مــــحال لـــلـــمــــصـــادرة في دول االحتـــاد الــــتي يـــتـــمــــتع فـــيـــهـــا
اGصنف األصلي باحلماية القانونية.

(2) تطـبق أحـكام الـفقـرة الـسابـقة أيـضـا على الـنسخ

الــواردة من دولــة ال يــتــمــتع فــيــهــا اGــصــنف بــاحلــمــايـة أو
تكون قد توقفت فيها حمايته.

(3) جتري اGصادرة وفقا لتشريع كل دولة.

اGاداGادّة ة 17
[ [ إمكانية مراقبة تداول اGصنفات إمكانية مراقبة تداول اGصنفات وتمثيلها وعرضها وتمثيلها وعرضها ]

ال �كــن ألحكــام هـذه االتفاقــية أن تمس بأي شكــل
بــحق حــكــومـــة كــل دولــــة من دول االحتــــاد في أن تــسـمح
أو تـــــراقـب أو تـــــمـــــنـعq عن طـــــريـق الـــــتـــــشـــــريع أو إصـــــدار
الـلوائـحq تداول أو تـمـثـيل أو عـرض أي مـصـنف أو إنـتاج

ترى السلطة اخملتصة �ارسة هذا احلق بالنسبة إليه.

اGاداGادّة ة 18
[اGصنفات اGوجودة عند دخول االتفاقية حي[اGصنفات اGوجودة عند دخول االتفاقية حيّز التنفيذ :ز التنفيذ :
(1)  يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة احلماية  يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة احلماية

في دولة اGنشأ في دولة اGنشأ (2)  ال يجوز حمايتها في حالة انقضاء  ال يجوز حمايتها في حالة انقضاء
مدة احلماية في الدولة اGطلوب توفير احلماية فيهامدة احلماية في الدولة اGطلوب توفير احلماية فيها

(3) تطبيق هذه اGبادىء  تطبيق هذه اGبادىء (4) حاالت خاصة] حاالت خاصة]

 (1) تــســـري هــذه االتـــفــاقــــيـــة عــلى كــل اGـــصــنــفـــات

qعـند دخـول هـذه االتـفـاقـــيـة حيـز الـتـنـفـيذ qالـتي ال تـكـون
قـد ســقـطت بـعــد في اGـلك الــعـامّ لــدولـة اGـنــشـأ بـانــقـضـــاء

مدة احلماية.

(2) مع ذلكq إذا سـقط أحد اGـصنـفات في اGـلك العامّ

في الدولة اGطلوب تـوفير احلماية فيهاq نتيجة انقضــاء
مــدة الـــحـمــايـــة الــســابـق مــنحـهـا لهq فـإن هـذا اGـصنف

ال يتمتع فيها باحلماية من جديد.

(3) يــجــري تــطــبــيق هــذا اGــبــدأ وفــقــا لألحــكــام الــتي

تـتضـمنـهـا االتفـاقـيات اخلـاصة اGـعـقـودة أو الـتي قـد تعـقد
لــهــذا الــغــــرض فـيــمــا بــX دول االحتــــاد. وفي حــالـــة عـــدم
وجـود مــثـل هـذه األحــكـامq حتــدد الـدول اGــعـنـيــةq كل فــيـمـا

يخصهـاq الشــروط اخلاصـة بتطبيق هذا اGبدأ.

إال إذا كـــان تــشـــريع الــدولـــة الــتي يـــنــتــمـي إلــيــهـــا اGــؤلف
يــقـرر هـذه احلـمــايـة وفي احلـدود الــتي يـسـمح بــهـا تـشـريع

الدولة اGطلوب توفير احلماية فيها.

(3) يــخـــتص الــتــشــريع الــوطــني بــتــحــديــد إجــراءات

التحصيل واGبالغ الواجبة.

اGاداGادّة ة 15
[ [ حق اGطالبة باحلقوق اGتمتعة باحلماية : حق اGطالبة باحلقوق اGتمتعة باحلماية : (1) عند بيان عند بيان
اسم اGؤلف أو عندما ال يدع االسم  اGستعار مجاال ألياسم اGؤلف أو عندما ال يدع االسم  اGستعار مجاال ألي
شك في حتديد شخصية اGؤلف شك في حتديد شخصية اGؤلف (2) بالنسبة للمصنفات بالنسبة للمصنفات
السينمائية السينمائية (3) بالنسبة للمصنفات التي ال حتمل اسم بالنسبة للمصنفات التي ال حتمل اسم

اGؤلف أو التي حتمل اسما مستعارا اGؤلف أو التي حتمل اسما مستعارا (4) بالنسبة بالنسبة
لبعض اGصنفات غير اGنشورة والتي تكون شخصيةلبعض اGصنفات غير اGنشورة والتي تكون شخصية

مؤلفها مجهولة مؤلفها مجهولة ]

(1) لـــكي يـــعــتــبـــر أن Gــؤلـــفي اGــصـــنــفـــات األدبــيــة أو

الفنية التي حتمـيها االتفاقية احلالـية هذه الصفة ويكون
لـهم بالتـالي حق اGثول أمـام محاكم دول االحتـاد ومقاضاة
مـن �س بـــحــقـــوقـــهمq يـــكـــفي أن يـــظــهـــر اسم اGـــؤلف عـــلى
اGـصـنف بــالـطـريـقـة اGــعـتـادةq هـذا مـا لم يــقم الـدلـيل عـلى
عــــكـس ذلك. وتــــطـــــبق هـــــذه الــــفــــقـــــرة حــــتـى إذا كــــان االسم
مسـتـعاراq مـتى كـان االسم اGسـتـعار الـذي يـتخـذه اGؤلف

ال يدع مجاال ألي شك في حتديد شخصيته.

(2) يــفــتــرض أن الــشـخـص الـطــبــيــعي أو االعــتــبـاري

الـــذي يـــظـــهـــر اســـمه بـــالـــطـــريـــقــة اGـــعـــتـــادة عـــلى مـــصـــنف
سيـنمائي هـو اGنتج لـهذا اGصـنفq هذا ما لم يـقم الدليل

على عكس ذلك.

(3) بـالنـسبـة لـلمـصنـفـات التي ال حتـمل اسم اGؤلف

أو التي حتـمل اسما مـستعـاراq غير تـلك اGشار إلـيها في
الــفـقـرة (1) أعالهq يـفـتـرض أن الــنـاشـر الـذي يــظـهـر إسـمه
عـــلى اGـــصـــنفq ومـــا لم يـــثـــبت عـــكس ذلـكq �ـــثــابـــة �ـــثل
للـمـؤلفq وبـهـذه الـصـفـة فـإن له حق احملـافـظـة عـلى حـقوق
اGـؤلف والـدفـاع عــنـهـا. ويـوقف سـريـان حـكم هـذه الـفـقـرة

عندما يكشف اGؤلف عن شخصيته ويثبت صفته.

(4) (أ) بــالــنــســبـــــة لــلــمــصــنــفـــــات غــيــــر اGــنــشـــورة

والــتي تــكــون شــخـصــيــة مــؤلــفــهــا مــجــهـــولـــةq مــع وجـــود
كــــل مــا يـدعـو إلى االعـتـقـاد بـأنه من مـواطـني إحـدى دول
االحتــــــادq فــــإن تــــشـــــريــع هـــــذه الــــدولــــــة يــــخــــتص بــــحــق
تــعــيــX الــســلــطــة اخملــتــصــة الــتي تــقــوم بــتــمــثـــيل اGــؤلف
ويــكـــون لــهـــا حق احملــافـظــة عـلى حــقـوقه والــدفـــاع عــنـهـــا

في دول االحتــاد.
X(ب) عـلى دول االحتـاد التـي تقـوم �ـثل هـذا التـعـي
عــــمال بــــاحلــــكم اGــــذكـــــور أن تــــخـــطــــر اGــــديــــر الــــعـــامّ بــــذلك
�ــــقــــتــــضـى إعالن كــــتــــــابـي يــــتــــضــــمــن كـــل الــــبــــيـــــانـــــات
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اإلجــــراءات اGــــنــــاســــبـــة لــــضــــمـــــان حــــمــــايــــة كـــل احلــــقــــوق
بـــالــــوضـع الـــــوارد في هــــذه الــــوثـــيــــقـــــةq أن تـــعــــلـن بـــأنــــهـــا
سـتسـتـعـمـل الــحـق اGنـصـــوص عـلـــيه في اGادة الـثـانـــية
أو ذلك اGــنـصــوص عـلــــيه في اGــادة الـثــالـثــــة أو كـلــيـهــمــا
مــعـــــاq وذلك �ــــوجـب إخــطــار تــودعه لــدى اGــديـــر الــعــــامّ
عنـد إيداع وثـيقـة تـصديـقهـا أو انضـمامـهاq أو مع مـراعـاة
اGادة اخلـامسة (1) (ج) في أي وقت الحق. كمـا �كنـها بدال
من اســتــعــمـــال احلق اGــنــصــوص عــلــيـه في اGــادة الــثــانــيــة

اإلدالء بإعالن طبقا للمادة اخلامسة (1) (أ).
(2) (أ) كل إعالن وفــقـا لـلــفـقـرة (1) يـتم إخــطـاره قـبل

انــقــضـاء فــتــرة عـشــر ســنـوات اعــتـبــارا من تــاريخ الــعـمل
q(2) 28 ــلــحق طــبــقــا لــلــمـادةGــواد من 1 إلى 21 وبــهــذا اGبــا
يــظل نـافـذا حــتى نـهـايــة اGـدة اGـذكـورة. و�ــكن أن يـتـجـدد
كــلـيــا أو جــزئـيــا Gــدد أخـرى مــتــتـالــة طــول كل مــنـهــا عــشـر
سنـوات وذلك بـإخـطار يـودع لـدى اGديـر الـعامّ خالل مـهـلة
ال تــزيــد عن خـمــســة عـشــر شــهـرا وال تــقل عن ثـالثـة أشــهـر

قبل انقضاء فترة العشر سنوات اجلارية.
(ب) كل إعـالن وفــقـــا لــلـــفــقــرة (1) يــتـم إخــطـــاره بــعــد
انتهاء فـترة عشر سنـوات من العمل باGواد من 1 إلى 21
وبهـذا اGـلحق طـبقـا للـمادة q(2) 28 يـظل نـافذا حـتى نهـاية
فـترة الـعشـر سنـوات اجلاريـةq و�كن جتـديده عـلى النـحو

الوارد في اجلملة الثانية من الفقرة الفرعية (أ).

(3) ال يـحق أليـة دولـة من دول االحتـاد لم تعـد تـعـتـبر

دولـــة نــامـــيــة عـــلى الــنـــحــو اGـــوضح بــالـــفــقــرة (1) أن جتــدد
إعالنــهـا طـبـقــا Gـا تـقـتــضي به الـفـقـرة (2). وســواء سـحـبت
هـذه الــدولـة إعالنــهـا رســمـيــا أو لم تـســحـبهq فــإنه ال يـحق
لـها االستفـادة من احلقوق اGنـصوص عليـها في الفقرة (1)
إمـا في نـهـايــة فـتـرة الـســنـوات الـعـشـر اجلــاريـة وإمـا بـعـد
الـــكـف عن اعـــتــــبـــارهـــا بــــلـــدا نـــامــــيـــا بـــثـالث ســـنـــواتq أي

األجلـX أطـول.

(4) إذا مــــــا وجـــــد مــــــخـــــزون مـن نــــــسخ � إنــــــتـــــاجــــــهـــــا

�ـقتـضى ترخـيص �ـنوح طـبقـا ألحكـام هذا اGـلحقq وذلك
عـنـدمـا يـكف اإلعالن الـصـادر طـبـقـا لـلـفـقـرة (1) أو الـفـقرة
(2) عن الــنــفــاذq فــإنه يـــجــوز االســتــمــرار في تــوزيع مــثل

هذه النسخ حتى نفاذها.

(5) يــجــوز لــكل دولــة تــلــتــزم بــأحــكــام هــذه الــوثــيــقــة

وتـكــون قـد أودعت إعالنــا أو إخـطـارا طــبـقـا لــلـمـادة 31 (1)
بـخـصـوص تـطـبيـق هذه الـوثـيـقـة عـلى إقـلـــيم مـعيّـن �كن
أن تـعــتــبـر حــالـتـه �ـاثــلـة حلــالــة الـدول اGــنـصــوص عــلـيــهـا
بالـفقرة q(1) أن تصدر اإلعالن اGـشار إليه في الـفقرة (1)
واإلخـــطـــــار بــــالــــتـــجــــديــــد اGـــشـــــار إلـــــيه في الــــفــــقـــــرة (2)
بـالــنـســبـة لــهـذا اإلقــلـيم . وطــاGـا ظل مــثـل هــذا اإلعالن أو
اإلخطار نافذاq فإن أحكام هذا اGلحق تنطبق على اإلقليم

الذي صدر بصدده.

(4) تــــنـــطــــبق األحــــكـــام الــــســــابـــقــــة أيــــضــــا في حــــالــــة

انـــضــــمـــام دول جـــديـــدة إلى االحتـــــاد وكــــــذلك في احلـــالـــــة
التي تـمـتـد فيـهـا احلـمـاية بـالـتـطبـيق لـلـمادة  7 أو بـسبب

التنازل عن التحفظات.
اGاداGادّة ة 19

[ تطبيق حماية أوسع من احلماية[ تطبيق حماية أوسع من احلماية
اGترتبة على االتفاقية ]اGترتبة على االتفاقية ]

ال تـمـنع أحكـام هـذه االتفـاقـية من اGـطـالبـة بـتطـبيق
حـــمـــايـــة أوسـع يـــكـــون قـــد قــــررهـــا تـــشـــريع دولـــة من دول

االحتـاد.
اGاداGادّة ة 20

[ اتفاقيات خاصة بX دول االحتاد[ اتفاقيات خاصة بX دول االحتاد]
حتــــــتـــــفـظ حـــــكـــــومــــــات دول االحتـــــاد بــــــاحلق فـي عـــــقـــــد
اتـــــفـــــاقــــات خــــــاصــــــة فــــيـــــمـــــا بــــيـــــنــــهــــــاq مـــــــا دامت هــــــذه
االتــفــــاقـــات تـــخـــــول اGــؤلـــفــــX حــقــــوقـــــا تـــفــــــوق تـــلـك
الـــتي تـمنـحـها هـــذه االتـفاقـــيـةq أو تتـضمــــن نصـــوصــا
ال تــــــتـــــعـــــارض مـع هـــــذه االتـــــفــــــاقــــــــيـــــة. وتـــــبـــــقـى أحـــــكـــــــام
االتــــفــــاقـــــات الــــقــــائــــمــــة ســــاريــــة مــــتى كــــانـت مــــطــــابــــقـــــة

للشــروط السابق ذكرهـا.

اGاداGادّة ة 21
(أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية : (أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية : (1) الرجوع إلى الرجوع إلى

اGلحق اGلحق (2)  اGلحق جزء ال يتجزأ من الوثيقة)  اGلحق جزء ال يتجزأ من الوثيقة)
(1) يـــتــــضـــمـن اGــــلـــحـق أحــــكــــامــــا خــــاصـــــة تـــتــــعـــلــق

بالــدول النامـية.
(2) مع مـــــراعـــــاة أحــــكـــــام اGــــادة 28 (1) (ب)q يــــشـــــكــل

اGلحق جزءا ال يتجزأ من هذه الوثيقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحقاGلحق
(أحكام خاصة بشأن البلدان النامية)(أحكام خاصة بشأن البلدان النامية)

اGادة األولىاGادة األولى
[اإلمكانيات اGمنوحة للبلدان النامية :[اإلمكانيات اGمنوحة للبلدان النامية :

qاإلعالن qطالبة باإلفادة من بعض احلقوقGإمكانية ا qاإلعالن qطالبة باإلفادة من بعض احلقوقG(1) إمكانية ا

(2) مدة صالحية اإلعالن  مدة صالحية اإلعالن (3) البلدان التي لم تعد تعتبر البلدان التي لم تعد تعتبر

من البلدان النامية من البلدان النامية (4) مخزون النسخ اGتوفرة مخزون النسخ اGتوفرة
(5) اإلعالنات اGتعلقة ببعض األقاليم اإلعالنات اGتعلقة ببعض األقاليم

(6) حدود اGعاملة باGثل] حدود اGعاملة باGثل]

(1) لـكل دولـةq تـعتـبـر دولـة نامـيـة وفقـا Gـا يـجري به

الـعمل في اجلمعـية العامـة لأل£ اGتحدةq تـصدق على هذه
qـلـحق جـزءا ال يـتـجـزأ مـنـهاGالـتي يـشـكـل هـذا ا qالـوثـيـقــة
أو تـــنــــضم إلـــيــــهـــاq والــــتي نـــظــــرا لـــوضــــعـــهـــا االقــــتـــصـــادي
واحـتـياجـاتـهـا االجـتمـاعـيـة أو الـثـقافــيـة ال تـعـتبــر نـفـسـها
في الـــــوقـت احلـــــاضـــــر فـي مـــــركــــــز �ــــــكـــــنـــــهـــــا مـن اتـــــخــــــاذ
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والـتي لـهــا نـفس الـلــغـة اGـتـداولــةq أن تـسـتــبـدلq في حـالـة
الـترجـمات إلى تـلك اللـغةq بـفتـرة الثالث سـنوات اGـشار
إلـيـهـا في الـفـقرة (2) (أ) فـتـرة أقـصـر حتـدد طـبـقا لـالتـفاق
اGــذكــور عــلى أال تــقـل هــذه الــفــتــرة عن ســنــة واحــدة. ومع
ذلكq ال تــنــطــبق أحــكــام اجلـمــلــة الــســابـقــة إذا كــانت الــلــغـة
اGـعـنـية هـي اإلجنلـيـزيـة أو الـفـرنـسـيـة أو اإلسـبـانـيـة. هذا
وأي اتــفـــاق من هــذا الــقــبـــيل يــخــطــر بـه اGــديــر الــعــامّ من

جانب احلكومات التي عقدته.

(4) (أ) ال �ـــنح أي تــرخــيص �ـــقــتــضى هــذه اGــادة إال

بــعـد انـقــضـاء مـهــلـة إضـافــيـة قـدرهـا ســتـة أشـهــر في حـالـة
الــتـــراخــيص الــتـي �ــكن احلــصــوص عـــلــيــهــا بـــعــد انــقــضــاء
فــتـرةثالث سـنــواتq وتـسـعـة أشــهـر في حـالــة الـتـراخـيص

التي �كن احلصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك :
"1" اعتبارا من التاريخ الذي يستوفي فيه الطالب

اإلجراءات اGنصوص عليها في اGادة الرابعة (1).
"2" أو في حــــالــــة عــــدم االســـــتــــدالل عــــلى شــــخــــصــــيــــة
صاحب حق الترجـمة أو عنوانهq من الـتاريخ الذي يرسل
فيه الـطالبq طـبقـا Gا تقـضي به اGادة الـرابعة q(2) نـسخا

من طلبه اGقدّم للسلطة اخملتصة �نح الترخيص.
(ب) ال �ـنح ترخـيص �قتـضى هذه اGـادة إذا نشرت
تـرجـمـة إلى الـلــغـة الـتي قـدّم الـطـلـب من أجـلـهـا من جـانب
صاحب حـق التـرجمـة أو بـتصـريح مـنه خالل مهـلـة السـتة

أو التسعة أشهر.

(5) ال �ـنح ترخـيص �قـتـضى هذه اGـادة إال ألغراض

التعليم اGدرسي أو اجلامعي أو ألغراض البحوث.

(6) تــنــتـــهي صالحــــيــة كـل تـــرخــيـص يــكــون قـــد مــنح

وفـقـا لـهـذه اGـادة إذا نـشـرت تـرجـمـة لـلـمـصـنف من جـانب
صـــاحب حق الـــتــرجــمـــة أو بــتـــصــريح مـــنه بــثـــمن مــقــارب
لــلـثـمن اGـعـتـاد في الـدولـة اGـعـنــيـة بـالـنـسـبـة لـلـمـصـنـفـات
اGـــمـــاثــلـــــةq وذلك إذا مــــا كـــانت هـــذه الـــتــرجـــمـــة بـــالــلـــغـــة
نــــفــــســــهـــا ولــــهــــا فـي اجلـــوهـــــر ذات مــــضــــمــــون الــــتــــرجــــمـــة
اGـــنــشـــورة �ــقـــتــضى الــتــرخـــيص. أمــا الــنــسـخ الــتي يــتم
إنــتـاجــهـا قــبل انـتــهـاء أجل الــتـرخــيص فـيــجـوز اســتـمـرار

تداولها حتى نفاذها.

(7) بـالـنــسـبـــة لـلـمــصـنـفـــات الـتـي تـتـألف أســـاســـا

من صـــور تـــوضـــيـــحــــيـــةq ال �ـــنح تـــرخـــيـص لـــعـــمل ونـــشـــر
ترجـمـــة لـلـنص وال لـنقــل ونـشـــر الـصـــور التـوضـيـحــية
إال إذا اسـتــــوفـيت أيــضـــا الـشـــــروط اGـنــصـــوص عـلــيـهــا

في اGادة الثالثـة.

(8) ال �ـــنح أي تـــرخـــيـص وفـــقـــا لـــهـــذه اGـــادة عـــنـــدمـــا

يسحب اGؤلف من التداول جميع نسخ مصنفه.

(6) (أ) إن واقـــــعــــــة اســـــتـــــعــــمـــــال إحـــــدى الـــــدول ألحــــد

احلــقـــوق اGـــشـــار إلــيـــهـــا في الـــفـــقـــرة (1) ال جتــــيـــز لـــدولـــة
أخــرى أن تــمـنح لـلـمــصـنـفـات الــتي تـكـون دولــة مــنـشـئـهـا
هي الـــدولــة األولـى حــمـــايــة أقل �ـــا هــو مـــفــروض عـــلــيـــهــا

منحه طبقا للمواد من 1 إلى 20.
(ب) ال �ـكن �ـارسـة حق اGـعـامـلـة بـاGـثل اGـنـصـوص
عليه في اجلـملة الثـانية من اGادة 30 (2) (ب) حتى تاريخ
انــقــضــاء الــفــتــرة اجلـــاريــة وفــقــا لــلــمــادة األولى q(3) وذلك
بالنـسبة لـلمصنـفات التي تكـون دولة منشـئها هي إحدى

الدول التي أصدرت إعالنا وفقا للمادة اخلامسة (1) (أ).

اGادة الثانيةاGادة الثانية
[تقييد حق الترجمة : [تقييد حق الترجمة : (1) إمكانية منح تراخيص من إمكانية منح تراخيص من

قبل السلطة اخملتصة قبل السلطة اخملتصة (2) إلى  إلى (4) شروط منح التراخيص شروط منح التراخيص
 (5)األغراض التي تمنح من أجلها التراخيص األغراض التي تمنح من أجلها التراخيص (6) انتهاء انتهاء

صالحية التراخيص صالحية التراخيص (7) اGصنفات التي تتألف أساسا اGصنفات التي تتألف أساسا
من صور توضيحية من صور توضيحية (8) اGصنفات التي تسحب من اGصنفات التي تسحب من

التداول التداول (9) منح تراخيص لهيئات اإلذاعة] منح تراخيص لهيئات اإلذاعة]

(1) فـيــمــا يــتــعــلق بــاGـصــنــفــات اGــنـشــورة في شــكـل

مــطـبــوع أو أي شـكل �ــاثل آخــر من أشــكـال االســتـنــسـاخ.
يــحق لـكل دولــة تـكـون قــد أعـلـنت بــأنـهـا ســتـســتـعـمل احلق
اGــــنــــصـــــوص عــــلــــيه فـي هــــذه اGــــادة أن تــــســـــتــــبــــدل بــــاحلق
االسـتئثاري لـلترجـمة اGنصـوص عليه في اGادة q8 نـظاما
qلـلـتـراخـيص غــيـر االسـتـئـثـاريـة والـغـيــر قـابـلـة لـلـتـحـويل
تــمــنــحــهــا الــســلـطــــة اخملــتــصـــة وفــقـــا لــلــشــــروط الــتــالــيـة

وطبقـا للمادة الرابعـة.

(2) (أ) مع مـراعـاة الــفـقـرة q(3) إذا مـا انـقــضت فـتـرة

ثالث ســــنـــوات أو أيـــة فــــتـــرة أطـــول يــــحـــددهـــا الــــتـــشـــريع
الـوطــني لــلـدولـة اGــذكـورةq اعــتـبــارا من تـاريـخ أول نـشـر
Gصـنفq دون أن تـنـشـر تـرجمـة لـهـذا اGـصنف بـلـغـة عـامة
الـتـداول في هــذه الـدولــة بـواســطـة صـاحب حق الــتـرجـمـة
أو بـتصريح مـنهq فإن أيا من مـواطني هذه الـدولـة �كنه
احلـــصـــول عـــلى تـــرخــيـص بــتـــرجـــمـــة اGـــصـــنف إلى الـــلـــغــة
اGذكورة ونشر هذه الترجمة في شكـل مطبوع أو في أي

شكل �اثل آخر من أشكال النقـل.
(ب) �ــكــن أيــضــا مــنح تــرخــيص وفــقـــا لـهـــذه اGـادة
إذا مـــا نــفــذت جــمــــيع الــطــبــعــــات لــلــتــرجــمـــة اGــنــشــورة

باللغـة اGذكـورة.

(3) (أ) في حـــالـــة الــتـــرجـــمـــة إلى لـــغــة لـــيـــست عـــامــة

الـتــداول في دولــة أو أكــثـر مـن الـدول اGــتــقـدمــة األعــضـاء
في االحتـــاد تــســتــبـــدل فــتــرة الــثالث ســـنــوات اGــنــصــوص

عليها في الفقرة (2) (أ) بفترة سنة.

(ب) لـكل دولــة مـشـار إلـيـهــا في الـفـقـرة q(1) بــاتـفـاق
اجــمـاعـي من جـانـب الـدول اGــتــقـدمــة األعــضــاء في االحتـاد
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االســتــئــثــاري لـالســتــنــســاخ اGــنــصـــوص عــلــيه في اGــادة 9
نــظـــامــا لــلــتــراخــيـص غــيــر االســتــئــثــاريـــة وغــيــر الــقــابــلــة
لــلـــتــحــويل تــقــوم �ـــنــحــهــا الــســلــطـــة اخملــتــصــة بــالــشــروط

التالية ووفقا للمادة الرابعة.

(2) (أ) فــيــمـا يــتــعـلق بــاGــصـنف الــذي تــنـطــبق عــلـيه

هذه اGادة �وجب الفقرة (7) وعند انقضاء :
"1" الـفتـرة احملـددة فـي االـفـقرة (3) مـحـسـوبـة ابـتداء

qصنفGمن تاريخ أول نشر لطبعة معينة من هذا ا
"2" أو أيــة فـتــرة أطـول يــحـددهــا الـتــشـريع الــوطـني
لـلـدولة اGـشــار إلـيـهـا في الـفـقـرة (1) ومـحـسـوبـة اعـتـبارا

qمن نفس التاريخ

إذا لـم تـــــكـن نـــــسخ مـن تـــــلـك الـــــطـــــبـــــعــــــة قـــــد طـــــرحت
لــلـتــداول في هـذه الــدولـة من جـــانب صــاحب حـق الــنـقــل
أو بــتـصــريح مــنه تــلــبــيـة الحــتــيــاجــات عـامــة اجلــمــهـور أو
التـعـلـيم اGـدرسي واجلـامعي بـثـمن مـقـارب للـثـمن اGـعـتاد
في الدولــة اGذكــورة بـالنسبــة Gصنفـــات �اثلــةq فألي
مـن رعــــــايــــــا هـــــــذه الــــــدولــــــة أن يــــــحــــــصـل عــــــلـى تــــــرخــــــيص
الستـنـســـاخ ونـشــر هـــذه الـطـبـعــــة بالـسـعـــــر اGـذكــــور
أو بـــســعـــــر يـــقــل عـــنـه تـــلـــبـــــيـــة الحــتـــيـــاجـــات الـــتـــعــلـــــيم

اGدرسي واجلـامعي.
(ب) يــــجــــوز أيــــضــــا مــــنح تــــرخـــيص لــــنـــقــل ونـــشــــر
طـبـعـة طــرحت لـلـتــداول عـلى الـنحــو الــوارد في الـفـقـرة
الـــفـــرعـــيــة (أ) طـــبــقــــا لــلـــشـــــروط الـــواردة في هـــذه اGــادة
وذلك إذا تـــــوقف Gــــدة ســــتـــــة أشــــهــــرq بــــعـــــد انــــتــــهــــاء اGــــدة
الـسـاريـةq عــرض نـسخ مـرخــصـة من هـذه الــطـبـعـــة لـلـبــيع
في الدولة اGـعنيـة تلبـية الحتـياجات اجلمـهور أو التـعليم
اGـدرسي واجلامـعي بسـعر مـقارب لـلسـعر اGـعتـاد في تلك

الدولـة Gصنفـات �اثلـة.
(3) مــدة الـــفــتــرة اGـــشــار إلــيـــهــا بــالـــفــقــرة (2) (أ) "1"

خمس سنواتq على أن يستثنى من ذلك :
"1" اGـصــنــفـات في الــعــلـوم الــريـاضــيــة والـطــبــيـعــيـة
والـتــكـنـــولـــوجـــيــةq فـتــكــــون الــفـتــــرة بـالــنـســبـــــة لــهـــــا

qثالث سنـوات
qــــصــــنــــفــــات الـــتـي تــــنــــتــــمي إلى عــــالـم اخلــــيـــالG2" ا"
كـــــالــــــروايـــــات واGــــــؤلـــــفــــــات الــــــشـــــعــــــريــــــة واGــــــســـــرحـــــيـــــة
واGـوسيقيةq وكـتب الفنq فتكــون الـفتــرة بالنـسبــة لهـا

سبـع سنـوات.

(4) (أ) في حالة التـرخيص الذي �كن احلصول عليه

بــعــد انــقــضــاء ثالث ســنـــواتq ال �ــنح الــتــرخــيص إال بــعــد
انقضاء فترة ستة أشهر :

(9) (أ) يـجوز أيـضـا منح تـرخـيص بتـرجـمة مـصنف

يـــكـــون قـــد نـــشـــر في شـــكل مـــطـــبــوع أو فـي أي شــكـل آخــر
�ــاثل مـن أشــكــال الــنــقلq ألي هــيــئــة إذاعــيــة يــقع مــقــرهــا
q(1) ــشــار إلــيه فـي الــفــقـرةGالــرئــيــسي في إحــدى الــدول ا
وذلك بــنــاء عــلى طــلب تــقــدمه تــلـك الــهــيـئــة إلـى الــســلــطـة
اخملــــتـــصـــة في الــــدولـــة اGـــذكــــورة بـــشـــرط مـــراعــــاة جـــمـــيع

الشـروط التالـية :
"1" أن تـتم الــتـرجــمـة من نــسـخــة مـنــتـجــة ومـقــتـنـاة

وفقا لقوانX الدولة اGذكورة.
"2" أال تـــــســــــتــــــخــــــــدم الــــــتـــــرجــــــمــــــــة إال فـي إذاعـــــــات
يــــقـــتـــصــــــر هـــدفـــهـــــا عـــــلى خـــدمــــــة أغـــــــراض الـــتــــعـــلــــــيم
وإذاعــــة مـعـلـومـات ذات طـابع عـلـمي مـوجـهـة إلى اخلـبراء

في مهنـة معينـة.
"3" أال تــسـتـخــدم الـتـرجـمـــة لألغــراض اGـشــار إلـيـهـا
في الــــــشــــــرط الــــــوارد بــــــالــــــبــــــنـــــد "q"2 ومن خـالل إذاعـــــات
qـذكـورةGفـي إقـلـيم الـدولـة ا XـسـتـمـعG مـشـروعـة مـوجـهـة
�ــــا فـي ذلك اإلذاعــــات الـــتـي تـــتـم عن طــــريق تــــســـجــــيالت
صـوتـيــة أو بـصـريـة أعــدت بـطـرق مـشــروعـة من أجل هـذه

اإلذاعات دون سواها.
"4" أن تـتــجـرد جـمـيـع أوجه اسـتـخـدام الــتـرجـمـة من

قصد الربح.
(ب) يجـوز كـذلك اسـتـعـمـال الـتـسـجـيالت الـصـوتـية
أو الــبــصــريـــة لــتــرجــمــة أعــدتــهــا هــيـــئــة إذاعــيــة �ــقــتــضى
ترخـيص منـح وفقـا لهـذه الفـقرةq وبـنـاء على مـوافقـة هذه
الــهـيـئــةq بـواسـطــة أيـة هـيــئـة إذاعـيــة أخـرى يـكــون مـقـرهـا
الــرئــيـــسي في الـــدولــة الــتي مـــنــحت ســلـــطــتــهـــا اخملــتــصــة
الـــتـــرخــيص اGـــذكـــورq وذلك لألغـــراض وطـــبـــقــا لـــلـــشــروط

اGشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).
(ج) مع مـــراعـــاة الـــوفـــاء بــــكل اGـــعـــايـــيـــر والـــشـــروط
اGــذكـورة بـالـفــقـرة الـفــرعـيـة (أ)q يــجـوز أيـضـا الــتـرخـيص
لهيئة إذاعـية بترجمة أي نص مضـمن في تثبيت سمعي
بـــصــــري أعـــدّ ونــــشـــر لـــيــــســـتـــخــــدم في أغــــراض الـــتـــعــــلـــيم

اGدرسي أو اجلامعي وحدها.
q(ج) (د) مع مــراعــاة الــفـــقــرات الــفــرعــيــة من (أ) إلى
تـنـطـبق أحـكـام الـفـقـــرات الـسـابقــة عـلى مـنح واسـتـعـمال

أي ترخيص يكون قد منح طبقا لهذه الفقرة.

اGادة الثالثةاGادة الثالثة
[تقييد حق االستنساخ : [تقييد حق االستنساخ : (1) إمكانية منح التراخيص من إمكانية منح التراخيص من

قبل السلطة اخملتصة قبل السلطة اخملتصة (2) إلى  إلى (5) شروط منح هذه شروط منح هذه
التراخيص التراخيص (6) انتهاء صالحية التراخيص انتهاء صالحية التراخيص

(7) اGصنفات التي تنطبق عليها هذه اGادة] اGصنفات التي تنطبق عليها هذه اGادة]

(1) لـــكل دولــــة تـــعــــلن بـــأنــــهـــا ســــتـــســــتـــعـــمـل احلـــقـــوق

اGـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي هـــذه اGـــادة أن تــــســـتـــبــــدل بـــاحلق
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كــمـا تــنـطــبق عــلى تــرجـمــة الـنـص اGـصــاحب لــهـا إلى لــغـة
qعـامة الـتـداول بـالـدولــة الـتي يـطـلب فـيهـــا الـتـــرخــيص
وذلك بـشـرط أن تـكـون الـتـسـجـيالت الـسـمـعـيـة الـبـصـرية
اGــعــنــيـة قــد أعــدت ونــشــرت ألغــراض الــتــعـلــــيم اGــدرسي

واجلــامعي دون سواهـا.

اGادة الرابعةاGادة الرابعة
[ [ أحكام مشتركة بشأن التراخيص اGنصوص عليهاأحكام مشتركة بشأن التراخيص اGنصوص عليها
في اGادتX الثانية والثالثة : في اGادتX الثانية والثالثة : (1) و و(2) اإلجراءات اإلجراءات

(3) بيان باسم اGؤلف وعنوان اGصنف بيان باسم اGؤلف وعنوان اGصنف

(4) تصدير النسخ  تصدير النسخ (5) إشارة  إشارة (6) اGكافأة] اGكافأة]

(1) ال �ـــنـح الــتـــرخـــيص طـــبـــقــا لـــلـــمـــادة الــثـــانـــيــة أو

لـــلــمـــادة الــثـــالــثـــة إال إذا أثــبت الـــطــالـب وفــقـــا لإلجــراءات
اGعـمول بـها في الدولـة اGعـنية أنـه طلب من صاحب احلق
الـتصـريح بـعمل ونـشـر التـرجـمة أو بـنـقل ونشـر الـطبـعة
حـســبـمــا كــانت احلــالـــة فـرفض طــلـبـهq أو أنــه لم يـتــمـكـن
من الــعـثــور عــلى صــاحب احلق بــعــد بــذل اجلــهــود الالزمـة.
وعـلى الـطـالب في نــفس الــوقت الـذي يـقــــدم فـيه الـطـلب
أن يـــخــطـــر به أي مـــركــــز إعالمي وطـــني أو دولي مـــشـــار

إلـيه في الفقـرة (2).

(2) إذا لم يـــتــسـن لــطـــــالب الـــتـــــرخــــيص الـــعـــثـــــور

عـــــلى صــــاحب احلـق فــــعــــلــــيه أن يــــرسـل بــــالــــبــــريــــد اجلـــوي
اGوصـى علـيه صـورا من طـلبه الـذي تـقدم بـه إلى السـلـطة
اخملـتـصـة �ـنح الـتـرخـيـص إلى الـنـاشـر الـذي يـظـهـر إسـمه
على اGـصـنف وإلى أي مـركـز إعالم وطـني أو دولي يـكون
قد تـعـX في إخـطـار يـودع لـهـذا الـغـرض لـدى اGـديـر الـعامّ
�ــعـرفــة حـكــومـة الــدولـة الــتي يــعـتــقـد أن الــنـاشــر �ـارس

فيها اجلانب األكبر من نشاطه.

(3) يـجب أن يذكــــر إسم اGؤلف عــلى جمـــيع نســخ

الـتـرجـمــــة أو مــا ينـقــل ويـنـشـــر مــن اGصــنف في ظـل
تــرخـيص �ــنـوح طـبـقــا ألحـكـــام اGـادة الـثــانـــيـة أو اGـادة
الـثـالـثــة. ويـجب أن يـظهـــر عـنـــوان اGصـنف عـلى جـميع
مـثل هــذه الـنــسخq وبــالـنــسـبــة لـلــتـرجــمـة يــجب أن يـظــهـر
الـعـنــوان األصـلي لــلـمـصــنف في كـل احلـــاالت عــلى جـمـيع

النسخ اGذكورة.

(4) (أ) ال �ــــتــــــد الــــتــــــرخــــــــيص اGــــمــــنـــــــوح وفــــقـــــا

qلـلـمـادة الـثـانـيـة أو لـلـمـادة الـثـالـثــة إلى تـصـديـــر الـنـسخ
وال يـسـري مـثل هــذا الـتـرخـيص إال عـلى نـشـــر الـتـرجـمـــة
أو مـــا يــــنــــقل من اGــــصــــنف حــــسب األحــــوال داخـل إقــــلـــيم

الدولة التي طلب فيها الترخيص.

"1" مـن تــــــاريـخ اســــــتـــــــيــــــفـــــــاء الــــــطـــــــالب لـإلجــــــراءات
q(1) ادة الرابعةGنصوص عليها في اGا

"2" أو في حــــالــــة عــــدم االســـــتــــدالل عــــلى شــــخــــصــــيــــة
صــاحب حق الــنــقـل أو عــنــوانهq من الـــتــاريخ الــذي يــرسل
فـيه الـطـالبq كـمـا تـقـضي بـذلك اGـادة الـرابـعة q(2) نـسـخا

من طلبه إلى السلطة اخملتصة �نح الترخيص.
q(ب) ال يــــجـــوز مــــنح تــــرخـــيص فـي احلـــاالت األخـــرى
وبـشــرط انـطــبـاق اGــادة الـرابــعـة q(2) قـبـل انـقــضـاء فــتـرة

ثالث أشهر حتتسب من تاريخ إرسال نسخ الطلب.
(ج) ال يــجـوز مــنح أي تـرخــيص وفـقــا لـهــذه اGـادة إذا
حـصل عـرض لـلـبـيع عـلى النـحـو الـوارد في الـفـقرة (2) (أ)
خالل مـدتي الــسـتـــة أو الـثالثــــة أشـهــــر اGـشـــــار إلـيــهـمــا

في الفقرتX الفرعيتX (أ) و(ب).
(د) ال يـجوز مـنح أي تـرخـيص إذا سـحب اGؤلف من
التـداول كل نسخ الـطبـعة الـتي طـلب التـرخيص من أجـل

نقلها أو نشرها.
(5) ال �ــــنح �ـــقــــتــــضى هــــذه اGـــادة تــــرخــــيص بــــنـــقـل

: Xالتاليت Xصنف ما في احلالتG ونشر ترجمة
"1" إذا لم تـــــكن الــــتـــــرجــــمـــــة قــــد نـــــشــــرت مـن جــــانب

صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه.
"2" إذا لم تــكـــن الــتـرجــمـــة بــلــغـــة عــامـــة الــتـــداول

في الدولة التي طلب فيها الترخيص.

(6) إذا طــرحت لــلــتــداول فـي الــدولـــة اGــشــــار إلــيــهـا

في الــفـقـرة (1) من جـانب صــاحب حق الـنـقل أو بـتـصـريح
مـنه نـسـخ من طـبـعـة Gـصـنف مـا تـلـبـيـة الحـتـيـاجـات عـامة
اجلــــمــــهـــــور أو الـــــتــــعــــلــــــيم اGــــدرسـي واجلــــــامــــعيq بــــثــــمن
مقــارب للثمن اGـعتاد في تلك الدولة بالـنسبة Gصنفات
�ـــاثــــلـــــةq فـــإن كــل تــــرخـــيص مــــنح �ـــقـــتــــضى هـــذه اGـــادة
تنـتهي صالحـيته إذا كــانت هذه الـطبـعــة بـاللـغــة نـفسـهـا
ولــــهــــا فـي اجلـــوهــــر ذات مـــضــــمــــون الـــطــــبـــعــــة اGـــنــــشـــورة
�ـــقـــتــــضى الــــتـــرخـــيـص. أمـــا الــــنـــسخ الــــتي يــــكــــون قـــد �
إنتاجها قبل انـتهاء صالحية الترخيص فيجوز استمرار

تداولها حتى نفاذها.

(7) (أ) مع مــراعـــاة الــفــقـــرة الــفــرعـــيــة (ب) تــقـــتــصــر

اGـصنـفـات التي تـنـطبق عـلـيهـا هـذه اGادة عـلى اGـصنـفات
اGـنــشــورة في شـكل مــطــبـوع أو في أي شــكل �ــاثل آخـــر

من أشكـال النقـل.
(ب) تـنــطـبـق هـذه اGـادة أيــضـا عــلى الـنــقل الـســمـعي
الــــبـــصـــــري لــــتـــســــجـــيـالت ســـمــــعـــيــــة بــــصـــريــــة مـــشــــروعـــة
qبــاعـتـبــارهـــا تـشــكــل أو حتـتــــوي عـلى أعــمـــال مـحــمــــيـة
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اGادة اخلامسةاGادة اخلامسة
[إمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة :[إمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة :

(1)  النظام اGنصوص عليه في وثيقتي عام   النظام اGنصوص عليه في وثيقتي عام 1886 و و1896

(2) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام

اGنصوص عليه في اGادة الثانيةاGنصوص عليه في اGادة الثانية
(3) مهلة اختيار النظام اآلخر] مهلة اختيار النظام اآلخر]

(1) (أ) عـــــنــــــد الـــــتـــــصـــــديق عـــــلـى هـــــذه الـــــوثـــــيـــــقـــــة أو

االنــضـمـام إلـيــهـاq �ـكن لــكل دولـة يـكـون مـن حـقـهـا اإلعالن
بـأنـها سـتسـتـعمل احلق اGـنـصوص عـليه في اGـادة الـثانـية

أن تبدي بدال من ذلك :
q(أ) (2) ــادة 30G1" إذا كــانت دولــة تــنــطــبق عــلــيــهــا ا"

إعالنا وفقا لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة.
q(أ) (2) ادة 30G2" إذا كـانت دولـة ال تـنـطبق عـلـيـهـا ا"
وحـتى إذا لم تـكـن دولـة خـارج االحتــادq إعالنـا عـلـى الـنـحـو

الوارد في اجلملة األولى من اGادة 30 (2) (ب).
(ب) في حـــالـــة الـــدولـــة الـــتـي لم تـــعـــد تـــعـــتـــبـــر دولـــة
نـامـيـة عـلى الــنـحـو اGـشـار إلـيه في اGـادة األولى (1) يـظل
اإلعـالن الــصـــادر وفــقــا لـــهــذه الـــفــقــرة صـــاحلــا حـــتى تــاريخ

انتهاء اGدة السارية طبقا للمادة األولى (3).
(ج) ال يـــجــــوز أليـــة دولـــة تـــكــــون قـــد أصـــدرت إعالنـــا
طـبقا لـهذه الـفقرة أن تـستـعمل فـيما بـعد احلق اGـنصوص
عليه في اGادة الثانية حتى ولو سحبت اإلعالن اGذكور.

(2) مع مـراعـاة أحكـام الفـقرة q(3) ال يجـوز أليـة دولة

تـــكـــون قـــد اســـتـــعـــمــــلت احلق اGـــنـــصــــوص عـــلـــيه في اGـــادة
الثانيةq أن تصدر بعد ذلك إعالنا طبقا للفقرة (1).

(3) �ــكن أليـــة دولــــة لم تـــعــد تــعــتــبــــر دولـــة نــامــيــة

عـلى الــنــحـو اGــشـــار إلـيـه في اGـادة األولى (1) أن تـصــدر
في فــتـرة أقــصــاهـا ســنــتــان قـبل انــقــضـــاء اGـدة الــســاريـة
وفقـا للمادة األولى q(3) إعالنا وفـقا Gفهوم اجلملـة األولى
مـن اGـــادة 30 (2) (ب) وذلك بــــالـــــرغم من واقــــعـــــة كــــونــــهـــا
دولـــة لــيــست خـــارج االحتــــاد. ويــصــبح مــثـل هــذا اإلعالن
نــافــذا في الــتــاريخ الــذي تــنــتــهي فـــيه الــفــتـــرة الــســاريـة

وفقـا للمادة األولى (3).

اGادة السادسةاGادة السادسة
[إمكـانـية تطبيق أو قبـول تطبـيق [إمكـانـية تطبيق أو قبـول تطبـيق بعض أحكام اGلحقبعض أحكام اGلحق
قبل االلتزام به : قبل االلتزام به : (1)  اإلعالن  اإلعالن (2)  أمX اإليداع وتاريخ  أمX اإليداع وتاريخ

بدء أثر اإلعالن]بدء أثر اإلعالن]

q(1) تـــســـتـــطــــيع كل دولـــة مـن دول االحتـــاد أن تـــعـــلن 

اعـتــبـــارا من تـــاريخ هـــذه الــوثـيــقـــة وفـي أي وقت قـبــل
أن تـــصـــبح مـــلـــتـــزمـــة بـــأحـــكـــام اGـــواد من 1 إلى 21 وبـــهــذا

اGلحـقq اآلتي :

q(أ) (ب) في تـــطـــبـــيق أحـــكــــام الـــفـــقـــــرة الــفـــــرعــــيــة
يــجب أن يــعــتــبـر تــصــديــــرا إرســــال نـسـخ من أي إقــلـــيم
إلـى الـــــدولـــــة الــــتـي أصـــــدرت طـــــبـــــقــــا لـــــلـــــمـــــادة األولى (5)

تصريحا بشأن ذلك اإلقليم.
(ج) إذا أرســلت هــيـئــة حـكــومـيــة أو أيــة هـيــئـة عــامـة
أخــــــرى فـي دولــــــة مــــنــــحـت �ــــقــــتــــضـى اGــــادة الــــثــــانــــــيــــة
تـرخـيـصـا بتـرجـمـــة مـصـنف إلى لـغــة غـيـــر اإلجنـلـيــزيـة
أو الـفـــرنــســـيــة أو اإلسـبــانـــيــةq نــسـخــــا إلى بـلـــــد آخــــر
مـن تــرجـمــة نــشـرت بــنـاء عــلى هــذا الـتــرخـيصq فــإن هـذا
اإلرسـال ال يـعـد في تـطـبـيق الـفـقـرة الـفـرعـيـة (أ) تـصـديرا

إذا روعيت كل الشروط اآلتـية :
"1" أن يـكـون اGـرسل إليـهم أفـرادا من رعـايـا الـدولة
الـتي مـنـحـت سـلـطـتـهـا اخملتـصـة الـتـرخـيـصq أو مـنـظـمات

أعضاؤها من هؤالء الرعايا.
"2" أال تـــســـتـــخـــذم الـــنـــسخ إال في أغـــراض الـــتـــعـــلـــيم

اGدرسي أو اجلامعي أو ألغراض البحوث.
"3" أال يــكـون الـغــرض من إرسـال الــنـسخ وتـوزيــعـهـا

بعد ذلك على اGرسل إليهم حتقيق أي ربح.
"4" أن يـــعـــقــد بـــX الــبـــلـــد الــذي تـــرسل إلـــيه الـــنــسخ
والـدولة التي مـنحت سـلطـتهـا اخملتصـة التـرخيص اتـفاقا
يــســـمح بــاالســتالم أو الـــتــوزيع أو بــهـــمــا مــعــاq وأن تــكــون
حكـومـة هـذه الـدولـة الـتي مـنـحت الـتـرخـيص قـد أخـطرت

اGدير العامّ بهذا االتفاق.
(5) كل نــــســــخــــة تــــنــــشــــر وفــــقــــا لــــتــــرخــــيص �ــــنــــوح

�ــقـتـضى اGـادة الـثــانـيـة أو اGـادة الـثــالـثـة يـجب أن حتـمل
بــالـــلـــغـــــة اGــنـــاســـبـــــة نـــصـــا يـــفـــيـــد أن الــنـــســـخــــة لــيـــست
مـطروحـة للـتـداول إال في الدولـة أو اإلقلــيم الـذي ينـطبق

علـيه التـرخيص.
(6) (أ) تـــتـــخـــذ عـــلـى اGـــســـتـــوى الـــوطــــني الـــتـــدابـــيـــر

الكفيلة بضمان مـا يلي :

"1" أن يـــــنص الـــــتـــــرخــــيـصG qــــصـــــلــــحـــــة صـــــاحب حق
الــتــرجــمــة أو الــنـــقــل حــســبــمــا كـــان احلــــالq عــلى مــكــافــأة
عــادلــــة تــتــفـق ومــا يــســتــحق عــادة فـي حــالـــة الــتــراخــيص
الــتي تــســفــــر عـنــهـــا مــفــاوضـــات حــــرة بــــX ذوي الــشـأن

.XعنيGفـي البلدين ا

"2" أن تـــدفع اGـــكــافــأة وتـــرسـل. وإذا اعـــتــرضت ذلك
لـــوائح وطـنــيـة لتـنـظـــيم الـنـقـــدq فـعـلى اجلـهـــة اخملـتـصــة
أال تـــدخــــر وســـعـــا فـي االلـــتــــجـــاء إلى األجــــهـــــزة الــــدولــــيـــة
لــتـــأمـــX إرســـال قــيـــمـــة اGـــكـــافــأة بـــعـــمـــلــــة دولــيـــة قـــابـــلـــة

للتحويـل أو ما يعادلها.
(ب) يــتــخــذ الــتــشــريع الــوطــني الــتـدابــيــر الــكــفــيــلـة
بـضـمان تـرجـمة صـحـيـحة لـلـمـصنف ونـقل دقـيق لـلطـبـعة

اGعنية وذلك حسبما كان احلـال.
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"2" بأنـهـا تـقـبل تـطـبيـق هذا اGـلـحق عـلى اGـصـنـفات
الـــتي تــكـــون هي دولـــة مـــنــشـــئـــهــا وذلـك من جـــانب الــدول
الــتي أصـــدرت إعالنــا طـــبــقــا لـــلــبــنــد "1" عــالـــيه أو أودعت

إخطارا طبقا للمادة األولى.

(2) كل إعالن يصدر وفـقا للـفقرة (1) يـجب أن يكون

. وينتج اإلعالن كتابة كما يجب أن يودع لدى اGدير العامّ
أثره من تاريخ إيداعه.

"1" إذا كــــانت من الــــدول الـــتـي لـــو كــــانت مــــلـــتــــزمـــة
بـاGـواد من 1 إلى 21 وبـهـذا اGـلـحق لـكـان لـهـا أن تـسـتـعـمل
احلـــقـــوق اGـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في اGـــادة األولى q(1) بـــأنـــهــا
سـتـطـبق أحـكـــام اGـادة الـثانــيـة أو أحـكـــام اGـادة الـثـالـثــة
أو كلـيـهمـا مـعا عـلى اGـصنـفـات التي تـكـون دولة مـنـشئـها
qذكـور فيمـا بعدGطبقـا ألحكام الـبند "2" ا qدولـة قد قبـلت
تطـبـيق هاتـX اGـادتX عـلى مـثل هذه اGـصـنفـات أو التي
تــــكــــون مـــرتـــبـــطـــــة بـــاGـــواد من 1 إلى 21 وبـــهـــذا اGـــلـــحق.
و�ــكن إســنــاد مــثـل هـذا اإلعـالن إلى اGــادة اخلـامــســـة بـدال

من اGادة الثانية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 13-192  مـؤرخ في مـؤرخ في 9 رجب عـام  رجب عـام 1434
اGوافق اGوافق 19 مايـو سنة  مايـو سنة q q2013 يتضـمن حتويل اعـتماديتضـمن حتويل اعـتماد

إلى ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية.إلى ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا

- و�ـقتـضـى اGرسوم الـتنـفيـذي رقم 13-61 اGؤرخ
في 11 ربـــيع األول عــــام 1434 اGــــوافـق 23  يـــنـــايــــر ســـنــــة
2013 واGــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

األشـغال العـمومـية من مـيزانـية التـسيـير �ـوجب قانون
q2013 الية  لسنةGا

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 13-191  مـؤرخ في مـؤرخ في 9 رجب عـام  رجب عـام 1434
19 مايـو سـنة  مايـو سـنة q2013 يـتـضمن تـرسـيم تاريخq يـتـضمن تـرسـيم تاريخ اGوافق اGوافق 

22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة. أكتوبر يوما وطنيا للصحافة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ رئيس اجلمهـوريـة

-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 77 - 8
qو125 (الفقرة األولى) منه

-  و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-05 اGـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق باإلعالمGوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى :  يــــرســم تــــاريـخ 22 أكــــتــــوبــــر من كل
سنـة يـومــا وطنـيـا لـلـصحـافـةq تـخلـيـدا لـيوم 22 أكـتــوبــر
ســــــــنــــــة 1955 تـــــــاريخ صـــــــدور الــــــعـــــــدد األول من جـــــــريــــــدة

"اGقاومة اجلزائرية".

اGـاداGـادّة ة 2 : :  يـحــتـفل بــالـيــوم الـوطـنـي لـلــصـحـافــة عـلى
أساس برنامج تعده مسبقا الوزارة اGكلفة باالتصال.

3 :  :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 19
مايو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اGـــاداGـــادّة ة 3 : : يـــكـــلف وزيــــر اGـــالــيـــــة ووزيــــر األشـــغـــال
الـعـمومـيــةq كل فـيـمــا يـخـصّـهq بتـنفــيـــذ هـــذا اGـرســوم
الـــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 19
مايو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2013 اعـتماد
قــــدره أربـــــعــــمـــــائــــة وخــــمـــــســــة وثـالثــــون مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار
(435.000.000 دج) مـقيّد في ميـزانية الـتكاليف اGـشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

اGـاداGـادّة ة 2 : : يخصص Gـيزانية سنة 2013  اعتماد قدره
أربعـمـائـة وخمــسـة وثالثـون مـليـون ديـنار (435.000.000 دج)
يــقــيّــــد فـي مـيزانـيـة تـسيـيـر وزارة األشغـال الـعمـومـية

وفي األبواب اGبينة في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناويـــــنالعناويـــــن

02 - 34

90 - 34

13 - 34

14 - 34

20. 800.000

205. 200.000

226.000.000

226.000.000

226.000.000

1.000.000

44.000.000

45.000.000

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات و تسيير اGصالحاألدوات و تسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث ....................................................

اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات .................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اGصالح الالمركزية التابعة لألشغال العموميةاGصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - اللوازم .....................
اGصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - التكاليف اGلحقة.........

مجموع القسم الرابع
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اجلدول اGلحق (تابع)اجلدول اGلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناويـــــنالعناويـــــن

11 - 35

12 - 37

85.000.000

85.000.000

79. 000.000

79.000.000

209.000.000

209.000.000

435.000.000

435.000.000

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGصالح الالمركزية التابعة لألشغال العمومية - صيانة اGباني.............
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اGـصـــالـح الالمـركـــزيـــة الـتـابـعــــة لألشـغـــــال الـعـمـومـــيـة - اGـسـاهـمــة في
مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية....................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العموميةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير األشغال العمومية.........................

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 13-193  مـؤرخ في مـؤرخ في 9 رجب عـام  رجب عـام 1434
اGوافق اGوافق 19 مايـو سنة  مايـو سنة q q2013 يتضـمن حتويل اعـتماديتضـمن حتويل اعـتماد

إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا

- و�قـتـضـى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 13-64 اGـؤرخ
فــي 11 ربــــــــيــع األول عــــــــام 1434 اGــــــــوافـق 23  يـــــــــنــــــــايــــــــر

ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيـر الــتـجــارة من مـيــزانـيــة الـتــسـيــيـر �ـوجـب قـانـون

q2013 الية  لسنةGا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعتمـاد قدره ملـيار دينار (1.000.000.000 دج)  مـقيّــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنة 2013  اعـتــمـاد
قـــــدره مـــلـــيـــار ديـــنـــار (1.000.000.000 دج)  يــــقـــــيّــــــد فـي
ميـزانـيـة تسـيـيـر وزارة التـجـارة وفي الـباب رقم 02-46

"اGساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل".

اGـاداGـادّة ة 3 : : يـكلف وزيــر اGاليـــة ووزيـر الـتجارةq كل
فـيــمـــا يـخـصّـهq بـتـنـفــيـــذ هــــذا اGـرســـوم الـــذي يـنــشـــر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 19
مايو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 13-194 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 رجب عــام رجب عــام
1434  اGوافق اGوافق 20 مايو سنة  مايو سنة q2013 يتعـلق بالتعويضq يتعـلق بالتعويض

 عن خــطــرالــعــدوى لــفــائــدة مــسـتــخــدمـي اGــؤســسـات عن خــطــرالــعــدوى لــفــائــدة مــسـتــخــدمـي اGــؤســسـات
العمومية التابعة لقطاع الصحة.العمومية التابعة لقطاع الصحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

qستشفياتGا
- وبـنـاء على الـدسـتـورqال سيـمـا اGـادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام 1405 اGــوافق  16 فــبــرايــر ســنـة 1985

qتممGعدل واGا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-270 اGـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اGـوافق 13 غــشت ســنـة
2003 واGتـضـمن إنـشاء اGـؤسـسـة االسـتشـفـائـية اجلـامـعـية

qلوهران وتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qطبق عليهمGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 93-05 اGـؤرخ
في 9 رجب عــــــام 1413 اGــــــوافق  2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1993
واGتضمن إعادة تنـظيم اGعهد الوطني للصحة العمومية
اGـنـشـأ بـاGرسـوم رقم 64 -110 اGـؤرخ في 10 أبـريل سـنة

 qتممGعدل واGا q1964

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-140 اGؤرخ
في 24 ذي احلــجـة عـام 1413 اGـوافق 14 يـونـيــو سـنـة 1993
واGـتضمن إنشاء مـخبر وطني Gـراقبة اGواد الـصيدالنية

 qوتنظيمه وعمله

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-465 اGؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اGــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

qتممGا qتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-467 اGؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اGــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الذي يـحـدد قـواعد إنـشـاء اGراكـز االسـتـشفـائـيـة اجلامـعـية

qتممGا qوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 98-188 اGؤرخ
في 7 صـــــفــــــر عـــــام 1419 اGـــــوافق  2 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 1998
واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء تـــنـــظـــيم وســـيــــر مـــركـــز وطـــني لـــعـــلم

 qالسموم وتنظيمه وعمله
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 02-119 اGؤرخ
في 23 مــحـرم عـام 1423 اGـوافق 6 أبــريل سـنـة 2002 الـذي
XـــســــتــــخــــدمـــGيــــؤسس عـالوة االنــــتـــفــــاع لــــفــــائـــدة بــــعـض ا
التـابعX لـلمـؤسسات الـعمـومية لـلصـحة ويحـدد كيـفيات

qمنحها
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-52 اGـؤرخ
في 3 ذي احلــجــة عــام 1423 اGــوافق 4 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
الـــــذي يـــــؤسـس تــــعـــــويـــــضـــــا عـن خــــطـــــر الـــــعـــــدوى لـــــفـــــائــــدة

qفي بعض هياكل الصحة XمارسGا XستخدمGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-459 اGؤرخ
في 28 شـــوال عــام 1426 اGــوافق 30 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2005
واGتضمن إنشاء اGـؤسسة االستشفائـية لعX تيموشنت

qوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-143 اGؤرخ
في 27 ربيع األول عام  1427 اGوافق 26 أبريل سنة 2006
واGـــتــضــمن إنـــشــاء اGــؤســســـة االســتــشــفـــائــيــة لــســـكــيــكــدة

qوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-384 اGؤرخ
في 5 شــــوال عــــام 1427 اGــــوافق 28 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006
qالـتـرك Xــؤسـسـة االســتـشـفــائـيـة لــعـGـتـضــمن إنـشـاء اGوا

qوالية وهران وتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-422 اGؤرخ
في أول ذي الــقــعــدة عــام 1427 اGــوافق 22  نــوفــمــبــر ســنـة
qآزال Xؤسسة االستشفائية لعGتضمن إنشاء اG2006 وا

qوالية سطيف وتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اGؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اGوافق 19 مايـو سنة 2007
واGــتـضــمن إنــشـاء اGــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واGــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة اجلــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

qتممGعدل واGا qوسيرها
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-121 اGؤرخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2011 وا

qللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-122 اGؤرخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
2011 واGــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاGــوظــفــات

qنتميات لسلك القابالت في الصحة العموميةGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-152 اGؤرخ
في 29 ربيع الـثاني عام 1432 اGوافق 3 أبـريل سنة 2011
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qفي الصحة العمومية Xألسالك البيولوجي
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-235 اGؤرخ
فـي أول شــعـــبـــان عــام 1432 اGــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
ألسالك األعوان الطـبيـX في التـخديـر واإلنعـاش للـصحة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-236 اGؤرخ
فـي أول شــعـــبـــان عــام 1432 اGــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
qتضمن القانون األساسي للمقيم في العلوم الطبيةGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
األحكام اGطبـقة على التعويض الـشهري عن خطر العدوى
لفـائدة مـسـتخـدمي اGـؤسسـات الـعمـوميـة الـتابـعـة لقـطاع
الــصــحـة الــذين �ـارســون بـصــفــة دائـمــة نـشــاطـات تــشـكل
خـطر عـدوى وكـذا الذين �ـارسون نـشـاطات مـكثـفة وذات

خطر عال. 

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : حتــــدد اGـــــصــــالح والـــــنــــشـــــاطــــات اGــــعـــــنــــيــــة
واGــســـتـــخـــدمـــون اGـــســتـــفـــيـــدون وكـــذا مـــبــالـغ الـــتــعـــويض
اGــذكـــورة في اGــادة األولى أعـاله  طــبــقـــا لــلــمــلـــحق اGــرفق

بهذا اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : يــحــدد مـــديــر اGــؤســـســة اGــعـــنــيــة الـــقــائــمــة
االســمـيـة  لــلـمـســتـخـدمــX الـذين يــحق لـهم االســتـفـادة من
الـتــعـويـض عن خـطــر الـعــدوى حــسب اGـصــلـحــة والـنــشـاط
اGذكور في اGادة األولى من هذا اGرسوم بصفة دورية. 

اGــــاداGــــادّة ة 4 :  : يــــخـــــضع الـــــتــــعــــويـض عن خــــطـــــر الــــعــــدوى
الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد.

اGاداGادّة ة 5 :  : توضح كيفـيات تطبيق أحكام هذا اGرسوم
�وجب تعليمة من الوزير اGكلف بالصحة.

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-209 اGؤرخ
في 16 جـمـادى الثـانيـة عام 1428 اGـوافق أول يـوليـو سـنة
2007 واGـتــضـمن إنـشــاء اGـؤسـسـة االســتـشـفــائـيـة ديـدوش

qمراد والية قسنطينة وتنظيمها وسيرها
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qشتركة للمؤسسات واإلدارات العموميةGلألسالك ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qوسائقي السيارات واحلجّاب XهنيGلسلك العمال ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-129 اGؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
واGــتــضـمن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاألسـتــاذ الــبـاحث

qاالستشفائي اجلامعي
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-161 اGؤرخ
في7 جــمــادى األولى عـام 1430 اGـوافق 2 مـايــو ســنـة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qلسلك متصرفي مصالح  الصحة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-240 اGؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اGـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
Xتـضمن الـقانـون األساسي اخلـاص ألسالك النـفسـانيGوا

qللصحة العمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-258 اGؤرخ
في 20 شـــعـــبـــان عـــام 1430 اGــوافق  11 غـــشت ســـنـــة 2009

 qتعلق بالوكالة الوطنية للدمGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-393 اGؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اGـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
ألسـالك اGــــمــــارســــX الــــطــــبــــيــــX الـــــعــــامــــX في الــــصــــحــــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-394 اGؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اGـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لــســلك اGــمــارســX الــطــبــيــX اGــتــخــصــصــX في الــصــحــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-178 اGؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1431 اGــــــوافق8 يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2010
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qفي الصحة العمومية Xالطبي Xلسلك الفيزيائي
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اGــاداGــادّة ة 7 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2012.

اGـاداGـادّة ة 8 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

6 :  : تـلــغى كـل أحــكـام اGــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم اGـاداGـادّة ة 
03-52 اGؤرخ في 3 ذي احلـجة عام 1423 اGوافق 4 فـبراير

ســـنــة 2003 واGـــذكــور أعـاله وكــذا أحـــكـــام اGــادة 9 واخلـــانــة
اGـتعـلـقة "بـاGـمارسـة في اGـصالح ذات الـنـشاطـات اGـكثـفة
وذات اخلطر الكبـير" اGنصوص عليـها في ملحق اGرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 02-119 اGــؤرخ في 23 مـــحـــرم عــام 1423

اGوافق 6 أبريل سنة 2002 واGذكور أعاله .

اGلحقاGلحق
مبالغ التعويض عن خطر العدوىمبالغ التعويض عن خطر العدوى

اGبالغاGبالغ اGستخدمون اGعنيوناGستخدمون اGعنيون اGصالح  والنشاطاتاGصالح  والنشاطات مستويات اخلطرمستويات اخلطر

- األساتذة البـاحثون االستشفائيون
qاجلامعيون

- اGمارسون الطبيون اGتخصصون
qوالعامون في الصحة العمومية

qقيمونGا -
qللصحة العمومية Xشبه الطبي -

- األعــوان الـــطـــبــيـــون في الـــتــخـــديــر
qواإلنعاش للصحة العمومية

- القابالت في الصحة العمومية.

- اGــــــســـــتــــــخـــــدمــــــون اGـــــذكــــــورون في
qستوى األولGا

- الــــــنـــــــفــــــســـــــانـــــــيــــــون فـي الــــــصـــــــحــــــة
qالعمومية

- اGــســتــخــدمــون اGــنــتــمــون لــشــعــبــة
qاخملبر والصيانة

- الــــــبـــــيــــــولــــــوجـــــيــــــون فـي الـــــصــــــحـــــة
qالعمومية

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة
العمومية.

qتعاقدونGاألعوان ا -
- العمال اGهنيون.

اGستوى األول
خطر عدوى

عال جدا ونشاطات
مكثفة ذات
خطر عال

اGستوى الثاني
خطر عدوى عال

7.200 دج

5.800 دج

qاألمراض االنتانية -
qاالستعجاالت الطبية - اجلراحية -
qطب أمراض الكلى وتصفية الدم -

qالتخدير واإلنعاش -
qطب أمراض الرئة والسل -

qستعجلةGمصلحة اإلعانة الطبية ا -
- اجلـراحــة الـعـامــة واالخـتـصـاصــات اجلـراحـيـة
(قاعـة الـعـمـليـات اجلـراحـيـةq بـعد الـعـمـلـيات

q(اجلراحية واإلنعاش
- طـب الـــنـــســاء والـــتـــولـــيـــد واألمـــومـــة (قـــاعــة

العمليات اجلراحية وقاعة الوالدة).

qالتصوير الطبي -
qجراحة األسنان -

qالطب العام واالختصاصات الطبية -
- اجلـراحــة الـعـامــة واالخـتـصـاصــات اجلـراحـيـة

q(وحدات الفحص واالستشفاء)
- طب الـنـسـاء والــتـولـيـد واألمــومـة (الـفـحص

q(واالستشفاء
qمخابر التحاليل الطبية والتشخيص -

qرجعيةGاخملابر ا -
qحقن الدم -
- الصيدلة.

- مغسل اGالبس والبياضة.
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اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGبالغاGبالغ اGستخدمون اGعنيوناGستخدمون اGعنيون اGصالح  والنشاطاتاGصالح  والنشاطات مستويات اخلطرمستويات اخلطر

- اGـــــوظـــــفــــــون اGـــــنـــــتـــــمـــــون لـألسالك
qشتركةGا

qتعاقدونGاألعوان ا -
qهنيونGالعمال ا -

- سائقو السيارات.

- ســائــقــو الــســيــارات الــعــامــلــون في
نــــقـل اGــــرضى (ســــائـــــقــــو ســــيــــارات

اإلسعاف).

qصالح الصحيةGمتصرفو ا -
- اGـــــوظـــــفــــــون اGـــــنـــــتـــــمـــــون لـألسالك

qشتركةGا
qتعاقدونGاألعوان ا -

qهنيونGالعمال ا -
- احلجاب.

اGستوى  الثالث
خطر عدوى
متوسط

4.000 دج

3.000 دج

2.500 دج

الصنف األول :الصنف األول :
qصالحGاحلفظ وتنظيف ا -

qحفظ اجلثث -
qالترميد -

- جمع النفايات.

الصنف الثاني :الصنف الثاني :
- نقل اGرضى.

الصنف الثالث :الصنف الثالث :
qاللوجيستية والصيانة -

qمكتب الدخول -
- احلراسة.

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم رقم 13-195 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 رجب عــام رجب عــام
1434  اGـــــــــوافق اGـــــــــوافق 20 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة  مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة q q2013 يـــــــــتــــــــعــــــــلقيـــــــــتــــــــعــــــــلق

بــــالـــتــــعـــويـض  عن اGــــنـــاوبــــة لــــفـــائــــدة مـــســــتــــخـــدميبــــالـــتــــعـــويـض  عن اGــــنـــاوبــــة لــــفـــائــــدة مـــســــتــــخـــدمي
اGؤسسات العمومية للصحة.اGؤسسات العمومية للصحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

qستشفياتGا
- وبـنـاء على الـدسـتـورqال سيـمـا اGـادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمـادى  األولى عـام 1405 اGـوافق  16 فــبـرايــر ســنـة 1985

qتممGعدل واGا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثانية عام 1427 اGوافق 15 يوليو سنة  2006 واGتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-270 اGـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اGـوافق 13 غــشت ســنـة
2003 و اGتـضمن إنـشاء اGـؤسـسة االسـتشـفائـية اجلـامعـية

qلوهران وتنظيمها وسيرها

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-437 اGؤرخ
في 16 رجـب عـــام 1418 اGــــوافق 17 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997
واGـــــتــــــضـــــمن إحــــــداث تـــــعــــــويض عـن اGـــــنــــــاوبـــــة لــــــفـــــائـــــدة
qــنــاوبـةGمــسـتــخــدمي هــيــاكل الــصـحــة الــذين يــقــومـون بــا

qتممGعدل واGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-465 اGؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اGــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

qتممGا qتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-467 اGؤرخ
في  2 شــعــبــان عــام 1418 اGــوافق 2 ديــســمـــبــر ســنــة 1997
الذي يـحـدد قـواعد إنـشـاء اGراكـز االسـتـشفـائـيـة اجلامـعـية

qتممGا qوتنظيمها وسيرها
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-459 اGؤرخ
في 28 شـــوال عــام 1426 اGــوافق 30 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
واGتضمن إنشاء اGـؤسسة االستشفائـية لعX تيموشنت

  qوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-143 اGؤرخ
في 27 ربيع األول عام  1427 اGوافق 26 أبريل سنة 2006
واGـــتــضــمن إنـــشــاء اGــؤســســـة االســتــشــفـــائــيــة لــســـكــيــكــدة

 qوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-384 اGؤرخ
في 5 شـــوال عـــام  1427 اGــــوافق 28 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2006
qالـتـرك Xــؤسـسـة االســتـشـفــائـيـة لــعـGـتـضــمن إنـشـاء اGوا

qوتنظيمها وسيرها qوالية وهران
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-422 اGؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اGــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة
qآزال Xؤسسة االستشفائية لعGتضمن إنشاء اG2006 وا

  qوتنظيمها وسيرها qوالية سطيف
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اGؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اGوافق 19 مايـو سنة 2007
واGــتـضــمن إنــشـاء اGــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واGــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة اجلــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

qتممGعدل واGا qوسيرها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-209 اGؤرخ
في 16 جـمـادى الثـانيـة عام 1428 اGـوافق أول يـوليـو سـنة
2007  واGـتـضـمن إنـشـاء اGــؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة ديـدوش

qوتنظيمها وسيرها qوالية قسنطينة qمراد
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
األحـــكـــام اGــطـــبـــقــة عـــلى الـــتــعـــويض عـن اGــنـــاوبـــة لــفـــائــدة
مستـخدمي اGؤسـسات العمـومية لـلصحة الـذين يقومون
باGناوبةq طبقا للجدول اGذكور في ملحق هذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 2 :  : يـخصّص التـعويض عن اGـناوبة اGـنصوص
عـلـيه في اGـادة األولى أعالهG qـكـافـأة الـتـبـعـات والـضـغوط
اGالزمــة لـــنــشــاط اGــنــاوبــة في هــيــاكل ومــصــالح الــصــحــة

التي تتكفل باالستعجاالت.

3 :  : تـــــعــــد خـــــدمـــــة اGـــــنــــاوبـــــة إلـــــزامـــــا عـــــلى كل اGــــاداGــــادّة ة 
مستخدمي الصحة.

اGاداGادّة ة 4 :  : ماعدا حالـة القوة القـاهرةq يؤدي كل غياب
عن اGـنـاوبـة إلى عـقـوبـات إداريـة وفقـا لـلـتـنـظـيم اGـعـمول

به.

اGاداGادّة ة 5 :  :  في إطار اإللزام اGـنصوص عليه في اGادة
209 من القانون رقم 85-05 اGؤرخ في 26 جمادى  األولى

qـذكور أعالهGوافق   16 فبـراير سـنة 1985 واGعام  1405 ا
XــمـارسـGبـا qعــنـد الــضـرورة الــقـصــوى qـكن االســتـعــانـة�
qالــذين �ـارســون بـصــفـة خـواص XـتــخـصــصـGا Xالـطــبـيــ
لضمان اGناوبة في اGؤسسات العمومية للصحة �وجب
مــقــرر من رئــيس اGــؤســســةq بــعــد رأي اجملــلس الــطــبي أو

اجمللس العلمي.

يــــحــــدد مــــبـــــلغ الــــتــــعـــــويض عن اGـــــنــــاوبــــة اGــــمــــنــــوح
لـلـمـمـارسـX الـطـبـيـX اGـذكـورين في الـفـقـرة أعالهq وفـقا

للجدول  اGذكور في ملحق هذا اGرسوم.

XــتـخــصــصـGا Xالــطــبـيــ XــمـارســGــادّة ة 6 :  : �ــكن اGــاداGا
الذين لـهم صـفة اGـوظف أن يـضمـنـوا اGنـاوبـةq كلـما دعت
XعـينGفـي مؤسسـة عمـومية غـير تـلك ا qاحلاجة إلى ذلك
فيـهـا بـناء عـلى طـلب اGـؤسـسة الـتي تـضـمن اGنـاوبـة بـعد

اGوافقة اGسبقة واGكتوبة للممارس الطبي.

اGـاداGـادّة 7 :  : تـقــتـضـي خـدمــة اGـنــاوبـة احلــضــور الـفــعـلي
والدائم Gستخـدمي اGناوبة في هيكل أو مصلحة الصحة

.XعنيGا

غـــيــــر أنهq وعــــلى ســــبــــيل احلــــصـــرq ال يــــخــــضع لــــهـــذا
اإللزام:

أ - األسـاتـذة البـاحـثـون االستـشـفـائـيون اجلـامـعـيون
واGـمـارسـون اGتـخـصـصـونq رؤسـاء اGـصـالح الـذيـن تـقوم

qفرقهم وهياكلهم بضمان التكفل باالستعجاالت

ب - رؤســــــاء مـــــصـــــالح االســـــتــــــعـــــجـــــاالت الـــــطـــــبـــــيـــــة
qاجلراحية

qكثف واإلنعاشGج - رؤساء مصالح العالج ا

qستعجلةGد- رؤساء مصالح اإلعانة الطبية ا

هـ - رؤساء اGؤسسات العمومية للصحة.

غــيــر أنهq يــتــعــX عــلى هــؤالء اGــســتــخــدمــX الــبــقــاء
حتـت الـــتـــصـــرف وتــلـــبـــيـــة كل طـــلـب صـــادر عن اGـــصـــلـــحــة

اGعنية للمؤسسة الصحية بصفة إلزامية وفورية. 

ويـــســتــفــيـــدونq بــهــذه الـــصــفــةq من تـــعــويض شــهــري
جزافي عن اGناوبةq يحدد كاآلتي :

XــــســــتـــــخــــدمــــG14.000 دج بــــالــــنـــــســــبــــة لـــــصــــنـف ا -
qنصوص عليه في النقطة" أ " أعالهGا
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XــــســــتــــخــــدمــــG18.000 دج بــــالــــنــــســــبــــة ألصــــنــــاف ا -
qنصوص عليها في النقاط  " ب "  و "ج"  و"د" أعالهGا

- 18.000 دج  بالـنـسبـة للـمـديرين الـعامـX لـلمـراكز
االستشـفائية اجلـامعية واGـؤسسة االستـشفائيـة اجلامعية

qبوهران
X14.000 دج بــــــالـــــنـــــســــــبـــــة لـــــلـــــمــــــديـــــريـن الـــــعـــــامـــــ -
للمـؤسسات االسـتشفائـية ومديري اGـؤسسات العـمومية
االســـتــــشـــفــــائـــيــــة ومـــديــــري اGـــؤســـســــات االســـتــــشـــفــــائـــيـــة

    qتخصصةGا
- 10.000 دج بالنـسبـة Gديـري اGؤسـسات الـعمـومية

للصحة اجلوارية.

اGــاداGــادّة 8 :  : يـــحــدد الـــعـــدد األقـــصى لـــلــمـــنـــاوبــات الـــتي
يقوم بها كل عون في الشهر بست (6) مناوبات.

غيـر أنهq �كن رفـع عدد اGـناوبـات احملـدد في الفـقرة
أعالهq فـي حالـة الـضرورة الـقـصـوى للـمـصـلحـةq إلى عـشر
Xالـعـامـ Xالـطـبـيـ X(10) مـنـاوبــات بـالـنـسـبـة لـلـمـمــارسـ
واGـتـخــصـصـX واGـسـتـخـدمـX شـبه الـطـبـيـqX �ـقـرر من
رئــــيـس اGـــؤســــســــةq بــــعـــد رأي اجملــــلس الــــطــــبي أو اجملــــلس

العلمي.

اGـاداGـادّة 9 :  : تـمـنح اGـنـاوبـة الـلـيـليـة االسـتـفـادة مـن يوم
راحــة تـــعـــويــضـــيــة مـــبـــاشــرة بـــعــد أدائـــهـــا. وال يــكـــون يــوم
الــــراحـــة واجـــبــــا إذا كـــانت اGــــنـــاوبـــة مــــتـــبـــوعــــة بـــالـــراحـــة

األسبوعية أو يوم راحة قانونية.

اGــــاداGــــادّة 10 :  :  يــــخــــضع تـــــعــــويض اGــــنــــاوبــــة الشــــتــــراك
الضمان االجتماعي والتقاعد.

اGــــاداGــــادّة 11 :  : تـــوضـح كــــيـــفــــيــــات تـــطــــبــــيق أحــــكــــام هـــذا
اGرسومq ال سـيما تـلك اGتعلـقة بتنـظيم اGناوبـة وسيرها
وتــشـــكــيـل فــرقــهـــا ونــقـــاطــهـــا اGــعـــنــيـــةq و كــذا  الـــتــزامــات
اGـسـتـخـدمـX اGـلـزمـX بـهـاq بـتـعـلـيمـة مـن الـوزير اGـكـلف

بالصحة. 

اGـاداGـادّة 12 :  : تـــلـــغـى أحـــكــام اGــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
97-437 اGؤرخ في 16 رجب عام 1418 اGوافق 17 نوفمبر

سنة  1997واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 13 : : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحقاGلحق
جدول مبالغ تعويض اGناوبةجدول مبالغ تعويض اGناوبة

أيام األعيادأيام األعياد اجلمعة والسبتاجلمعة والسبت أيام العملأيام العمل XستخدمGفئات اXستخدمGفئات ا

6.000 دج

5.700 دج

5.400 دج

5.000 دج

4.200 دج

2.800 دج

2.800 دج

5.600 دج

5.300 دج

5.000 دج

4.600 دج

3.800 دج

2.400 دج

2.400 دج

5.000 دج

5.000 دج

4.700 دج

4.300 دج

3.500 دج

2.100 دج

2.100 دج

أستاذ استشفائي جامعي

أستـاذ محاضـر استشفـائي جامعـي  الصنف" أ " و�ـارس متخصص
رئيس للصحة العمومية

أســــتــــاذ مــــحــــاضــــر اســـــتــــشــــفــــائي جــــامــــعـي الــــصــــنف " ب " و�ــــارس
متخصص رئيسي للصحة العمومية

أسـتــاذ مـسـاعـد اسـتــشـفـائي جـامــعي و�ـارس مـتـخــصص مـسـاعـد في
الصحة العمومية

�ارس عام في الصحة العمومية ومقيم

شبه طبي في الصحة العمومية

قابلة في الصحة العمومية
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مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 13 -  - 110 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 17 مـارس سنة  مـارس سنة q2013 يـنظـم استـعمـال اGوادq يـنظـم استـعمـال اGواد
اGستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها واGنتجات التي حتتوي عليها اGستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها واGنتجات التي حتتوي عليها (استدراك)..

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 15 جمادى األولى عام 1434 اGوافق 27 مارس سنة 2013
1 - الصفحة 11 - خانة "برومو كلورو ميثان" - العمود 2 :

"CH2BrCel" : بدال من :- بدال من -
"CH2BrCl" : يــقــــرأ :- يــقــــرأ -

2 - الصفحة 17 - اجلدول - عنوان العمود 3 :
q"طلوبةGبدال من :- بدال من : "احلصة ا -
- يــقــــرأ :- يــقــــرأ : "احلصة اGمنوحة".

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

أيام األعيادأيام األعياد اجلمعة والسبتاجلمعة والسبت أيام العملأيام العمل XستخدمGفئات اXستخدمGفئات ا

2.800 دج

2.800 دج

2.800 دج

2.800 دج

2.200 دج

3.700 دج

2.800 دج

2.500 دج

2.400 دج

2.400 دج

2.400 دج

2.400 دج

1.800 دج

3.300 دج

2.400 دج

2.100 دج

2.100 دج

2.100 دج

2.100 دج

2.100 دج

1.500 دج

3.000 دج

2.100 دج

1.800 دج

عون طبي في التخدير واإلنعاش في الصحة العمومية

نفساني في الصحة العمومية

فيزيائي طبي في الصحة العمومية

بيولوجي  في الصحة العمومية

شبه طبي مؤهل و مساعد تمريض

مدير اGناوبة :مدير اGناوبة :

qركز االستشفائي اجلامعيGعام و مدير ومدير وحدة با Xأم -

- أمـX عــام و مـديـر عـلى مــسـتـوى اGـؤســسـة االسـتـشــفـائـيـة اجلــامـعـيـة
بوهران.

- مـــديـــر فـــرعي  و رئــــيس مـــكـــتـب بـــاGـــركـــز االســـتـــشـــفــــائي اجلـــامـــعي
qؤسسة االستشفائية اجلامعية لوهرانGوبا

- مـديـر فـرعي و رئـيس مـكـتب بــاGـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة  واGـؤسـسـة
الــعــمـومــيـة االســتـشــفــائـيــة  واGـؤســسـة االســتـشــفــائـيــة اGـتــخـصــصـة

qؤسسة العمومية للصحة اجلواريةGوا

- مـتـصــرف مـصـالح الـصـحــة رئـيـسي ومـتــصـرف إداري رئـيـسي عـلى
qاألقل

qمتصرف مصالح الصحة و متصرف إداري أو رتبة معادلة -

- موظف له رتبة ملحق إداري على األقل  أو رتبة معادلة.
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وزارة ا>اليةوزارة ا>الية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 11  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 25 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة q q2012 يـــتــضــمن انــتــدابيـــتــضــمن انــتــداب
Xالــضـــبــاط وأعــوان الـــشــرطــة الـــقــضــائـــيــة الــتـــابــعــXالــضـــبــاط وأعــوان الـــشــرطــة الـــقــضــائـــيــة الــتـــابــعــ
لوزارة الـدفاع الـوطني لـدى الديـوان اGركـزي لقمعلوزارة الـدفاع الـوطني لـدى الديـوان اGركـزي لقمع

الفساد.الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني

qاليةGووزير ا

- �قـتـضى األمر رقم 06  - 02 اGؤرخ في 29 مـحرّم
عــــام 1427 اGــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واGــــتــــضــــمن

qXالعسكري Xالقانون األساسي العام للمستخدم

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اGــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اGـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الـذي يـحـدد مـهـام وصالحـيـات الـوزيـر اGـنـتـدب لـدى

qتمّمGعدّل واGا qوزير الدفاع الوطني

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 11  - 426
اGـؤرخ في 13 مــحــرّم عـام 1433 اGـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة
2011 الـذي يحـدد تـشـكيـلـة الـديوان اGـركـزي لقـمع الـفـساد

qوتنظيمه وكيفيات سيره

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 12  - 326
اGـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- وبـمـقـتــضـى الـقـرار الوزاري اGــشـتـرك اGؤرخ
فـي 18 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1433 اGـــــــــوافق 10 أبـــــــــريل
ســـنـــة 2012 الـــذي يــــحـــدد عــــدد ضـــبــــاط وأعـــوان الــــشـــرطـــة
XـوضـوعGلـوزارة الـدفـاع الـوطـني ا Xالـقـضـائـيـة الـتابـعـ

qركزي لقمع الفسادGحتت تصرف الديوان ا

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : تـــطــــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام اGـــادتـــX 6 و8 من
اGـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 11  - 426 اGــؤرخ في 13 مـــحــرّم
qـذكـور أعالهGـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة 2011 واGعـام 1433 ا
يـهــدف هـذا الــقـرار إلـى انـتــداب ضـبــاط وأعـوان الــشـرطـة
القضائيـة التابعX لوزارة الدفاع الوطنيq لدى الديوان
اGركزي لقمع الفـسادq واGبينة قائمـتهم االسمية باGلحق

اGرفق بأصل هذا القرار.

اGادة اGادة 2 : : ينشر هـــذا القرار فـي اجلريدة الرسـميــة
للجمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيـة الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 11 مــحــرّم عـام 1434 اGـوافق 25 
نوفمبر سنة 2012.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اGنتدبالوزير اGنتدب

عبد اGالك قنايزيةعبد اGالك قنايزية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2013 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىq يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى
مـديــر إدارة الـوســائل واGــالـيـة فـي اGـديــريـة الــعـامـةمـديــر إدارة الـوســائل واGــالـيـة فـي اGـديــريـة الــعـامـة

للميزانية.للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةGإنّ وزير ا
- �ـقـتــضى اGـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 12 -326 اGـؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1433 اGـوافـق 4 ســبــتـمــبــر ســنـــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 364
اGـؤرّخ في 18 ذي الـقــعــدة عـام 1428 اGـوافـق 28 نـوفــمــبـر
سنــة 2007 واGتضـمّن تنظـيم اإلدارة اGركزية في وزارة

qاليةGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اGـؤرّخ في 19 شـوال عـام 1433 اGـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

q2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اGــرسـوم الـرّئـاسيّ  اGـؤرّخ في
27 جــمـادى األولى عـام 1433 اGـوافق 19 أبــريل سـنـة 2012

واGـــتـــضـــمن تــــعـــيـــX الـــسّـــيّـــد رابح كـــراشq مـــديـــرا إلدارة
qديرية العامة للميزانيةGالية باGالوسائل وا



12 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3227
22 مايو  سنة  مايو  سنة 2013 م

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيّد رابح كراشq مدير
qـديـريـة الـعـامـة لـلـمـيـزانـيـةGـالـيـة في اGإدارة الـوسـائـل وا
اإلمـضــاء في حــدود صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر اGــالــيــةq عـلى
جمـيع الوثـائق واGقـرّرات �ا في ذلك الـقرارات اGـتعـلقة
بالـتـسيـيـر اGهـني لـلـموظـفـX التـابـعX لـلـمديـريـة العـامة

للميزانية.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1434
اGوافق 25 أبريل سنة 2013.

كر¬ جوديكر¬ جودي

وزارة الطاقة وا>ناجموزارة الطاقة وا>ناجم
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 6 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1433
اGــوافق اGــوافق 23 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة q2012 يــحــدد كـــيــفــيــات يــحــدد كـــيــفــيــات
تـسـيـيـر حــسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم تـسـيـيـر حــسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 105 -  - 302
الذي عنوانه "صنـدوق األمالك العموميـة اGنجمية"الذي عنوانه "صنـدوق األمالك العموميـة اGنجمية"

ومتابعته وتقييمه.ومتابعته وتقييمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمGإن وزير الطاقة وا
qاليةGووزير ا

- �ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84 - 17 اGـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

qتمّمGعدّل واGا qباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اGــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة q2000 ال سـيــمـا اGـادة 89

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 11 اGــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اGوافق 18 يولـيو سنة 2011 واGـتضمن

q2011 الية التكميلي لسنةGقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اGـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17  شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبــتـمـبـر سـنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 471
اGـؤرّخ في 20 شـوال عـام 1423 اGـوافق 24 ديـسـمـبـر سـنـة
2002 الـــــذي يــــحــــدد تـــــوزيع إيــــرادات إتـــــاوة االســــتــــخــــراج

والـــرسـم بـــX صـــنــــدوق األمالك الـــعــــمـــومـــيــــة اGـــنـــجــــمـــيـــة
qشترك لصالح البلدياتGوصندوق اجلماعات احمللية ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 105
اGؤرّخ في 2 مـحرّم عام 1424 اGوافق 5 مـارس سنة 2003
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 105 - 302 الذي عـنـوانه "صنـدوق األمالك الـعمـومـية

qتمّمGعدّل واGا q"نجميةGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرّخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
9 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 23 أكـتـوبــر سـنـة 2004 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
105 - 302 الـــذي عــــنـــوانه "صــــنـــدوق األمالك الـــعــــمـــومـــيـــة

qومتابعته وتقييمه q"نجميةGا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
11 شعـبان عام 1425 اGوافق 26 سبـتمبـر سنة 2004 الذي

يحـدد قائمـة إيرادات ونفـقات حسـاب التخـصيص اخلاص
رقم 105 - 302 الذي عـنـوانه "صنـدوق األمالك الـعمـومـية

 q"نجميةGا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اGـادة 5 من اGـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 03 - 105 اGــؤرّخ في 2 مــحــرّم عــام 1424
اGــوافق 5 مـــارس ســـنــة q2003 اGـــعــدّل واGـــتــمّمq واGـــذكــور
أعالهq يــــحــــدد هــــذا الــــقــــرار كــــيـــفــــيــــات تــــســــيــــيــــر حــــســـاب
التخصيص اخلاص رقم 105 - 302 الذي عنوانه "صندوق

األمالك العمومية اGنجمية"q ومتابعته وتقييمه.

اGــــادة اGــــادة 2  : : تــــطــــبـــيــــقــــا ألحــــكــــام اGـــادة 3 مـن اGــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 03 - 105 اGــؤرّخ في 2 مــحــرّم عــام 1424
اGــوافق 5 مـــارس ســـنــة q2003 اGـــعــدّل واGـــتــمّمq واGـــذكــور
أعالهq تكـون مـوارد صنـدوق األمالك الـعمـومـية اGـنـجمـية

مفتوحة حصرا :
- للوكالة الوطنـية للجيولوجيا واGراقبة اGنجمية
والوكـالة الوطـنية لـلممـتلكـات اGنجـميةq لـتمويـل نفقات
تـــســـيــــيـــرهـــمــــا وجتـــهـــيـــزهــــمـــا وكـــذا كـل نـــفـــقـــة مــــرتـــبـــطـــة

qبنشاطاتهما
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- لبـرنامج دراسـات البـحث اGـنجـمي وإعادة إنـشاء
االحتياطات حلساب الدولة.

3 : : تــشــكل الــبــرامج الــســنــويــة لــعــمل الــوكــالـة اGـادة اGـادة 
الـــوطـــنــيـــة لــلـــمـــتــلـــكــات اGـــنـــجــمـــيــة والـــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة
لـلـجـيولـوجـيـا واGـراقبـة اGـنـجـميـة وكـذا بـرنـامج دراسات
الـــبــحث اGـــنـــجــمـي وإعــادة إنـــشـــاء االحــتـــيـــاطــات حلـــســاب
الــدولــة اGــتــضــمـنــة األهــداف وآجــال اإلجنــاز الــتي يــوافق
عليها الوزير اGكلف باGناجمq مخطط عمل سنوي يتكفل
بـه حـــــســـــاب الـــــتـــــخـــــصـــــيص اخلـــــاص رقم 105 - 302 الـــــذي

عنوانه "صندوق األمالك العمومية اGنجمية".

اGــادة اGــادة 4  : : تـــشـــكل اGـــيـــزانـــيــات الـــســـنـــويــة لـــلـــوكـــالــة
الــوطـنــيــة لـلــجــيــولـوجــيــا واGـراقــبــة اGــنـجــمــيـة والــوكــالـة
الـوطنية للـممتلكات اGـنجمية وبـرنامج دراسات البحث
اGنـجـمي وإعادة إنـشـاء االحتـيـاطات حلـسـاب الدولـة التي
يـــوافق عـــلـــيـــهـــا الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــاGـــنـــاجـمq الـــتـــقـــديــرات
الــســنــويــة لــصــرف حــســاب "صــنــدوق األمالك الــعــمــومــيـة
اGـنــجـمــيـة" لـلــسـنـة اGــالـيــة اGـقـبــلـةq اGـوزعــة كل ثالثـة (3)

أشهر.

ويشكل هذا التوزيع :

- مبـالغ األقسـاط الفصـلية الـتي تدفع في حـسابات
الـــوكــالـــتــX مـن حــســـاب الـــتــخـــصــيـص اخلــاص فـي نــهـــايــة
األسـبـوعـX األولـX من كل ثالثـة (3) أشـهــر كـأقـصى أجل.
ويـــدفع الــقــسـط األول لــلــفـــصل من الـــســنــة اGـــالــيــة في 15

يناير.

- مبـالغ الـفـواتـيـر الـفـصـلـيـة الـتي تـدفع في حـساب
اGــــتــــعــــامـل اGــــكــــلـف بــــإجنــــاز بـــــرنــــامج دراســـــات الــــبــــحث
اGـنـجمي حـسب اتـفـاقـية بـX هـذا األخـير واإلدارة اGـكـلـفة

باGناجم.

اGــــادة اGــــادة 5 : تـــرسـل تــــقـــديــــرات مــــيــــزانـــيــــات الــــوكــــالـــة
الــوطـنــيــة لـلــجــيــولـوجــيــا واGـراقــبــة اGــنـجــمــيـة والــوكــالـة
الـوطنية للـممتلكات اGـنجمية وبـرنامج دراسات البحث
اGنـجمي وإعادة إنـشاء االحـتياطـات حلساب الـدولةq التي
يوقعها قـانونا الوزير اGكلف باGناجمq إلى وزارة اGالية
وإلى احملـاسب اGعـX لـلصـنـدوق قبل 30 سـبـتـمـبر من كل

سنة كأجل أقصى بعنوان السنة اGالية اGقبلة.

يــدمج بـاقـي مـا صــرف حلـســاب الـوكـالــتـX وبــرنـامج
دراســات الــبـــحث اGــنـــجــمي وإعـــادة إنــشــاء االحـــتــيــاطــات
حلـــســـاب الــدولـــة لـــلــســـنـــة اGــالـــيـــة اجلـــاريــة في تـــقـــديــرات

اGيزانية للسنة اGوالية.

اGادة اGادة 6 : يـرسل أمX اخلـزينـة الرئـيسي لإلعالمq كل
ثالثة (3) أشهـر إلى الوزارة اGـكلـفة باGـناجـم مفصـال لهذا
احلـسـاب تــبـX فـيه اGـداخـيل اGـسـجـلـة والـنـفـقـات اGـسـددة

والرصيد الباقي على مستوى احلساب.

اGــادة اGــادة 7 : تـــعـــد الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــجـــيـــولـــوجـــيــا
واGــراقــبــة اGــنــجــمــيــة والــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــمــمــتــلــكــات
Xـنــاجم كــشف مــقـارنــة بـGـكــلــفـة بــاGـنــجـمــيــة واإلدارة اGا
وضـــــعــــيــــة حــــســــاب الـــــتــــخــــصــــيـص اخلــــاص رقم 105 - 302
وحصـيلة أوامر الـتحصـيل اGنجـزة وكذا وضعـية حتصيل
اسـتـيــفـاء أتـاوى االسـتــخـراج والـلّم قـبل 30 أبـريل من كل

سنة كأجل أقصى.

اGادة اGادة 8 : ترسل نسخـة من حصائل الوكالة الوطنية
لــلـجــيــولـوجــيــا واGــراقـبــة اGــنـجــمــيــة والـوكــالــة الـوطــنــيـة
للمـمتلـكات اGنجـمية اGصـدقة من محـافظ احلسابات إلى
كل من الوزير اGكلف باGناجم والوزير اGكلف باGالية.

وتـــرسـل نــســـخـــة مـن حـــصـــيــلـــة بـــرنـــامـج الـــدراســات
والــبــحث اGـــنــجــمي وإعــادة إنــشـــاء االحــتــيــاطــات حلــســاب
qـناجمGكـلـفة بـاGصـادق عـليـهـا من طـرف اإلدارة اGالـدولـة ا
إلى كـل من الـــوزيـــر اGـــكــلـف بـــاGـــنــاجـم والـــوزيــر اGـــكـــلف

باGالية.

اGــادة اGــادة 9 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اGــشـــتــرك
اGـؤرّخ في 9 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 23 أكـتـوبــر سـنـة

2004 واGذكور أعاله.

اGادة اGادة 10 :  : ينشر هـذا القرار في اجلريـدة الرسـمــية
للجمـهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلـــزائــر في 6 ذي الــقــعــدة عــام 1433 اGــوافق
23  سبتمبر سنة 2012.

وزير الطاقة واGناجموزير الطاقة واGناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اGوافق اGوافق 7 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة q2012 يعـدل القرار الوزاريq يعـدل القرار الوزاري
اGـشــتــرك اGـؤرخ في اGـشــتــرك اGـؤرخ في 18 جــمــادى الـثــانــيــة عـام  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1421
اGـوافق اGـوافق 17 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة 2000 الــذي يـحـدد قــائـمـة الــذي يـحـدد قــائـمـة
اإليـــــرادات والـــــنـــــفــــــقـــــات اGـــــســـــجـــــلـــــة عــــــلى حـــــســـــاباإليـــــرادات والـــــنـــــفــــــقـــــات اGـــــســـــجـــــلـــــة عــــــلى حـــــســـــاب
الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم 101-302 الــــذي عــــنــــوانه الــــذي عــــنــــوانه

"الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"."الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمGإن وزير الطاقة وا
qاليةGووزير ا
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- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 116-2000
اGـؤرخ في 25 صـفـر عام 1421 اGـوافق 29 مايـو سـنة 2000
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 101-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق الــوطـني لـلـتـحـكم

q"في الطاقة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اGؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اGـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمGالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
18 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1421 اGـوافق 17 ســبــتـمــبـر ســنـة

2000 الذي يحدد قائـمة اإليرادات والنفقات اGسجلة على

حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 101-302 الــذي عــنــوانه
q"الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"

يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

اGـادة األولى: اGـادة األولى: يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل الـقـرار
الــوزاري اGـــشــتـــرك اGــؤرخ في 18 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1421 اGـوافق 17 سـبــتـمـبــر سـنـة 2000 الــذي يـحـدد قــائـمـة

اإليـرادات والــنـفــقـات اGــسـجــلـة عـلـى حـســاب الـتـخــصـيص
اخلــاص رقم 101-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

q"للتحكم في الطاقة

اGــــــادة اGــــــادة 2 : تـــــــعـــــــدل اGــــــادة 3 : (احلــــــاالت 2 و3 و4) مـن
الـقرار الـوزاري اGـشـتـرك اGـؤرخ في 18 جـمـادى الـثـانـية
qـذكور أعالهGوافق 17 سـبـتمـبر سـنة 2000 واGعام 1421 ا

كما يأتي :

"اGادة 3 : (احلاالت 2 و3 و4) :

2. في مـجــال الـتــحــسـيس والــتـربــيــة والـتــكـوين في
مجال اقتصاد الطاقة:

- بـــرامج تـــكـــوين في تـــســـيـــيــر الـــطـــاقـــة مــخـــصـــصــة
ألصناف مهنية معينة تابعة للمؤسسات األكثر استهالكا

qللطاقة
- بــرامج إعالمــيـة وحتــسـيــســيـة واســتـداللــيـة خــاصـة
بــــالــــطـــرق والــــتــــقــــنــــيــــات واأل©ــــاط الــــفــــعــــالــــة فـي مــــجـــال

qاالستعمال الرشيد للطاقة

- برامج تربوية لإلرشاد والتحسيس حول اقتصاد
qالطاقة موجهة لتالميذ التعليم االبتدائي والثانوي

- بـرامج إعالميـة وحتسـيـسيـة حول اقـتصـاد الطـاقة
qموجهة للجمهور العريض

- تــرقــيــة أنـشــطــة الــتــكــوين وحتــســX اGــسـتــوى في
qمجاالت تسيير الطاقة

3. في مــجــال الـــبــحث الــتـــنــمــوي اGــتـــصل �ــشــاريع
حتسX الفعالية الطاقوية:

qالعزل احلراري في البنايات اجلديدة -
- تـســويــة نـوعــيـة الــتــجـهــيــزات واألجـهــزة اGــصـنــعـة
عـــلى اGـــســــتـــوى الـــوطـــنـي (الـــكـــهـــرومـــنــــزلـــيـــة واحملـــركـــات
الــكـــهـــربــائـــيـــة ومــولـــدات الـــبــخـــار) من جـــانب الـــفــعـــالـــيــة

qردودية الطاقويةGوا
- ضـــبـط وتـــكـــيــــيف الـــتــــكـــنــــولـــوجـــيــــة الـــفـــعــــالـــة في

qالصناعات الوطنية الكثيرة االستهالك للطاقة
- التحويل الطـاقوي للتجهـيزات لصالح احملروقات

qالغازية

4. فـي مــــــــــجــــــــــال دراســــــــــات حتــــــــــديـــــــــد وتــــــــــنــــــــــفــــــــــيـــــــــذ
اسـتــراتـيــجـيــات وطـنـيــة لـلــفـعــالـيــة الـطــاقـويـة عــلى اGـدى

الطويل:
- دراســة تـطــور الـطــلب الــوطـني عــلى الــطـاقــة عـلى

qدى الطويل وتطابقه والعرضGا
qتقييم قدرات الفعالية الطاقوية -

- دراســـة طـــرق الـــتــــهـــيـــئـــة الــــعـــمـــرانـــيــــة (الـــتـــطـــور
احلــضــري واGــنـشــآت الــقــاعــديـة ووســائل الــنــقل) وآثــارهـا

qعلى استهالك الطاقة
qدراسة تأثير النظام الطاقوي على البيئة -

- دراســـــات جــــدوى مـــــشــــاريـع حتــــســـــX الــــفـــــعــــالـــــيــــة
الطاقويـة للتـجهيـزات (�ا فيـها حتويل الـتجهـيزات نحو

استعمال احملروقات الغازية)."

اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 21 ذي القـعدة عام 1433 اGوافق 7
أكتوبر سنة 2012.

وزير الطاقة واGناجموزير الطاقة واGناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزير اGالية وزير اGالية 
كر¬ جوديكر¬ جودي
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اGؤسسةاGؤسسة
العموميةالعمومية

اGناصباGناصب
اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
 Xشروط التعي Xشروط التعي
في اGنصبفي اGنصب

-

- مــــــــحــــــــافـظ مــــــــكـــــــــتــــــــبــــــــات و وثـــــــــائق
ومـــــحــــفـــــوظـــــات عــــلـى األقلq أو رتـــــبــــة
مــــــعـــــادلــــــةq مـــــرسم يــــــثـــــبـت خـــــمس (5)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مكـتـبي ووثائـقي وأمX مـحفـوظات
أو رتــــبــــة مــــعــــادلــــة يــــثــــبت خــــمس (5)

سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار
من الوزير
اGكلف
بالثقافة

اGركزاGركز
الوطنيالوطني
للكتابللكتاب
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أ

أ

اGدير 

رئيس
قسم

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 19 ذي احل ذي احلـجـة عام ة عام 1433
اGاGــــوافق وافق 4  ن  نــــوفوفــــمــــبــــر سر ســــنــــة ة q2012  يq  يــــــحــــدد تدد تــــصــــنــــيفيف
اGاGــــــــركركــــــــز الز الــــــــوطوطــــــــني لني لــــــــلــــــــكــــــــتــــــــاب  وشاب  وشــــــــروط االلروط االلــــــــتــــــــحــــــــاقاق

باGناصب العليا التابعة له.باGناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
 qاليةGووزير ا

qووزيرة  الثقافة
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 202
اGـؤرّخ في 2 جـمــادى الثانـية عام 1430 اGـوافـق 27 مايو

qتضمّن إنشاء مركز وطني للكتابGسنة 2009  وا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اGـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qتضمن حتديد صالحيات وزير الثقافةGوا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اGؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اGوافق 26 نوفمبر سنة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة
- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 10 مــايــو ســنــة 2010

qالذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 13 من اGـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واGـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا الـقـرار إلى حتـديـد تـصنـيف اGـعـهـد الـوطـني لـلـكـتاب

وكذا شروط االلتحاق باGناصب العليا التابعة له.

اGــــادة اGــــادة 2 :  :  يــــصـــنـف اGـــركــــز الــــوطـــنـي لـــلــــكـــتــــاب في
الصنف أq القسم 2.

3 : :  حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــــة لـــلـــمـــنـــاصب اGــادة اGــادة 
الــعــلـيــا الـتــابــعـة لــلـمــركــز الـوطــني لــلـكــتـاب وكــذا شـروط

االلتحاق بهذه اGناصبq طبقا للجدول اآلتي :



عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اGؤسسةاGؤسسة
العموميةالعمومية

اGناصباGناصب
اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
 Xشروط التعي Xشروط التعي
في اGنصبفي اGنصب

- مــــــــحــــــــافـظ مــــــــكـــــــــتــــــــبــــــــات و وثـــــــــائق
ومـــــحــــفـــــوظـــــات عــــلـى األقلq أو رتـــــبــــة
مـــــــعـــــــادلـــــــةq مـــــــرسم يـــــــثـــــــبـت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مكـتـبي ووثائـقي وأمX مـحفـوظات
أو رتــــــبـــــة مــــــعـــــادلــــــة يـــــثـــــبـت أربع (4)

سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــــتـــصــــرف رئــــيــــسي عــــلى األقلq أو
رتبـة مـعـادلـةq مـرسمq يثـبت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـــتــصـــرف أو رتــبـــة مــعـــادلــة يـــثــبت
أربع (4) ســنـوات خــدمـة فــعـلــيـة بــهـذه

الصفة.

- مــــتـــصــــرف رئــــيــــسي عــــلى األقلq أو
Xيـثــبت ســنـتـ qمــرسم qرتـبــة مـعــادلـة

(2) أقدمية بصفة موظف.
- مـــتــصـــرف أو رتــبـــة مــعـــادلــة يـــثــبت
ثالث (3) ســنـوات خــدمـة فــعـلــيـة بــهـذه

الصفة.

مقرر 
من مدير
اGركز

مقرر 
من مدير
اGركز

مقرر 
من مدير
اGركز

اGركزاGركز
الوطنيالوطني
للكتابللكتاب
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رئيس
مصلحة
تقنية

رئيس
مصلحة
اإلدارة

والوسائل

رئيس
فرع

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اGاداGادّة ة 4 :  : يـمـكـن أعوان القـطاع العام الـذين لهم مستـوى تأهيلي ال يـقل عن شهادة اللـيسانس في التـعليم العالي أو
ما يـعادلـهـا ويثـبـتون عـشر (10) سـنوات خـبرة عـلى األقل في مـجال اخـتـصاصـهم من االلتـحـاق باGـناصب الـعلـيـا التـقنـية

للمركز.
اGاداGادّة ة 5 :  : يـجب أن ينتـمي اGوظـفون الذين يـعينـون في اGنـاصب العلـيا إلى رتب تكـون مهـامها مـوافقة لـصالحيات

الهياكل اGعنية.
اGاداGادّة ة 6 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 19 ذي احلجة عام 1433 اGوافق 4  نوفمبر سنة 2012.
وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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