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باجة باجةا1 باجةا1 باجةا1     ييييا1

[...][...][...][...]    

    1    1111    ادةادةادةادةاملاملاملامل
يات ومعاهدات أخرى يات ومعاهدات أخرىعالقة هذه املعاهدة تفا يات ومعاهدات أخرىعالقة هذه املعاهدة تفا يات ومعاهدات أخرىعالقة هذه املعاهدة تفا     ققققعالقة هذه املعاهدة تفا

ناء عىل  )1( بعض اآلخر  ها جتاه ا تعاقدة  يا عىل األطراف ا بيس يف هذه املعاهدة ما حيد من Uلزتامات املرتبة حا ل مل ل بعضت ّل
ناول حق املؤلف أو احلقوق ا[اورة ية األطراف  نا ية أو  تتأية معاهدة دوية أو إ ئ ث مي  .قلل

ها يف املواد تُب )2( ناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أو احلقوق ا[اورة عىل حا نوحة  لقي امحلاية ا ب نقوmملم  يف ملا
بث وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكل ّإشارات ا تx . ل سري أي حمك من أحاكم هذه املعاهدة مبا خيل  يه، ال جيوز  بو تف عل

 2.امحلاية

هذه املعاهدة أية  )3( لست   .ت ص� بأية معاهدات أخرى، وال ختل بأية حقوق أو الزتامات مرتبة علهيالي

    2222املادة املادة املادة املادة 
    ممممبادئ عامةبادئ عامةبادئ عامةبادئ عامة

ية  نفاذ إىل املعارف واملعلومات واألهداف الو تعاقد يف تعزيز ا نيس يف هذه املعاهدة ما حيد من حرية أي طرف  طل م ّل
ية أو اختاذ  نا بح املامرسات غري ا ية أو يف  ية وا سـا ت ك لعلم فمي ل تعزيز الصاحل العام يف قطاعات لتعل لأية إجراءات يراها رضورية 

ية نولو ية وا تصادية وا Uية و ته Uج� بة إىل  يوية  ية  جتيس أ تك ق ح لتك لعلم ع ي سـ منمه تن  .ل

    3333املادة املادة املادة املادة 
ثقايف وتعزيزه نوع ا ثقايف وتعزيزهحامية ا نوع ا ثقايف وتعزيزهحامية ا نوع ا ثقايف وتعزيزهحامية ا نوع ا لحامية ا لت لت لت     للللت

ثقايف  نوع ا تعاقد يف حامية ا يد حرية أي طرف  ليس يف هذه املعاهدة ما حيد أو  لت م يق ّل  :و � الغرض. وتعزيزهّ

متد مبوجب هذه املعاهدة  )أ( ية، أن تكون أية تدابري  ها الو يهنا ولوا ند تعديل قوا تعاقدة،  ُتعتضمن األطراف ا ن ع مل طسـ حئ ن
ثقايف بري ا نوع أشاكل ا شأن حامية وتعزيز  يوسكو  ية ا يا واتفا لتوافقة  تع ت ب ن ل للك ق  .ًم

تعاون يك )ب( تعاقدة أيضا  لهد األطراف ا ًمل ها هذه املعاهدة، بصورة تتع ثارية جديدة  يق أية حقوق ا نح تضمن  متئ ت سـب تط
تعارض معه ته وال  ثقايف وحام نوع ا تعزيز ا تدامعة  ي ل ت  .لل

                                                
يس يف 1 تعاقد جتاه اآلخر مبوجب حيد منما مرشوع هذه املعاهدة ل  ناول حق املؤلف أو احلقوق ا[اورةم الزتامات لك طرف  . تتأية معاهدات أخرى 
ن(  ).غاللسـا
سدة يف 2 ناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أو احلقوق ا[اورة يف مواد الربامج ا نوحة  بقي امحلاية ا  µ ] ب ملم َت بثُ ّأعامل ا ها وال تؤثر فهيا بأي شلك ل ل عىل حا

يان. (من األشاكل  ).لا
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    4444املادة املادة املادة املادة 
سة نا سةا1فاع عن ا نا سةا1فاع عن ا نا سةا1فاع عن ا نا فا1فاع عن ا فمل فمل فمل     مل

نع سوء  )1( ها، من أجل  ها أو تعد يهنا ولوا ياغة قوا ند  بة، ال سـ¹  نا تعاقدة تدابري  متخذ األطراف ا يل حئ ن صم ع سـ مل تخدامت  سـا
يد  ها عىل ا يا و نولو با يف نقل ا تجارة بغري مربر أو تؤثر  يد ا ية الفكرية أو اللجوء إىل ممارسات  لصعحقوق ا سل ميل ج تك تق تعممللك ل ً ّ

 .ا1ويل

يص أو رشوطه اليت قد تعد  )2( ها ممارسات الرت رش تعاقدة من أن حتدد يف  نع األطراف ا ّيس يف هذه املعاهدة ما  خت يع ملل مي
نة س تخداموء معيّيف حاالت  يةحل سـا سوق ا سة يف ا نا ية الفكرية Å أثر سليب يف ا نقوق ا ل ف ملعمل  .مللك

تجارة من أجل  )3(  �تص ية الفكرية ا متىش واتفاق جوانب حقوق ا تخذ تدابري مالمئة  تعاقد أن  لجيوز ألي طرف  مل مللكي تم
ّنع تx املامرسات أو احلد مهنا  .م

    5555املادة املادة املادة املادة 
    تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف

    )])])])]حححح((((الفقرة الفقرة الفقرة الفقرة إىل إىل إىل إىل ) ) ) ) أأأأ ( ( ( ( الفقرة الفقرة الفقرة الفقرةعاريف منعاريف منعاريف منعاريف منتتتتللللاااا [ [ [ [5555بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة 

 ،ألغراض هذه املعاهدة

يا Ìµق� مو1ة  3"اإلشارة"يقصد بلكمة  )أ( ها، سواء تنإلكرتو يل  لتألف من أصوات أو صور أو أصوات وصور أو لك  متث
 .ةّ أو غري جمفرةّ جمفرتاكن

    ))))أأأأ((((بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة 
ياÌµق� مو1ة " اإلشارة"يقصد بلكمة  )أ( بيلإرسال عىل ة قادرنإلكرتو  .ك معل بث أو بث 

هور4"بثلا"يقصد بلكمة  )ب( ها ا يابة عهنا،  ئة بث، أو  بل  مجل إرسال إشارة من  بل تقق ن سـي  .ليه

    ))))بببب((((بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة 
بث"يقصد بلكمة  )ب( يا µمو1ة موعة من إشارات السليك [ إرسال" لا ليسـتقبÕ  وحام� لربÌمج حمددنإلكرتو

هور بث"ُيفهم من لكمة وال .  العاممجلا شمل " لا باكت حاسوية تx ا[موعة من اإلشاراتإرسالتأهنا  ب عرب   .شـ

بارة  )ج( بث"بعيقصد  لئة ا ترصحي من 5،6"هي توى الربÌمج ومجعه وجدوته  ئة  بادر  نوي ا ي  شخص ا ب ا ل حم ب ي ملع بتعل
تحريرية  ية القانوية وا سؤو تحمل ا لأحصاب احلقوق، إذا لزم األمر، وا ي  ل ن ل مل نه إشارته يي هور لك يشء  تتضمنقل إىل ا مجل

ية  .لبثا

                                                
يةنقل " اإلشارة"يقصد بلكمة  3 يةائل عرب وسبثبرامج  نغال. (ن إلكرتو  ).لسـا
بث"يقصد بلكمة  4 ية اليت " لا سقتؤخذلعملا تاح اإلشارة يف  يث  شأ  بث من نقطة ا ئة ا ن هبا اإلشارة اخلارجة  ت ن ل حي مل تواهاله نطقة بث ة وحتمل إىل أيحم  م 

ية نسـهتدفة بوسائل Uتصاالت اإللكرتو نغال. (م  ).لسـا
بارة  5 بث"بعيقصد  لئة ا سؤو" هي نه و بادرة  نوي ا ي يمت  شخص ا يا مب مب ملع لل ها   مجع الربامجتهم نقلوتريب  ّيف أشاكل جمفرة أو غري جمفرة(ت بث) ّ  لوفقا جلدول ا

تحريرية ية ا سؤو تحمل ا لوا ي  ل مل بعد أية حامية للمضمون. ي نغال. (تُستو  ).لسـا
برصي"ينبغي إضافة اإلشارة إىل  6 سمعي ا لخدمات اإلعالم ا  ).موÌكو". (حمرري املضمون"وإىل " ل



SCCR/24/10 

4 

 

بارة  )د( هور عىل حنو " إعادة اإلرسال"بعيقصد  بÕ ا  �ي ية بأية و بث األ ئة ا مجلإرسال من خشص خالف  ليسـتق سـ صل ل هي
 .مزتامن أو مؤجل

    ))))دددد((((بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة 
بارة  )د( بث ا7"إعادة اإلرسال"بعيقصد  بث أو ا ئة ا لك أن يرسل أي خشص خالف  ل ل ية هي أو  ٍمعل بثصلبيل األ

بيل  هم من اإلرسال املزتامن إلعادة اإلرسال أنه إعادة إرسال كبث  ي�، و هور، عىل حنو مزتامن وبأية و يفبÕ ا مجل ُتق سـ ليسـ
 ً.أيضا

يت"يقصد بلكمة  )ه( نه " لتثبا ها، ميكن النطالق  يل  يد لألصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو للك  ملك  ل ث متسـ جت ّ
ها ها بأداة ماكإدرا ها أو  سا نقل أو ا خ  .سـتن

بارة  )و( هور"بعيقصد  نقل إىل ا مجلا ها بأية وسائط أو " ل يت  هور أو  ها إىل ا لأي إرسال إلشارة بث أو إعادة إرسا ب مجل تثل
 .منصات

بارة  )ز( بث"بعيقصد  بث  إرسال 8"للإشارة سابقة  ئة للسابق  ينوي  هايف بث إدراجه لاهت لويس الغرض أن  جمجدول برا
بارشةي هور  مبÕ ا مجل  .سـتق

بارة  )ح( بث وما� أي " املعلومات الرضورية إلدارة احلقوق"بعيقصد  بث وأعامل ا ئة ا تعريف  سمح  لاملعلومات اليت  ل ي ب هت
بث وأية أرقام أو شفرات ترمز إىل تx املعلومات، مىت  تخدام أعامل ا رشوط ا تعلقة  بث أو املعلومات ا لحق يف أعامل ا سـ مل بل

نرص  تخداõا وفقا للامدة عاكن أي  بث أو مقرتÌ هبا، أو  سابقة  بث أو اإلشارة ا سـمن تx املعلومات ملحقا بأعامل ا لل ل  .6ل

ها " اإلرسال"يقصد بلكمة  )ط( يل  لإرسال الصور املرية أو األصوات أو  ث هور عرب متئ مجلها ا يةÌق�ليسـتقبل  .ن إلكرتو

 ]خالفه[ )ي(

    ))))يييي((((بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة 
ية حبق املؤلف أو احلقوق ا[اورة مجموعة" لربÌمجا"يقصد بلكمة  )ي( نف أو أكرث تكون  نفص� مؤلفة من  محم  مص م

سج� يف شلك  ية أو  ممواد   .من صور وأصواتّكونة من صور أو أصوات أو مح

بيل"يكون للكمة  )ك( بث ا لكا بث"معىن لكمة نفس " ل ثىن من ذ� اإلرسال عندما يكون اإلرسال " لا تيا و يُسـسلك
سا باكت احلاسويةل بتل أو عرب ا  .لشـ

                                                
بارة  7 ها،  السليك لإرسال"  اإلرسالإعادة"بعيقصد  يل  لألصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو  هوربأية طريقة اكنت،متث ها ا مجل  نغال. (ليسـتقبل  ).لسـا
بارة 8 بث"بع يقصد  ها" للإشارة سابقة  ئة إدراجه يف جدول برا نوي تx ا توى  ئة بث  جمإرسال خاص إىل  ي ت حمل هي يا (.له يقنوب أفر  ).ج
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    )])])])]وووو((((الفقرة الفقرة الفقرة الفقرة إىل إىل إىل إىل ) ) ) ) أأأأ ( ( ( ( الفقرة الفقرة الفقرة الفقرةتعاريف منتعاريف منتعاريف منتعاريف منللللاااا [ [ [ [5555بديل ء للامدة بديل ء للامدة بديل ء للامدة بديل ء للامدة 

 ،ألغراض هذه املعاهدة

بث"يقصد بلكمة  )أ( ها " لا ية  ها، بوسائل ال يل  بلإرسال األصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو  سلك تقل سـث ليمت
هور يل يمت عرب. مجلا ترب لك إرسال من ذ� ا بو ساتل من ب لقيع بث"ل ا ترب اإلرسال الالسليك إلشارات جمفرة . ًأيضا" لا µو يع

بث"من ب  هور " لا تاح فهيا ذ�  تجفري أو  ي� بفك ا ي� ا هور الو بث  ئة ا يح فهيا  للجميف احلاالت اليت  لكف للجم يت ل سـ ل ي هت
بث ئة ا لمبوافقة  هم من لكمة . هي بث"ُيفوال  ب" لا شمل أوجه اإلرسال عرب ا شـأهنا   باكت احلاسوية؛لت

بارة  )ب( بعيقصد  بيل"ُ بث ا لكا ية، " ل ها، بوسائل  يل  سلكإرسال األصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو  ل متث
هور مجلها ا ية من ب . ليسـتقبل ترب إرسال إشارات جمفرة بوسائل  سلكو µ بيل"ُيع بث ا لكا بث " ل ئة ا يح فهيا  ليف احلاالت اليت  ي هت ت

 �ي هور الو بيل  سـا للجم بيللك بث ا ئة ا هور مبوافقة  تاح فهيا ذ�  تجفري أو  ي� بفك ا لكا للجم للكف ي ي هل بارة . ّ هم من  عوال  بث "ُيف لا
بيل باكت احلاسوية؛" لكا شمل أوجه اإلرسال عرب ا بأهنا  شـ  لت

بارة  )ج( بثهيئة "بعيقصد  بارة " لا بيل"عو بث ا لكئة ا ل ته إرسال" هي سؤو نه و بادرة  نوي ا ي يمت  شخص ا يا مب مب ملع لل  م
يع مواد اإلرسال وجدولهتا؛ هور، و ها إىل ا يل  جتماألصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو  مجلث ل  مت

بارة  )د( ئة " إعادة اإلرسال"بعيقصد  بثهيأن يرسل أي خشص خالف  يه لا شار إ ية اإلرسال ا بيل األ بث ا ل أو ا مل صل لكل
هور، عىل حن) ب(أو ) أ(يف الفقرة  بÕ ا مجلمن هذه املادة  هم من اإلرسال املزتامن إلعادة ليسـتق ي�، و ُيفو مزتامن وبأية و سـ

 ًاإلرسال أنه إعادة إرسال أيضا؛

بارة  )ه( هور"بعيقصد  نقل إىل ا مجلا شار إلهيا يف األحاكم " ل ألوجه ا �متكني من Uسـ�ع إىل الربامج املرس ملا ) أ(ل
شاهدهتامن هذه املادة، أو) د(أو ) ب( أو هور؛Uسـ�ع إلهيأو  م  تاحة  شاهدهتا، يف أماكن  للجما و م  م

يت"يقصد بلكمة  )و( نه " لتثبا ها، ميكن النطالق  يل  يد لألصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو للك  ملك  ل ث متسـ جت ّ
ها أو  ها بأداة مانسخها كإدرا  .نقلأو 

    6666املادة املادة املادة املادة 
يق يقنطاق ا يقنطاق ا يقنطاق ا     للللتطتطتطتطببببنطاق ا

    )])])])]4444((((إىل إىل إىل إىل ) ) ) ) 1111((((الفقرات من الفقرات من الفقرات من الفقرات من  [ [ [ [6666بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة 

ناء عىل هذه املعاهدة  اتقترص )1( نوحة  بمحلاية ا بثإشارات فقط عىل ملم ئة ا تخدõا  بث اليت  لا ي سـ هل شمل ت ت، وال 
نفات  يةاملواد األخرى وأملصا ها تx اإلشاراتحملم ا  .حتمل اليت 

    ))))1111((((بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة 
بث  )1( ئات ا لنح أحاكم هذه املعاهدة امحلاية  ي ية عىللهمت ها ا تعلق بأعام ثف¹  بل بلي بيل ل وسائط ا بث ا لكث وا ل

تع حلقوق يهنا من ا يدية  متا لتقل لمتك تهحدود ما   يفل تهمتلكا  . من أحصاب حق املؤلف أو احلقوق ا[اورةكتسب أو ا

تعلق مب أحاكم هذه املعاهدة تنصال  )2( ي�ّجرد إعادة اإلرساليعىل أية حامية ف¹   .سـ بأية و
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تعاقد أن يعلن، مبوجب إخطار  )3( بودعهيومجيوز ألي طرف  نوحة مبوجب ي 1ى املدير العام للو يحرص امحلاية ا ملم أنه  سـ
بث  ئة ا باكت احلاسوية عىل إرسال  بث عرب ا لهذه املعاهدة ف¹ خيص أعامل ا ي ب شـ هل تغري[ل مشلك مزتامن وغري  ها ] ب لألعام

نوات ا تجاوز ثالث  تحفظ سار� ملدة ال  ية املرس� بوسائل أخرى، رشيطة أن يكون ذ� ا سـا ت ل ثب بتداء من �رخي دخول ل
نفاذ  .لهذه املعاهدة حزي ا

تعاقد  )4( سموح به يسـتخدمملما دام أن الطرف ا تحفظ ا مل ا بق الزتام األطراف ال مليف الفقرة أعاله، فال  تعاقدة ينط
يه يف  نصوص  علاألخرى ا  .8 املادةمل

    )])])])]4444((((إىل إىل إىل إىل ) ) ) ) 1111((((الفقرات من الفقرات من الفقرات من الفقرات من  [ [ [ [6666 للامدة  للامدة  للامدة  للامدة ءءءءبديل بديل بديل بديل 

نا )1( نوحة  بشمل امحلاية ا ملم ناء عىل هذه املعاهدة  شاراتاإلًء عىل هذه املعاهدة ت يدون من امحلاية  ها ا ًاليت  ب تف سـتعمل ملسـ ي
ها تx اإلشارات ية اليت  نفات وغريها من املواد ا شمل ا حتملألغراض اإلرسال فقط، وال  حملم ملص  .ت

ئات  )2( يبق أحاكم هذه املعاهدة عىل حامية  هتط µبث تعلق لا يةي ف¹  ها ا ثبأعام  .لبل

تعلق  )3( بيل ف¹  بث ا ئات ا بديل، عىل حامية  يبق أحاكم هذه املعاهدة، مع ما يلزم من  ل ي ت لكتط ه µية ها ا ثبأعام يةلبل  .لكبل ا

تعلق مبا ييل )4( نص أحاكم هذه املعاهدة عىل أية حامية ف¹  يال   :ت

شار إلهيا يف املادة "1" ملجمرد إعادة إرسال أي وجه من أوجه اإلرسال ا ي�) د(و) ب(و) أ(5 ّ  ؛9سـبأية و

سه وقت اإلرسال وماكن  "2" تار الواحد مهنم  هور أن  نفأي إرسال يف احلاالت اليت ميكن فهيا ألفراد من ا بخي مجل
Åبا  .سـتقا

    7777املادة املادة املادة املادة 
يدون من امحلاية يدون من امحلايةا يدون من امحلايةا يدون من امحلايةا     ململململسـسـسـسـتفتفتفتفا

ئات  )1( نصوص علهيا يف هذه املعاهدة  تعاقدة امحلاية ا ينح األطراف ا مل مل بثلهمت تعاقدة من مواطين سائر الا  .ملألطراف ا

تعاقدة )2( بارة مواطين سائر األطراف ا ملهم من  ع ئات 10ُيف بثهي أهنا تعين  ينيلا رشطني اآل تويف واحدا من ا ت اليت  لسـ ً  :ت

ئة  "1" لهيإذا اكن املقر الرييس  بثئ تعاقد آخر؛لا  م يف طرف 

ِإذا أرسلأو  "2" بث ُ تعاقد آخرلت إشارة ا  .ممن �از لإلرسال يقع يف طرف 

    ))))3333((((ل ألف للفقرة ل ألف للفقرة ل ألف للفقرة ل ألف للفقرة بديبديبديبدي

يث ترسل الوص� الصاعدة  )3( تعاقد  هم أن �از اإلرسال يقع يف الطرف ا ساتل،  بث  ُويف حال إشارة ا ح مليف ف ل ل
ساتل مث تزنل إىل األرض تجه حنو ا نقطعة  س� نقل غري  ساتل يف  لإىل ا ت سل  .مل

                                                
بديل ء [ 9  ]5للامدة لانظر ا

بث هيئات 10 تعاقد آخرهامقراليت يقع ل ا م الرييس يف طرف  ية عربئ ها ا بث اليت ترسل أعام ئات ا ث، أو  بل ل لي تعاقد  �از إرسال يقع يف أرايضه  آخر، مطرف 
يهتا،  سؤو بث و ئة ا بة  يه، حتت مرا ساتل من ماكن يمت  بث  بث اليت  ئات ا لو م ل ي ل ل هي قه ف بارشة لرباملإدراج اإلشارات احلام� ت هور  ها ا مج واملعدة ليك  مجل يسـتقبل ّ

ساتل مث تزنل إىل األرض تجه حنو ا نقطعة  س� نقل غري  ليف  ت نغال (.مسل  ).لسـا
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    ))))4444((((وووو) ) ) ) 3333((((بديل ء للفقرتبديل ء للفقرتبديل ء للفقرتبديل ء للفقرتنينينيني    

ية )3( ساتل، فإن امللبثيف حال األعامل ا ئة ل  بة  نقطة اليت يمت فهيا، حتت مرا ياكن املعين هو ا هل بثق  لا
 �يهتا، إدراج اإلشارات احلام سؤو لو تجه لم نقطعة  س� نقل غري  بارشة يف  هور  ها ا تلربامج واملعدة ليك  سل متق م مجل بل يسـ ّ

ساتل مث تزنل إىل األرض  .لحنو ا

تعاقد أن يعلن مبوجب إخطار يودعه 1ى املدي )4( ية الفكرية مجيوز ألي طرف  ية  نظمة العا للملكر العام  مل للم
بو( ئة بثلاأعامل أنه لن حيمي ) يالو لهي إال إذا اكن املقر الرييس  بثئ تعاقد آخر، واكنلا بث أعامل تم يقع يف طرف   لا

ث تعاقد ذاتهتبقد  بول أو . مل من �از لإلرسال يقع يف أرايض الطرف ا تصديق أو ا لقوجيوز إيداع اإلخطار وقت ا ل
هر. ضامم أو يف أي وقت الحقUن تة أ بح اإلخطار Ìفذا بعد �رخي إيداعه  شويف احلاm األخرية،  سـ بيص ً. 

    8888املادة املادة املادة املادة 
ية يةاملعام� الو يةاملعام� الو يةاملعام� الو     ططططنننناملعام� الو

    ]]]]فقرة واحدةفقرة واحدةفقرة واحدةفقرة واحدة) [) [) [) [8888((((بديل ألف للفقرة بديل ألف للفقرة بديل ألف للفقرة بديل ألف للفقرة 

ئات  تعاقد عىل  يبق لك طرف  هيط بثم ية[ لا يال عن تx اليت ]طنالو تعاقدة األخرى معام� ال تقل  يط لألطراف ا ً تفض بقها مل
ئاته  يةهيعىل  يق احلقوق املقررة رصاحة يف هذه املعاهدةلبثا تعلق  ب ف¹   11.بتطي

    ]]]]فقرة واحدةفقرة واحدةفقرة واحدةفقرة واحدة) [) [) [) [8888((((بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة بديل للفقرة 

ئات  تعاقد عىل  يبق لك طرف  هيط بثم ية[ لا تعاقدة األخرى ]طنالو ها عام�اململ لألطراف ا ئاته نفس  ها عىل  هياليت  يةيطبق  لبثا
يق احلقوق املقررة  تعلق  بف¹   .رصاحة يف هذه املعاهدةبتطي

    ))))2222((((فقرة فقرة فقرة فقرة الالالالبديل ء إلضافة بديل ء إلضافة بديل ء إلضافة بديل ء إلضافة 

يه يف الفقرة  )2( نصوص  بق Uلزتام ا علال  مل يد من أحاكم هذه املعاهدة) 1(يط تعاقد آخر  تفما دام طرف  يح [ .يسـم سـتتو
تعاقدة إماكية إيداع إخطارات 1ى املدير العام حلرص نطاق الزتاماهتا ف¹ خيص نهذه األحاكم لألطراف ا نقل إىل مل ل حق ا

توزيع، أو حق  سخ، أو حق ا هور، أو حق ا لا لن يتالالحقاإلرسال مجل تعلق ب�حة اإل، أو حق للتثب  بث يف¹  تةلأعامل ا  ]ملثبّا

    9999املادة املادة املادة املادة 
بث ئات ا بثحقوق  ئات ا بثحقوق  ئات ا بثحقوق  ئات ا لحقوق  لي لي لي     ههههي

    )])])])]2222((((وووو) ) ) ) 1111((((الفقرالفقرالفقرالفقر����ن ن ن ن  [ [ [ [9999بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة 

ترصحي مبا ييل )1( ثاري يف ا U حلقبث  ئات ا لتع  ت ل ي ئمت سـ ه  :ت

ي�نقل "1" هور، بأية و ية إىل ا سـ إشاراهتا ا مجلب ث  ؛ل

                                                
تعاقد مينح 11 تعاقدةلهيئات بث م لك طرف  بال حامية   األخرىملاألطراف ا تعاقدة أو قد ختوها  يا قوانني تx األطراف ا تقاحلقوق اليت ختوها حا ل مسـل � مل� ا لهيئاهتل

ية ية الو نا طب تعلق ثل بثي، ف¹  ية  تx تمتتع اليت لبأعامل ا ية الو ئات ا نا ب طي ل ثه نغال. (مرشوع هذه املعاهدة يف بشلك حمدد املقررةحباميهتا واحلقوق ل  ).لسـا
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ية يفو "2" هور الوصول إلهيا لبثأداء إشاراهتا ا يق فوائد جتارية للجمأماكن ميكن  سـتخدام شاشات  أو حتقبغرض 
 كبرية؛

بث مو�ة إلهياو "3" تخدام إشارة سابقة  للا  .سـ

تعلق ألفعال الواردة يف الفقرتني  )2( تص من هذ" 3"و" 2)"1(يف¹  بة حبامية هذا احلق،  خيه املادة، ويف حال املطا ل
mبة وفعا نا ته، رشط أن تكون تx امحلاية  رشوط اليت جيوز فهيا ممار تحديد ا تعاقد  سـالقانون الوطين للطرف ا سـ ب ممل  .ل

    )])])])]4444((((إىل إىل إىل إىل ) ) ) ) 1111((((الفقرات من الفقرات من الفقرات من الفقرات من  [ [ [ [9999بديل ء للامدة بديل ء للامدة بديل ء للامدة بديل ء للامدة 

ترصحي مبا ييل )1( ثاري يف ا U حلقبث  ئات ا لتع  ت ل ي ئمت سـ ه  :ت

ية؛ "1" ها ا يت أعام ثحق  ل بب لث  ت

سخ "2" تات لنوا بارش  بارش أو غري ا ي ا مل يةلتثبمل ها ا ثأعام  ؛، بأية طريقة أو بأي شلك اكنلبل

يةإعادة إرسال و "3" ها ا ثأعام ية لبل بث وإعادة اإلرسال لوسائل ا ي� اكنت، مبا يف ذ� إعادة ا لسلك بأية و ل سـ
باكت احلاسوية بوإعادة اإلرسال عرب ا  ؛لشـ

هور؛ "4" ية إىل ا ها ا مجلونقل أعام ث  لبل

سخ و "5" ية وغريها من ا سخة األ نإ�حة ا صل لن هور؛تثبيتات عن ل ية  ها ا للجمأعام ث  لبل

يةإرسال و "6" ها ا ثأعام ي� اكنت لبل تقبل بأية و هوهاليسـسـ يهتار مجل ا تعاقد أن يعلن،  و.تثببعد  مجيوز ألي طرف 
ئات  1ى املدير العام للويودعهمبوجب إخطار  يقمي  يبو، أنه  سـ بثلهي نه عىل حظر لا نص يف قوا ني امحلاية  ل

يةإرسال  ها ا ثأعام تات غري مرصح هبا لبل µ انطالقا من  تثبي يةً ها ا ثألعام ثاري لبل U سـتئ دون موافقهتا، بدال من احلق ً
يه يف الفقرة نصوص  ترصحي ا عليف ا مل  ؛)1( ل

تات و "7" سخ عن  ية وغريها من ا سخة األ يإ�حة ا ن صل بن ل ية تثل ها ا ثأعام يهتا بطريقة لبل ها أو نقل  ملكهور  يع ببللجم
 .أخرى

تعلق ألفعال الواردة يف الفقرتني  )2( تص " 3"و" 2)"1(يف¹  بة حبامية هذا احلق،  خيمن هذه املادة، ويف حال املطا ل
رش تحديد ا تعاقد  لالقانون الوطين للطرف ا ب بة وفعاmمل نا ته، رشط أن تكون تx امحلاية  سـوط اليت جيوز فهيا ممار  .مسـ

تعاقد أن يعلن، مبوجب إخطار  )3( بث امحلاية يودعهمجيوز ألي طرف  ئات ا يقمي  بو، أنه  ل 1ى املدير العام للو ي سـ لهي
نه عىل  نص يف قوا ني يحليف اق احلل نصوص  ترصحي ا ثاري يف ا U علظر، بدال من احلق مل ل ئت سـ ه يف ً

 ."6"و "4"و "2" اتالفقر

بث )4( سابقة  تعلق بإشاراهتا ا بة والفعاm ف¹  نا تعاقدة امحلاية القانوية ا لليح األطراف ا ل ي سـ مل ن مل وختضع وسائل امحلاية . تت
يه امحلاية بت  ب� ا ي  رشيع ا نوحة مبوجب هذه املادة  فا طل ل ُملم  .لت
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    1010101012121212املادة املادة املادة املادة 
ناءات Uيدات و ناءاتا Uيدات و ناءاتا Uيدات و ناءاتا Uيدات و تثثثثا تي تي تي سـسـسـسـي     للللتقتقتقتق

    )])])])]2222((((وووو) ) ) ) 1111((((الفقرالفقرالفقرالفقر����ن ن ن ن  [ [ [ [10101010دة دة دة دة بديل ألف للامبديل ألف للامبديل ألف للامبديل ألف للام

نوحة مبوجب هذه  )1( ناءات عىل امحلاية ا ية عىل ا نه ولواحئه الو نص يف قوا تعاقد أن  ملمجيوز ألي طرف  ت ن ن ثي ي سـم ط
تعلق آليت  :ياملعاهدة ف¹ 

تخدام اخلاص؛ "1" Uسـ 

يق عىل األحداث اجلارية؛و "2" تطفات قصرية  تخدام  تعلا للسـ  مق

ترص "3" تخدام ا Uملقو بحث العلميسـ تعلمي وا ل عىل أغراض ا  ؛ل

ئة  "4" يت املؤقت ا ي جتريه  يا هث بت ها اخلاصة بثل تخدامهئل بوسا ية يف سـال ها ا ثأعام  13.لبل

تو�ت الفقرة  )2( ية عىل ) 1(حملرمغ من  ها الو يهنا ولوا نص يف قوا تعاقدة أن   mنمن هذه املادة، جيوز ألية دو طت حئ ن م
ناءات  U يدات أو نا تثتق سـي ناءات أخرى ل يدات أو ا ية حبق املؤلف أو عىل  نفات ا تعلق  بقة ف¹  ثها ا تس ي حملم ملص ي سـملط تق ف

ترص  بب تxتقرشط أن  بث وال  تغالل العادي إلشارة ا Uتعارض و يدات عىل حاالت خاصة ال  ناءات وا U س تث لتق سـ ت ي لت سـ
بث ئة ا رشوعة  لرضرا بغري مربر للمصاحل ا لهي  .مل

    )])])])]2222((((وووو) ) ) ) 1111((((فقرفقرفقرفقر����ن ن ن ن الالالال [ [ [ [10101010بديل ء للامدة بديل ء للامدة بديل ء للامدة بديل ء للامدة 

ئات  )1( نوحة  ناءات للحامية ا يدات أو ا رشيعه الوطين عىل  نص يف  تعاقد أن  يجيوز للطرف ا ملم ت ي ي همل لسـ ث تق بثت  من لا
ية وحامية احلقوق ا[اورة ية وا نفات األد يه يف رشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف ا نص  نوع ذاته ا ي  نا ب ملص عل ي لفل  .ت

تعاق )2( نصوص علهيا يف هذه املعاهدة عىل بعض ملعىل األطراف ا ناءات للحقوق ا يدات أو ا ملدة أن تقرص أية  ت ثي سـ تق
تغالل العادي  Uتعارض و سـاحلاالت اخلاصة اليت ال  بثت ئة لألعامل ا رشوعة  بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا لهي وال  مل ًت س

بث  .لا

    )])])])]3333((((إىل إىل إىل إىل ) ) ) ) 1111((((الفقرات من الفقرات من الفقرات من الفقرات من  [ [ [ [10101010بديل جبديل جبديل جبديل جميميميمي للامدة  للامدة  للامدة  للامدة 

ئات ملجيوز للطرف ا )1( نوحة  ناءات للحامية ا يدات أو ا رشيعه الوطين عىل  نص يف  يتعاقد أن  ملم ت ي هي لسـ ث تق بثت  من لا
ية وحامية احلقوق ا[اورة ية وا نفات األد يه يف رشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف ا نص  نوع ذاته ا ي  نا ب ملص عل ي لفل  .ت

ها ال )2( يهنا ولوا نص يف قوا تعاقدة أن  حئجيوز لألطراف ا ن ت ناءات املذكورة أدÌه مل U يهنا ناءات من  ية عىل ا ثو ب تث ت سـن سـ ط
ها هذه املعاهدة تعلق محلاية اليت  تكفلف¹  تخداماتُويفرتض أن . ي Uتخدامات املذكورة يه سـ  يف حاالت خاصة ال سـا

رشوعة لصاحب احلق بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا نف وال  تغالل العادي  Uملتعارض و ست للمص سـ  :ت

                                                
12
ت  يلا ترصحي بإعادة اإلرسال املزتامن للربامجةصو بث حقا يف ا نح �ات ا تعاقدة اليت مل  سمح لألطراف ا ل بأن  ل مت مل ُ بل ي بارشة  ية غري ا[فرة  ق املرس� الال م سلك َ

يقUنضامم إىل املعاهدة،  بث غري ا[فرةأعامل احلق يف إعادة اإلرسال املزتامن ف¹ خيص تطببعدم   ).كندا. (ل ا
ياجات دور احملفوظ 13 برص وا رشوعة ملعايق ا ياجات ا U يدات اليت تراعي ناءات وا U شأن تجيب وضع حمك  ل مل ت ي ت حب ح لتق ث بات رشيطة أسـ تعارض ّالملكتات وا ت 

يدات  ناءات وا U xيت لتقت ث تغالل العادي سـ Uئألعاملسـو رشوعة  بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا بث وال  ي ا مل لهل بثاتتس سه، جيب . ل ا هدف  يق ا نفو ل لتحق
بث نغال. (لمراعاة مصاحل ماليك مواد أعامل ا  ).لسـا
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  اخلاص؛سـتخدامU )أ ( 

تخدام  )ب( يق عىل األحداث اجلارية؛سـوا للتعلتطفات   مق

ئة و )ج( يت املؤقت ا ي جتريه  يا هث بت ها اخلاصة بثل تخدامهئل بوسا ية يف سـال ها ا ثأعام  ؛لبل

تخدام )د( Uبحث العلمي فقط؛سـو تعلمي أو ا ل ألغراض ا  ل

تخدام )ه( تعزيز نفاذ األشخاص معايق سـوا يصا  نفات  ل ا خص تعمل أو لبرصاملص سمع أو ذوي صعوت يف ا ل أو ا ل
ياجات خاصة أخرى؛  حتذوي ا

تخدام )و( Uهور سـو تاحة  سخ  ية إعداد  ية  سات ا بات أو دور احملفوظات أو املؤ بل ا للجم من  م نق بغ مي س لتعلت ملك
ئة  ثاري  ية بأي حق ا نفات ا يعن ا ت حملم هملص لسـ بثئ بحث أو لا تعلمي أو ا ل ألغراض احملافظة علهيا أو ا  لك ذ�؛ل

تخدامأي و )ز( َ، إذا مل يكن الربÌمج املرسل أو ّمعل بثبأية طريقة أو شلك اكن ألي جزء من ونوع من أي  سـا
Å شموال حبامية حق املؤلف أو أي حق جماور نه  مأي جزء   .م

بق عىل) 2( الفقرة ا ورد يف موأ� اكن )3( ية  ناءات إضا يح ا تعاقد أن  تطأعاله، جيوز ألي طرف  ت في ث ت  احلقوق سـم
تغالل العادي  Uناءات بغري مربر و U xتعارض ت ناء عىل هذه املعاهدة، رشيطة أال  نوحة  ثارية ا Uسـ ت ت ب ملم ثت سـئ لعمل سـ

بث رشوعلا بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا مل وأال  رشوعة للغريةست  .مل لصاحب احلق ومع مراعاة املصاحل ا

    11111111املادة املادة املادة املادة 
    مدة امحلايةمدة امحلايةمدة امحلايةمدة امحلاية

    ]]]]ة واحدةة واحدةة واحدةة واحدةفقرفقرفقرفقر [ [ [ [11111111بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة بديل ألف للامدة 

ناء عىل هذه املعاهدة ملدة بث  ئات ا نوحة  برسي مدة امحلاية ا ل ي لهملم نة ]20/50 [ت سب من هناية ا نة كحد أدىن،  سـ  حت لسـ ُ ّ
ّاليت مت فهيا بث اإلشارة ّ.14 

    )])])])]2222((((وووو) ) ) ) 1111((((الفقرالفقرالفقرالفقر����ن ن ن ن  [ [ [ [11111111بديل ء للامدة بديل ء للامدة بديل ء للامدة بديل ء للامدة 

ية عىل مدة امحلاية  )1( يهنا الو نص يف قوا تعاقدة أن  نجيوز لألطراف ا ت طمل يدين مبوجب هذه املعاهدة،ملمنوحةان  للمسـتف 

تو�ت الفقرة  )2( بب رضرا بغري مربر )1(حمولرمغ من  بث وال  تغالل العادي إلشارة ا Uاملدة و xتعارض ت تس، ال  ل سـ ت
بث وال ألحصاب احلقوق ئة ا رشوعة  لللمصاحل ا لهي  .مل

    بديل جبديل جبديل جبديل جميميميمي

يل  .لقبال حمك من هذا ا

                                                
تعاقد عىل مدة أطول من املدة ا14 نا من م إذا نص طرف  تضهيا هذه املعاهدة سواء شلك عام أو ف¹ خيص نوعا  يليت  معب بث أو أعاملتق بثل ا بيل، لأعامل ا لك ا

نح مدة حامية أقرص  ته أقرصمعل بث بث أو لعملميجاز Å أن  تعاقد آخر وتكون مدة حام شأ يف طرف  بيل  ي  ن مك تعني أال تقل تx املدة عن مدة ذ� . ي يو
نوع من  بث أو معللا بثمعل ا يه لل ا شأ  تعاقد ا ي  بيل يف ذ� الطرف ا ف ا نلك بث أو معلمل بثل ا بيللمعل ا  ).كندا (.لك ا
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    12121212املادة املادة املادة املادة 
تجفري واملعلومات الرضورية إلدارة احلقوقحاميةحاميةحاميةحامية): ): ): ): 1111((((بديل ألف بديل ألف بديل ألف بديل ألف  تجفري واملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق ا تجفري واملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق ا تجفري واملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق ا     لللل ا

ية  تا بة وفعاm من األفعال ا نا تعاقدة أن توفر حامية قانوية  لعىل األطراف ا ل سـ ن ممل  :µغري املرصح هباّ

تجفري  )أ( لفك ا ية للحاميةعمل لّ نولو تحايل عىل أية تدابري  جبث جمفر أو ا تك ل ها األثر ذاته املرتتب عىل  يكونّ ل 
تجفري؛  لا

تجفري  )ب( يع أداة أو نظام قادر عىل فك ا لو يعه أو أي فعل آخر جيعل عمل لتصن ترياده أو  ببث جمفر، أو ا سـ ّ
تاحا؛ نظام  ماألداة أو ا  ل

يري  )ج( بث، أو  ئات ا يق حامية  تخدم  ية تكون رضورية إلدارة احلقوق و تغوحذف أية معلومات إلكرتو ل ي ب سـ هن تط لت
 .تx املعلومات

    الوجهية للحاميةالوجهية للحاميةالوجهية للحاميةالوجهية للحاميةتجفري واملعلومات تجفري واملعلومات تجفري واملعلومات تجفري واملعلومات للللحامية احامية احامية احامية ا): ): ): ): 2222((((بديل ألف بديل ألف بديل ألف بديل ألف 

يةتتيح تا بة وفعاm من األفعال ا نا تعاقدة حامية قانوية  ل األطراف ا ل سـ ن  :ممل

تجفري بدون ترصحي  )أ( لفك ا  ؛ّ بث جمفرلعملّ

بث )ب( ئات ا يق أحاكم حامية  ية وجهية  يري أية معلومات إلكرتو لوحذف أو  ي ب ن هتغ  .لتط

تعلقة): ): ): ): 1111((((بديل ء بديل ء بديل ء بديل ء  تعلقةUلزتامات ا تعلقةUلزتامات ا تعلقةUلزتامات ا يةململململUلزتامات ا نولو تدابري ا ية  نولو تدابري ا ية  نولو تدابري ا ية  نولو تدابري ا ج  جتك جتك جتك للللتك     لللل

ها  ية الفعاm اليت  نولو تدابري ا تحايل عىل ا بة وجزاءات فعاm ضد ا نا تعاقدة حامية قانوية  تعمليح األطراف ا ج تك م سـت تل ل ل سـ ن مل ت
بث  لئات ا ية أو مب تالرباطهي بث ا ئات ا ناء عىل هذه املعاهدة واليت حتد األفعال اليت ال ترصح هبا  ها  نامرسة حقو ل ي ملعب ه ّ ّ ال ق

تعلق يسمح هبا القانون، ف¹  بيث] بإشارات [ي لها ا ية[ معل ها ا ثأعام  .]لبل

ية): ): ): ): 2222((((بديل ء بديل ء بديل ء بديل ء  نولو تدابري ا تعلقة  يةUلزتامات ا نولو تدابري ا تعلقة  يةUلزتامات ا نولو تدابري ا تعلقة  يةUلزتامات ا نولو تدابري ا تعلقة  جUلزتامات ا جتك جتك جتك للللتك ل لمل لمل لمل     مل

ية الفعاm اليت  )1( نولو تدابري ا تحايل عىل ا بة وجزاءات فعاm ضد ا نا تعاقدة حامية قانوية  جيح األطراف ا تك م لت ل ل سـ ن مل ت
ئات ا لها  هي بث مب تالرباطبث تسـتعمل ئات ا ناء عىل هذه املعاهدة واليت حتد األفعال اليت ال ترصح هبا  ها  لامرسة حقو ي هب ّ ّ ق

ية ها ا تعلق بأعام سمح هبا القانون، ف¹  ية أو ال  ثا بل ي ي لن  .ملع

ية )1( تا بة وفعاm من األفعال ا نا تعاقدة حامية قانوية  يد ملا تقدم، توفر األطراف ا لودون  ل سـ ن مل مي ّ  :تق

تجفري بدون ترصحي إلشارة بث جمفرة "1" ّفك ا ل  ؛ّ

بث "2" ئات ا يق أحاكم حامية  ية وجهية  يري أية معلومات إلكرتو لوحذف أو  ي ب ن هتغ  .لتط
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بديل ء للامدة  [ [ [ [13131313املادة املادة املادة املادة  بديل ء للامدة مربطة  بديل ء للامدة مربطة  بديل ء للامدة مربطة  لمربطة  لت لت لت ُُ؛؛؛؛ حت حت حت حت12121212ت بديل ألفذف ذف ذف ذف ُُ بديل ألف  بديل ألف  بديل ألف  تفاظظظظ  U تفايف حال U تفايف حال U تفايف حال U لللليف حال     ]]]]12121212 للامدة  للامدة  للامدة  للامدة حححح

تعلقة ملعلومات الرضورية إلدارة ا تعلقة ملعلومات الرضورية إلدارة اUلزتامات ا تعلقة ملعلومات الرضورية إلدارة اUلزتامات ا تعلقة ملعلومات الرضورية إلدارة اUلزتامات ا     حلقوقحلقوقحلقوقحلقوقململململUلزتامات ا

بارش عن عمل أ� من  )1( بة وفعاm عىل أي خشص  نا يع جزاءات  يهنا عىل تو نص يف قوا تعاقدة أن  ًعىل األطراف ا ي سـ ت ممل ق ن
يعرف أن تx األفعال حتمل عىل ارتاكب تعد  ية  باب اك ية، Å أ تعلق جلزاءات املد ية وهو يعرف أو، ف¹  تا 'األفعال ا ل سـ ن ي ل فل

يهعىل أي حق من احلقوق اليت  هّل ذ� أو  ختفها هذه املعاهدة أو متكن من ذ� أو  س تشمل  :ّت

 أن حيذف أو يغري، دون إذن، أية معلومات واردة يف شلك إلكرتوين تكون رضورية إلدارة احلقوق؛ "1"

تات  "2" توزيع  تورد ألغراض ا يوأن يوزع أو  ل ثبسـ بثتي يد إرسال لألعامل ا بثيع أو  هور لأعامل ا ها إىل ا مجل أو  ينقل
هور أ يح  للجمو يرسل أو  تة، دون إذن، مع علمه بأنه قد حذفت من ّأعامل بثيت  µبثمثب سابقة لمعل ا ل أو اإلشارة ا

بثّ، أو غريت يف للبث بث أو اإلشارةلمعل ا سابقة  لل ا ، دون إذن، معلومات واردة يف شلك إلكرتوين تكون ل
 .رضورية إلدارة احلقوق

بارة ) 2( ئة " إلدارة احلقوقاملعلومات الرضورية"بعيقصد  تعريف  سمح  ي، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات اليت  ب بثهت  لا
بث بث وما� أي حق يف لومعل ا رشوط لمعل ا تعلقة  ب، أو املعلومات ا تخداممل بث سـا ، وأية أرقام أو شفرات ترمز لمعل ا

نرص من تx املعلومات ملحقا أو مقرتÌ مب ًإىل تx املعلومات، مىت اكن أي  ً بث) 1: (ا ييلع سابقة لمعل ا ل أو اإلشارة ا
يت ) 3(أو إعادة اإلرسال، ) 2(، للبث بثلتثبأو اإلرسال الالحق  هور، معل بثأو إ�حة ) 4(، لمعل ا بت  للجم  µ ) 5(مث

بتمعل بثنسخة عن  أو  µ  .مث

    14141414املادة املادة املادة املادة 
    أحاكم عن إنفاذ احلقوقأحاكم عن إنفاذ احلقوقأحاكم عن إنفاذ احلقوقأحاكم عن إنفاذ احلقوق

تعاقدة بأن تأخذ، وفقا ألنظمهتا )1( ًهد األطراف ا مل يق هذه املعاهدةتتع تدابري الالزمة لضامن  ب القانوية، ا ل  .تطن

سمح ختاذ تدابري فعاm ضد أي تعد عىل احلقوق أو  )2( يهنا إجراءات إنفاذ  تضمن قوا تعاقدة أن  'تكفل األطراف ا ت ت نمل
تعد�ت واجل نع ا  �يع اجلزاءات العاج يه هذه املعاهدة، مبا يف ذ� تو لانهتاك ألي حظر مما  مل قتغط ًزاءات اليت تعد رادعا ٍ ّ َُ

 .لتعد�ت أخرى

    15151515املادة املادة املادة املادة 
ية يةاإلجراءات ا يةاإلجراءات ا يةاإلجراءات ا     للللشلكشلكشلكشلكاإلجراءات ا

نصوص علهيا يف هذه املعاهدة أو ممارسـهتا ألي إجراء شلكي تع حلقوق ا ملال خيضع ا  .لمت

    16161616املادة املادة املادة املادة 
يق الزمينينينين يق الزما يق الزما يق الزما     للللتطتطتطتطببببا

بث ا )1( نصوص علهيا يف هذه املعاهدة ألعامل ا تعاقدة امحلاية ا ثبّنح األطراف ا ل مل مل بث األعامل "أو تة ملمت ثبّا  "املوجودة تةملل
بة إىل لك طرف  نفاذ  نجز بعد دخول هذه املعاهدة حزي ا بث اليت  يع أعامل ا نفاذ و سـند دخول هذه املعاهدة حزي ا ل ت ل مجل ل لنع

 .متعاقد
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تعاقد أن يعلن، يف إخطار يودعه 1ى املدير العام للو)1(لرمغ من أحاكم الفقرة  )2( بق مل، جيوز للطرف ا يطبو، أنه لن  ي
بث ا915 املادةأحاكم  ثبّ من هذه املعاهدة أو أي حمك أو أكرث مهنا عىل أعامل ا ند دخول هذه املعاهدة حزي ملل عتة املوجودة 

تعاقد بة إىل لك طرف  نفاذ  ما سـ يق . لنل تعاقدة األخرى أن تقرص  تعاقد، جيوز لألطراف ا بوخبصوص ذ� الطرف ا مل تطمل
تعاقد املذكورة عىل املادة بة إىل ذ� الطرف ا نفاذ  نجزة بعد دخول هذه املعاهدة حزي ا بث ا ملأعامل ا سـ ل مل  .لنل

ية تا يةأحاكم  تا يةأحاكم  تا يةأحاكم  تا مأحاكم  مخ مخ مخ     خ
[...][...][...][...]    

 ]ثهناية الويقة[

                                                
بديل ء للامدة [ 15  ].9لانظر ا


