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 ادليباجة

]...[ 

 1 0 املادة
 عالقة هذه املعاهدة ابتفاقيات ومعاهدات أأخرى

ليس يف هذه املعاهدة ما حيّد من الالزتامات املرتتبة حاليا عىل الأطراف املتعاقدة بعضها جتاه البعض الآخر بناء عىل  (0)
قلميية أأو ثنائية الأطراف تتناول حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة.  أأية معاهدة دولية أأو اإ

يف  املنقوةلتُبقي امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة عىل حالها يف املواد  (3)
شارات البّث ول تؤثر فهيا بأأي شلك من الأشاكل. وعليه، ل جيوز تفسري أأي حمك من أأحاكم هذه املعاهدة مبا خيل بتكل  اإ

 2امحلاية.

 أأية صةل بأأية معاهدات أأخرى، ول ختل بأأية حقوق أأو الزتامات مرتتبة علهيا. ليست لهذه املعاهدة  (2)

 3املادة 
 مبادئ عامة

ىل املعارف واملعلومات والأهداف الوطنية  ليس يف هذه املعاهدة ما حيّد من حرية أأي طرف متعاقد يف تعزيز النفاذ اإ
جراءات يراها رضورية لتعزيز الصاحل العام يف قطاعات التعلميية والعلمية أأو يف كبح املامرسات غري التنافس ية أأو  اختاذ أأية اإ

ىل تمنيته الاجامتعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.  تكتيس أأمهية حيوية ابلنس بة اإ

 2املادة 
 حامية التنوع الثقايف وتعزيزه

 ثقايف وتعزيزه. وذلكل الغرض:ليس يف هذه املعاهدة ما حيّد أأو يقيّد حرية أأي طرف متعاقد يف حامية التنوع ال 

س تضمن الأطراف املتعاقدة، عند تعديل قوانيهنا ولواحئها الوطنية، أأن تكون أأية تدابري تُعمتد مبوجب هذه املعاهدة  )أأ(
 متوافقة لكيًا واتفاقية اليونسكو بشأأن حامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف.

اون يك تضمن تطبيق أأية حقوق اس تئثارية جديدة متنحها هذه املعاهدة، بصورة تتعهد الأطراف املتعاقدة أأيضًا ابلتع )ب(
 دامعة لتعزيز التنوع الثقايف وحاميته ول تتعارض معه.

                                                
1

أأية معاهدات أأخرى تتناول حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة. الزتامات لك طرف متعاقد جتاه الآخر مبوجب  حيد منما مرشوع هذه املعاهدة ليس يف  
 )الس نغال(.

2
دة يف   ي شلك عىل حالها ول تؤثر فهيا بأأ  أأعامل البثّ تُبقي امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حاميَة حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة يف مواد الربامج اجملسَّ

 . )الياابن(.من الأشاكل
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 4املادة 
 ادلفاع عن املنافسة

 س تخداماتتخذ الأطراف املتعاقدة تدابري مناس بة، ل س امي عند صياغة قوانيهنا ولواحئها أأو تعديلها، من أأجل منع سوء  (0)
ىل ممارسات تقيّد التجارة بغري مربر أأو تؤثر سلبًا يف نقل التكنولوجيا وتعمميها عىل الصعيد  حقوق امللكية الفكرية أأو اللجوء اإ

 ادلويل.

ليس يف هذه املعاهدة ما مينع الأطراف املتعاقدة من أأن حتدد يف ترشيعها ممارسات الرتخيص أأو رشوطه اليت قد تعّد  (3)
 قوق امللكية الفكرية  ه أأثر سل ي يف املنافسة يف السوق املعنية.حل اس تخدامّينة سوء يف حالت مع 

جيوز لأي طرف متعاقد أأن يتخذ تدابري مالمئة تمتىش واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة من أأجل  (2)
 منع تكل املامرسات أأو احلّد مهنا.

 2املادة 
 تعاريف

ىل  الفقرة تعاريف منال ] 2بديل أألف للامدة   )ح([الفقرة )أأ( اإ

 ،لأغراض هذه املعاهدة

ة  3يقصد بلكمة "الإشارة" )أأ( لكرتونيا انقةل مودلَّ تأألف من أأصوات أأو صور أأو أأصوات وصور أأو لك متثيل لها، سواء ت اإ
 .ةأأو غري جمفّر  ةجمفّر  تاكن

 بديل للفقرة )أأ(
ة يقصد بلكمة "الإشارة"  )أأ( لكرتونيا قادر انقةل مودلَّ رسالعىل  ةاإ  معل بث أأو بث كبيل. اإ

شارة من قبل هيئة بث، أأو نيابة عهنا، ليس تقبلها امجلهور. 4"بثال يقصد بلكمة " )ب( رسال اإ  اإ

 بديل للفقرة )ب(
رساليقصد بلكمة "البث"  )ب( شارات لسليك جمل اإ ة موعة من اإ لكرتونيا مودلَّ ليس تقبهل  وحامةل لربانمج حمدداإ

رسالول يُفهم من لكمة "البث" أأهنا تشمل . العام امجلهور  .عرب ش باكت حاسوبية تكل اجملموعة من الإشارات اإ

الشخص املعنوي اذلي يبادر بتعبئة حمتوى الربانمج ومجعه وجدولته بترصحي من  5،6يقصد بعبارة "هيئة البث" )ج(
ذا لزم الأمر، واذلي يتحمل املسؤولية القانونية والتحريرية ل  شارته ي أأحصاب احلقوق، اإ ىل امجلهور لك يشء تتضمنه اإ نقل اإ

 البثية.

                                                
3

لكرتونية ائلعرب وس برامج بثيةنقل يقصد بلكمة "الإشارة"    . )الس نغال(.اإ
4

منطقة بث  ةوحتمل اإىل أأي حمتواها هبا الإشارة اخلارجة لهيئة البث من نقطة املنشأأ حيث تتاح الإشارة يف نسق تؤخذالعملية اليت يقصد بلكمة "البث"  
 . )الس نغال(.تصالت الإلكرتونيةمس هتدفة بوسائل ال

5
 وترتيب نقلها )يف أأشاكل جمفّرة أأو غري جمفّرة( وفقا جلدول البث مجع الربامج الشخص املعنوي اذلي يمت مببادرة منه ومبسؤوليتهيقصد بعبارة "هيئة البث"  

 . وتُستبعد أأية حامية للمضمون. )الس نغال(.واذلي يتحمل املسؤولية التحريرية
6

ىل "حمرري املضمون". )موانكو(.ينبغي   ىل "خدمات الإعالم السمعي البرصي" واإ ضافة الإشارة اإ  اإ
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رسال من خشص خالف هيئة البث الأصل  )د( عادة الإرسال" اإ ية بأأية وس يةل ليس تقبهل امجلهور عىل حنو يقصد بعبارة "اإ
 مزتامن أأو مؤجل.

 بديل للفقرة )د(
عادة الإرسال" )د( أأو  معل بث  أأن يرسل أأي خشص خالف هيئة البث أأو البث الكبيل الأصلية  7يقصد بعبارة "اإ

رسال ليس تقبهل امجلهور، عىل حنو مزتامن وبأأية وس يةل، ويُفهم من الإرسال املزتامن لإعادة بث كبيل  عادة اإ رسال أأنه اإ الإ
 .أأيضاً 

يقصد بلكمة "التثبيت" لّك جتس يد للأصوات أأو الصور أأو الصور والأصوات أأو للك متثيل لها، ميكن ابلنطالق منه  )ه(
دراكها أأو اس تنساخها أأو نقلها بأأداة ما.  اإ

ىل  )و( رسالها اإ عادة اإ رسال لإشارة بث أأو اإ ىل امجلهور" أأي اإ امجلهور أأو تثبيت لها بأأية وسائط أأو يقصد بعبارة "النقل اإ
 منصات.

شارة سابقة للبث" )ز( رسال  8يقصد بعبارة "اإ دراجه ال تنوي هيئة سابق للبث اإ وليس الغرض أأن  جدول براجمهايف بث اإ
 يس تقبهل امجلهور مبارشة.

البث وأأعامل البث وماكل أأي يقصد بعبارة "املعلومات الرضورية لإدارة احلقوق" املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة  )ح(
ىل تكل املعلومات، مىت  حق يف أأعامل البث أأو املعلومات املتعلقة برشوط اس تخدام أأعامل البث وأأية أأرقام أأو شفرات ترمز اإ

 .6اكن أأي عنرص من تكل املعلومات ملحقا بأأعامل البث أأو الإشارة السابقة للبث أأو مقرتان هبا، أأو ابس تخداهما وفقا للامدة 

رسال الصور املرئية أأو الأصوات أأو متثيل لها  )ط( لكرتونية. انقةلليس تقبلها امجلهور عرب يقصد بلكمة "الإرسال" اإ  اإ

 [خالفه] )ي(

 بديل للفقرة )ي(
منفصةل مؤلفة من مصنف أأو أأكرث تكون محمية حبق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة  يقصد بلكمة "الربانمج" مجموعة )ي(

 من صور وأأصوات.كّونة من صور أأو أأصوات أأو ممواد حية أأو مسجةل يف شلك 

سلكيا ويُس تثىن من ذكل الإرسال معىن لكمة "البث" عندما يكون الإرسال نفس يكون للكمة "البث الكبيل"  )ك(
 ابلساتل أأو عرب الش باكت احلاسوبية.

                                                
7

عادة الإرسال"   رساليقصد بعبارة "اإ  . )الس نغال(.ليس تقبلها امجلهور بأأية طريقة اكنت،لأصوات أأو الصور أأو الصور والأصوات أأو متثيل لها، لسليك ل اإ
8

رسا  دراجه يف جدول براجمها.يقصد بعبارة "اإشارة سابقة للبث" اإ ىل هيئة بث حملتوى تنوي تكل الهيئة اإ  )جنوب أأفريقيا(. ل خاص اإ
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ىل  الفقرة تعاريف منال ] 2بديل ابء للامدة   ([و)الفقرة )أأ( اإ

 ،لأغراض هذه املعاهدة

رسال الأصوات أأو الصور أأو الصور والأصوات أأو متثيل لها، بوسائل لسلكية ليس تقبلها  )أأ( يقصد بلكمة "البث" اإ
رسال من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "البث" أأيضًا. ويعترب الإرسال الالسليك لإشارات جمفَّرة  امجلهور. ويعترب لك اإ

حلالت اليت تتيح فهيا هيئة البث للجمهور الوس يةل الكفيةل بفك التجفري أأو يتاح فهيا ذكل للجمهور من ابب "البث" يف ا
 مبوافقة هيئة البث. ول يُفهم من لكمة "البث" أأهنا تشمل أأوجه الإرسال عرب الش باكت احلاسوبية؛

رسال الأصوات أأو الصور أأو الصور والأصوات أأ  )ب( و متثيل لها، بوسائل سلكية، يُقصد بعبارة "البث الكبيل" اإ
شارات جمفَّرة بوسائل سلكية من ابب "البث الكبيل" يف احلالت اليت تتيح فهيا هيئة  رسال اإ ليس تقبلها امجلهور. ويُعترب اإ

رة البث الكبيل للجمهور الوس يةل الكفيةل بفّك التجفري أأو يتاح فهيا ذكل للجمهور مبوافقة هيئة البث الكبيل. ول يُفهم من عبا
 "البث الكبيل" أأهنا تشمل أأوجه الإرسال عرب الش باكت احلاسوبية؛

رسال البثيقصد بعبارة "هيئة  )ج( " وعبارة "هيئة البث الكبيل" الشخص املعنوي اذلي يمت مببادرة منه ومبسؤوليته اإ
ىل امجلهور، وجتميع مواد الإرسال وجدولهت  ا؛الأصوات أأو الصور أأو الصور والأصوات أأو متثيل لها اإ

عادة الإرسال" أأن يرسل أأي خشص خالف هيئة  )د( ليه  البثيقصد بعبارة "اإ أأو البث الكبيل الأصلية الإرسال املشار اإ
يف الفقرة )أأ( أأو )ب( من هذه املادة ليس تقبهل امجلهور، عىل حنو مزتامن وبأأية وس يةل، ويُفهم من الإرسال املزتامن لإعادة 

رسال أأيضًا؛ عادة اإ  الإرسال أأنه اإ

لهيا يف الأحاكم )أأ(  (ه) ىل الربامج املرسةل ابلأوجه املشار اإ ىل امجلهور" المتكني من الاس امتع اإ يقصد بعبارة "النقل اإ
لهيا ومشاهدهتا، يف أأماكن متاحة للجمهور؛أأو  مشاهدهتا ( أأو )د( من هذه املادة، أأوب) أأو  الاس امتع اإ

يقصد بلكمة "التثبيت" لّك جتس يد للأصوات أأو الصور أأو الصور والأصوات أأو للك متثيل لها، ميكن ابلنطالق منه  )و(
دراكها أأو   أأو نقلها بأأداة ما.نسخها اإ

 6املادة 
 نطاق التطبيق

ىل )0]الفقرات من ) 6بديل أألف للامدة   ([4( اإ

شارات فقط عىل امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة  تقترص (0) ، ول تشمل البث اليت تس تخدهما هيئة البثاإ
 .اليت حتملها تكل الإشارات احملمية املواد الأخرى وأأ املصنفات 

 (0بديل للفقرة )
وسائط البث والبث الكبيل  فامي يتعلق بأأعاملها البثية عىلمتنح أأحاكم هذه املعاهدة امحلاية لهيئات البث  (0)

 من أأحصاب حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة. أأو اكتسبته امتلكتهحدود ما  يف لمتتع ابحلقوقالتقليدية لمتكيهنا من ا

عادة الإرسالعىل أأية حامية فامي يتعلق مبأأحاكم هذه املعاهدة  تنصل  (3)  .بأأية وس يةل جّرد اإ

خطار  (2) أأنه س يحرص امحلاية املمنوحة مبوجب  دلى املدير العام للويبو يودعهجيوز لأي طرف متعاقد أأن يعلن، مبوجب اإ
رسال هيئة البث ]بشلك مزتامن وغري متغري[ لأعاملها  هذه املعاهدة فامي خيص أأعامل البث عرب الش باكت احلاسوبية عىل اإ
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البثية املرسةل بوسائل أأخرى، رشيطة أأن يكون ذكل التحفظ ساراي ملدة ل تتجاوز ثالث س نوات ابتداء من اترخي دخول 
 عاهدة حزي النفاذ.هذه امل

تعاقدة يف الفقرة أأعاله، فال ينطبق الزتام الأطراف امل التحفظ املسموح به  يس تخدمما دام أأن الطرف املتعاقد  (4)
 .8 املادةالأخرى املنصوص عليه يف 

ىل )0]الفقرات من ) 6للامدة  ابءبديل   ([4( اإ

اليت يس تعملها املس تفيدون من امحلاية بناًء عىل هذه املعاهدة  شاراتالإ تشمل امحلاية املمنوحة بناًء عىل هذه املعاهدة  (0)
 لأغراض الإرسال فقط، ول تشمل املصنفات وغريها من املواد احملمية اليت حتملها تكل الإشارات.

 .بأأعاملها البثيةفامي يتعلق  البثتطبَّق أأحاكم هذه املعاهدة عىل حامية هيئات  (3)

 الكبلية. بأأعاملها البثيةتطبَّق أأحاكم هذه املعاهدة، مع ما يلزم من تبديل، عىل حامية هيئات البث الكبيل فامي يتعلق  (2)

 ل تنص أأحاكم هذه املعاهدة عىل أأية حامية فامي يتعلق مبا ييل: (4)

لهيا يف املادة "0" رسال أأي وجه من أأوجه الإرسال املشار اإ عادة اإ  ؛9د( بأأية وس يةل)أأ( و)ب( و)2 جمّرد اإ

رسال يف احلالت اليت ميكن فهيا لأفراد من امجلهور أأن خيتار الواحد مهنم بنفسه وقت الإرسال وماكن  "3" أأي اإ
 اس تقبا ه.

 7املادة 
 املس تفيدون من امحلاية

 اف املتعاقدة.من مواطين سائر الأطر  البثمتنح الأطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة لهيئات  (0)

 اليت تس تويف واحدًا من الرشطني الآتيني: البثأأهنا تعين هيئات  10يُفهم من عبارة مواطين سائر الأطراف املتعاقدة (3)

ذا اكن املقر الرئييس لهيئة  "0" آخر؛ البثاإ  يف طرف متعاقد أ

ذا ُأرِسلأأو  "3" شارة البث اإ آخرت اإ رسال يقع يف طرف متعاقد أ  .من هجاز لالإ

 (2أألف للفقرة )بديل 

شارة البث ابلساتل، فيفهم أأن هجاز الإرسال يقع يف الطرف املتعاقد حيث تُرسل الوصةل الصاعدة  (2) ويف حال اإ
ىل الأرض. ىل الساتل يف سلسةل نقل غري منقطعة تتجه حنو الساتل مث تزنل اإ  اإ

                                                
9

 [2]انظر البديل ابء للامدة  
10

آخر هامقر اليت يقع البث  هيئات  رسال يقع يف أأرايض ، أأو هيئات البث اليت ترسل أأعاملها البثية عربالرئييس يف طرف متعاقد أ آخر،  طرف متعاقد هجاز اإ أ
دراج الإشارات احلامةل وهيئات البث اليت تبث ابلساتل من ماكن يمت فيه، حتت مراقبة هيئة البث ومسؤوليهتا،  لربامج واملعّدة ليك يس تقبلها امجلهور مبارشة لاإ

ىل الأرض.  )الس نغال(. يف سلسةل نقل غري منقطعة تتجه حنو الساتل مث تزنل اإ
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 (4( و)2بديل ابء للفقرتني )

ن املاكن املعين هو النقطة اليت يمت فهيا، حتت مراقبة هيئة  يف حال الأعامل البثية (2)  البثابلساتل، فاإ
دراج الإشارات احلامةل  لربامج واملعّدة ليك يس تقبلها امجلهور مبارشة يف سلسةل نقل غري منقطعة تتجه لومسؤوليهتا، اإ

ىل الأرض.  حنو الساتل مث تزنل اإ

خطار (4) يودعه دلى املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  جيوز لأي طرف متعاقد أأن يعلن مبوجب اإ
ذا اكن املقر الرئييس لهيئة  بثال أأعامل )الويبو( أأنه لن حيمي  ل اإ آخر، واكن البثاإ  البث أأعامل تيقع يف طرف متعاقد أ

يداع الإخطار وقت التصديق أأو القبول أأو  تقد بث رسال يقع يف أأرايض الطرف املتعاقد ذاته. وجيوز اإ من هجاز لالإ
يداعه بس تة أأشهر.  الانضامم أأو يف أأي وقت لحق. ويف احلاةل الأخرية، يصبح الإخطار انفذًا بعد اترخي اإ

 8املادة 
 املعامةل الوطنية

 ( ]فقرة واحدة[8بديل أألف للفقرة )

للأطراف املتعاقدة الأخرى معامةل ل تقل تفضياًل عن تكل اليت يطبقها  [الوطنية] البثلك طرف متعاقد عىل هيئات يطبق 
 11فامي يتعلق بتطبيق احلقوق املقررة رصاحة يف هذه املعاهدة. البثيةعىل هيئاته 

 ( ]فقرة واحدة[8بديل للفقرة )

 البثيةاليت يطبقها عىل هيئاته نفسها  عامةلاملطراف املتعاقدة الأخرى للأ  [الوطنية] البثيطبق لك طرف متعاقد عىل هيئات 
 فامي يتعلق بتطبيق احلقوق املقررة رصاحة يف هذه املعاهدة.

 (3فقرة )البديل ابء لإضافة 

آخر يس تفيد من أأحاكم 0ل يطبق الالزتام املنصوص عليه يف الفقرة ) (3) ( ما دام طرف متعاقد أ
 (.2و) "4("0) ابء 9 املادة

 9املادة 
 حقوق هيئات البث

 ([3( و)0]الفقراتن ) 9بديل أألف للامدة 

 تمتتع هيئات البث ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي مبا ييل: (0)

ىل امجلهور، بأأية وس يةل "0" شاراهتا البثية اإ  ؛نقل اإ

شاراهتا البثية يفو  "3" لهيا أأداء اإ س تخدام شاشات ابأأو  جتاريةبغرض حتقيق فوائد  أأماكن ميكن للجمهور الوصول اإ
 كبرية؛

لهياو  "2" شارة سابقة للبث موهجة اإ  .اس تخدام اإ

                                                
11

لها مس تقبال حامية  الأخرى طراف املتعاقدةالأ لهيئات بث لك طرف متعاقد  مينح  لها حاليا قوانني تكل الأطراف املتعاقدة أأو قد ختّوِ لهيئاهتا احلقوق اليت ختّوِ
 نغال(.مرشوع هذه املعاهدة. )الس  يف  بشلك حمدد املقررةحباميهتا واحلقوق الهيئات البثية الوطنية  تكل تمتتعاليت  بأأعامل البث، فامي يتعلق البثية الوطنية



SCCR/24/10 Corr. 
8 
 

" من هذه املادة، ويف حال املطالبة حبامية هذا احلق، 2" و"3("0) الفرعيتني فامي يتعلق ابلأفعال الواردة يف الفقرتني (3)
 ارس ته، رشط أأن تكون تكل امحلاية مناس بة وفعاةل.خيتص القانون الوطين للطرف املتعاقد بتحديد الرشوط اليت جيوز فهيا مم

ىل )0]الفقرات من ) 9بديل ابء للامدة   ([4( اإ

 تمتتع هيئات البث ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي مبا ييل: (0)

 حق تثبيت أأعاملها البثية؛ "0"

 ؛اكن ، بأأية طريقة أأو بأأي شلكأأعاملها البثيةاملبارش أأو غري املبارش لتثبيتات  والنسخ "3"

رسال و  "2" عادة اإ عادة  أأعاملها البثيةاإ عادة الإرسال ابلوسائل السلكية واإ عادة البث واإ بأأية وس يةل اكنت، مبا يف ذكل اإ
 ؛الإرسال عرب الش باكت احلاسوبية

ىل امجلهور؛ "4"  ونقل أأعاملها البثية اإ

اتحة النسخة الأصلية وغريها من النسخ و  "2" مبا ميكّن أأفرادا من امجلهور من  للجمهور أأعاملها البثيةتثبيتات عن اإ
 ؛لهيا من ماكن ويف وقت خيتارهام الواحد مهنم بنفسهاإ  نفاذال 

رسال و  "6"  ؛بعد تثبيهتار امجلهو  هابأأية وس يةل اكنت ليس تقبل  أأعاملها البثيةاإ

اتحة النسخة الأصلية وغريها من النسخ عن تثبيتات و  "7" نقل ملكيهتا بطريقة للجمهور ببيعها أأو أأعاملها البثية اإ
 أأخرى.

" من هذه املادة، ويف حال املطالبة حبامية هذا احلق، 2" و"3("0)الفرعيتني فامي يتعلق ابلأفعال الواردة يف الفقرتني  (3)
 خيتص القانون الوطين للطرف املتعاقد بتحديد الرشوط اليت جيوز فهيا ممارس ته، رشط أأن تكون تكل امحلاية مناس بة وفعاةل.

خطار  (2) دلى املدير العام للويبو، أأنه س يقمي لهيئات البث امحلاية  يودعهجيوز لأي طرف متعاقد أأن يعلن، مبوجب اإ
" 0" الفرعية اتظر، بدًل من احلق الاس تئثاري يف الترصحي املنصوص عليه يف الفقر حليف اق احلابلنص يف قوانينه عىل 

 ."7و" "6و" "2و" "4و" "3"و

شاراهتا السابقة للبث. وختضع وسائل امحلاية تتيح الأطراف امل  (4) تعاقدة امحلاية القانونية املناس بة والفعاةل فامي يتعلق ابإ

 .لترشيع البدل اذلي ُطلبت فيه امحلايةالفقرة املمنوحة مبوجب هذه 
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 0112املادة 
 التقييدات والاس تثناءات

 ([3( و)0]الفقراتن ) 01بديل أألف للامدة 

متعاقد أأن ينص يف قوانينه ولواحئه الوطنية عىل اس تثناءات عىل امحلاية املمنوحة مبوجب هذه جيوز لأي طرف  (0)
 املعاهدة فامي يتعلق ابلآيت:

 الاس تخدام اخلاص؛ "0"

 اس تخدام مقتطفات قصرية للتعليق عىل الأحداث اجلارية؛و  "3"

 ؛والاس تخدام املقترص عىل أأغراض التعلمي والبحث العلمي "2"

 13أأعاملها البثية.يف  لس تخدامهبوسائلها اخلاصة  بثالتثبيت املؤقت اذلي جتريه هيئة  "4"

( من هذه املادة، جيوز لأية دوةل متعاقدة أأن تنص يف قوانيهنا ولواحئها الوطنية عىل 0ابلرمغ من حمتوايت الفقرة ) (3)
ية حبق املؤلف أأو عىل تقييدات أأو اس تثناءات أأخرى التقييدات أأو الاس تثناءات نفسها املطبقة فامي يتعلق ابملصنفات احملم 

الاس تثناءات والتقييدات عىل حالت خاصة ل تتعارض والاس تغالل العادي لإشارة البث ول تسبب  تكلرشط أأن تقترص 
 رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة لهيئة البث.

 ([3( و)0]الفقراتن ) 01بديل ابء للامدة 

من  البثد أأن ينص يف ترشيعه الوطين عىل تقييدات أأو اس تثناءات للحامية املمنوحة لهيئات جيوز للطرف املتعاق (0)
 النوع ذاته اذلي ينص عليه يف ترشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف املصنفات الأدبية والفنية وحامية احلقوق اجملاورة.

قوق املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة عىل بعض عىل الأطراف املتعاقدة أأن تقرص أأية تقييدات أأو اس تثناءات للح (3)
ول تسبب رضرًا بغري مربر للمصاحل املرشوعة لهيئة  لأعامل البثاحلالت اخلاصة اليت ل تتعارض والاس تغالل العادي 

 .البث

ىل )0]الفقرات من ) 01بديل جمي للامدة   ([2( اإ

من  البثجيوز للطرف املتعاقد أأن ينص يف ترشيعه الوطين عىل تقييدات أأو اس تثناءات للحامية املمنوحة لهيئات  (0)
 النوع ذاته اذلي ينص عليه يف ترشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف املصنفات الأدبية والفنية وحامية احلقوق اجملاورة.

طراف املتعاقدة أأن تنص يف قوانيهن (3) ا ولواحئها الوطنية عىل اس تثناءات من بيهنا الاس تثناءات املذكورة أأدانه جيوز للأ
يف حالت خاصة ل  اس تخداماتاملذكورة يه  الاس تخداماتفامي يتعلق ابمحلاية اليت تكفلها هذه املعاهدة. ويُفرتض أأن 

 احلق:تتعارض والاس تغالل العادي للمصنف ول تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة لصاحب 

                                                
12
عادة الإرسال املزتامن للربامج املرسةَل الالسلكية غري اجمل ةوصيالت  فرة مبارشة قبل بأأن يُسمح للأطراف املتعاقدة اليت مل متنح هجات البث حقا يف الترصحي ابإ

عادة الإرسال املزتامن فامي خيص  بعدم تطبيقالانضامم اإىل املعاهدة،   كندا(.. )البث غري اجملفرة أأعاملاحلق يف اإ
13

تتعارض  لّ جيب وضع حمك بشأأن الاس تثناءات والتقييدات اليت تراعي الاحتياجات املرشوعة ملعايق البرص واحتياجات دور احملفوظات واملكتبات رشيطة أأ  
ولتحقيق الهدف نفسه، جيب . البث اتالبث ول تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة لهيئ لأعاملوالاس تغالل العادي تكل الاس تثناءات والتقييدات 

 مراعاة مصاحل ماليك مواد أأعامل البث. )الس نغال(.
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 اخلاص؛ الاس تخدام ) أأ (

 مقتطفات للتعليق عىل الأحداث اجلارية؛واس تخدام  )ب(

 ؛أأعاملها البثيةيف  لس تخدامهبوسائلها اخلاصة  بثالتثبيت املؤقت اذلي جتريه هيئة و  )ج(

 لأغراض التعلمي أأو البحث العلمي فقط؛ والاس تخدام )د(

أأو السمع أأو ذوي صعوابت يف التعمل أأو  البرصشخاص معايق املصنفات خصيصا لتعزيز نفاذ الأ  واس تخدام (ه)
 ذوي احتياجات خاصة أأخرى؛

عداد نسخ متاحة للجمهور  والاس تخدام )و( من قبل املكتبات أأو دور احملفوظات أأو املؤسسات التعلميية بغية اإ
 أأو البحث أأو لك ذكل؛ لأغراض احملافظة علهيا أأو التعلمي البثعن املصنفات احملمية بأأي حق اس تئثاري لهيئة 

ذا مل يكن الربانمج املرَسل أأو معل بثّ بأأية طريقة أأو شلك اكن لأي جزء من و نوع من أأي  اس تخدامأأي و  )ز( ، اإ
 أأي جزء منه مشمول حبامية حق املؤلف أأو أأي حق جماور  ه.

ضافية تطبق عىل احلقوق 3الفقرة ) ا ورد يفم وأأاي اكن (2) ( أأعاله، جيوز لأي طرف متعاقد أأن يتيح اس تثناءات اإ
لعمل الاس تئثارية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة، رشيطة أأل تتعارض تكل الاس تثناءات بغري مربر والاس تغالل العادي 

 لصاحب احلق ومع مراعاة املصاحل املرشوعة للغري. ةوأأل تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوع البث

 00املادة 
 مدة امحلاية

 ]فقرة واحدة[ 00بديل أألف للامدة 

س نة كحّد أأدىن، حُتسب من هناية الس نة  [31/21] ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات البث بناء عىل هذه املعاهدة ملدة
 14اليت مّت فهيا بّث الإشارة.

 ([3( و)0]الفقراتن ) 00بديل ابء للامدة 

طراف املتعاقدة أأن تنص يف قوانيهنا الوطنية عىل مدة امحلاية  (0)  للمس تفيدين مبوجب هذه املعاهدة، املمنوحةجيوز للأ

(، ل تتعارض تكل املدة والاس تغالل العادي لإشارة البث ول تسبب رضرا بغري 0وابلرمغ من حمتوايت الفقرة ) (3)
 لهيئة البث ول لأحصاب احلقوق. مربر للمصاحل املرشوعة

 بديل جمي

 ل حمك من هذا القبيل.

                                                
14

ذا نص طرف متعاقد عىل مدة أأطول من املدة اليت تقتضهيا هذه املعاهدة سواء بشلك عام أأو فامي خيص نوعا معينا من   الكبيل،  أأعامل البثالبث أأو  أأعاملاإ
آخر وتكون مدة حاميته أأقرص. ويتعني أأل تقل تكل املدة عن مدة ذكل  بث معلبث أأو  لعملجاز  ه أأن مينح مدة حامية أأقرص  كبيل ينشأأ يف طرف متعاقد أ

 )كندا(. الكبيل. معل البثالبث أأو  معلالكبيل يف ذكل الطرف املتعاقد اذلي نشأأ فيه  معل البثالبث أأو  معلالنوع من 
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 03املادة 
 حامية التجفري واملعلومات الرضورية لإدارة احلقوق(: 0بديل أألف )

 :غري املرصَّح هباعىل الأطراف املتعاقدة أأن توفّر حامية قانونية مناس بة وفعاةل من الأفعال التالية 

لها الأثر ذاته املرتتب عىل  يكون جمفّر أأو التحايل عىل أأية تدابري تكنولوجية للحاميةبث عمل لفّك التجفري  )أأ(
 التجفري؛

آخر جيعل الأداة عمل لوتصنيع أأداة أأو نظام قادر عىل فك التجفري  )ب( بث جمفّر، أأو اس ترياده أأو بيعه أأو أأي فعل أ
 أأو النظام متاحا؛

لكرتونية تكون رضورية  )ج( لإدارة احلقوق وتس تخدم لتطبيق حامية هيئات البث، أأو وحذف أأية معلومات اإ
 تغيري تكل املعلومات.

 الوجهية للحاميةحامية التجفري واملعلومات (: 3بديل أألف )

 الأطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وفعاةل من الأفعال التالية: تتيح

 ؛بث جمفّر لعملفّك التجفري بدون ترصحي  )أأ(

لكرتونية وجهية لتطبيق أأحاكم حامية هيئات البث. وحذف أأو تغيري )ب(  أأية معلومات اإ

 الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية(: 0بديل ابء )

تتيح الأطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وجزاءات فعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل اليت تس تعملها 

امرسة حقوقها بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتّد الأفعال اليت ل ترّصح هبا هيئات البث املعنية أأو ل مب ابلرتباطهيئات البث 

شارات[ معلها البيث يسمح هبا القانون، فامي يتعلق  .[أأعاملها البثية] ]ابإ

 الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية(: 3بديل ابء )

قانونية مناس بة وجزاءات فعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل اليت تتيح الأطراف املتعاقدة حامية  (0)
امرسة حقوقها بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتّد الأفعال اليت ل ترّصح هبا هيئات البث مب ابلرتباطتس تعملها هيئات البث 

 املعنية أأو ل يسمح هبا القانون، فامي يتعلق بأأعاملها البثية.

 ودون تقييد ملا تقدم، توفّر الأطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وفعاةل من الأفعال التالية: (3)

 ؛فّك التجفري بدون ترصحي لإشارة بث جمفّرة "0"

لكرتونية وجهية لتطبيق أأحاكم حامية هيئات البث. "3"  وحذف أأو تغيري أأية معلومات اإ
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 [03للامدة  يف حال الاحتفاظ ابلبديل أألفذف ؛ حتُ 03مرتبطة ابلبديل ابء للامدة ] 02املادة 

 الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الرضورية لإدارة احلقوق

عىل الأطراف املتعاقدة أأن تنص يف قوانيهنا عىل توقيع جزاءات مناس بة وفعاةل عىل أأي خشص يبارش عن عمل أأاًي من  (0)
اءات املدنية،  ه أأس باب اكفية ليعرف أأن تكل الأفعال حتمل عىل ارتاكب تعّد  الأفعال التالية وهو يعرف أأو، فامي يتعلق ابجلز 

 عىل أأي حق من احلقوق اليت تشملها هذه املعاهدة أأو متكّن من ذكل أأو تسهّل ذكل أأو ختفيه:

لكرتوين تكون رضورية لإدارة احلقوق؛ "0" ذن، أأية معلومات واردة يف شلك اإ  أأن حيذف أأو يغري، دون اإ

رسال  لأعامل البثوأأن يوزع أأو يس تورد لأغراض التوزيع تثبيتات  "3" ىل امجلهور  أأعامل البثأأو يعيد اإ أأو ينقلها اإ
ذن، مع علمه بأأنه قد حذفت من  أأعامل بثّ أأو يرسل أأو يتيح للجمهور  أأو الإشارة السابقة  معل البثمثبَّتة، دون اإ

لكرتوين تكون  ،السابقة للبث أأو الإشارة معل البث، أأو غرّيت يف للبث ذن، معلومات واردة يف شلك اإ دون اإ
 رضورية لإدارة احلقوق.

 البث( يقصد بعبارة "املعلومات الرضورية لإدارة احلقوق"، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة 3)
، وأأية أأرقام أأو شفرات ترمز لبثمعل ا اس تخدام، أأو املعلومات املتعلقة برشوط معل البثوماكل أأي حق يف  ومعل البث

ىل تكل املعلومات، مىت اكن أأي عنرص من تكل املعلومات ملحقًا أأو مقرتاًن مبا ييل: ) أأو الإشارة السابقة  معل البث( 0اإ
عادة الإرسال، )3، )للبث اتحة 4، )معل البث( أأو الإرسال الالحق لتثبيت 2( أأو اإ ( 2مثبَّت للجمهور، ) معل بث( أأو اإ

 مثبَّت. معل بثعن نسخة  أأو

 04املادة 
نفاذ احلقوق  أأحاكم عن اإ

 تتعهد الأطراف املتعاقدة بأأن تأأخذ، وفقًا لأنظمهتا القانونية، التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة. (0)

نفاذ تسمح ابختاذ تدابري فعاةل ضد أأي تعّد  عىل (3) جراءات اإ احلقوق أأو  تكفل الأطراف املتعاقدة أأن تتضمن قوانيهنا اإ
انهتاك  لأي حظر مما تغطيه هذه املعاهدة، مبا يف ذكل توقيع اجلزاءات العاجةل ملنع التعدايت واجلزاءات اليت تَُعّد رادعًا 

 لتعدايت أأخرى.

 02املادة 
 الإجراءات الشلكية

جراء شلكي.  ل خيضع المتتع ابحلقوق املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة أأو ممارس هتا لأي اإ

 06املادة 
 التطبيق الزمين

 "املوجودة تةالبث املثبّ أأو "لأعامل تة متنح الأطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة لأعامل البث املثبّ  (0)
ىل لك  عند دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ومجليع أأعامل البث اليت تنجز بعد دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنس بة اإ

 متعاقد. طرف
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خطار يودعه دلى املدير العام للويبو، أأنه لن يطبق 0ابلرمغ من أأحاكم الفقرة ) (3) (، جيوز للطرف املتعاقد أأن يعلن، يف اإ
تة املوجودة عند دخول هذه املعاهدة حزي ه املعاهدة أأو أأي حمك أأو أأكرث مهنا عىل أأعامل البث املثبّ من هذ 915 املادةأأحاكم 

ىل لك طرف متعاقد. وخبصوص ذكل الطرف املتعاقد، جيوز للأطراف املتعاقدة الأخرى أأن تقرص تطبيق  النفاذ ابلنس بة اإ
ىل ذكل الطرف املتعاقد.املذكورة عىل أأعامل البث املنجزة بعد دخول هذه املعاه املادة  دة حزي النفاذ ابلنس بة اإ

 أأحاكم ختامية
]...[ 

 ]هناية الوثيقة[
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 [.9]انظر البديل ابء للامدة  


