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ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  يكجن (SCCR/24/5ثوالويقة ) لا يا وا ملكسـوب أفر يقات عىل الويقة ) يق ثوا  SCCR/23/6لتعل
 جدول مقارنيف 

باجة  يادل
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  SCCR/24/5ثالويقة  )لا

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 SCCR/23/6ثالويقة 

 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(
يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج

ندتعليقات تعليقات الربازيل وموانكو  له ا
 يوسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

تعاقدة، تعاقدة، ملإن األطراف ا تعاقدة، ملإن األطراف ا تعاقدة،   ملإن األطراف ا  ملإن األطراف ا
بة  يف تطوير حامية حقوق غإذ حتدوها الر

بث واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل  لئات ا هي
ية والاساق تأكرب قدر ممكن من الفعا  ،ل

بة يف تطوير حامية  غإذ حتدوها الر
بث واحلفاظ علهيا  ئات ا لحقوق  هي
بطريقة تكفل أكرب قدر ممكن من 

ية والاساق، تالفعا  ل

بة يف تطوير حامية حقوق  غإذ حتدوها الر
بث واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل  لئات ا هي

ية والاساق، تأكرب قدر ممكن من الفعا  ل

يح أن املعاهدة  تو ضهذا  ل
حقوق " اميةح"تريم إىل 

بث  لئات ا  قامئة عىل وأهناهي
بارة وتضاف .اإلشارات ع 

يدي يف إشاراهتا " لتقلابملعىن ا
بارة " املرسةل هيئات "عبعد 
بث  ".لا

بة يف تطوير حامية حقوق   غإذ حتدوها الر
بث واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل  لئات ا هي

ية والاساق، تأكرب قدر ممكن من الفعا  ل

ليق قواعد دوية ت ابحلاجة إىل وإذ تقر طب
سائل  بة  نا للمجديدة إلجياد حلول  سـ م

تطورات يف اجملاالت  نامجة عن ا لا ل
ية  ثقا ية وا تصادية والاجامت فالا لق ع

ية، نولو جوا  لتك

يق قواعد  تطبوإذ تقر ابحلاجة إىل 
باع مقاربة قامئة لدوية جديدة  تاب

 إلجياد حلول عىل اإلشارات احلامةل
نامجة عن  سائل ا بة  لنا للم سـ م

تط تصادية لا قورات يف اجملاالت الا
ية  ثقا ية وا فوالاجامت ل ع

ية، نولو جوا  لتك

يق قواعد دوية  لوإذ تقر ابحلاجة إىل  تطب
باع مقاربة قامئة عىل اإلشارات  تجديدة اب

سائل  بة  نا للماحلامةل إلجياد حلول  سـ م
تطورات يف اجملاالت  نامجة عن ا لا ل
ية  ثقا ية وا تصادية والاجامت فالا لق ع

ية، نولو جوا  لتك

يق معايري دوية    لوإذ تقر ابحلاجة إىل  تطب
سائل  بة  نا للمجديدة إلجياد حلول  سـ م

نامجة عن  توى لا يا يف بث ا نولو حملأثر ا ج لتك
 احملمي حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة،

يق ابألثر وإذ تقر يا لعما نولو تطور  ج  تك ّ ل
 وتقارهبا مما أدى إىل املعلومات والاتصاالت

نهور إماكيات وفرص مزتاي ندة لالتفاع ظ
بث دون ترصحي داخل احلدود  لبأعامل ا

 ًوخارهجا أيضا،

يا  نولو جوإذ تقر بـأثر تطور  تك ّ
يف املعلومات والاتصاالت وتقارهبا 

، مما أدى جماالت مهنا اجملال الرمقي
هور إماكيات وفرص مزتايدة  نإىل  ظ

بث دون  للالتفاع بإشارات ا ن
ترصحي داخل احلدود وخارهجا 

 أيضا،

يا املعلومات وإذ تقر  نولو جبـأثر تطور  تك ّ
هور  ظوالاتصاالت وتقارهبا مما أدى إىل 

نإماكيات وفرص مزتايدة لالتفاع  ن
ابإلشارات احلامةل للربامج دون ترصحي 

 داخل احلدود وخارهجا أيضا،

تطورات    بار ا لوإذ تأخذ بعني الا عت
تصادية  قاملالحظة يف اجملاالت الا

ن ية وا ثقا ية وا تكوالاجامت لف ل ية وتقارب ع جولو
يا املعلومات والاتصاالت وعواقب  جنولو تك

يث تزايد احامتالت وفرص  حذكل من 
بثنالاتفاع   دون ترصحي داخل لبإشارات ا

 احلدود وخارهجا أيضا،
بة يف احملافظة عىل توازن   عىل توازن ّوإذ تقر ابحلاجة إىل احملافظة ّوإذ تقر ابحلاجة إىل احملافظة عىل  ابحلاجة إىل احملافظة عىل توازن ّوإذ تقر غوإذ حتدوها الر
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بث ومصلحة عامة  ئات ا لبني حقوق  هي
تعلمي  هور، ال سـامي يف جماالت ا لا مجل

بحث  نوإماكية الاطالع عىل لوا
ثقايف،املعلومات،  نوع ا ية ا لوبأ ت  لمه

بث  ئات ا لتوازن بني حقوق  هي
هور  اذلي [مجلومصلحة عامة ا

بث أيضا ئات ا ليد من  هي ، ]يسـتف
بحث  تعلمي وا لال سـامي يف جماالت ا ل

نفاذ إىل املعلومات،  لوا

بث ومصلحة عامة  ئات ا لبني حقوق  هي
تعلمي  هور، ال سـامي يف جماالت ا لا مجل

نفاذ إىل املعلومات، بحث وا لوا  ل

بث ومصلحة  ئات ا ليد بني حقوق  هي ج
هور، ال تعلمي  مجلعامة ا لسـامي يف جماالت ا

نفاذ إىل املعلومات، بحث وا لوا  ل

شاء نظام دويل محلاية ّقروإذ ت ن هبدف إ
بث دون اإلساءة إىل حقوق  لئات ا هي

أحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف 
ية  نفات وغريها من املوضوعات ا حملما ملص

بث، وابحلاجة إىل أن  ها أعامل ا لاليت  حتمل
تكل احلقوق، بث  ئات ا بتعرتف  ل  هي

شاء نظام دويل  نوإذ تقر هبدف إ ّ
بث د ئات ا لمحلاية  ساس هي ملون ا

حبقوق أحصاب حق املؤلف 
نفات  ملصواحلقوق اجملاورة يف ا

ية اليت  حملموغريها من املوضوعات ا
بثحتملها  ، وابحلاجة إىل لإشارات ا

تكل  بث  ئات ا بأن تعرتف  ل هي
 احلقوق،

شاء نظام دويل محلاية  نوإذ تقر هبدف إ ّ
ساس حبقوق  بث دون ا ملئات ا ل هي

ة يف أحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاور
ية  نفات وغريها من املوضوعات ا حملما ملص

ها اإلشارات احلامةل للربامج،  حتملاليت 
بث  ئات ا لوابحلاجة إىل أن تعرتف  هي

 بتكل احلقوق،

بة املؤلفني    ية مطا رش ناعة مهنا أيضا  لو ع ب ق
يالت الصوية  تجي ا ناين األداء و تو سج لتن م ف

توفري امحلاية الفعاةل و يديو  يالت اب لا لفسج لت
س توى دون ترصحي،ملتوا حملقة من الاتفاع اب  ن

يات جدول   ية تو صوإذ تذكر بأ مه
ية  متدهتا ا ية اليت ا مجلعأعامل ا عمن لت

ية  نظمة العا شاء ا ية إ ملالعامة التفا مل ن ق
بو(للملكية الفكرية  يف ) يالو

ية إىل جعل 2007 م، والرا
تجزأ  ية جزءا ال  بارات اإلمنا يالا ئ عت

نظمة،  ملمن معل ا

    

شدد ّوإذ   عىل الفوائد اليت تعود عىل ت
تجي املؤلفني ناين األداء و منو يالت ف لتسج ا

سقة من  ّالصوية بفضل امحلاية الفعاةل وا ت ملت
بث،غري القانويننالاتفاع   ل بأعامل ا

 ابلفوائد اليت تعود عىل ّوإذ تقر
 أحصاب حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة بفضل امحلاية الفعاةل 
تخدام أعامهل سقة من ا سـوا ّت م مل

ية   ،دون ترصحيلبثا

ّوإذ تقر ابلفوائد اليت تعود عىل ماليك 
نفات ية حبق املؤلف ملصا نفاتحملم ا  ملصوا

ية ابحلقوق اجملاورة بفضل امحلاية  حملما
سقة من الاتفاع  نالفعاةل وا ّت  غري القانوينمل

 ابإلشارات احلامةل للربامج،

توجه إىل    بار تزايد ا لوإذ تأخذ بعني الا عت
نفاذ إىل نوعة من خالل لا يدة  مت برامج  ج

شفري، وإذ حتدوها  تالاتفاع بأهجزة فك ا لن
هور، بة يف إاتحة الفرصة ذاهتا  للجمالر  غ

بث يف       ئات ا لوإذ تقر ابدلور اذلي تؤديه  هي
ية،  نفاذ إىل ادلراية ا لعملتعممي املعلومات وا ل

نوحة  ملموإذ حتث أخريا عىل احرتام احلقوق ا
 توى،حملألحصاب احلقوق يف ا

 :فقد اتفقت عىل ما ييل   :قد اتفقت عىل ما ييل :قد اتفقت عىل ما ييل :قد اتفقت عىل ما ييل
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يات ومعاهدات أخرى  قالعالقة ابتفا

يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا
 1املادة 

 SCCR/24/5ثالويقة 
يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج

 1املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج

 1املادة 

ند هيقات ا تعليقات الربازيل وموانكو  لتعل
 يوسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

ّيس يف هذه املعاهدة ما حيد من احلقوق ) 1( ل
يا عىل األطراف  لوالالزتامات املرتبة حا ت
ناء ع بعض اآلخر  ها جتاه ا تعاقدة  با ل ىل بعضمل

احلقوق وق املؤلف  حلأخرى معاهدةأية 
 .اجملاورة

ّيس يف هذه املعاهدة ما حيد من ) 1( ل
يا عىل احلقوق و لالالزتامات املرتبة حا ت

بعض  ها جتاه ا تعاقدة  لاألطراف ا بعضمل
ناء عىل أية معاهدة  لدوية أو باآلخر 

ية األطراف نا ية أو  ئإ ث  حق تتناول قلمي
 .املؤلف أو احلقوق اجملاورة

ّيس يف هذه املعاهدة ما حيد من  .1 ل
يا عىل  لاحلقوق والالزتامات املرتبة حا ت
بعض  ها جتاه ا تعاقدة  لاألطراف ا بعضمل
ناء عىل أية معاهدة دوية أو  لاآلخر  ب
ناول حق  ية األطراف  نا ية أو  تتإ ئ ث قلمي

 .املؤلف أو احلقوق اجملاورة

 :  الربازيلاتتعليق 

 ما يه الضامانت اليت ميكن )و(
نح احلقوق اجلديدة تطبي نع  مها  ملق

با يف ممارسة حق  سلشلك يؤثر  ب
 املؤلف واحلقوق اجملاورة؟

 1املادة 

رشوع هذه املعاهدة ما حيد  ّيس يف  م ل
تمن الالزتامات املرتبة عىل األطراف 

ناء  بعض اآلخر  ها جتاه ا تعاقدة  با ل بعضمل
ناول حق  تتعىل أية معاهدة أخرى 

 .املؤلف أو احلقوق اجملاورة

ناء عىل هذه ) 2( نوحة  ببقي امحلاية ا ملم ُت
املعاهدة حامية حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة 

ها يف  نة يف إشارات لعىل حا ملتضمَّاملواد ا
بث ّا .  وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكلل

سري أي حمك من أحاكم  يه، ال جيوز  تفو عل
تكل امحلاية  .بهذه املعاهدة مبا خيل 

ملبقي امحلاية ا) 2( ناء عىل ُت بنوحة  م
هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أو 

ها يف  املواد لاحلقوق اجملاورة عىل حا
ها بث وال تؤثر فهيا إشارات حتملاليت  ّ ا ل

يه، ال . بأي شلك من األشاكل علو
سري أي حمك من أحاكم هذه  تفجيوز 

تكل امحلاية  .باملعاهدة مبا خيل 

ناء عىل هذه . 2 نوحة  ببقي امحلاية ا ملم ُت
عاهدة حامية حق املؤلف أو احلقوق امل

ها يف املواد  نة لاجملاورة عىل حا ملتضمَّا
بث وال تؤثر فهيا بأي يف ّ إشارات ا ل

يه، ال جيوز . شلك من األشاكل علو
تفسري أي حمك من أحاكم هذه 

تكل امحلاية  .باملعاهدة مبا خيل 

   

هذه املعاهدة أية صةل بأية ) 3( لست  لي
 بأية حقوق أو معاهدات أخرى، وال ختل

 .تالزتامات مرتبة علهيا

هذه املعاهدة أية صةل بأية ) 3( لست  لي
معاهدات أخرى، وال ختل بأية حقوق 

 .تأو الزتامات مرتبة علهيا

هذه املعاهدة أية صةل بأية . 3 لست  لي
معاهدات أخرى، وال ختل بأية حقوق 

 .تأو الزتامات مرتبة علهيا

   



SCCR/24/11 

6 

 

 تعاريف
يقات عىل الويقة  ثا  )لياابنا (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل

 2املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 
يا ( يقنوب أفر ج

يك  )ملكسـوا
 2املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 2املادة 

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

 تعليقات الربازيل؛  ألغراض هذه املعاهدة، ألغراض هذه املعاهدة، عاهدة،ألغراض هذه امل
يق ) أ( تعاريف ونطاق ا سق ا بإىل أي مدى  ل لتطت ت

ية العامة لعام  من الوهةل ؟ 2007مجلعمع والية ا
بدو أن اللغة املقرتحة األوىل نص، وخاصة ي  ليف ا

بث"تعاريف لكمة  بارة " لا بث"عو لئات ا ، "هي
ملنصوص علهيا يف الوالية اليت تتخطى احلدود ا

 . تسرتشد هبا املفاوضات اجلارية
نص ) ب( تعاريف الواردة يف ا لبأية طريقة تامتىش ا ل

هوم  يدي"مفاملقدم مع  كام جاء يف " لتقلابملعىن ا
ية العامة لعام  من ) ط(2 الفقرة (2007مجلعوالية ا

 ؟)WO/GA/34/8ثالويقة 
تعاريف اجلدي) ج( تعلق ا لبأية طريقة   للكمةدة ت
بارة " اإلشارة" ابللواحئ " اإلشارة احلامةل للربامج"عو

بث، وخاصة  ئات ا شأن حامية  نة  لادلوية الرا ي ب ه هل
ية روما واتفاق تربس ياتفا  ؟.ق

بارة ) د( تالف تعريف  باب ا عما يه أ هيئات "خسـ
بث ها يف سائر الصكوك ادلوية " لا لعن تعار يف

يا، ومهنا  نافذة حا لا شأنمعاهدة الول ببو   األداء ي
يل الصويت  ؟لتسجوا

 2املادة 
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يقصد بلكمة ) أ( 
حامل " اإلشارة"

ياانت أو  لباملعلومات أو ا
تواىت األخرى  حملا

يا واذلي  بط إلكرتو نا نت ملسـ
يتألف من أصوات أو 

صور أو أصوات وصور 
ها، سواء  يل  لأو لك  متث
ّاكن جمفرا أو غري جمفر ّ. 

حامل " اإلشارة"يقصد بلكمة ) أ(
توى املعلوما ياانت أو ا حملت أو ا لب

بط  برصي ا سمعي ا تنا ل ملسـل
تألف من  يا اذلي  يإلكرتو ن

أصوات أو صور أو أصوات 
ها، سواء  يل  لوصور أو لك  متث

ّاكن جمفرا أو غري جمفر ّ. 

توايت "اإلشارة"جيب تعريف لكمة  ناء ا حمل اب ثت سـ
بغي أن تربط مبوضوع  تحديد لكن  تعىل وجه ا ي نل

بث"امحلاية وهو  بث ا/لا  ".لكبيللا
تعريف اجلديد  لويضاف هذا ا

بط " اإلشارة"يقصد بلكمة  ملسـتناحلامل ا
بيل بث ا بث أو ا نه نقل ا يا اذلي  لكإلكرتو لميك ل  .ن

  اإلشارة- 
يةل  ية عرب و سـيه نقل الربامج اإلذا ع

ية  .نإلكرتو

بث"يقصد بلكمة ) أ( إرسال " لا
األصوات أو الصور أو الصور 

ها، بوسائل يل  لواألصوات أو   متث
هور ها ا ية  مجلال بل ترب . ليسـتقسلك يعو

يل يمت عرب  لقبلك إرسال من ذكل ا
ساتل من ابب  بث"لا . ًأيضا" لا

ترب اإلرسال الالسليك إلشارات  يعو
بث"َّجمفرة من ابب  يف احلاالت " لا

هور  بث  ئة ا يح فهيا  للجماليت  لت ي هت
تاح  تجفري أو  يةل بفك ا يةل ا يالو ل لكفسـ

ئ هور مبوافقة  هيفهيا ذكل  بثللجم . لة ا
هم من لكمة  بث"ُيفوال  شمل " لا تأهنا 

باكت  لشـأوجه اإلرسال عرب ا
 باحلاسوية؛

يقصد بلكمة ) ب(
بث" إرسال إشارة من " لا

يابة  ئة بث، أو  نبل  هي ق
هور ها ا مجلعهنا،   .ليسـتقبل

بث"يقصد بلكمة ) ب( " لا
ئة  بل  هيإرسال اإلشارة من  ق

ية أو ، بث ية  سلكبوسائل إلكرتو ن
ية هور ليسـتق ،سلكال  مجلبل ا

األصوات أو الصور أو الصور 
بث . واألصوات رس لكمة ا لو تف

تعريف لناء عىل هذا ا وال . ب
يشمل هذا اإلرسال أية حقوق 

ياانت و بتعلق اب يل /لت متثأو لك 
 .لها

بث هو موضوع امحلاية وهو اإلشارة احلامةل . لا
تايل من الرضوري أن يربط . للمحتوى تواب ل

ومن الرضوري . هاينقلتعريفه ابلربامج اليت 
بعاد  تحديد اإلرسالستا ل عرب اإلنرتنت عىل وجه ا

بث"من نطاق   ".لا
بث"ويقصد بلكمة  إرسال مجموعة من " لا

ية،  يا بوسائل ال  بطة إلكرتو سلكاإلشارات ا نن ملسـت
بهل  تحديد  ليسـتقومحل برانمج عىل وجه ا ل

هور هم . مجلا بث"من لكمة يفوال   ا عىل أهن"لا
 اجملموعة من اإلشارات إرسال هذهتشمل أوجه 

باكت احلاسوية بعرب ا  .لشـ

بث-   ل ا
 :اقرتح تعريفان وهام

إرسال برامج عن طريق الراديو أو 
هور؛  ها ا يفزيون  مجلا تقبل سـتل  ليل

وإرسال برامج جمفرة أو غري جمفرة عرب 
ية  ية أو ال  ساتل أو بوسائل  سلكا سلك ل

بث  شفري ا لندما تكون أهجزة فك  ت ع
بث  ئة ا لمقدمة من   .أو مبوافقهتاهي

بث-  ل ا
ئة  ية نقل إشارة خارجة من  يهو  همعل

تاح  نقطة اليت  شأها وهو ا بث من  تا ل ن مل
تواها،  سق  حمفهيا هذه اإلشارة يف  ن

بث بوسائل اتصال  تلق  للوترسل إىل أي  م
ية  .نإلكرتو

بارة ُي) ب( بيل"بعقصد  بث ا لكا " ل
إرسال األصوات أو الصور أو الصور 

ها، يل  لواألصوات أو   بوسائل متث
هور ها ا مجلية،  بل ترب . ليسـتقسلك ُيعو

ية  سلكإرسال إشارات جمفرة بوسائل  َّ
بيل"من ابب  بث ا لكا يف احلاالت " ل

بيل  بث ا ئة ا يح فهيا  لكاليت  لت ي هت

بارة    بيل"بعاملقصود  بث ا لكا هو ذاته معىن " ل
بث" ّا ية " ل لسلكيف حال مت اإلرسال ابلوسائل ا

باكت  ساتل أو عرب ا شمل اإلرسال اب شـوهو ال  ل لي
 .باحلاسوية
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يةل بفك  يةل ا ّهور الو لكف سـللجم
هور  تاح فهيا ذكل  تجفري أو  للجما ي ل

بيل بث ا ئة ا لكمبوافقة  ل هم . هي ُيفوال 
بارة  بث ا"عمن  لكا شمل " بيلل تأهنا 

باكت  لشـأوجه اإلرسال عرب ا
 باحلاسوية؛

بارة ) ج(  إشارة "بعيقصد 
بهثا " بث تاإلشارة اليت 

 .هيئة بث

بارة ي) ج( اإلشارة "بعقصد 
بهثا " احلامةل للربامج تاإلشارة اليت 

بث لئة ا  .هي

ته يف  يس رضوراي نظرا  تعريف  يهذا ا لتغطل ل
بث  .لتعريفي اإلشارة وا

  

بارة ) ج( بث"بعيقصد  لئة ا " هي
بارة  بيل"عو بث ا لكئة ا ل " هي

بادرة  نوي اذلي يمت  شخص ا مبا ملع ل
ته إرسال األصوات أو  سؤو ينه و لمب م

يل الصور أو متث الصور واألصوات أو 
يع مواد اإلرسال  هور، و جتمها إىل ا مجل ل

 وجدولهتا؛

بارة ) د( هيئة "بعيقصد 
بث نوي " لا شخص ا ملعا ل

توى  ئة  بادر  حماذلي  ب بتعي
لالربانمج ومجعه وجدوته 

بترصحي من أحصاب 
احلقوق، إذا لزم األمر، 

ية  سؤو تحمل ا لواذلي  مل ي
نقل  تحريرية  لالقانوية وا ل ن

هور لك يشء مجلإىل ا
ية بثنه إشارته ا لتضم  .ت

بارة ) د( بث"بعيقصد  لئة ا " هي
بادر  نوي اذلي  شخص ا يا ملع ل

توى  حمئة   ومجعه الربانمجبتعب
ترصحي من أحصاب  بوجدوته  ل
احلقوق، إذا لزم األمر، واذلي 

ية القانوية  سؤو نتحمل ا ل مل ي
تحريرية  تع حبقوق لوا يمتأو اذلي 

هور لك  بث إىل ا مجلالاتفاع  لي ن
نه إشارته احلامةل يشء تتضم 

 .للربامج

 تعليق موانكو؛ 
يا يزداد تعلق القوانني  لحا

هوم  حمرري "مبفواللواحئ 
توى خدمات وسائل "أو " حملا

برصية ية ا لاإلعالم ا ". لسمع
وترى إمارة موانكو أن من 

تطورات  يح هذه ا بذ تو لا ض حمل
نص  .ليف ا

بث- ئات ا ل   :هي
ئة القانوية اليت  نا يهتالهي سؤو لتمت  بادرة مب مب و

ها مهنا سق (ل مجع الربامج وترتب إرسا نيف 
وفقا جلدول بث، واليت ) جمفر أو غري جمفر

تحريرية ية ا سؤو ها ا لتأخذ عىل عا ل مل  . تق
توايت يع ا ثىن من ذكل حامية  حملو مج  .تسـت

بارة ) د( " إعادة اإلرسال"بعيقصد 
ئة  هيأن يرسل أي خشص خالف 

ية  بيل األ بث ا بث أو ا صلا ل لكل
يه يف الفقرة اإلرسال شار إ ل ا أو ) أ(مل

بهل ) ب( ليسـتقمن هذه املادة 
هور، عىل حنو مزتامن وبأية  مجلا

هم من اإلرسال املزتامن  يةل، و ُيفو سـ
إلعادة اإلرسال أنه إعادة إرسال 

 ًأيضا؛

بارة ) ه( إعادة "بعيقصد 
إرسال من " اإلرسال

بث  ئة ا لخشص خالف  هي
يةل  ية بأية و سـاأل صل

هور ع مجلبهل ا ىل حنو ليسـتق
 .مزتامن أو مؤجل

بارة ) ه( إعادة "بعيقصد 
اإلرسال املزتامن أو " اإلرسال
بل أي  لعمل بيث املؤجل قمن 

بث  ئة ا لخشص خالف  هي
هور بأية  بهل ا ية  مجلاأل ليسـتق صل

يةل؛  هم من اإلرسال سـو ُيفو
بث أنه إعادة  لاملزتامن إلعادة ا

 .إرسال أيضا

 بعبارة" إعادة اإلرسال"عبارة يسـتعاض عن 
بث" بارة " لإعادة ا عوشطب  يةل"ت نظرا " سـبأية و

باكت احلاسوية  بألهنا تغطي اإلرسال عرب ا لشـ
بث املزتامن( بيك وا بث ا لا شـ تعريف . )لل لويكون ا

تايل نحو ا لاملعدل عىل ا بارة : ل إعادة "بعيقصد 
بث  أو بث معل بيثاإلرسال املزتامن ألي " لا

بث  ئة ا بل أي خشص خالف  لبيل من  ي هك ق
ية  هم من اإلرسال صلاأل هور؛ و يفبهل ا مجل ليسـتق

بث أنه إعادة إرسال أيضا  .لاملزتامن إلعادة ا

 : إعادة اإلرسال- 
 SCCR/23/6ث من الويقة 3الصفحة 

يةل  سـاإلرسال الالسليك املزتامن بأية و
لصوت أو صورة أو لصورة وصوت أو 

ئة  بل أي خشص خالف  ها من  ييل  هث قمت ل
هور بهل ا بث  مجلا ليسـتق  .ل
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بارة  )ه( نقل إىل "بعيقصد  لا
هور متكني من الاسـامتع إىل " مجلا لا

شار إلهيا  ملالربامج املرسةل ابألوجه ا
من ) د( أو )ب(أو ) أ(يف األحاكم 

هذه املادة، أو الاسـامتع إلهيا 
تاحة  شاهدهتا، يف أماكن  مو م

 للجمهور؛

بارة ) ز( نقل إىل "بعيقصد  لا
هور أي إرسال إلشارة بث " مجلا

هور أو أو إعادة إ ها إىل ا مجلرسا ل
ها بأية وسائط أو  ليت  تثب

 .منصات

 :تعليق موانكو  
تخدم  بذ لو ا سـألغراض الاساق  حي ت

هور"مفهوم  نقل إىل ا مجلا كام ورد " (ل
نص لكه، ") 2)"1(10يف املادة  ليف ا

يري  تيض  تغما  يبث إىل  "عبارةسـيق
هور  ).د(2يف املادة " مجلا

هور- نقل إىل ا مجل ا  ل
متكني من  الاسـامتع إىل الربامج املرسةل أو لهو ا

شاهدهتا يف أماكن  مشاهدهتا أو الاسـامتع إلهيا و م
هور للجمتاحة   .م

يت"يقصد بلكمة ) و( ّلك " لتثبا
جتسـيد لألصوات أو الصور أو 

ها،  يل  لالصور واألصوات أو للك  متث
ها أو  نه إدرا كميكن ابالنطالق  م

ها بأداة ما ها أو  سا نقلا خ  .سـتن

يت "يقصد بلكمة) و( ّلك " لتثبا
جتسـيد لألصوات أو الصور أو 
يل  متثالصور واألصوات أو لك 

نه  مها، ميكن ابالنطالق  ل
ها بأداة  ها أو  ها أو  نقلإدرا سخ نك

 .ما

يت"يقصد بلكمة ) و( ّلك " لتثبا
جتسـيد لألصوات أو الصور أو 
يل  متثالصور واألصوات أو للك 

ها أو  نه إدرا كها، ميكن ابالنطالق  م ل
نها أو   .قلها بأداة مانسخ

يت   جتسـيد األصوات أو الصور أو الصور : لتثبا
نه  ها، ميكن ابالنطالق  يل  مواألصوات أو لك  ل متث

ية ها بأداة  ها أو  ها أو  تقنإدرا نقلن سخ  .ك

بارة ) ز(  نقل إىل "بعيقصد  لا
هور أي إرسال إلشارة بث " مجلا

هور أو  ها إىل ا مجلأو إعادة إرسا ل
ها بأية وسائط أو  ليت  تثب

 .نصاتم

    

بارة ) ح(  إشارة سابقة "بعيقصد 
ئة " للبث هيإرسال خاص إىل 

ئة  نوي تكل ا توى  يبث  ت لهحمل
ها  .جمإدراجه يف جدول برا
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بارة  ، "املعلومات الرضورية إلدارة احلقوق"بعيقصد 
سمح )2(17 كام وردت يف املادة ت، املعلومات اليت 

بث وماكل أي حق  بث ومعل ا ئة ا لتعريف  ل ي يف هب
رشوط الاتفاع  تعلقة  بث، أو املعلومات ا نمعل ا مل بل

بث، وأية أرقام أو شفرات ترمز إىل تكل  لبعمل ا
نرص من تكل املعلومات  عاملعلومات، مىت اكن أي 

ًملحقا أو مقرتان مبا ييل بث أو اإلشارة ) 1: (ً لا
بث،  سابقة  للا أو ) 3(أو إعادة اإلرسال، ) 2(ل

يت معل ا لاإلرسال الالحق  بث أو إاتحة ) 4(بث، لت
هور،  بت  للجممعل بث  َّ سخة عن معل ) 5(مث نأو 

بت َّبث   .مث

بارة ) ط( املعلومات الرضورية "بعيقصد 
سمح " إلدارة احلقوق تاملعلومات اليت 

بث وماكل  بث وأعامل ا ئة ا لتعريف  ل ي هب
بث أو املعلومات  لأي حق يف أعامل ا
بث  تخدام أعامل ا رشوط ا تعلقة  لا سـ بمل

 شفرات ترمز إىل تكل وأية أرقام أو
نرص من تكل  عاملعلومات، مىت اكن أي 

بث أو  اإلشارة لاملعلومات ملحقا بأعامل ا
بث أو مقرتان هبا، أو  سابقة  للا ل

تخداهما وفقا للامدة   .6سـاب

    

 : اإلرسال-     
يل  ثإرسال صور مرية أو أصوات أو  متئ

هور عرب أي حامل  ها ا مجلها  بل ليسـتقل
 .إلكرتوين

 
مجموعة رسية من " الربانمج"صد بلكمة يق   

مصنف واحد أو أكرث محمي حبق املؤلف أو 
ية أو  حاحلقوق اجملاورة، يف شلك مادة 
تألف من صور أو أصوات أو  تسجةل  م

 الكهام؛
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يق  لتطبنطاق ا
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 3املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 3املادة 

 SCCR/23/6ثويقة ال
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 3املادة 

ند هيقات ا تعليقات الربازيل وموانكو  لتعل
 يوسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

ناء عىل  )1( نوحة  ًشمل امحلاية ا ب ملم ت
هذه املعاهدة اإلشارات اليت 

يدون  تفها ا سـتعمل ملسـ من امحلاية ي
ًناء عىل هذه املعاهدة ألغراض  ب

نفات  شمل ا ملصاإلرسال فقط، وال  ت
ها  ية اليت  حتملوغريها من املواد ا حملم

 .تكل اإلشارات

ناء  )1( نوحة  بترص امحلاية ا ملم تق
عىل هذه املعاهدة فقط عىل 

تخدهما  بث اليت  سـإشارات ا تل
شمل  بث، وال  تئة ا ل هي

نفات أو املواد األخرى  ملصا
ها تكل حملا حتملية اليت  م

 .اإلشارات

ناء  .1 نوحة  بشمل امحلاية ا ملم ت
عىل هذه املعاهدة اإلشارات 

شمل  تاحلامةل للربامج فقط، وال 
نفات واملواد األخرى اليت  ملصا

سواء حتملها تكل اإلشارات، 
نفات واملواد  ملصاكنت تكل ا

ية حبق املؤلف أو  محماألخرى 
 .تدخل يف املكل العام

تعاضة ع بارة سـالا نفات واملواد األخرى"عن  " ملصا
يف املاكنني الذلين وردت فهيام يف " الربانمج"بلكمة 
يح أن. 1-3املادة  ترص  هذهضوكذكل تو تق املادة 

يدية وأهنا  بيل ا بث ا بث وا تقلعىل وسائل ا ل لل قيد لك
تعاقدية ند املعدل . لالعالقات ا تايل يكون ا ّواب ب لل
تايل  نحو ا لعىل ا ذه املعاهدة تنص أحاكم ه )1(ل

بث من بث يف  ئات ا لعىل حامية ما تقوم به  هي
تع  يهنا من ا بيل  بث ا بث وا متوسائل ا ل لل متك للك
هذه  ساهبا  ها أو ا تال لابحلقوق إىل مدى ا ك كتم
احلقوق من أحصاب حق املؤلف أو احلقوق 

 .اجملاورة

 :تعليق موانكو
 إمارة موانكو أن نطاق ترى

تد إىل أبعد  بغي أن  ميامحلاية  ني
هوم من بث"مف  لئات ا " هي

يدي وأن يكون حمايدا من  لتقلا
يا، وشمل  نولو ييث ا ج تك لح

تخدامات اجلديدة  سـالا
هاتف احملمول واإلنرتنت( ليك ) لا

هور هجات فاعةل  ظيراعي 
جديدة يف جمال الوسائط 

تعددة  .ملا

 3املادة 
نوحة مبوجب  شمل امحلاية ا ملمال  ت
ند سوى اإلشارات اليت  لبهذا ا

ئ يتخدهما  هسـ بث يف ت لات ا
نفات  شمل ا ملصاإلرسال، وال  ت
ية اليت  يع ا حملموغريها من املوا ض

 .حتملها هذه اإلشارات

َّبق أحاكم هذه املعاهدة عىل  )2( تط
تعلق  بث فامي  ئات ا يحامية  ل هي

ية ها ا ثبأعام  .لبل

     

َّبق أحاكم هذه املعاهدة، مع  )3( تط
بديل، عىل حامية  تما يلزم من 

بيل بث ا لكئات ا ل تعلق هي ي فامي 
ية ية ا ها ا بلبأعام لكب ث  .لل

     

نص أحاكم هذه املعاهدة  )4( تال 
تعلق مبا ييل  :يعىل أية حامية فامي 

ّجمرد إعادة إرسال أي وجه من  "1"
شار إلهيا يف املادة أوجه  ملاإلرسال ا

يةل؛بأية) د(و) ب(و) أ(2  سـ و
أي إرسال يف احلاالت اليت  "2"

ه تار مجلميكن فهيا ألفراد من ا خيور أن 

نص أحاكم هذه  )2( تال 
املعاهدة عىل أية حامية فامي 

ّتعلق مبجرد إعادة اإلرسال بأية  ي
يةل  .سـو

شمل موضوع امحلاية  .2 يال 
ناء عىل أحاكم هذه  نوحة  با ملم

 .ّاملعاهدة جمرد إعادة اإلرسال

يح أن اإلرسال  2-3يضاف ما ييل إىل املادة  ضتو ل
باكت احلاسوية  بسب الطلب واإلرسال عرب ا شـ لح

شموال ابمحلاية ميس   :ل
ميكن فهيا ألفراد أي إرسال يف احلاالت اليت " 2"

سه وقت  تار الواحد مهنم  هور أن  نفمن ا بخي مجل
باهل  سب (سـتقاإلرسال وماكن ا حاإلرسال 

 ؛ أو)الطلب

 :تعليق الربازيل
يه ) ه( سحب  علما اذلي  ين

" جمرد إعادة اإلرسال"مفهوم 
نص املقدم؟3يف املادة   ل من ا
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سه وقت اإلرسال  بنفالواحد مهنم 
باهل  .سـتقوماكن ا

بث لأي إرسال، مبا يف ذكل أي إعادة إرسال " 3"
باكت احلاسوية  بل، عرب ا بث  بأو  شـ ك اإلرسال (لل

تخدام بروتوكول اإلنرتنت  سـأو إعادة اإلرسال اب
بيك" بث ا شـا بث عرب اإلنرتنت"أو " لل  ".لا

تعاقد  )3(  مجيوز ألي طرف 
، مبوجب إخطار مودع أن يعلن

بو أنه  يدلى املدير العام للو
نوحة  ملميحرص امحلاية ا سـ

مبوجب هذه املعاهدة فامي خيص 
باكت  بث عرب ا شـأعامل ا لل
ئة  ياحلاسوية عىل إرسال  هب

بث  بشلك مزتامن وغري [لا
ية املرسةل ] متغري ها ا ثألعام لبل

بوسائل أخرى، رشيطة أن 
تحفظ ساراي ملدة  ليكون ذكل ا

تجا تداء تال  نوات ا بوز ثالث  سـ
من اترخي دخول هذه املعاهدة 

نفاذ  .لحزي ا

    

تعاقد  )4(  ملما دام أن الطرف ا
سموح  تحفظ ا مليد من ا ل يسـتف
بق  ينطبه يف الفقرة أعاله، فال 

تعاقدة  ملالزتام األطراف ا
يه يف  نصوص  علاألخرى ا مل

 .5  من املادة1الفقرة 

    

 



SCCR/24/11 

13 

 

يدون من امحلاية  ملسـتفا
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3 ثالويقة SCCR/23/6لتعل  )لا

 4املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 4املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 4املادة 

تعليقات 
ند  لها

تعليقات 
الربازيل 
وموانكو 
 يوسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

نصوص علهيا يف  )1( تعاقدة امحلاية ا ملنح األطراف ا مل مت
بث من مواطين سائر األطراف  ئات ا لهذه املعاهدة  لهي

تعاقدة  .ملا

نصوص  )1( تعاقدة امحلاية ا ملنح األطراف ا مل مت
بث من مواطين  ئات ا لعلهيا يف هذه املعاهدة  لهي

تعاقدة  .ملسائر األطراف ا

تعاقدة امحلاية  .1 ملنح األطراف ا نصوص مت ملا
بث من  ئات ا لعلهيا يف هذه املعاهدة  لهي

تعاقدة  .ملمواطين سائر األطراف ا

 4املادة   
رشوع مسحب امحلاية اليت يوفرها   املعاهدة  هذهتن

بث من مو ئات ا لعىل  طين سائر األطراف اهي
تعاقدة، ويه  :ملا

تعاقدة أهنا  )2( بارة مواطين سائر األطراف ا ملهم من  ع ُيف
بث ئات ا لتعين  رشطني هي تويف واحدا من ا ل اليت  ً تسـ

 :تاآليني

بارة مواطين سائر األطراف  )2( عهم من  ُيف
تويف  بث اليت  ئات ا تعاقدة أهنا تعين  سـا ل ي تمل ه

رشطني اآليني تواحدا من ا  :ل

بارة مواطين سائر األطراف  .2 عهم من  ُيف
بث اليت  ئات ا تعاقدة أهنا تعين  لا ي همل
رشطني اآليني تتويف واحدا من ا لسـ  :ت

   

تعاقد  "1" بث يف طرف  ئة ا مإذا اكن املقر الرييس  لئ لهي
 آخر؛

بث يف  "1" ئة ا لإذا اكن املقر الرييس  لهي ئ
تعاقد آخر؛  مطرف 

بث يف  "1" ئة ا لإذا اكن املقر الرييس  لهي ئ
تعاقد آخر؛  مطرف 

يسـتعاض 
 احلرفعن 

" أو"
 "و"ابحلرف 

تعاقد،   بث اليت يكون مقرها يف طرف  مئات ا ل هي

ِذا أرسل أو إ "2" بثُ  من هجاز لإلرسال يقع يف لمعل ا
تعاقد آخر بة إىل . مطرف  ثوثة لنسـواب بث ا بأعامل ا ملل

نقطة اليت يمت فهيا،  ساتل، فإن املاكن املعين هو ا لاب ل
يهتا، إدراج اإلشارات  سؤو بث و ئة ا بة  لحتت مرا مب ل هي ق

بارشة هور  ها ا ماحلامةل لربامج واملعدة ليك  مجل يسـتقبل  يف ّ
ساتل مث تزنل إىل سلسةل نقل تجه حنو ا نقطعة  ل غري  ت م

 .األرض

بثأو إذا اكنت  "2"  مرسةل من هجاز لإشارة ا
تعاقد آخر  .مإرسال يقع يف طرف 

هم أن ويف حال  )3( ساتل،  بث اب فيفإشارة ا ل ل
يث  تعاقد  حهجاز اإلرسال يقع يف الطرف ا مل

ساتل لترسل الوصةل الصاعدة إىل ا سةل ُ سل يف 
تج نقطعة  تنقل غري  ساتل مث تزنل إىل م له حنو ا

 .األرض

أو إذا اكن مصدر اإلشارة احلامةل  "2"
نقطعة  سةل نقل غري  مللربامج اخلارجة يف  سل

بارشة أو  هور  ها ا مموهجة ليك  مجل يسـتقبل
شرتكون، موجودا يف  هور أو  مرشاحئ من ا مجل

تعاقد آخر  .مطرف 

هاز يوجد يف    بث اليت ترسل بهثا  ئات ا جبأو  ل هي
 تعاقد آخر،مإقلمي طرف 

ساتل من ماكن  بث عرب ا بث اليت  ئات ا لأو  ل تي ه
يهتا،  سؤو بث و ئة ا بة  يه، حتت مرا ليمت  م ل هي ق ف

إدراج اإلشارة احلامةل لربانمج واملعدة ليك 
نقطعة  سةل غري  بارشة يف  هور  مها ا م مجل سلبل يسـتق

ساتل مث تزنل إىل األرض لتجه حنو ا  .ت
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تعاقد أن يعلن مبوجب )3(  إخطار مجيوز ألي طرف 
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكيودعه دلى املدير العام  مل للم

بو( أنه لن حيمي أي معل بث إال إذا اكن املقر ) يالو
تعاقد آخر، واكن  بث يقع يف طرف  ئة ا مالرييس  لئ لهي
بث قد بث من هجاز لإلرسال يقع يف أرايض  لمعل ا

تعاقد ذاته وجيوز إيداع اإلخطار وقت . ملالطرف ا
تصديق  بول أو الانضامم أو يف أي وقت الحقلا . لقأو ا

بح اإلخطار انفذا بعد اترخي  ًويف احلاةل األخرية،  يص
هر تة أ شإيداعه   .بسـ
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ية  طناملعامةل الو
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 5املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 5املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 5املادة 

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

تعاقد عىل  )1( مبق لك طرف  يط
بث  لئات ا يةهي  لألطراف طنالو

تعاقدة األخرى معامةل  ال تقل ملا
ًيال  ها عىلتفض  يطبقعن تكل اليت 

تعلق  ية فامي  يئاته الو ن طي  بتطبيقه
احلقوق املقررة رصاحة يف هذه 

 .املعاهدة

تعاقد عىل  )1( مبق لك طرف  يط
تعاقدة  بث لألطراف ا ملئات ا ل هي

ها نفسهااألخرى املعامةل  يطبق اليت 
تعلق  بث دليه فامي  ئات ا يعىل  ل هي

تع  ابحلقوق املعرتف هبا رصاحة لمتاب
 .يف هذه املعاهدة

تعاقد عىل يطبق لك ط .1 مرف 
بث  لئات ا يةهي  لألطراف طنالو

تعاقدة األخرى معامةل  ال تقل ملا
ها عىل تفضيال عن تكل يطبق اليت 

تعلق  بث دليه فامي  يئات ا ل  بتطبيقهي
احلقوق املعرتف هبا رصاحة يف هذه 

 .املعاهدة

بارة  عشطب  ية عن "ت مهال تقل أ
بأداة " معامةل"ّوتعرف لكمة " تكل

تعريف  .لا

 5املادة  
ئات  تعاقد عىل  يبق لك طرف  هيط م

بث من مواطين سائر األطراف  لا
ها  تعاقدة حامية احلقوق اليت  متنحا مل

يهنا  ها الحقا قوا ناآلن أو قد  متنح
نهيا، فامي خيص  تع طملوا بث اذلي  متا يل

نوها ابمحلاية، إىل جانب  طشأنه موا ب
نصوص علهيا حتديدا يف  ملاحلقوق ا

 .مرشوع هذه املعاهدة
نصوص يال  )2( ملبق الالزتام ا ط

ما دام الطرف ) 1(عليه يف الفقرة 
يد من األحاكم  تعاقد اآلخر  يسـتفا مل

) 2(9واملادة ) 3(7الواردة يف املادة 
واملادة ) 2(11واملادة ) 3(10واملادة 

 .من هذه املعاهدة) 2(12
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بث  ئات ا ليقات عىل حقوق  ي  )SCCR/23/6ث من الويقة 6املادة (هتعل

ند  :لها

سحب عىل  نطاق و بديل ألف نظرا ألنه عام ا ند عىل ا نتعرتض ا ل ل يه يةاحلقوق ل تا لا يتل ية. للتثب  تا تعديالت ا بديل ابء مع ا لوتؤيد ا ل ل  :ل

 :موانكو

بة إىل املادة  بث ("6لنسـاب ئات ا لحقوق  بدأ بكونه أكرث مشوال") هي يث ا بديل ألف من  ملمتزي ا حل تفرق. ي بغي اإلشارة إىل أن ا لومع ذكل  بعدة رصاحة من نطاق " جمرد إعادة اإلرسال"ة بني ين مستويه 
بديل ألف يف املادة 3امحلاية يف إطار املادة  ترصحي بإعادة إرسال اإلشارة املكفول يف ا ل، واحلق يف ا تعارضان يف هذا الصدد6ل بدو يف الواقع أن الك احلمكني  بارشة،  تضح  م، ال  يم تايل يلزم . فت لواب

يحات  لاحلصول عىل تو سريه نظرا ألن. تبديد أي مغوضض بديل ابء فقد تواجه صعوابت يف  بة إىل ا تفأما اب ل تصلنسـ شلكة وإن اكنت اخلدمات تقدم دوياجبانب خي القانون الوطين  ل من جوانب ا  .مل

 احلق يف إعادة اإلرسال
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 6املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6ة املاد

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

ند هيقات ا تعليقات الربازيل وموانكو  لتعل
 يوسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

بديل   1.6لا
بث ابحلق  ئات ا لتع  ي همت ت

ترصحي بإعادة  ثاري يف ا لالا ئت سـ
ها  يةل لإرسال أعام ية بأية و سـا ثب ل

بث  لاكنت، مبا يف ذكل إعادة ا
ية  لسلكوإعادة اإلرسال ابلوسائل ا

باكت  لشـوإعادة اإلرسال عرب ا
 .باحلاسوية

بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت
ترصحي مبا ييل ثاري يف ا لالا ئت  :سـ

هور،  "1" ية إىل ا مجلنقل إشاراهتا ا لبث
يةل، مبا يف ذكل إاتحة  سـبأية و

هور مبا تثبتات إلشاراهتا ية  للجم ا لبث
هور من الاطالع  مجلميكن أفرادا من ا ّ

تارهام  خيعلهيا من ماكن ويف وقت 
سه؛  بنفالواحد مهنم 

بديل ألف  لا
ترصحي مبا  بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت

 :ييل
نقل إشاراهتا احلامةل للربامج إىل  "1"

يةل، مبا يف ذكل  هور، بأية و سـا مجل
إاتحة إشاراهتا احلامةل للربامج 

هور لل مجلهور مبا ميكن أفرادا من ا ّجم
من الاطالع علهيا من ماكن ويف 
سه؛ تارهام الواحد مهنم  نفوقت   بخي

إعادة إرسال إشارهتا احلامةل  "2"
 للربامج؛

 7 و6املاداتن   
ية يف  تا بث ابحلقوق ا ئات ا لتع  ل ل ي همت ت

ية ها ا ثأعام  :لبل
ثاري يف إعادة اإلرسال؛-  سـتئ احلق الا
ثار- ترصحي بإاتحة سـتئ احلق الا لي يف ا

هور،  يهتا  ية بعد  ها ا للجمأعام ب ث ثل تب ل
ية، من  ية أو الال سلكابلوسائل ا لسلك
تارهام الواحد مهنم  خيماكن ويف وقت 

 .بنفسه
بة  نا بث ابمحلاية ا ئات ا سـتع  مل ل ي همت ت

والفعاةل من أي فعل غري مرصح به، مبا 
 :يف ذكل

ية دون - لبث إعادة إرسال األعامل ا
 ،ترصحي
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بدي  2.6ل لا
بث ابحلق  ئات ا لتع  ي همت ت

ترصحي بإعادة  ثاري يف ا لالا ئت سـ
بث أو  ية عرب ا ها ا لإرسال أعام ثب لل
ثىن من ذكل  بيل، و بث ا تا يسـلك ل

باكت  ها عرب ا لشـإعادة إرسا ل
تع ابحلق يف إاتحة  متاحلاسوية، و تب

هور ابلوسائل  ية  ها ا للجمأعام ث لبل
ية، مبا ميكن أفراد  ية والال ّا سلك لسلك

هور من  الاطالع علهيا من ماكن مجلا
تارهام الواحد مهنم  خيويف وقت 

 .بنفسه

بديل ابء   لا
ترصحي  )1( بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت

 :مبا ييل
إرسال إشارهتا احلامةل للربامج  "1"

يةل؛ هور، بأية و سـإىل ا  مجل

شمل  يةل"ستهل  اإلرسال " سـبأية و
سب الطلب؟ تواصل  حا اإلرسال /مل

بث املزتام/عرب اإلنرتنت ن وما إىل لوا
ميكن عىل ما " إرسال"ولكمة . ذكل

يبدو أن تغطي اإلرسال عرب 
ونظرا ألن املعاهدة تريم . اإلنرتنت

بث  ئات ا لإىل حامية حقوق  هي
تعاضة  بغي الا يدي  سـابملعىن ا ن يتقل فل

بارة  بث"بععهنا   ".لإعادة ا
تعاض يف الفقرة  عن لكمة " 1"يسـو

، "بث إعادة"بعبارة " إرسال"
بارة  عوشطب  يةل"ت  ".سـبأية و

  

 



SCCR/24/11 

18 

 

هور نقل إىل ا مجلحق ا  ل
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 7املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

ند هيقات ا نغال يقات الربازيل وموانكو وسورساتعلي لتعل سـيقات ا  لتعل

بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت
ترصحي  ثاري يف ا لالا ئت ها سـ لنقل أعام ب

نقل  هور، إذا مت ذكل ا ية إىل ا لا ّب مجل ث ل
هور لقاء دفع  تاحة  للجميف أماكن  م

 .رمس لدلخول

بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت
ترصحي مبا ييل ثاري يف ا لالا ئت  :سـ

ية واأل "2" لبثداء العلين إلشاراهتا ا
يق فوائد جتارية؛  حتقبغرض 

بديل ألف  لا
ترصحي مبا  بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت

 :ييل
األداء العلين إلشاراهتا احلامةل  "5"

بارشة؛للربامج  يق الرحب  مبغرض   حتق
بديل ابء  لا

ترصحي  )1( بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت
 :مبا ييل

األداء العلين إلشاراهتا احلامةل  "2"
بارشة؛للربامج  يق الرحب  مبغرض   حتق

ست " 6"و" 5"تبني املاداتن  ليأن 
سب بل ا شموةل  حفإلشارات يه ا مل
توىو  .حملأيضا ا
 

تع هبا  تمتلضامن أن احلقوق اليت 
ند إىل عالقات  بث  ستئات ا ل تي ه

توى، يضاف  شئ ا حملتعاقدية مع  من
ب" 2"يف هناية املادة  ارة عبعد 

بارشة" يق الرحب  مبغرض   "حتق
رشوط وإىل املدى " نا هبذه ا لر ه

ية  نفات ا حملماذلي رصح أحصاب ا ملص ّ
حبق املؤلف أو احلقوق اجملاورة 

ئات  بث إىل حده  ياملرسةل يف ا لهل ّ
يام بذكل بث اب لقا  ".ل

 7 و6املاداتن  
ية يف  تا بث ابحلقوق ا ئات ا لتع  ل ل ي همت ت

ية ها ا ثأعام  :لبل
ثا- نقل إىل سـتئ احلق الا لري يف ا

هور؛  مجلا
بة  نا بث ابمحلاية ا ئات ا سـتع  مل ل ي همت ت

والفعاةل من أي فعل غري مرصح به، 
 :مبا يف ذكل

هور دون ترصحي،- نقل إىل ا مجل ا  ل

ّتص القانون الوطين للطرف  )2( خي
يه حامية حمك  تعاقد اذلي تطلب  فا ُ مل

ته)1(الفقرة  تحديد رشوط ممار سـ   .ب

تعلق ابألفعال )2(  الواردة يف يفامي 
من هذه " 3"و" 2)"1(الفقرتني 

بة حبامية هذا املادة، ل ويف حال املطا
تص القانون الوطين  خياحلق، 

رشوط  تحديد ا تعاقد  لللطرف ا ب مل
ته،  رشط أن سـاليت جيوز فهيا ممار

بة وفعاةل نا سـتكون تكل امحلاية   .م

بديل ابء  لا
تعلق ابألفعال الواردة يف  )2( يفامي 

من هذه " 3"و" 2)"1(الفقرتني 
بة حبامية هذا  لاملادة، ويف حال املطا

تص القانون الوطين  خياحلق، 
رشوط  تحديد ا تعاقد  لللطرف ا ب مل
ته، رشط أن  سـاليت جيوز فهيا ممار

بة وفعاةل نا سـتكون تكل امحلاية   .م

   

تعاقد أن  )3( مجيوز ألي طرف 
يعلن مبوجب إخطار يودع دلى 
بق بو أنه لن  ِّاملدير العام للو يط  ي

     



SCCR/24/11 

19 

 

بة إىل ) 1(أحاكم الفقرة  لنسـإال اب
يحد  نقل، أو أنه  نة من ا ّأوجه  سـ ل معّي

تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن 
ّويف حال قدم . يطّبقها عىل اإلطالق

يل،  تعاقد إعالان من هذا ا لقبطرف  م
تعاقدة األخرى ال  ملفإن األطراف ا
يه  شار إ نح احلق ا لتكون ملزمة  مل مب َ

ب) 1(يف الفقرة  لئات ا ث اليت يقع لهي
ئمقرها الرييس يف ذكل الطرف  ّ

تعاقد  .ملا
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يت  لتثبحق ا
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 8املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

ند هيقات ا تعليقات الربازيل  لتعل
 يوموانكو وسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

ثاري يف  بث ابحلق الا ئات ا تئتع  ل ي سـمت ه ت
ية ها ا يت ألعام ترصحي بإعداد  ثا ل بب ث لل  .ت

بديل ألف   لا
ترصحي مبا  بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت

 :ييل
 تثبيت إشارهتا احلامةل للربامج؛ "3"

 7 و6املاداتن   
ها تمتتع ية يف أعام تا بث ابحلقوق ا ئات ا ل  ل ل ل هي

ية  :لبثا
يت؛- ثاري يف ا ب احلق الا ثئ تت  لسـ

بة والفعاةل من  نا بث ابمحلاية ا ئات ا سـتع  مل ل ي همت ت
 :أي فعل غري مرصح به، مبا يف ذكل

ية دون ترصحي،- يت األعامل ا ث  بب لث  ت
 

ساخ  سـتنحق الا
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 9املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

ند هيقات ا تعليقات الربازيل  لتعل
 يوموانكو وسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

ثاري  )1( بث ابحلق الا ئات ا تئتع  ل ي سـمت ه ت
ت بارش أو غري ليف ا ساخ ا ملرصحي ابال سـتن

ية، بأية طريقة  ها ا تات أعام بارش  ثا بل ي لمل بث لت
 .أو بأي شلك اكن

بديل ألف   لا
ترصحي مبا  بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت

 :ييل
بارش  "4" بارش أو غري ا سخ ا ملا مل لن

لتثبيتات إشارهتا احلامةل للربامج، 
 بأية طريقة أو بأي شلك اكن؛

ست " 6"و" 5"تبني املاداتن  ليأن 
سب بل اإل شموةل  حفشارات يه ا مل
توىو  .حملأيضا ا

 7املادة  
بة والفعاةل من  نا بث ابمحلاية ا ئات ا سـتع  مل ل ي همت ت

 : أي فعل غري مرصح به، مبا يف ذكل
ية دون ترصحي عقب - ها ا ساخ أعام ث ا بل لن سـت

 تثبيهتا،

تعاقد أن يعلن،  )2( مجيوز ألي طرف 
عام مبوجب إخطار مودع دلى املدير ال

بث امحلاية  ئات ا يقمي  بو، أنه  لللو ي سـ لهي
ثاري  ها، بدال من احلق الا تايل و ئا تصف سـل ً

يه يف الفقرة نصوص  ترصحي ا عليف ا مل  ):1( ل
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ثاري  "1" بث ابحلق الا ئات ا تئتع  ل ي سـمت ه ت
ية من  ها ا ساخ أعام ترصحي اب ثيف ا بل ن لل سـت

ناء عىل املادة  بتات أعدت  َّي ُث ب  مىت 14ت
س مح بإجراء ذكل تاكنت تكل املادة ال 

تات أعدت  ساخ، أو من  َّالا ُث ي بن تت سـ
 بطريقة أخرى دون ترصحي مهنا،

تات أعامل  "2" ساخ  يوحيظر ا بن تثت سـ ُ
شار  بث، خالف ما هو  ئات ا بث  ما ل ي لهل

ية  يه يف الفقرة الفر عإ ، دون ترصحي "1"ل
 .مهنا
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توزيع  لحق ا
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 10املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت
ثاري يف ا لالا ئت ترصحي بإاتحة سـ

سخ  ية وغريها من ا سخة األ نا صل لن ل
هور  ية  ها ا تات أعام للجمعن  ث بل لي بث ت
يهتا بطريقة أخرى ملكها أو نقل   .ببيع

بديل ألف   لا
ترصحي مبا  بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت

 :ييل
ية وغريها  "6" سخة األ صلإاتحة ا لن

تات إشاراهتا  سخ عن  يمن ا بن تثل
ها أ هور  يعاحلامةل للربامج  و ببللجم

يهتا بطريقة أخرى؛  ملكنقل 

بكثري نطاق حامية " 4"تتخطى املادة 
يةاحلقوق (اإلشارة  تا لا يتل  )للتثب 

تعني شطهبا تايل  يواب  ل

 7 و6املاداتن  
ية يف  تا بث ابحلقوق ا ئات ا لتع  ل ل ي همت ت

ية ها ا ثأعام  :لبل
توزيع؛- ثاري يف ا ل احلق الا ئت  سـ

بة  نا بث ابمحلاية ا ئات ا سـتع  مل ل ي همت ت
من أي فعل غري مرصح به، والفعاةل 

 :مبا يف ذكل
هور دون ترصحي،- توزيع عىل ا مجل ا  ل

ليس يف هذه املعاهدة ما يؤثر  )2(
تعاقدة يف  مليف حرية األطراف ا

نفاد احلق  ستحتديد أية رشوط ال
يع ) 1(املذكور يف الفقرة  ببعد 

سخ  ية أو غريها من ا سخة األ نا صل لن ل
يهتا  بث أو نقل  يت معل ا ملكعن  لب تث

ترصحي ب بطريقة أخرى للمرة األوىل 
بث ئة ا لمن   .هي
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تعاقد أن  )3( مجيوز ألي طرف 
يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى 

يقمي  بو، أنه  سـاملدير العام للو ي
نص يف  بث امحلاية اب لئات ا ل لهي

نه عىل حظر توزيع سخ عن  نقوا ين
ية  ها ا ثتات غري مرصح هبا ألعام بل لي ّث ب ت

ترياد تكل هور وا سـعىل ا سخ مجل لن ا
ًدون موافقهتا، بدال من احلق 

نصوص  ترصحي ا ثاري يف ا ملالا ل ئت سـ
 ).1(عليه يف الفقرة 
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يت تايل  للتثباحلق يف اإلرسال ا  ل
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 11املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

بديل   1.11لا
بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت

ترصحي بإرسال  ثاري يف ا لالا ئت سـ
يةل اكنت  ية بأية و ها ا سـأعام ثب لل

هور تكل أعامل مجلبل ا بث ليسـتق ل ا
يهتا  .تثببعد 

تعاقد أن  )2( مجيوز ألي طرف 
يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى 

يقمي  بو، أنه  سـاملدير العام للو ي
نص يف  بث امحلاية اب لئات ا ل لهي

ها  نه عىل حظر إرسال أعام لقوا ني
تات غري  ية انطالقا من  يا ثبب تل ً ث
ية دون  ها ا ثمرصح هبا ألعام لبل َّ

ث سـتئموافقهتا، بدال من احلق الا اري ً
يه يف  نصوص  ترصحي ا عليف ا مل ل

 ).1( الفقرة

بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت
ترصحي مبا ييل ثاري يف ا لالا ئت  :سـ

هور،  "1" ية إىل ا مجلنقل إشاراهتا ا لبث
يةل، مبا يف ذكل إاتحة  سـبأية و

هور مبا  ية  للجمتات إلشاراهتا ا ث بب لث ت
هور من الاطالع  مجلميكن أفرادا من ا ّ

تارهام علهيا من ماكن ويف  خيوقت 
سه؛  بنفالواحد مهنم 

ترصحي مبا  بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت
 :ييل

إرسال إشاراهتا احلامةل للربامج  "8"
هور  ها ا يةل اكنت  مجلبأية و تقبل ليسـسـ

يهتا  .تثببعد 

 7 و6املاداتن   
ية يف  تا بث ابحلقوق ا ئات ا لتع  ل ل ي همت ت

ية ها ا ثأعام  :لبل
ها - ثاري يف إرسال أعام ل احلق الا سـتئ
ها ا يةل اكنت  بلية بأية و تقث سـ سـب ليل

يهتا؛ هور بعد  با  تثمجل
بة  نا بث ابمحلاية ا ئات ا سـتع  مل ل ي همت ت

والفعاةل من أي فعل غري مرصح به، 
 :مبا يف ذكل

يت دون - تايل  ثب اإلرسال ا للتل
 ترصحي،

بديل   2.11لا
بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت

ترصحي بإعادة  ثاري يف ا لالا ئت سـ
ي ها ا ثإرسال أعام بث أو لبل لة عرب ا

ثىن من ذكل  بيل، و بث ا تا يسـلك ل
باكت  ها عرب ا لشـإعادة إرسا ل

هور بعد  ها ا مجلاحلاسوية  تقبل ليسـب
 .تثبيهتا

تعاقد أن  )2( مجيوز ألي طرف 
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يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى 
يقمي  بو، أنه  سـاملدير العام للو ي

نص يف  بث امحلاية اب لئات ا ل لهي
بث  بث أو ا نه عىل حظر ا لقوا ل ين

ب ئات لكا تكل ا ية  ييل لألعامل ا ل هب لل ث
تات غري مرصح هبا  َّانطالقا من  تثبي ً

ًدون موافقهتا، بدال من احلق 
نصوص  ترصحي ا ثاري يف ا ملالا ل ئت سـ

 ).1(عليه يف الفقرة 
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تة بث ا ملثبَّحق إاتحة أعامل ا  ل
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 12املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يا وا( ملنوب أفر يق  )كسـيكج
 6املادة 

 SCCR/23/6 ثالويقة (SCCR/23/6ثالويقة 

Rev( 
يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج

 6املادة 

ند هيقات ا تعليقات الربازيل وموانكو  لتعل
 يوسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت
ترصحي بإاتحة  ثاري يف ا لالا ئت سـ

ها ا لأعام هور بثيةل ًانطالقا من للجم 
ية أو  سلكتات، بوسائل  تثبي

ية، هور سلكال مجل مبا ميكن أفرادا من ا ً ّ
من الاطالع علهيا من ماكن ويف 
سه تارهام الواحد مهنم  نفوقت   .بخي

بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت
ترصحي مبا ييل ثاري يف ا لالا ئت  :سـ

هور،  "1" ية إىل ا مجلنقل إشاراهتا ا لبث
يةل، مبا يف ذكل إاتحة  سـبأية و

ية ثتات إلشاراهتا ا بب لث هور مبا ت للجم 
هور من الاطالع  مجلميكن أفرادا من ا ّ

تارهام  خيعلهيا من ماكن ويف وقت 
سه؛  بنفالواحد مهنم 

بديل ألف  لا
ترصحي مبا ييل بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت  :ت

هور،  "1" مجلنقل إشاراهتا احلامةل للربامج إىل ا
يةل، مبا يف ذكل  إشاراهتا احلامةل إاتحة سـبأية و

هور من للربامج هور مبا ميكن أفرادا من ا مجل  ّللجم
تارهام  خيالاطالع علهيا من ماكن ويف وقت 

سه؛  بنفالواحد مهنم 
بديل ابء  لا

ترصحي مبا ييل )1( بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت  :ت
هور،  "1" مجلإرسال إشارهتا احلامةل للربامج إىل ا

يةل  ؛سـبأية و

 6املادة   
ية يف تمتتع تا بث ابحلقوق ا ئات ا ل  ل ل هي

ية ها ا ثأعام  :لبل
تة،- بث ا ثبَّ احلق يف إاتحة أعامل ا  ملل

تعاقد أن  )2( مجيوز ألي طرف 
يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى 

يقمي  بو، أنه  سـاملدير العام للو ي
نص يف  بث امحلاية اب لئات ا ل لهي

ية  ها ا نه عىل حظر إاتحة أعام ثقوا ل بي لن
ًهور انطالقا من تات غري للجم تثبي 

ية أو  سلكمرصح هبا، بوسائل  َّ
هور  ية، مبا يمكن أفرادا من ا مجلال ًسلك ّ ُ

من الاطالع علهيا من ماكن ويف 
سه،  تارهام الواحد مهنم  نفوقت  بخي

ثاري يف  سـتئبدال من احلق الا ً
يه يف  نصوص  ترصحي ا علا مل ل

 ).1( الفقرة
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بث سابقة  تعلق ابإلشارات ا للامحلاية فامي  ل  ي
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثويقة ال SCCR/23/6لتعل  )لا

 13املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 6املادة 

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل سـيقات ا تعل  نغاللتعل

بديل   1.13لا
بث ابمحلاية القانوية  ئات ا نتع  ل ي همت ت
بة والفعاةل من أي فعل من  نا سـا مل
شار إلهيا يف املواد من   6ملاألفعال ا

تعلق 12إىل  ي من هذه املعاهدة فامي 
بث سابقة  للبإشاراهتا ا  .ل

بث ابحلق  )1( ئات ا لتع  ي همت ت
ترصحي مبا ييل ثاري يف ا لالا ئت  :سـ

تخدام إشارة  "3" بث سـوا للسابقة 
 موهجة إلهيا؛

بديل ألف  لا
ترصحي مبا  بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت

 :ييل
بث  "7" للالاتفاع بإشارة سابقة  ن

 موهجة إلهيا؛

ييق من سورسا؛   تعل
يق ملصطلح  قمطلوب تعريف د

بث" سابقة  للاإلشارة ا  ".ل

 

بديل   2.13لا
تعاقدة امحلاية  مليح األطراف ا تت

بة والفعاةل  نا سـالقانوية ا مل تعلق ن يفامي 
بث سابقة  للبإشاراهتا ا وختضع . ل

نوحة مبوجب هذه  ملموسائل امحلاية ا
يه  بت  بدل اذلي  رشيع ا فاملادة  طل ُل لت

 .امحلاية

تعلق ابألفعال الواردة يف  )2( يفامي 
من هذه " 3"و" 2)"1(الفقرتني 

بة حبامية هذا  لاملادة، ويف حال املطا
تص القانون الوطين  خياحلق، 

تعاق رشوط ملللطرف ا تحديد ا لد  ب
ته، رشط أن  سـاليت جيوز فهيا ممار

بة وفعاةل نا سـتكون تكل امحلاية   .م

بديل ابء  لا
ترصحي  )1( بث حبق ا ئات ا لتع  ل ي همت ت

 :مبا ييل
بث "3" للالاتفاع بإشارة سابقة   .ن
تعلق ابألفعال الواردة يف  )2( يفامي 

من هذه " 3"و" 2)"1(الفقرتني 
بة حبام ية هذا لاملادة، ويف حال املطا

تص القانون الوطين  خياحلق، 
رشوط  تحديد ا تعاقد  لللطرف ا ب مل
ته، رشط أن  سـاليت جيوز فهيا ممار

بة وفعاةل نا سـتكون تكل امحلاية   .م
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ناءات يدات والا سـتثا  لتقي
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 14املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 7املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 7املادة 

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

بديل   1.14لا
نص  )1( تعاقد أن  يجيوز للطرف ا مل

يدات أو  تقييف رشيعه الوطين عىل  ت
ناءات للحامية ا ملا ثت ئات سـ ينوحة  لهم

يه  نص  نوع ذاته اذلي  بث من ا علا ي ل ل
تيف رشيعه الوطين محلاية حق املؤلف 

ية وحامية  ية وا نفات األد نيف ا ب لفملص
 .احلقوق اجملاورة

تعاقد أن يقرص  )2( ملعىل الطرف ا
ناءات للحقوق  يدات أو ا تثأية  سـي تق

نصوص علهيا يف هذه املعاهدة عىل  ملا
 بعض احلاالت اخلاصة اليت ال

تغالل العادي للعمل  سـتعارض والا ت
بب رضرا بغري مربر  بيث وال  ًا تس ل

بث ئة ا رشوعة  لللمصاحل ا لهي  .مل

 :تعليق موانكو   
تعلق ابملادة   7يترى إمارة موانكو فامي 
ناءات  يدات والا تثاخلاصة اب سـي لتق
تفاع  تعلقة ابال ناءات ا نأن الا مل ثت سـ

تعني  ية  بث ألغراض  يبإشارة ا مي تعلل
تع نزيز الاتفاع ألغراض لأن تصمم 

بحث، لضامن نفاذ  تعلمي وا لا ل
توى ثني إىل ا با حملاملدرسني وا . حل

هدف بوضوح يف  بغي ذكر هذا ا لو ين
نص تعني تعريف مصطلح . لا يو

ومصطلح " مقتطفات قصرية"
لتاليف وقوع أية " األحداث اجلارية"

سري تفشالك يف ا  . لم

 8املادة 
ية  تا لباح أشاكل الاتفاع ا ل ن ابألعامل ت

ية  دون احلصول عىل ترصحي من لبثا
بث لئة ا نالاتفاع اخلاص؛ : هي

تطفات و مبقالاتفاع  يق ن للتعلقصرية 
ن؛ والاتفاع عىل األحداث اجلارية

بحث العلمي تعلمي وا لألغراض ا  . ل
 :8تعليقات عىل املادة 

يدات  للتقيجيب سن أحاكم 
ياجات  ناءات تليب الا توالا حت ث سـ
برص رشوعة لألشخاص معايق ا لا  ،مل

ياجات مرافق  حتفضال عن ا
بات، رشيطة أال  ملكتاحملفوظات وا

يدات  يتعارض هذه ا لتقت
تغالل العادي  ناءات والا سـوالا ثت سـ
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بديل   2.14لا
تعاقد أن طرفجيوز ألي  )1( م 

ية  نه ولواحئه الو نيدرج يف قوا طن ي
ها هذه  ناءات للحامية اليت  تكفلا سـتث

 :املعاهدة
 نالاتفاع اخلاص؛ )أ(
تطفات  )ب( مبقالاتفاع  قصرية ن

 للتعليق عىل األحداث اجلارية؛
بيت املؤقت اذلي جتريه لتثا )ج(

ها اخلاصة لالتفاع  نئة بث بوسا ئلي ه
ية؛ ها ا ثبه يف أعام  لبل

تعلمي أو  )د( لالاتفاع ألغراض ا ن
بحث العلمي فقط؛  لا

ناء )2(  1  ما ورد يف الفقرةسـتثواب
من هذه املادة، جيوز ألي طرف 

نه ولواحئه  نص يف قوا يتعاقد أن  نم ي
ناءات  يدات أو ا ية عىل  تثالو ي سـن تقط

بث من للح ئات ا نوحة  لامية ا ي لهملم
نوع يه يف  ذاته لا نص  علاذلي  ي

ية محلاية حق  نه ولواحئه الو نقوا طن ي
ية ية وا نفات األد ناملؤلف يف ا ب  .لفملص

تعاقد أن  )1( مجيوز ألي طرف 
ية عىل  نه ولواحئه الو ننص يف قوا ن طي ي

نوحة  ناءات عىل امحلاية ا ملما ثت سـ
تعلق  يمبوجب هذه املعاهدة فامي 

 :ابآليت
تخدام اخلاص؛ "1"  سـالا
تطفات قصرية  "2" تخدام  مبقوالا سـ

 للتعليق عىل األحداث اجلارية؛
ترص عىل  "3" تخدام ا ملقوالا سـ

بحث العلمي تعلمي وا لأغراض ا  .ل
توايت )2( ) 1( الفقرة حمابلرمغ من 

من هذه املادة، جيوز ألية دوةل 
ها  يهنا ولوا نص يف قوا حئتعاقدة أن  ن تم

ية عىل  يدطنالو ات أو لتقيا
بقة فامي  ها ا ناءات  ملطالا ست نفث سـ

ية حبق املؤلف نفات ا حملمتعلق اب ملص  ي
ناءات أو  يدات أو ا تثعىل  سـي تق

ترص هذه  أخرى تقرشط أن 
يدات عىل  ناءات وا يالا لتقت ث سـ

تعارض  تحاالت خاصة ال 
بث  تغالل العادي إلشارة ا لوالا سـ

بب رضرا بغري مربر للمصاحل  تسوال 
بث ئة ا رشوعة  لا لهي  .مل

تعاقد أن  )1( مجيوز ألي طرف 
ية عىل  نه ولواحئه الو ننص يف قوا ن طي ي

نوحة  ناءات عىل امحلاية ا ملما ثت سـ
تعلق  يمبوجب هذه املعاهدة فامي 

 :ابآليت
 نالاتفاع اخلاص؛ "1"
تطفات قصرية  "2" مبقالاتفاع  ن

 للتعليق عىل األحداث اجلارية؛
ترص عىل أغراض  "3" ملقالاتفاع ا ن

بحث العلم تعلمي وا لا  .يل
توايت الفقرة  )2( ) 1(حمابلرمغ من 

من هذه املادة، جيوز ألية دوةل 
ها  يهنا ولوا نص يف قوا حئتعاقدة أن  ن تم

يدات أو  ية عىل ا يالو لتقن ط
بقة فامي  ها ا ناءات  ملطالا ست نفث سـ

حبامية حق املؤلف يف يتعلق 
نفات املؤهةل للحامية مبوجب  ملصا

يدات أو  أو حق املؤلف تقيعىل 
ناءات أخر ترص ىسـتثا تق رشط أن 

يدات عىل  ناءات وا يهذه الا لتقت ث سـ
تعارض  تحاالت خاصة ال 

تغالل العادي لإلشارة احلامةل  سـوالا
بب رضرا   بغري مربرتسللربامج وال 

بث ئة ا رشوعة  لللمصاحل ا لهي  .مل

ية بب رضرا لبثلألعامل ا تس، أو أال 
ئات  رشوعة  لهيبغري مربر للمصاحل ا مل

بث  .لا
هدف ذاته جيب مراعاة حق  للو

هم توى يف حامية مصا حلأحصاب ا  .حمل
باب  :سـاأل

ية تنفيذ جدو نظمة العا ملل أعامل ا مل
ية شأن ا منية الفكرية  لتب  .للملك
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 مدة امحلاية
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 15املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يا وا( ملكسـنوب أفر يق  )يكج
 8املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(
يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج

 8املادة 

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

بديل   1.15لا
ئات  نوحة  يرسي مدة امحلاية ا لهملم ت

ناء عىل هذه املعا بث  با هدة حىت ل
نة، عىل األقل، 50هناية مدة  سـ 

بث نة اليت مت فهيا ا لمن هناية ا  .لسـ

تشطب هذه املادة نظرا لعدم   
احلاجة إىل حتديد مدة ألن 

اإلشارة فقط يه اليت حتظى 
 .ابمحلاية

 :تعليق موانكو
نصوص علهيا يف  ملبدو مدة امحلاية ا ت

تقد إمارة .  غامضة للغاية8املادة  تعو
بغي حتديد مدة واحدة ينموانكو أنه 

توى ادلويل، نظرا  سقة عىل ا سـو ملن م
تحول إىل  تأ  بث ال  تألن خدمات ا تفل

شلك مزتايد يعة ادلوية  با ل  .لطب

 9املادة 
نوحة  ملمتعني أن رسي مدة امحلاية ا تي

رشوع  بث مبوجب  مئات ا ل لهي
نة كحد أدىن 50املعاهدة ملدة  سـ 

نقل فهيا  يسب من اترخي أول مرة  حت
هور بث  للجما ت، ورسي مدة امحلاية ل

نة  ناير يف ا سـمن األول من  لي
هور ية بعد أول نقل  تقو للجما مي  .ل

بديل   2.15لا
ئات  نوحة  يرسي مدة امحلاية ا لهملم ت

ناء عىل هذه املعاهدة  بث  با حىت ل
نة، 20 هناية مدة ، عىل األقلسـ 

نة اليت  بثمتلسـمن هناية ا  ل فهيا ا

بديل ألف  لا
نوحة  لهرسي مدة امحلاية ا ملم ناء ت بث  بئات ا ل ي

نة 20 ملدةعىل هذه املعاهدة  ، ّكحد أدىنسـ 
نة اليت  سـسب من هناية ا لحت ّمت فهيا بث ُ ّ

 .اإلشارة
بديل ابء  لا

نص يف  )1( تعاقدة أن  تجيوز لألطراف ا مل
ية عىل مدة امحلاية املضمونة  يهنا الو طنقوا ن

 للمسـتفيدين مبوجب هذه املعاهدة،
توايت الفقرة )2( ، ال )1( حموابلرمغ من 

تغالل العادي  سـتعارض تكل املدة والا ت
بب رضرا بغري مربر  بث وال  تسإلشارة ا ل

بث وال ألحصاب  ئة ا رشوعة  لللمصاحل ا لهي مل
 .احلقوق

بديل جمي  لا
يل  .لقبال حمك من هذا ا

نوحة  ملمرسي مدة امحلاية ا ت
ناء عىل هذه  بث  بئات ا ل لهي

نة كحد 20املعاهدة ملدة   ّ سـ
سب من هناية ا لسـنة ُحتأدىن، 

ّاليت مت فهيا بث اإلشارة احلامةل  ّ
 .للربامج
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تعلق يةةملالالزتامات ا نولو تدابري ا ج اب لتك  ل
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 16املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 9املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 9 املادة

ند هيقات ا تعليقات الربازيل وموانكو  لتعل
 يوسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

نص  )1( تعاقدة أن  تعىل األطراف ا مل
بة وعىل  نا يهنا عىل حامية  سـيف قوا م ن

تحايل عىل  لجزاءات فعاةل ضد ا
ية الفعاةل اليت  نولو تدابري ا جا لتك ل

بث ابال ئات ا لها  هي ترباط تسـتعمل
ناء عىل هذه  ها  بمبامرسة حقو ق

بارشة أفعال  نع من  ماملعاهدة واليت  مت
ية أو  بث ا ئات ا نمل ترصح هبا  ل ملعي ه

تعلق  سمح هبا القانون، فامي  يال  ي
ية ها ا ثبأعام  .لبل

تعاقدة حامية  )1( مليح األطراف ا تت
بة وجزاءات فعاةل ضد  نا سـقانوية  من

ية  نولو تدابري ا تحايل عىل ا جا لتك ل ل
بث الفعا ئات ا ها  لةل اليت  هي تسـتعمل

ناء عىل  ها  بابالرباط مبامرسة حقو قت
ّهذه املعاهدة واليت حتد األفعال اليت 
ية أو  بث ا ئات ا نال ترصح هبا  ل ملعي ه ّ

تعلق  سمح هبا القانون، فامي  يال  ي
ية ها ا ثبأعام  .لبل

نص  )1( تعاقدة أن  تعىل األطراف ا مل
بة وعىل  نا يهنا عىل حامية  سـيف قوا م ن

تحايل عىل جزاءات ل فعاةل ضد ا
ية الفعاةل اليت  نولو تدابري ا جا لتك ل

بث ابالرباط  ئات ا تها  ل هي تسـتعمل
ناء عىل هذه  ها  بمبامرسة حقو ق

ّاملعاهدة واليت حتد األفعال اليت ال 
ية أو ال  بث ا ئات ا نترصح هبا  ل ملعي ه ّ

تعلق  يسمح هبا القانون، فامي  ي
 .بإشاراهتا احلامةل للربامج

تدابري ية لامحلاية ا لال رضورة  جنولو تك
للمعلومات الرضورية إلدارة أو 

تعلق حبامية احلقوق ت نظرا ألهنا 
توى فالرضوري هو حامية . حملا
تعاضة . اإلشارة سـوقد حنث عىل الا

ية مبا ييل تا لعن هذه املادة واملادة ا  :ل
همة  تجفري واملعلومات ا ملحامية ا ل

 : للحامية
تعاقدة حامية قانوي نيح األطراف ا مل ة تت

بة وفعاةل ضد سـنا  :م
تجفري بدون ترصحي ) 1( لفك ا

 إلشارة بث جمفرة؛
يري أية معلومات ) 2( تغوحذف أو 

يق أحاكم  ية وجهية  بإلكرتو لتطن
بث ئات ا لحامية   .هي

 10املادة  
تعاقدة امحلاية القانوية  نيح األطراف ا مل تت

بة  نا سـا تحايل مل لواإلجراءات الفعاةل ضد ا
نو ية اليت لتكعىل تدابري امحلاية ا جلو

بث ابالرباط مبامرسة  ئات ا تها  ل هي تسـتعمل
رشوع هذه املعاهدة ها بهناء عىل  محقو . ق
ية  نولو تدابري ا هدف من هذه ا جوا تك لل ل
هو احلد من األفعال اليت ال ترصح هبا 

تعلق بإشاراهتا  ية، فامي  بث ا يئات ا ن ل ملعي ه
ثل  :ماحلامةل للربامج، 

شفري اإلشارات اجملفرة؛-  ت فك 
ب- ال هذه اإلشارة احلامةل للربامج سـتق ا

هور دون  ها عىل إىل ا ها و مجلوتوز نقل يع
ية؛ بث ا ئة ا نترصحي من  ل ملعي  ه

يع أي هجاز أو نظام - شاركة يف  ن ا تصمل
شفري إشارة جمفرة أو  تنه فك  ميك

يعه أو أي فعل آخر  ترياده أو  با سـ
ته  .حيؤدي عىل إات

يق عىل املادة   :10لتعلا
شلك الاتفاع  نبغي أال  ي بتدابري امحلاية ني

ية بأي حال من األحوال عائقا  نولو جا لتك
برص أو  لأمام نفاذ األشخاص معايق ا

بات إىل  ملكتمرافق احملفوظات أو ا
ثة  .ملبالربامج ا
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يد ملا تقدم، توفر  )2(  ّودون  تقي
تعاقدة حامية قانوية  ناألطراف ا مل
ية تا بة وفعاةل من األفعال ا لنا ل سـ  :م

تجفري بدون ترص "1" لفك ا حي ّ
 ّإلشارة بث جمفرة،

يري أية معلومات  "2" تغوحذف أو 
يق أحاكم  ية وجهية  بإلكرتو لتطن

بث ئات ا لحامية   .هي

تعاقدة، إذا مل  )2( ملجيوز لألطراف ا
يني تدابري  نتخذ أحصاب احلقوق ا ملعي
يهنا رصاحة  نص يف قوا ية، أن  نطو ت ع

بق امحلاية واجلزاءات  تطعىل أال 
هذه املادة من ) 1(الواردة يف الفقرة 

سمح فهيا القوانني  تعىل حاالت 
نف اذلي  تعلقة حبامية ا ية ا ملصالو مل طن
تفاع  سه ابال بث  نبث أو برانمج ا نف ل ي

نف، إذا اكن إنفاذ تكل  ملصهبذا ا
نامحلاية أو اجلزاءات القانوية وممارسـهتا 

با يف هذا الاتفاع  نيؤثر  سل سـ
 .املرصح به

   

تعاقدة حامية )3(  مليح األطراف ا  تت
بة وجزاءات فعاةل ضد  نا سـقانوية  من

ية  نولو تدابري ا تحايل عىل ا جا لتك ل ل
بث  ئات ا ها  لاليت  هي تسـتعمل

ناء عىل  ها  بابالرباط مبامرسة حقو قت
ّهذه املعاهدة واليت حتد األفعال اليت 
ية أو  بث ا ئات ا نال ترصح هبا  ل ملعي ه ّ

تعلق  سمح هبا القانون، فامي  يال  ي
ية ها ا ثبأعام  .لبل
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تعلقة ابملعلومات الرضورية إلدارة احلقوقالا  مللزتامات ا
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 7املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 10املادة 

 SCCR/23/6ثالويقة 
 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 10املادة 

ندتعلي ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لهقات ا نغال تعل سـيقات ا  لتعل

نص  )1( تعاقدة أن  تعىل األطراف ا مل
يع جزاءات  يهنا عىل تو قيف قوا ن

بارش  بة وفعاةل عىل أي خشص  ينا سـ م
ية وهو  تا لعن عمل أاي من األفعال ا ل ً

تعلق ابجلزاءات  ييعرف أو، فامي 
يعرف أن  ية  باب اك ية، هل أ لاملد سـ فن

ٍّألفعال حتمل عىل ارتاكب تعد تكل ا
عىل أي حق من احلقوق اليت 

ّها هذه املعاهدة أو متكن من  تشمل
يه هّل ذكل أو  ختفذكل أو   :تس

تعاقدة يف  )1( ملنص األطراف ا ت
بة  نا يع جزاءات  يهنا عىل تو سـقوا م ق ن

بارش عن عمل  يوفعاةل عىل أي خشص 
ية وهو يعرف أو  تا لأاي من األفعال ا ل

تعلق  ية يهل، فامي  نابجلزاءات املد
يعرف أن تكل األفعال  ية  باب اك لأ فسـ
ٍّحتمل عىل ارتاكب تعد عىل أي حق 

ها هذه  تشملمن احلقوق اليت 
هّل  تساملعاهدة أو متكن من ذكل أو  ّ

يه  :ختفذكل أو 

نص  )1( تعاقدة أن  تعىل األطراف ا مل
يع جزاءات  يهنا عىل تو قيف قوا ن

بارش  بة وفعاةل عىل أي خشص  ينا سـ م
ية وهو عن عمل تا ل أاي من األفعال ا ل

تعلق ابجلزاءات  ييعرف أو هل، فامي 
يعرف أن تكل  ية  باب اك ية أ لاملد سـ فن
ٍّاألفعال حتمل عىل ارتاكب تعد عىل 

ها  تشملأي حق من احلقوق اليت 
ّهذه املعاهدة أو متكن من ذكل أو 

يه ختفهّل ذكل أو   :تس

 11املادة   تشطب هذه املادة
تعاقدة ملنص األطراف ا يهنا ت ن يف قوا

بة وفعاةل  نا يع جزاءات  سـعىل تو م ق
بارش عن عمل أاي  يعىل أي خشص 

ية  تا لمن األفعال ا باب ل سـأو هل أ
يعرف أن تكل األفعال حتمل  ية  لاك ف
عىل ارتاكب تعد عىل حق أو متكن 

يه هل ذكل أو  ختفمن ذكل أو   :تس
يري أية معلومات  تغحذف أو 

رضورية إلدارة احلقوق دون ترصحي؛ 
تريادها وتوزي بث أو ا سـع إشارات ا ل

ها  ها أو  توزيع أو إرسا نقلألغراض ا ل ل
هور دون ترصحي  مع علمه بأن مجلإىل ا

ية الرضورية  ناملعلومات اإللكرتو
إلدارة احلقوق قد حذفت من 

سابقة  ية أو من اإلشارة ا لاإلشارة ا ثب ل
ّبث أو غريت فهيا دون ترصحي  .لل

، إذنأن حيذف أو يغري، دون  "1"
لومات واردة يف شلك أية مع

إلكرتوين تكون رضورية إلدارة 
 احلقوق؛

 ترصحيأن حيذف أو يغري دون  "1"
ية رضورية  نأية معلومات إلكرتو

 إلدارة احلقوق؛

أن حيذف أو يغري دون ترصحي  "1"
أية معلومات إلكرتوين رضورية 

 إلدارة احلقوق؛

   

تورد ألغراض  "2" يسـوأن يوزع أو 
تات أعام توزيع  يا يد ل بثتثبل يع أو 

بثإرسال  ها إىل لأعامل ا ينقل أو 
هور أو  يحمجلا هور يتيرسل أو  للجم 

 أو إشارات بثأن يوزع  "2
يسـتوردها ألغراض إعادة اإلرسال 

بث أو  هور أو ا نقل إىل ا ّأو ا ل مجلل
ية تات إشاراهتا ا بثسخ  ي لن بث ، دون لت

أن يوزع إشارات حامةل  "2"
توردها ألغراض  يسـللربامج أو 

نقل  توزيع أو إعادة اإلرسال أو ا لا ل
بث أو  هور أو ا ّإىل ا ل اإلاتحة مجل
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تة ، مع إذن، دون مثبَّأعامل بث 
بث  لعلمه بأنه قد حذفت من معل ا
بث، أو غريت  سابقة  ّأو اإلشارة ا لل ل

بيث أو اإلشارة، دون  ليف العمل ا
إذن، معلومات واردة يف شلك 
إلكرتوين تكون رضورية إلدارة 

 .حلقوقا

، مع علمه بأن املعلومات ترصحي
ية الرضورية إلدارة احلقوق  ناإللكرتو

ية أو من اإلشارةقد حذفت من  لبث ا
بث سابقة  للاإلشارة ا ا ّ أو غريت فهيل

 .دون ترصحي

، دون ترصحي، مع علمه بأن للجمهور
ية الرضورية  ناملعلومات اإللكرتو

إلدارة احلقوق قد حذفت من 
اإلشارة احلامةل للربامج أو من 

بثاإلشار سابقة  للة ا ّ أو غريت فهيا ل
 .دون ترصحي

بارة  )2( املعلومات "بعيقصد 
، كام "الرضورية إلدارة احلقوق

وردت يف هذه املادة، املعلومات 
بث  ئة ا تعريف  سمح  لاليت  ي ب هت

بث وماكل أي حق يف معل  لومعل ا
رشوط  تعلقة  بث، أو املعلومات ا با مل ل

بث، وأية أرقام أو  لالاتفاع بعمل ا ن
رات ترمز إىل تكل املعلومات، شف

نرص من تكل  عمىت اكن أي 
ًاملعلومات ملحقا أو مقرتان مبا ييل ً :

بث، ) 1( سابقة  بث أو اإلشارة ا للا ل ل
أو ) 3(أو إعادة اإلرسال، ) 2(

بث،  يت معل ا لاإلرسال الالحق  بث لت
بت ) 4( َّأو إاتحة معل بث  مث

سخة عن معل ) 5(للجمهور،  نأو 
بت َّبث   .مث

بارة  )ط(2املادة  بعيقصد 
" املعلومات الرضورية إلدارة احلقوق"

ئة  تعريف  سمح  ياملعلومات اليت  ب هت
بث وماكل أي حق  بث وأعامل ا لا ل

تعلقة  بث أو املعلومات ا مليف أعامل ا ل
بث وأية  تخدام أعامل ا لرشوط ا سـ ب

أرقام أو شفرات ترمز إىل تكل 
نرص من  عاملعلومات، مىت اكن أي 

بث تكل املعلومات ملحقا ل بأعامل ا
بث أو مقرتان أو  سابقة  للاإلشارة ا ل

تخداهما وفقا للامدة   .6سـهبا، أو اب

بارة  )2( املعلومات "بعيقصد 
، كام "الرضورية إلدارة احلقوق

وردت يف هذه املادة، املعلومات 
بث  ئة ا تعريف  سمح  لاليت  ي ب هت

واإلشارة احلامةل للربامج وماكل أي 
ج أو حق يف اإلشارة احلامةل للربام

رشوط الاتفاع  تعلقة  ناملعلومات ا بمل
ابإلشارة احلامةل للربامج وأية أرقام أو 

شفرات ترمز إىل تكل املعلومات، 
نرص من تكل  عمىت اكن أي 

املعلومات ملحقا ابإلشارة احلامةل 
بث أو  سابقة  للللربامج أو اإلشارة ا ل

تفاع هبا وفقا للامدة  نمقرتان هبا، أو ابال
6. 
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يةاإلجراء  لشلكات ا
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  )لا

 18املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 SCCR/23/6ثالويقة 

 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(
يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

نصوص  تع ابحلقوق ا ملال خيضع ا لمت
علهيا يف هذه املعاهدة أو ممارسـهتا 

 .ألي إجراء شلكي

     

 

تحفظات  لا
يقات عىل ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6ث الويقة لتعلا  )لا

 19املادة 
 SCCR/24/5ثالويقة 

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 SCCR/23/6ثالويقة 

 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(
يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

سمح بأي حتفظ عىل هذه  ُال  ي
ًاملعاهدة، إال وفقا ألحاكم املواد 

) 3(10و) 2(9و) 3(7و) 3(4
 ).2(12و) 2(11و
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يق الزمين  لتطبا
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  SCCR/24/5ثالويقة  )لا

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 SCCR/23/6ثالويقة 

 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(
يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج

ند هيقات ا تعليقات الربازيل وموانكو  لتعل
 يوسورسا

نغال سـيقات ا  لتعل

بديل   1.20لا
تعاقدة أحاكم املادة  )1( ملبق األطراف ا  من 18تط

ية  ئات قاتفا بديل، عىل حقوق  يبرن، مع ما يلزم من  هت
نصوص علهيا يف هذه املعاهدة بث ا ملا  .ل

نصوص علهيا يف هذه املعاهدة  )2( ملال ختل امحلاية ا ّ ُ
بة  بة أو اتفاقات مربمة أو حقوق  مكتسـبأية أفعال مر تك
بة إىل لك  يذ اب ّبل دخول هذه املعاهدة حزي ا لنسـ نفل تق

تعاقد  .مطرف 
بديل   2.20لا

نصوص علهيا يف  )1( تعاقدة امحلاية ا ملنح األطراف ا مل مت
ند دخول  تة املوجودة  بث ا عهذه املعاهدة ألعامل ا ث بل مل
نجز  بث اليت  يع أعامل ا نفاذ و تهذه املعاهدة حزي ا ل مجل ل
بة إىل لك  نفاذ اب سـبعد دخول هذه املعاهدة حزي ا لنل

تعاقد  .مطرف 
، جيوز للطرف )1(ابلرمغ من أحاكم الفقرة  )2(
تعاقد أن يعلن، يف إخطار يودعه دلى املدير العام ملا

بق أحاكم املواد من  بو، أنه لن  يطللو  من 12 إىل 6ي
بث  لهذه املعاهدة أو أي حمك أو أكرث مهنا عىل أعامل ا

نفاذ  ند دخول هذه املعاهدة حزي ا تة املوجودة  لا ع بث مل
تعاقد بة إىل لك طرف  ماب وخبصوص ذكل . لنسـ

تعاقد، جيوز  تعاقدة األخرى أن ملالطرف ا مللألطراف ا
نجزة  بث ا يق املواد املذكورة عىل أعامل ا ملتقرص  ل تطب

بة إىل ذكل  نفاذ اب سـبعد دخول هذه املعاهدة حزي ا لنل
تعاقد  .ملالطرف ا

 13املادة     
تعاقدة األحاكم اليت  ملنفذ األطراف ا ت
رشوع هذه املعاهدة  يق  منظم  ب تطت

ية اليت جتري  لبثيف حاةل األعامل ا
نفاذ واليت  لبل دخول املعاهدة حزي ا ق
شموةل يف مدة امحلاية ويف  مال تزال 
ية اليت جتري عقب  لبثحاةل األعامل ا

نفاذ  .لدخول هذه املعاهدة حزي ا
يقات  :لتعلا

 18يامتىش الاقرتاح مع أحاكم املادة 
نفات  ية برن محلاية ا ملصمن اتفا ق
ية، مع ما يلزم من  ية وا ناألد لفب

 من 13 يف املادة تبديل، اليت ترد
شأن حق املؤلف  بو  بمعاهدة الو ي

شأن  من 22واملادة  بو  بمعاهدة الو ي
يل الصويت  .لتسجاألداء وا
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 أحاكم عن إنفاذ احلقوق
يقات عىل الويقة  ثا ياابن (SCCR/24/3ثالويقة  SCCR/23/6لتعل  SCCR/24/5ثالويقة  )لا

يك( يا وا ملكسـنوب أفر يق  )ج
 SCCR/23/6ثالويقة 

 )SCCR/23/6 Rev ثالويقة(
يا وا( ملنوب أفر يق  )كسـيكج

ند هيقات ا ييقات الربازيل وموانكو وسورسا لتعل نغال تعل سـيقات ا  لتعل

تعاقدة بأن  )1( ملهد األطراف ا تتع
نتأخذ، وفقا ألنظمهتا القانوية،  ً

يق هذه  تدابري الالزمة لضامن  با تطل
 .املعاهدة

تعاقدة بأن  )1( ملهد األطراف ا تتع
تدا لتخذ ا يق ت تطببري الالزمة لضامن 

 .نهذه املعاهدة، وفقا ألنظمهتا القانوية

تعاقدة بأن  .1 ملهد األطراف ا تتع
يق  تدابري الالزمة لضامن  بتخذ ا ل تطت
 .نهذه املعاهدة، وفقا ألنظمهتا القانوية

 12املادة   
 والعقوابتاإلجراءات 

متد يف  تعتعني عىل األطراف أن  ي
ية إجراءات م طنرشيعاهتا الو صممة ت

ها  مينحلضامن احرتام احلقوق اليت 
سامح ابختاذ  للرشوع هذه املعاهدة  م

إجراءات فعاةل ضد أي فعل 
بث،  ئات ا لتعارض مع حقوق  ي هي

نع أي  ملمبا يف ذكل اجلزاءات الالزمة 
 .ٍتعد

تعاقدة أن  )2( ملتكفل األطراف ا
سمح  يهنا إجراءات إنفاذ  تتضمن قوا نت

ٍّد عىل ابختاذ تدابري فعاةل ضد أي تع
ٍاحلقوق أو انهتاك ألي حظر مما 

تغطيه هذه املعاهدة، مبا يف ذكل 
تعدايت  نع ا يع اجلزاءات العاجةل  لتو مل ق

تعدايت  لواجلزاءات اليت تعد رادعا  ً ّ َ ُ
 .أخرى

تعاقدة أن  )2( ملتكفل األطراف ا
سمح  يهنا إجراءات إنفاذ  تتضمن قوا نت
ابختاذ تدابري فعاةل ضد أي حاةل من 

ت عدي عىل احلقوق أو لحاالت ا
تخدام بدون ترصحي اليت تغطهيا  سـالا

، مبا يف ذكل هذه املعاهدة أو حتظرها
تعدايت  نع ا يع اجلزاءات املعجةل  لتو مل َّ ق
تعدايت  لواجلزاءات اليت تعد رادعا  ّ َ ُ

 .أخرى

تعاقدة أن  .2 ملتكفل األطراف ا
سمح  يهنا إجراءات إنفاذ  تتضمن قوا نت

ٍّتعد عىل ابختاذ تدابري فعاةل ضد أي 
ٍانهتاك ألي حظر مما احلقوق أو 

 هذه املعاهدة، مبا يف ذكل تغطيه
تعدايت  نع ا يع اجلزاءات املعجةل  لتو مل َّ ق
تعدايت  لواجلزاءات اليت تعد رادعا  ّ َ ُ

 .أخرى
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