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رشوع الاقرتاح اجلديد يدية حول  ممالحظة   مته

ياابن هذا الاقرتاح يف  .2012  مايو23 لقدم وفد ا

بث ابألساس إىل  ئات ا شأن حامية  رشوع الاقرتاح اجلديد  ند  لو ي هب م بديةليست  الواردة يف لالاقرتاحات ا
 .لوخيزتها SCCR/15/2 ثالويقة

رشوع هو ل  األسايسهدفلاو شات العامتد املعاهدة اجلديدةمرن نص تقدميملهذا ا نا ق وامليض قدما اب يع أحاكم هذا .مل مج و
ياابن ية . لالاقرتاح ال تعرب ابلرضورة عن موقف ا ياابن حبق تعديل الاقرتاح أو تقدمي اقرتاحات إضا تفظ حكومة ا فوذلا،  ل حت
ية الحقة شات دوية أو  نا نادا إىل  حملا ل ق م  .ست

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةادلورة اخلاوبعد انعقاد  نة ادلامئة ا ية  ثا نصة ا للج ن نة (ملعل ش انقلا ظل، 2007 ن يف يويو)للجا
بث ديث حتحول  ئات ا لحامية  نوات تقرباهي نة مخلس  يجاراي يف ا سـ ثري SCCR/15/2 ثورمغ أن الويقة. للج توي عىل  ك  حت
بديةلمن  نحن نرى أنه بإماكنا لالاقرتاحات ا ن،  نةيةلبدلاحات االاقرت اخزتالف شات يف ا نا نادا إىل ما أجري من  للج ا ق م  .ست

نا إعدادومن أجل  تكامل حتديدعلي معاهدة جديدة،  ية العامة سـا ها وفقا لوالية ا ها ونطا مجلع موضوع امحلاية وهد ق ف
نة اإلشارات املرسةل امحلايةوفامي خيص هدف. 2007 لسـنة هدف هو توفري امحلاية من قر نكر أن ا ص، فال أحد  بث أو لي ل عرب ا

بيل بث ا لكا يديل توصل إىل إجامع عىل أن هدف امحلاية هو اإلشارات وعالوة عىل ذكل، . لتقل ابملعىن ا لنحن عىل وشك ا ف
يدي بيل ابملعىن ا بث ا بث وا تقلاملرسةل عرب ا ل لل بقى نطاق امحلاية . لك يديو ناء اذلي مل حموضع اخلالف الو يه أ سم  ث  فحي

 .الاجامتعات

نا   أنواجلدير ابذلكر تهيستند إىل اقرتاح شـنقا يك مقد يا وا نوب أفر ملكسـ  يق بيد أن ). SCCR/23/6 ثالويقة(ج
تني يث نطاق SCCR/15/2  وSCCR/23/6 ثيقالو حتلفان من  يقخت رسورين . لتطبا نكون  مو سخة للغاية سـ سامه ا نأن  لت
شات عرب املقارنة بني الاقرتاحنيSCCR/15/2 ث للويقةاخملزتةل نا ق يف إثراء ا  .مل

يه، نقدم  شأن مرشوع الاقرتاح علو بثباجلديد  ئات ا لحامية  سخة ،هي بديةلتلالقرتاحا خمزتةلن وهو   الواردة يف ل ا
شاتSCCR/15/2 ثالويقة نا يكون أساسا  ق،  للم بدأ. ل بىن  مو شات ونرحب ابقرتاحات بديةل املرونة نت نا سفر عهنا ا ق أخرى  مل ت

نة القادمة ياغة معاهدة . للجبني ادلول األعضاء يف دورات ا نا واإلرساع يف  رشوع يف إثراء نقا سامه ا صونأمل يف أن  شـ ملي
بث ئات ا شأن  لجديدة  ي  .هب
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باجة نوان وادل ية عىل ا ييقات تو لع يح  ضتعل

باجة الواردة يف الويقة 1.0 ها ادل باجة يه  ثادل ي ناء إضافةSCCR/15/2 نفسي ثقايف يف  إشارة إىلسـتث، اب نوع ا ية ا ل أ ت لمه
 .الفقرة الرابعة

باجةّوحتدد  2.0 تعلقة هبايادل ية ا بارات الر شود من املعاهدة وتطرح احلجج والا هدف ا مل ا سـ ت ين ئع مل يغ منت الفقرات . ل صو
يل الصويت شأن األداء وا بو  باجة معاهدة الو بعني يف د منوذج واألسلوب ا سجاألربع األوىل عىل غرار ا ب ي ي تت لمل  .ل

يغت  3.0 باجة عىل غرار الفقرة األوىلصو يل الصويت، مع ما ي من ادل شأن األداء وا بو  سجالفقرة األوىل من معاهدة الو ب لتي
ية  ية وا نفات األد ية برن محلاية ا باجة اتفا همت من الفقرة األوىل من د بديل، واليت اكنت قد ا نيلزم من  ب ملص ي لفت قسـ ية (ُتل قاتفا

 ).برن

ية و 4.0 ثا نالفقرة ا بول ها من معاهدة الو ينقوةل عن الفقرة املقابةل  ل يل الصويتم شأن األداء وا سج   .لتب

يغت  5.0 ثةصو ثا لالفقرة ا يل الصويت، مع ما يلزم من ل شأن األداء وا بو  ها من معاهدة الو سج عىل غرار الفقرة املقابةل  ب لتي ل
بثنالاتفاع ب"ّوتؤكد اإلشارة إىل . تبديل نة" " دون ترصحيلأعامل ا يفة ماكحفة القر صو نوطة ابملعاهدة" ظ  .ملا

بديل الرابعة الفقرةو 6.0 يل الصويت، مع ما يلزم من  شأن األداء وا بو  ها من معاهدة الو تنقوةل عن الفقرة املقابةل  سج ب لتي ل  .م
ثقايف نوع ا ية ا نص اجلديد اإلشارة إىل أ يفت إىل هذا ا لوأ ت مه ل  .لض

سةوتضع  7.0 هدف األمسى الرايم إىل عدم اإلساءة إىل حقوق ماليك املواد اليت مالفقرة اخلا ن ا بثقلها تل ، واحلرص لأعامل ا
 .عىل إقرار تكل احلقوق

ّوشدد  8.0 سادسةت ئات لالفقرة ا بثهي عىل الفوائد اليت تعود هبا حامية   . عىل غريها من أحصاب احلقوقلا
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باجة  يادل

تعاقدة  ،ملإن األطراف ا

بة ئات غإذ حتدوها الر بثهي يف تطوير حامية حقوق  ية والاساق، واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل أكرب قدرلا ت ممكن من الفعا  ل

تصادية وإذ تقر تطورات يف اجملاالت الا نامجة عن ا سائل ا بة  نا يق قواعد دوية جديدة إلجياد حلول  ق ابحلاجة إىل  لم ل للم سـ ل تطب
ية، نولو ية وا ثقا ية وا جوالاجامت تك لف ل  ع

يا املعلومات والاتصاالت وتقارهبا مما أدى إوإذ تقر نولو تطور  يق  ج ابألثر ا تك ّ ل هور إماكيات وفرص مزتايدة لالتفاع لعم نىل  ن ظ
بثب  ً دون ترصحي داخل احلدود وخارهجا أيضا،لأعامل ا

ئات ّوإذ تقر بثهي ابحلاجة إىل احملافظة عىل توازن بني حقوق  بحث لا تعلمي وا هور، ال سـامي يف جماالت ا ل ومصلحة عامة ا ل مجل
ثقايفنوإماكية الاطالع عىل املعلومات، نوع ا ية ا ل وبأ ت  ،لمه

ئات ّوإذ تقر شاء نظام دويل محلاية  ي هبدف إ بثهن  دون اإلساءة إىل حقوق أحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف لا
ها  ية اليت  نفات وغريها من املوضوعات ا حتملا حملم بثملص ئات لأعامل ا بثهي، وابحلاجة إىل أن تعرتف  تكل احلقوق،لا  ب 

شدد ّوإذ  سقة من  عىل الفوائد اليت تعود عىل املؤلفت يالت الصوية بفضل امحلاية الفعاةل وا تجي ا ناين األداء و تّني و ت سج ملن لتم ف
بثنالاتفاع غري القانوين ب  ،لأعامل ا

 :قد اتفقت عىل ما ييل
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ية عىل املادة  يحيقات تو يات ومعاهدات أخرىالعالقة  (1ضتعل  )قابتفا

نعقدة يف 1.1 ية ا شاورة غري الر شاركني يف ا يع ا ملوافق  مس مل مل  عىل رضورة أن تكون املعاهدة اجلديدة 2011  نومفرب26 مج
يه، فإن . مسـتقةل يك1 املادةعلو يا وا نوب أفر ها املادة الواردة يف اقرتاح  ملكسـ يه  يق ج  .نفس

توي  2.1 شأن حق " بند شامل للمحافظة عىل احلقوق" عىل )1(الفقرة حتو يات واملعاهدات القامئة  بشري إىل سائر الاتفا ُ قي
 .قوق اجملاورةاملؤلف واحل

توي  3.1 تعلق حبامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل غرار منوذج " بند عدم اإلخالل ابحلقوق" عىل )2(الفقرة حتو يفامي 
ية روما واملادة  يل الصويت) 2(1قاملادة األوىل من اتفا شأن األداء وا بو  سجمن معاهدة الو ب  .لتي

توي  4.1 تعلق بأية معاهدات أخرى" ةل وعدم اإلخالل ابحلقوقبند انعدام الص" عىل )3(الفقرة حتو تكون . يفامي  سـو
 .تاملعاهدة معاهدة قامئة بذاهتا أي غري مربطة يف جوهرها بأية معاهدة أخرى

 1املادة 

يات ومعاهدات أخرى  قعالقة هذه املعاهدة ابتفا

يا عىل .1 ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من احلقوق والالزتامات املرتبة حا ت ّ بعض اآلخر ل ها جتاه ا تعاقدة  ل األطراف ا بعضمل
ناول حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ية األطراف  نا ية أو  تتناء عىل أية معاهدة دوية أو إ ئ ث مي ل  .قلب

نة يف  .2 ها يف املواد ا ناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة عىل حا نوحة  تضمَّبقي امحلاية ا ب ملم ملت ل ُ
بث وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكلإشارا ّت ا تكل . ل سري أي حمك من أحاكم هذه املعاهدة مبا خيل  يه، ال جيوز  بو تف عل
 .امحلاية

هذه املعاهدة أية صةل بأية معاهدات أخرى، وال ختل بأية حقوق أو الزتامات مرتبة علهيا .3 تست  لي  .ل
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ية عىل املادة يحيقات تو  )تعاريف (2 ضتعل

تع 1.2 هاريلا ها ونطا تكامل حتديد موضع معاهدة جديدة وهد نرص رييس يف ا قف  ف سـئ نص الوارد . ع نص هو ذات ا لوهذا ا ل
يد اذليSCCR/15/2 ثيف الويقة بع ا لتقل و بو يت ية روما ومعاهدة الو يه املعاهدات يف جمال احلقوق اجملاورة واتفا ي درجت  قعل

يل الصويت سجشأن األداء وا نيتع وتامتىش هذه األحاكم م. لتب ية العامة  لسوالية ا وأمه نقطة يف هذا . 2007 و2006 مجلع
نص هو أن تعريف  بث"لا بل " لا شمل اإلرسال عرب اإلنرتنت ولو مت ذكل اإلرسال من  بغي أن  قيف معاهدة جديدة ال  ّن ي ي

يدية بيل ا بث ا بث أو ا تقلئات ا ل ل لي  .لكه

بث"يوشمل تعريف  2.2 ند " لا تعريف) أ(لبيف ا يديلا يه مل التقل ا يه . للبثعلتعارف  تعريف مبا درجت  يد هذا ا علو ل ّ يتق
هوم  بث"مفمعاهدات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت حترص  ية أي مبوجات الراديو " لا سلكيف أوجه اإلرسال بوسائل ال

هرتزية يود يف الفضاء أي موجات الراديو أو املوجات ا رشة بال  لا ق هوم . ملنت شمل  مفوال  بث"ي . سال سليكًإذا أي إر" لا
هوم  يقوم عىل  تعريف  سريات املعاهدات القامئة ألن ذكل ا هور أي مغوض أو تداخل يف  ناك إماكية  ست  مفو سـلظ ل تف ن ه لي

بث" يه" لا تعارف  علا تعريف الوارد يف املادة . مل تعريف عىل غرار ا يغ ا لوقد  ل يل 2ص شأن األداء وا بو  سج من معاهدة الو ب لتي
منوذيج وتقوم امجلةل األوىل من . الصويت تعريف ا تعريف عىل ا لا ل ية روما) و(3 الوارد يف املادة للبثل بق . قمن اتفا ّو تط

يا(11 املادة ًاث بث ذاته) ن هوم ا ية برن  لمن اتفا مف بارة . ق يض عن  متال، ا نص اكمال  عوحىت يكون ا تع سـل ً مكً األصوات أو "ّ
بعد ومن ا". األصوات أو الصور أو الصور واألصوات"بعبارة " الصور واألصوات باكت "يُستملقرتح أن  لشـاإلرسال عرب ا

بث"من " باحلاسوية ثابة " لا باكت احلاسوية  مبلدلالةل بصورة واحضة عىل أن الغرض هو أال يكون اإلرسال عرب ا ب  حىت بثلشـ
ية  .سلكوإن مت ذكل اإلرسال ابلوسائل الال

ًواقرتح بعض الوفود تعريفا أوسع نطاقا ملصطلح  3.2 بث"ً نحرص يف " لا شمل أيضا اإلرسال يال  ياإلرسال الالسليك بل 
سليك،  ساتل"لا بل أو ا لمبا يف ذكل اإلرسال اب يق ملصطلح ". لك رشوع الاقرتاح األسايس تعريف أ ضويرد يف  بث"م " لا

يه املعاهدات القامئة يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عليا وما درجت  ًشـ يه . مت ية، مبا  فأما اإلرسال ابلوسائل ا لسلك
رشوع الاقرتاح األسايس مبصطلح اإل يعرف يف  بيل،  مرسال ا َّ ف بيل"لك بث ا لكا يق ". ل نطاق  تعلق  ية فامي  يجة الهنا بوا ب ي تطئ لنت

نفصلني الواحد ملصطلح (املعاهدة  متقدمي تعريفني  بث"ب بيل"واآلخر ملصطلح " لا بث ا لكا تعامل ") ل سـيه ذاهتا احملصةل اب
تعريف األوسع ملصطلح  بث"لا  ".لا

ند وي 4.2 لبعرف ا بيل"مصطلح ) ب(ّ بث ا لكا تعريف عىل غرار تعريف مصطلح ". ل يغ هذا ا لوقد  بث"ص ند " لا ) أ(لبيف ا
بديل يل الصويت، مع ما يلزم من  شأن األداء وا بو  تويف معاهدة الو سج ب هوم . لتي بيل"مفو بث ا لكا حمصور يف اإلرسال " ل

سليك شمل . لا بيل"يوال  بث ا لكا ساتلفأي إرسال السليك، مبا " ل تعلق . ليه اإلرسال اب سريي ا ند ا تعريف اب تفظ ا ملو تف ب ل لحي ل
هوم . ابإلشارات اجملفرة شمل  مفوال  بيل"ي بث ا لكا ّ باكت احلاسوية" "ل باإلرسال عرب ا بعاد " لشـ تبب ذاته اذلي دفع إىل ا سس لل

باكت احلاسوية" باإلرسال عرب ا هوم " لشـ بث"مفمن   ."لا

ند  5.2 توي ا بو بث"ح عىل تعريف مصطل) ج(لحي لئة ا بيل"ومصطلح " هي بث ا لكئة ا ل نة ". هي شات يف ا نا ناء ا للجوأ ق مل ث
ناء عىل املعاهدة يدين من امحلاية  تعلق ابألشخاص ا بادلامئة، أشري إىل احلاجة إىل وضع بعض احلدود فامي  فال ميكن . ملسـتفي

بار لك من يرسل إشارات حامةل لربامج  ّا ٍئة بث"عت بيل"أو " هي بث ا لكئة  لل ند و". هي تعريف املقرتح يف ا بتألف ا ل من ) ج(لي
ية يه نارص ر سـثالثة  شخص ) 1: (ئيع نواي"ليكون ا ًخشصا  مع تخذ ) 2(، "ً ّو بادرة"ي تحمل " ملا ّو ية"ي سؤو لا ، "اإلرسال"يف " مل

 ".جتميع مواد اإلرسال وجدولهتا"ويف ) 3(

ند  6.2 توي ا بو هوم ". إعادة اإلرسال"عىل تعريف ) د(لحي مفويضم  يع أوجه إعادة "إلرسالإعادة ا"ّ شلك املعرف به،  مج، اب َّل
بث وإعادة اإلرسال  ية مبا فهيا امجلع بني الوسائل، وشمل إعادة ا ية والال يةل اكنت، أي ابلوسائل ا ّاإلرسال بأية و ل ي سلكسـ لسلك

باكت احلاسوية بل وإعادة اإلرسال عرب ا ية أو اب بابلوسائل ا لشـ لك سـبان إال إذا قام هبا حلوال تؤخذ إعادة اإلرسال يف ا. لسلك
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هور ها ا ية  ئة اإلرسال األ مجلخشص خالف  ليسـتقبل صل تعريف املقرتح. هي تجىل ذكل رصاحة يف ا لو ودعت لك الاقرتاحات . ي
شأن احلقوق نود  تعاريف أو يف ا شلك واسع إما يف ا يق أو  شلك  هوم إعادة اإلرسال  بإىل األخذ  ب ل ب ض لب ّ َّويف شلكه املعرف . مبف

شم رشوط،  يغري ا بغي . مجيع الاقرتاحات يف جوهرها" إعادة اإلرسال"ل مصطلح مل يان أن امحلاية  بارات  يه  يفت إ ينوأ ب ع ل لض
شمل إعادة اإلرسال الالحق تعريف حمصور يف إعادة اإلرسال املزتامن فقط. تأن  بع يف ذكل تعريف . لوا ّو بث"يت ّإعادة ا يف " ل

بث املزتامن اذل ترص عىل ا ية روما واذلي  لاتفا يق ئة بث أخرىجتي ق ئة بث لربانمج  يريه  هي ية برن أسلواب مماثال . ه بع اتفا ًو ً ق ّت ت
نص املادة  ّإذ  يا(11ت ًاث هوم إعادة اإلرسال املزتامن " 2)"1)(ن تعمل  نفاهتم املذاعة، و مفمهنا عىل حقوق املؤلفني يف  سـ تمص

بث(" يا أو بإعادة ا هور  نقل إىل ا ّا ل ًل سلك  ").مجل

تعريف إىل القول 7.2 ند ا لو ميكن يست يت لإلرسال األصيل،  تعامل  ف بأن اإلرسال غري املزتامن ال ميكن أن يمت إال اب تثب سـ
بار ذكل اإلرسال اآلخر إرساال جديدا تايل ا ًاب ً ت ّوقد مزيت بعض الوفود يف اقرتاحاهتا بني إعادة اإلرسال املزتامن واإلرسال . عل

يت) املؤجل( ثاري يف إعادة اإلرسال أيضا اإلرسال واقرتح عدد من الوفود األخرى. تثبالقامئ عىل  شمل احلق الا ً أن  سـتئ ي
يت) املؤجل( بث ابمحلاية من اإلرسال املؤجل القامئ . تثبالقامئ عىل  ئات ا تع  ها بطريقة أو بأخرى أن  لواقرتحت الوفود  ي همت ّ ت لكّ

يت سأةل، يرد أدانه عرض مادة قامئة بذاهتا ويه. تثبعىل  ناول تكل ا ملو يتبشأ 11  املادةلت تايل  للتثبن اإلرسال ا  .ل

ند  8.2 توي ا بو بارة )ه(لحي يق جدا  يق و لع، ألغراض املعاهدة، عىل تعريف د ًض ّ ّ هور"ق نقل إىل ا مجلا يوشري إىل حاةل ". ل
يه األداء  هور حارض يف املاكن اذلي يمت  فخاصة ويه األداء أمام  يل("مج تو صا ويأخذ ). أو ما إىل ذكل" العرض"أو " ل

تع هوم ا ملسـاب بة إىل الربامج املف لمل اب شمل نقل مواد ) د(13 يف املادة نتلفزيويةلنسـ ية روما، ويذهب أبعد من ذكل  ليمن اتفا ق
هور مع األصوات والصور واألصوات نقل . مجلبرامج اإلرسال أو إعادة اإلرسال إىل ا نوع من ا شمل ذكل ا لوميكن أن  ل ي

بال اإلشارة وعرض مواد  بثسـتقا هور يف لمعل ا م عىل ا ندق مجل فـى أو رواق  يامن أو أوقه لس داخل املعارض أو عىل شاشات ا
هور توحة  للجميف أماكن أخرى  هور من الاسـامتع إىل مواد الربانمج و. مف تعريف متكني ا شمل ا مجلومن املقصود أن  ل أو /ي

ترص وجاء يف اقرتاح واح.  املذكورة أعاله األماكنمشاهدهتا بواسطة هجاز راديو أو تلفزيون يوجد يف أحد نقل إىل "يقد أن  لا
هور ية روما" مجلا تلفزيون كام هو احلال يف اتفا قعىل ا يع نطاق . ل هور"سـودعت اقرتاحات أخرى إىل تو نقل إىل ا مجلا ليشمل " ل

نقل" يل"أو " لا تو صا يت لإلرسال" ل هور انطالقا من  بإىل ا تثمجل ترص احلق يف نواقرتح بعض الوفود أ. ً هور"يق  نقل إىل ا مجلا " ل
هور فقط لقاء دفع رمس لدلخولعىل األ تاح  للجمماكن اليت  ياق املادويرد حت. ت وجتدر اإلشارة . 7 ةسـديد نطاق ذكل احلق يف 

بارة  هور "عإىل أن  نقل إىل ا مجلا يةل(ل بو )" سـبأية طريقة أو و ية روما ويف معاهدة الو نة يف اتفا با تخدمت ألغراض  يقد ا ي ت قسـ م
يل الصويت ويف اتف سجشأن األداء وا تخداهما يف هذا الصك لتب شأن حق املؤلف ابملقارنة مع ا بو  ية برن ويف معاهدة الو سـا ب ي ق

يات املذكورة تخداهما يف لك واحدة من تكل املعاهدات والاتفا قاجلديد وابملقارنة أيضا مع ا ّ سـ ً. 

ند  9.2 لبويعرف ا يت"مصطلح ) ه(ّ يت"وهو مصاغ عىل غرار تعريف مصطلح ". لتثبا شأن يف معاهدة ال" لتثبا بو  بو ي
يل الصويت بارة . لتسجاألداء وا يفت  عوقد أ بارة " أو الصور أو الصور واألصوات"ض يوشمل ". جتسـيد لألصوات"عبعد 

يد"مصطلح  ها إشارة " لتجسـا حتمليةل إدراج مواد برانمج  يةل وأية دعامة اكنتأوحص تعامل أية و ها اب سـ  سـ وجتدر . تسجيل
يت، كام لتثباإلشارة أيضا إىل أن تعريف ا يل الصويت، ً شأن األداء وا بو  تعريف املقابل هل يف معاهدة الو سج هو احلال يف ا ب ي لتل

يت يد إىل  يف، املدة الالزمة يك يفيض ا يث ا يث المك وال من  بال حيدد، ال من  لك ح تثح لتجسـ ّ ناك أية رشوط ليستو. ّ ه 
يد بات الرضوريني  سـشأن ادلوام أو ا ث تجب  .للل
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 2املادة 

 تعاريف

 :عاهدةألغراض هذه امل

بث"يقصد بلكمة  )أ( ها " لا ية  ها، بوسائل ال يل  بلإرسال األصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو  سلك ليسـتقل متث
هور ساتل من ابب . مجلا يل يمت عرب ا ترب لك إرسال من ذكل ا لو ب بث"لقيع ترب اإلرسال الالسليك إلشارات جمفرة . ًأيضا" لا َّو يع

بث"من ابب  هور تيف احلاالت اليت " لا تاح فهيا ذكل  تجفري أو  يةل بفك ا يةل ا هور الو بث  ئة ا للجميح فهيا  لكف للجم يت ل سـ ل هي
بث ئة ا لمبوافقة  هم من لكمة . هي بث"ُيفوال  باكت احلاسوية؛" لا شمل أوجه اإلرسال عرب ا بأهنا  شـ  لت

بارة  )ب( بعيقصد  بيل"ُ بث ا لكا ها، " ل يل  لإرسال األصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو  ية، متث سلكبوسائل 
هور مجلها ا ية من ابب . ليسـتقبل ترب إرسال إشارات جمفرة بوسائل  سلكو َّ بيل"ُيع بث ا لكا بث " ل ئة ا يح فهيا  ليف احلاالت اليت  هي تت

بيل بث ا ئة ا هور مبوافقة  تاح فهيا ذكل  تجفري أو  يةل بفك ا يةل ا هور الو بيل  لكا للجم لكف للجم للك ي ي ل هسـ بارة . ّ هم من  عوال  بث "ُيف لا
ب باكت احلاسوية؛" يللكا شمل أوجه اإلرسال عرب ا بأهنا  شـ  لت

بارة  )ج( بث"بعيقصد  لئة ا بارة " هي بيل"عو بث ا لكئة ا ل ته إرسال " هي سؤو نه و بادرة  نوي اذلي 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

يه " إعادة اإلرسال"بعبارة يقصد  )د( شار إ ية اإلرسال ا بيل األ بث ا بث أو ا ئة ا لأن يرسل أي خشص خالف  مل صل ل ل لكي ه
هم من اإلرسال املزتامن إلعادة ) ب(أو ) أ(يف الفقرة  يةل، و هور، عىل حنو مزتامن وبأية و بهل ا يفمن هذه املادة  مجل ُتق سـ ليسـ

 ًاإلرسال أنه إعادة إرسال أيضا؛

بار )ه( هور"ة بعيقصد  نقل إىل ا مجلا شار إلهيا يف األحاكم " ل متكني من الاسـامتع إىل الربامج املرسةل ابألوجه ا ملا أو ) أ(ل
هور؛) د(أو ) ج( تاحة  شاهدهتا، يف أماكن  للجممن هذه املادة، أو الاسـامتع إلهيا و م  م

يت"يقصد بلكمة  )و( يد لألصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو للك" لتثبا جتسـلك  نه ّ ها، ميكن ابالنطالق  يل  م  ل متث
ها بأداة ما ها أو  سا ها أو ا نقلإدرا خ  .سـتنك
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ية عىل املادة يحيقات تو يق (3 ضتعل  )لتطبنطاق ا

يق بطريقة رصحية ودون مغوض3 صيغت أحاكم املادة 1.3 سـىن حتديد نطاق ا يث  بت  ب ور ت لتطحب ي ِّ  .ت

ّوبني الفقرة  2.3 يزي بني ادلعامة واملضمون هبد) 1(ت يه يف املعاهدة بوضوحلمتا نصوص  علف تعريف نطاق امحلاية ا . مل
نفات وغريها . مفوضوع امحلاية هو اإلشارة احلامةل للربامج نفصةل متاما عن حامية ا نصوص علهيا يف هذه املعاهدة  ملصوامحلاية ا ًمل م

ه ية اليت  حتملمن املواد ا  . اإلشاراتاحملم

نطاق )2(الفقرة ُوتريس  3.3 بثل الركن األسايس  ليق املعاهدة يف جمال ا  .تطب

شمل حقوق )3(الفقرة و 4.3 بديل، يك  يه، مع ما يلزم من  ناء  تعاقدة نطاق امحلاية  ي يه احلمك اذلي متدد األطراف ا ت عل ب مل ّ
بيل بث ا لكئات ا ل  .هي

توي  5.3 يق املعاهدة)4(الفقرة حتو بعد بعض أوجه اإلرسال من نطاق  تطب عىل أحاكم   .تست

بعد أحاك 6.3 شطة إعادة اإلرسال"1)"4(الفقرة م تستو يع أ ن من امحلاية  بث وإعادة اإلرسال . مج ّوشمل ذكل إعادة ا ل ي
بل وبأية طريقة أخرى سليك واب لكا بث. ل ثال إعادة ا يح ذكل  ّوميكن تو ل مب بث. ض بث يه ا لوإعادة ا بث . ّل يد ا ّوما يذيعه من  ل ُيع َ

ئة بث أخرىمعل بثإمنا هو  تعريف الوارد . لهي  سب ا لو ئة بث أبدا)ج(5يف املادة ح بث  يد ا ترب من  ً، لن  ي ل يع هيع ّ َ فليست . ُ
يع مواد اإلرسال وال جدولهتا هور وال  ية يف اإلرسال إىل ا سؤو بادرة وال ا جتمهل ال ا ل مل تضح من تعريف . مجلمل يوبعا ذلكل،  ًت

بث" لئات ا بث"أن مصطلح " هي ّإعادة ا ناء عىل املعاهدةدائرةخيرج من " ل هوم إعادة وم. ب امحلاية  بعاد  نطقي جدا ا مفن ا ست ً مل
بل وإعادة اإلرسال عرب  ية أو اب بث وإعادة اإلرسال ابلوسائل ا لكاإلرسال بأمكهل من دائرة امحلاية، مبا يف ذكل إعادة ا لسلك ّ ل

باكت احلاسوية با تايل عىل أن ذكل ال يؤثر بأي شلك . لشـ يد اب تأ بغي ا لو ك ل نح ألمنين حصاب سـُتم األشاكل يف امحلاية اليت 
ناء عىل املعاهدة  بيل(باحلقوق  بث ا بث وا ئات ا لكأي  ل ل ها) هي ية املرسةل أو املعاد إرسا هم األ لمن أية إعادة إرسال لربا . صلجم

بيثفاملصدر األصيل  تعلق بربانجمه األصيللللعمل ا تع ابمحلاية فامي  بيل يظل  ي أو ا يمت ئة عامةل يف لك يد إرساهل  ي املرسل اذلي  هتع
 .إلرسالجمال إعادة ا

ناء عىل الطلب أو اإلرسال "2)"4(الفقرة واألحاكم الواردة يف  7.3 يع أوجه اإلرسال  بعد  سريية يف األساس، و ب  مج تستتف
تفاعيل من نطاق املعاهدة باكت احلاسوية. لا يهتا عرب ا بوتكل أوجه من اإلرسال تمت يف أ لشـ تعاريف، فإن لك . غلب ّوناء عىل ا ل ب

باكت بيليةب احلاسولشـأوجه اإلرسال عرب ا بث ا بث وال يف ابب ا لك ال تدخل يف ابب ا ل  .ل

تعلق ب 8.3 بث ابمحلاية فامي  ئات ا تع  يو ل ي همت يةت ها ا ثأعام ، يف بعض احلاالت، كأن يكون ذكل عاملاأل  تكلوقد ترسل. لبل
ي باكت ا تعامل اإلرسال عرب ا ها اب يط املدين، إىل من  ية أو ألغراض ا باب جغرا بلأل شـ سـ تخط لكسـ لت سلمل سمل أوال يف ًة بعد أن  تت

ية ها ا ثأعام ناء عىل تعريفهُّدوال يع. لبل شاط من ابب إعادة اإلرسال  ً هذا ا ب تعلق ب. لن بث ابمحلاية فامي  ئات ا تع  يإذ  ل ي همت ها ت لأعام
ية بل يف مرحةل من املراحللبثا بث كأن يكون ذكل. لك حىت إذا أرسلهتا اب تعانة بوسائل ا بل الا بث اب ئات ا لوجيوز  سـ ل لكي  له

ساكن اليت تغطهي يةل ا ناطق  ليف ا قل بكهتاامل بل ابمحلاية ذاهتا حىت لو مت اإلرسال عىل . شـ  بث اب ئات ا َّوحيظى ما ترسهل  لك ل هي
ثال هواء  ًا م  .ل
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 3 املادة

يقنطاق  لتطب ا

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

تعلق ب )2( بث فامي  ئات ا يبق أحاكم هذه املعاهدة عىل حامية  ل ي هتط يةَّ ها ا ثأعام  .لبل

بث ا )3( ئات ا بديل، عىل حامية  لبق أحاكم هذه املعاهدة، مع ما يلزم من  ي ت هتط تعلق َّ يبيل فامي  يةلك ها ا ثبأعام يةلبل  .لكبل ا

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

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

هو "2" باهلمجلأي إرسال يف احلاالت اليت ميكن فهيا ألفراد من ا سه وقت اإلرسال وماكن ا تار الواحد مهنم  سـتقر أن  نف  .بخي
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ية عىل املادة يحيقات تو يدون من امحلاية (4 ضتعل  )ملسـتفا

ئات 4املادة تنشئ  1.4 ية  نح املعامةل الو ناد  ي ضوابط اإل ن مل هسـ بثلط ناء عىل املادةلا  .5 ب 

ية روما، مما يهذا احلمكويقوم  2.4 هوم اتفا ق عىل  بو  من 3 املادة عىل غرار منوذج  إىل منوذجه يفيضعين أنمف يمعاهدة الو
يل الصويت سجشأن األداء وا ية " حمك القامئ عىللتب ية روما" طناملعامةل الو قناء عىل اتفا  .ب

يح  3.4 بث وهجاز )3(الفقرة تتو هاز ا رشط يقيض بأن يكون املقر الرييس  يق امحلاية  تعاقدة، إماكية  ل لألطراف ا تعل ن جلمل ئ ب
بدل ذاته، وذكل مبوجب إخطاراإلرسا بع املادة . لل يف ا ية روما2-6يتوهذا الاقرتاح  ية مقارنة .ق من اتفا ف وهذه فقرة إضا

يك يا وا نوب أفر ملكسـابقرتاح  يق  .ج

 4املادة 

يدون من امحلاية  ملسـتفا

ئات  )1( نصوص علهيا يف هذه املعاهدة  تعاقدة امحلاية ا ينح األطراف ا مل مل بثلهمت تعاقدة من مواطين سلا  .ملائر األطراف ا

ئات  )2( تعاقدة أهنا تعين  بارة مواطين سائر األطراف ا يهم من  مل هع بثُيف 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 أرسل أو  "2" بثُ تعاقد آخرلمعل ا بثلنسـبة إىل واب. م من هجاز لإلرسال يقع يف طرف  ساتل، لأعامل ا ثوثة اب ل ا ملب
ئة  بة  نقطة اليت يمت فهيا، حتت مرا يفإن املاكن املعين هو ا هل بثق يهتا، إدراج اإلشارات احلامةل لربامج واملعدة ليك لا سؤو ّ و ل مب

ساتل مث تزنل إىل األرض تجه حنو ا نقطعة  سةل نقل غري  بارشة يف  هور  لها ا ت مسل م مجل  .يسـتقبل

ية الفكرية جيوز ألي  )3( ية  نظمة العا تعاقد أن يعلن مبوجب إخطار يودعه دلى املدير العام  للملكطرف  ملم بو(للم أنه ) يالو
ئة معل بثلن حيمي أي  لهي إال إذا اكن املقر الرييس  بثئ تعاقد آخر، واكن لا بثم يقع يف طرف   قد بث من هجاز لمعل ا

تعاقد ذاته بول أو الانضامم أو يف أي وقت وجيوز إي. مللإلرسال يقع يف أرايض الطرف ا تصديق أو ا لقداع اإلخطار وقت ا ل
هر. الحق تة أ بح اإلخطار انفذا بعد اترخي إيداعه  شويف احلاةل األخرية،  سـ بيص ً. 
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ية عىل املادةتعليقات ية (5 ضيح تو  )طناملعامةل الو

ية8حتتوي املادة  1.5 شأن املعامةل الو ن عىل أحاكم   .طب

منوذجهذا  ويأيت 2.5 يل الصويت من 4 املادة منوذجعىل غرار  لا شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب اليت ترجع، يف جمال ، لتي
ية روما2-2 احلقوق اجملاورة، إىل املادة  .ق من اتفا

 5 املادة

يةاملعامةل  طن الو

يال )1( تعاقدة األخرى معامةل ال تقل  ية لألطراف ا بث الو ئات ا تعاقد عىل  ًبق لك طرف  تفض مل ن ل ي طيط ه  عن تكل اليت م
ئاته  هيها عىل  يةيطبق يق احلقوق املقررة رصاحة يف هذه املعاهدةطنالو تعلق  ب فامي   .بتطي

يه يف الفقرة  )2( نصوص  بق الالزتام ا علال  مل يد من األحاكم الواردة يف ) 1(يط تعاقد اآلخر  يسـتفما دام الطرف ا مل
 .من هذه املعاهدة) 2(12ادة وامل) 2(11واملادة ) 3(10واملادة ) 2(9واملادة ) 3(7 املادة
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ية عىل املادة  يحيقات تو  )احلق يف إعادة اإلرسال (6ضتعل

بديلتويحي 1.6 تعلق بإعادة إرسال 6 املادة  من1.6 ل ا بث فامي  ئات ا شأن حقوق  ي عىل أحاكم  ل ي يةهب ها ا ثأعام  إىل لبل
هور تعلق بإعادة اإلرسال امحلاية من إعادة اإلرسا. مجلا يح احلق ا ملو بث وإعادة سـيت يع أوهجه ووسائهل، مبا يف ذكل إعادة ا ّل  ل جبم

باكت  بيل أو عرب ا سليك وا شـاإلرسال ا لل بارة . باحلاسويةلك تعملت  عوا ترصحي"سـ ثاري يف ا لاحلق الا يع 6 يف املادة" سـتئ مج و
تعمل يف سك ابألسلوب ذاته ا ية ا ثاري،  نص عىل حق ا تكل املادة واليت  ية  تا سـاملواد ا مت بغ ت ل ل ملل ّ ل سـتئ شأن ّ بو  ب معاهدة الو ي

شأن حق املؤلف بو  يل الصويت ويف معاهدة الو باألداء وا ي  .لتسج

توى ادلويل، يف إعادة اإلرسال املزتامن فقط6وتقوم املادة  2.6 نحرص عادة، عىل ا هوم إعادة اإلرسال اذلي  سـ عىل  ملي ً . مف
متىش وتعريف مصطلح   .من هذه املعاهدة) د(2الوارد يف املادة " إعادة اإلرسال"يوهو 

بل إعادة اإلرسال عىل  3.6 يل  تعاقدة توفري امحلاية  قوميكن لألطراف ا تحم  عوض توفري امحلاية باحلاسويةشـباكت لاللمل
ثال من أجل باحلاسويةشـباكت لاإلعادة اإلرسال عىل   .مك هذه املادةحل متالا

بعد 4.6 بديليستو ثاري 2.6 ل ا بثسـتئاحلق الا ئات ا ل  تلهي يةرصحي بإعادة إرسال ل يف ا ها ا ثأعام باكت لبل لشـ عىل ا
نص نه  ياحلاسوية و هورة تكل الربامجحقها يف إاتح عىل ، عوضا عن ذكل،لكب  .للجم 

 6املادة 

 احلق يف إعادة اإلرسال

بديل  1.6 لا
ئات  يتع  همت بثت ترصحي بإعادة إرسال لا ثاري يف ا ل ابحلق الا يةسـتئ ها ا ثأعام يةل اكنت، مبا يفلبل بث سـ بأية و ل ذكل إعادة ا

باكت احلاسوية ية وإعادة اإلرسال عرب ا بوإعادة اإلرسال ابلوسائل ا لشـ  .لسلك

بديل  2.6 لا
ئات  يتع  همت بثت ترصحي بإعادة إرسال لا ثاري يف ا ل ابحلق الا يةسـتئ ها ا ثأعام بيل، لبل بث ا بث أو ا لك عرب ا ل ثىن من ذكلل  يسـتو

تع اب باكت احلاسوية، و ها عرب ا متإعادة إرسا ب تشـ ل يةحلق يف إاتحة ل ها ا ثأعام هور لبل يةللجم  يلسلكابلوسائل ا ّمبا ميكن ، ةسلك والال
سه تارهام الواحد مهنم  هور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت  نفأفراد ا بخي  .مجل
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ية عىل املادة تعليقات هور (7ضيح تو نقل إىل ا مجلحق ا  )ل

ت7تريس املادة  1.7 بث فامي  ئات ا ثاري  ي احلق الا ل لهي نقل سـتئ يةبعلق  ها ا ثأعام هور يف احلاةل اخلاصة املعرفة يف لبل َّ إىل ا مجل
 ).ه(2املادة 

هور لقاء دفع رمس لدلخول فقط 2.7 تاحة  هور األماكن ا نقل إىل ا شمل حق ا للجمواقرتح معظم الوفود أن  ملمجل ل وعزفت . ي
رشط يف اقرتاحاهتا منوذج ويأيت هذا .لوفود أخرى عن إدخال ذكل ا ية روما) د(13  منوذج املادةعىل غرارل ا  .قمن اتفا

رشوطة) 3(و) 2(ومن املقرتح يف الفقرتني  3.7 توي الفقرة . مأن تكون امحلاية  نص عىل ) 2(حتو ند اخلاص اذلي  ّعىل ا ي لب
ند الوارد يف املادة  رشوط، وهو ا تحديد ا تص القانون الوطين  بأن  ب لخي يةمن اتف) د(13ل يح الفقرة .  روماقا اف لألطر) 3(تتو

يق أحاكم الفقرة  تعاقدة، مبوجب حتفظ، إماكية حرص نطاق  با ن تطمل يق تكل األحاكم عىل ) 1(ّ نة أو عدم  بيف حدود  تطي ّمع
 .اإلطالق

نة، يمكن اقرتاح بديل حلذف لك املادة  4.7 شات ا نا ُويف ضوء  للج ق هور هبدف حرص احلق 10م نقل إىل ا شأن حق ا مجل  ل ب
نقل  هور) 2(لتحقيق الرحب، ) 1(ليف احلاالت اليت يكون فهيا ا تاحة  برية جدا يف أماكن  تخدام شاشات  للجمأو اب م ً ك  .سـ

 7 املادة

هورحق نقل إىل ا مجل ا  ل

نقل تمتتع )1( ترصحي  ثاري يف ا بث ابحلق الا ئات ا ب  ل ل سـتئي يةه ها ا ثأعام تاحة لبل نقل يف أماكن  هور، إذا مت ذكل ا م إىل ا لمجل ّ
 .للجمهور لقاء دفع رمس لدلخول

يه حامية حمك الفقرة خيت )2( تعاقد اذلي تطلب  فص القانون الوطين للطرف ا ُ مل ته) 1(ّ سـتحديد رشوط ممار  .ب

بق أحاكم الفقرة  )3( بو أنه لن  تعاقد أن يعلن مبوجب إخطار يودع دلى املدير العام للو ِّجيوز ألي طرف  يط ي إال ) 1(م
ها بطر يحد  نقل، أو أنه  نة من ا بة إىل أوجه  تطبيقاب ّل سـ ل ي ّسـ مع ها عىل اإلطالقن ّويف حال قدم . يطّبقيقة أخرى أو أنه لن 

يل، فإن  تعاقد إعالان من هذا ا لقبطرف  يه يف الفقرة األطرافم شار إ نح احلق ا تعاقدة األخرى ال تكون ملزمة  ل ا مل مب ) 1(َمل
تعاقد بث اليت يقع مقرها الرييس يف ذكل الطرف ا ملئات ا ل ئي ّ  .له
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ية عىل املادة  يحيقات تو يت (8ضتعل  )لتثبحق ا

ئات 8تريس املادة  1.8 ثاري  لهي احلق الا بثسـتئ يت لا تعلق  ب فامي  يةبتثي ها ا ثأعام يغ هذا احلمك، مع ما يلزم من . لبل صوقد 
يل 6تبديل، عىل غرار احلمك املقابل هل من املادة  شأن األداء وا بو  تة من معاهدة الو يت أوجه األداء غري ا شأن  سج  ب ي لتب بّ ثب ملث ت

ي.الصويت  ).ه(2 ليتناسب احلمك مع تعريف املادة" إعداد"فت لكمة ض وأ

 8املادة 

يت  لتثبحق ا

ئات  يتع  همت بثت ترصحيلا ثاري يف ا ل ابحلق الا يت بإعداد سـتئ يةألتثب  ها ا ثعام  .لبل
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ية عىل املادة  يحيقات تو ساخ (9ضتعل  )سـتنحق الا

بديل، عىل غرار أحاكم املادت)1(9صيغت املادة  1.9 شأن األداء 11 و7 نيت، مع ما يلزم من  بو  ب من معاهدة الو ي
يل الصويت ية الفكريةمي ، ممالتسجوا تحفظ من حقوق ا ثاري غري حمدود  ساخ كحق ا مللكنح حق الا بئ سـتن وهذا احلمك هو . سـت

سه الوارد يف املادة بديل ألف) "4"(6 نفاحلمك  يكيف  لمن ا يا وا نوب أفر ملكسـاقرتاح  يق  .ج

يح أحاكم  2.9 ساخ، مبوجب إخطار ل)2(الفقرة تُتو ياغة أخرى حلق الا يار  نألطراف املعاقدة إماكية ا ص ت تن ويف هذه . سـخ
تني تني ا ساخ إىل  سم امحلاية من الا ياغة،  ثنا ف ئت ن نق سـلص  .ت

ّونص  3.9 ساخ يف حاالت "1)"2(الفقرة ت ترصحي ابال ثاري يف ا ن عىل حق ا سـتل ساخ خاصةسـتئ بثسـتن، مهنا ا  لأعامل ا
تات أع ُانطالقا من  تثبي ًدت وفقا للامدة ً تات 14َّ ساخ، وانطالقا من أية  سمح بإجراء ذكل الا ي مىت اكنت تكل املادة ال  ن بت تثت ً سـ

ئة  هيأخرى معدة دون موافقة  بثّ نص واملادة . لا لومتىش هذا ا ية روما" 2"و" 1)"ج(13ي  .قمن اتفا

ِوتلزم الفقرة  4.9 تات " 2)"2(ُ ساخ  تعاقدة حبظر ا ياألطراف ا ن بمل تثت َّ خالف الربامج احملددة يف لبثأعامل اسـ
ئة " 1)"2( الفقرة بثهييف احلاالت اليت ال تكون فهيا  ساخلا سـتن قد رصحت ابال ئات 21 ًووفقا للامدة. َّ بثهي، بإماكن   أن لا

 .نتلجأ إىل جزاءات قانوية فعاةل يف حال انهتاك ذكل احلظر

 9املادة 

ساخ  سـتنحق الا

ئات  )1( يتع  همت بثت ثالا تات سـتئ ابحلق الا بارش  بارش أو غري ا ساخ ا ترصحي ابال يري يف ا مل مل ن بل لتثت يةسـ ها ا ثأعام ، بأية لبل
 .طريقة أو بأي شلك اكن

ئات  )2( يقمي  بو، أنه  تعاقد أن يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى املدير العام للو يجيوز ألي طرف  سـ لهي بثم  امحلاية لا
ترصحي ا ثاري يف ا ها، بدال من احلق الا تايل و لا ئل سـتصف يه يف الفقرة ً علنصوص   ):1(مل

ئات  "1"  يتع  همت بثت ساخ لا ترصحي اب ثاري يف ا ن ابحلق الا سـتل يةسـتئ ها ا ثأعام ناء عىل لبل تات أعدت  ب من  َّي ُث ب ت
تات أعدت بطريقة أخرى دون ترصحي  14 املادة ساخ، أو من  سمح بإجراء ذكل الا َّمىت اكنت تكل املادة ال  ُث ي ن بت تت سـ
 مهنا،

س "2"  سـتنوحيظر ا تات ُ بثتثبياخ  ئات لأعامل ا بثلهي  يةلا يه يف الفقرة الفر شار إ ع، خالف ما هو  ل ، دون "1" م
 .ترصحي مهنا
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ية عىل املادة  يحيقات تو توزيع (10ضتعل  )لحق ا

ئات 10املادة تتيح  1.10 بثلهي  تات لا سخ عن  ية أو غريها من ا سخة األ توزيع ا تعلق  ي احلق فامي  ن صل ن ب بي ل يةتثل ها ا ثأعام  لبل
سخ عن وتو يةنزيع  ها ا ثأعام  .لبل

ية الفكرية)1(الفقرة تونص  2.10 تحفظ من حقوق ا ثاري غري حمدود  توزيع كحق ا مللك عىل حق ا بئ يغت  .سـتل صوقد 
نطوق هذه  منارص  ها من املادتنيالفقرةع يل 12 و8 ل عىل غرار األحاكم املقابةل  شأن األداء وا بو  سج من معاهدة الو ب لتي

بديلالصويت، مع ما يلزم من  .ت 

توزيع)2(الفقرة وترتك أحاكم  3.10 نفاد حق ا تعاقدة حتديد رشوط ا ل لألطراف ا نطوق هذه  .ستمل نارص  يغت  موقد  ع ص
ها من املادتنيالفقرة يل الصويت، مع ما يلزم من 12 و8 ل عىل غرار األحاكم املقابةل  شأن األداء وا بو  سج من معاهدة الو ب لتي
 .تبديل

يح أحاكم  4.10 ئات )3(الفقرة تتو تار مبوجب إخطار توفري امحلاية  تعاقدة إماكية أن  ي لألطراف ا خت ن بثلهمل  من خالل لا
ئات 21ًووفقا للامدة . احلظر بثهي، بإماكن   .ن أن تلجأ إىل جزاءات قانوية فعاةل يف حال انهتاك ذكل احلظرلا

 10املادة 

توزيع  لحق ا

ئات  )1( يتع  همت بثت ترصحي لا ثاري يف ا ل ابحلق الا تات سـتئ سخ عن  ية وغريها من ا سخة األ يبإاتحة ا ن صل بن ل يةتثل ها ا ثأعام  لبل
يهتا بطريقة أخرى ها أو نقل  ملكهور  يع  .ببللجم

تعاقدة يف حتديد أية رشوط  )2( مليس يف هذه املعاهدة ما يؤثر يف حرية األطراف ا نفاد احلق املذكور يف الفقرةل ) 1( ستال
ية أو غريها من ا سخة األ يع ا لبعد  صلل ن يت ب تثبسخ عن  بثن ترصحي من لمعل ا يهتا بطريقة أخرى للمرة األوىل  ب أو نقل  ملك

بثهيئة   .لا

ئات  )3( يقمي  بو، أنه  تعاقد أن يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى املدير العام للو يجيوز ألي طرف  سـ لهي بثم  امحلاية لا
تات غري مرصح هبا أل سخ عن  نه عىل حظر توزيع  نص يف قوا ّاب ي ن تثبل هاني يةلعام سخ دون لبث ا ترياد تكل ا هور وا ن عىل ا لسـ مجل

يه يف الفقرة  نصوص  ترصحي ا ثاري يف ا علموافقهتا، بدال من احلق الا مل ل سـتئ ً)1.( 
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ية عىل املادة  يحيقات تو يت (11ضتعل تايل  للتثباحلق يف اإلرسال ا  )ل

بديلتويحي 1.11 شأن أوجه إرسال 14 املادة  يف1.11 ل ا بثب عىل أحاكم  يت أو املعدة انطالقا من  اللأعامل ا ًقامئة عىل  َّ ثبت
 .تثبيتات

هور، مبا يف ذكل  2.11 ها ا يةل  يت بأية و تايل  يع أوجه اإلرسال ا شمل  ترصحي ابإلرسال  مجلوهذا احلق يف ا بل تقب سـث يت للل سـ ل مج ي ل
بث باكت احلاسويةلا بيل واإلرسال عرب ا بث ا ب وا شـ لل  .لك

ية الفكريةل عىل احلق يف اإلرسال ا)1(الفقرة تونص  3.11 تحفظ من حقوق ا ثاري غري حمدود  يت كحق ا مللكتايل  ئ بب ت سـث  .للت

يح أحاكم  4.11 ئات ) 2(الفقرة تُتو تار مبوجب إخطار توفري امحلاية  تعاقدة إماكية أن  يلألطراف ا خت ن بثلهمل  من خالل لا
ئات  تات دون ترصحي يف احلاالت اليت ال تكون  يحظر إرسال ا هي بثلتثب ، 21 ًووفقا للامدة.  ابإلرسالَّ قد رصحت فهيالا

ئات  بثهيبإماكن   .ن أن تلجأ إىل جزاءات قانوية فعاةل يف حال انهتاك ذكل احلظرلا

بعد 5.11 بديليستو ترصحي بإعادة إرسال 2.11 ل ا بث يف ا ئات ا ثاري  ل احلق الا ل لهي يةسـتئ ها ا ثأعام باكت لبل لشـ عىل ا
هورة تكل الربامجحقها يف إاتح عىل ، عوضا عن ذكل،نصت 12  املادةباحلاسوية ولكن  .للجم 

 11املادة 

يت تايل  للتثباحلق يف اإلرسال ا  ل

بديل  1.11 لا

ئات  )1( يتع  همت بثت ترصحي بإرسال لا ثاري يف ا ل ابحلق الا يةسـتئ ها ا ثأعام هور تكل لبل بل ا يةل اكنت  مجل بأية و ليسـتق أعامل سـ
بث يهتالا  .تثب بعد 

تعاقد أن يعلن، مبوج )2( ئات مجيوز ألي طرف  يقمي  بو، أنه  يب إخطار مودع دلى املدير العام للو سـ بثلهي  امحلاية لا
نه عىل حظر إرسال  نص يف قوا نياب يةل ها ا ثأعام تات غري مرصح هبا أللبل َّ انطالقا من  تثبي يةً ها ا ثعام ً دون موافقهتا، بدال من لبل

يه يف الفقرة نصوص  ترصحي ا ثاري يف ا علاحلق الا مل ل  ).1( سـتئ

بديل  2.11 لا

ترصحي بإعادة إرسال  )1( ثاري يف ا بث ابحلق الا ئات ا لتع  ل ي سـتئمت ه يةت ها ا ثأعام ثىن من لبل بيل، و بث ا بث أو ا ت عرب ا يسـلك ل ل
باكت احلاسوية  ها عرب ا بذكل إعادة إرسا لشـ يهتاهاليسـتقبلل هور بعد  ب ا  .تثمجل

بو )2( تعاقد أن يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى املدير العام للو يجيوز ألي طرف  ئات م يقمي  ي، أنه  بثلهسـ  امحلاية لا
نه عىل حظر  نص يف قوا نياب بيلل بث ا بث أو ا لكا ل ية ل ئات لبثلألعامل ا تكل ا ي  تات غري مرصح هبا دون لهل َّانطالقا من  تثبي ً

يه يف الفقرة نصوص  ترصحي ا ثاري يف ا علموافقهتا، بدال من احلق الا مل ل سـتئ ً )1.( 
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ية عىل املادة  يحيقات تو بثحة حق إات (12ضتعل تةلأعامل ا  )ملثبَّ ا

ئات 12 املادةحتتوي  1.12 شأن حقوق  ي عىل أحاكم  بثهب تعلق بإاتحة لا يةي فامي  ها ا ثأعام هور، بوسائل لبل تة  للجم ا ّب ملث
ية سلكية أو ال   .سلك

يح  2.12 ئات )1(الفقرة تتو بثلهي  ترصحي بإاتحة لا ثاري يف ا ل احلق الا يةسـتئ ها ا ثأعام هور انطالقا من لبل . تثبيتاتللجم 
يغت األحاكم عىل غرار املادتني بديل14 و10 صو يل الصويت، مع ما يلزم من  شأن األداء وا بو  ت من معاهدة الو سج ب  .لتي

يح أحاكم الفقرة  3.12 ئات ) 2(تُتو تار مبوجب إخطار توفري امحلاية  تعاقدة إماكية أن  يلألطراف ا خت ن بثلهمل  من خالل لا
بثحظر إاتحة  هور دولأعامل ا ئات للجم  بثهين ترصحي يف احلاالت اليت ال تكون  َّ قد رصحت فهيا بأفعال من ذكل لا

يل ئات 21 ًووفقا للامدة. لقبا بثهي، بإماكن   .ن أن تلجأ إىل جزاءات قانوية فعاةل يف حال انهتاك ذكل احلظرلا

تعلق بإاتحة  4.12 نفد أية حقوق فامي  يوال  بثتست هوم املادةلأعامل ا سب  هور  مف  نفاد احلقوق إال .12 حللجم ست وال يقرتن ا
سخ املادية اليت تزنل نتوزيع ا ته إىللب  .فق األسواق عىل يد صاحب احلق أو مبوا

 12املادة 

بثحق إاتحة  تةلأعامل ا  ملثبَّ ا

ئات  )1( يتع  همت بثت ترصحي بإاتحة لا ثاري يف ا ل ابحلق الا يةسـتئ ها ا ثأعام ية لبل تات، بوسائل  هور انطالقا من  سلك  تثبيللجم ً
سه تارهام الواحد مهنم  هور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت  ية، مبا ميكن أفرادا من ا نفأو ال بخي مجل ًسلك ّ. 

ئات  )2( يقمي  بو، أنه  تعاقد أن يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى املدير العام للو يجيوز ألي طرف  سـ لهي بثم  امحلاية لا
نه عىل حظر إاتحة  نص يف قوا نياب يةل ها ا ثأعام ية، مبا للج لبل ية أو ال تات غري مرصح هبا، بوسائل  سلكهور انطالقا من  سلك َّم تثبي ً

ثاري يف  سه، بدال من احلق الا تارهام الواحد مهنم  هور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت  ئيمكن أفرادا من ا سـتمجل ً نفً بخي ّ ُ
يه يف الفقرة  نصوص  ترصحي ا علا مل  ).1(ل
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ية عىل املادة  يحيقات تو سابقة امحل (13ضتعل تعلق ابإلشارات ا لاية فامي   )للبثي

ئات 13حتتوي املادة  1.13 شأن حامية  ي عىل أحاكم  بثهب تعلق بإشاراهتا لا سابقة "ي فامي  بل "أو " للبثلا بثقإشاراهتا  ". لا
شمل األفعال املقابةل ألوجه الا بة والفعاةل اليت  نا نح امحلاية القانوية ا تعاقدة مدعوة إىل  تواألطراف ا سـ مل ن ية يف ممل نتفاع ا ملعن

ئات 12  إىل6 املواد من شأن حقوق  ي  بثهب تعلق بلا يةي فامي  ها ا ثأعام  .لبل

بل  2.13 بثقواإلشارات  ئات لا ها  بارشة، بل  هور  ها ا هي يه إشارات ال ترسل يك  تعمل م مجل تسـبل يسـتق بثُ نقل مواد لا ل 
ي ثال إىل املاكن اذلي يقع  تديو أو من موقع احلدث  فالربامج من الا ًم تعمل تكل اإلشارات . ه هجاز اإلرسالسـ تسـوميكن أن 

ئات  نقل مواد الربامج فامي بني  يأيضا  هل بثً تعمل لا يل أو بعد تعديل بعض املوادللبثتسـ ذاهتا كام قد   .ج بعد تأ

بديل  3.13 نح ، 1.13لويف ا ية عىل  نص يف رشيعاهتا الو تعاقدة أن  مجيوز لألطراف ا ن ت طمل ب"ت نا سـامحلاية القانوية ا مل ة ن
بثلهيئات " والفعاةل ئات لا بل اإلشارة أو  لهي اليت  بثسـتقت بةللا  .ملسـتق املرسةل وا

بديل 4.13 يح ا ل و تعاقدة مرونة أك13  يف املادة2 يت بثربمل لألطراف ا سابقة  لل فامي خيص حامية اإلشارات ا  .ل

 13املادة 

سابقة  تعلق ابإلشارات ا لامحلاية فامي   للبثي

بديل  1.13 لا

ئات  يتع  همت بثت شار إلهيا يف املواد منلا بة والفعاةل من أي فعل من األفعال ا نا مل ابمحلاية القانوية ا سـ مل  من هذه 12  إىل6 ن
سابقة  تعلق بإشاراهتا ا لاملعاهدة فامي   .للبثي

بديل  2.13 لا

بة والفعاةل  نا تعاقدة امحلاية القانوية ا سـيح األطراف ا مل ن مل سابقة تت تعلق بإشاراهتا ا لفامي  نوحة و. للبثي ملمختضع وسائل امحلاية ا
يه امحلايةمبوجب هذه املادة  بت  بدل اذلي  فرشيع ا طل ُل  .لت
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ية عىل املادة  يحيقات تو ناءات (14ضتعل يدات والا سـتثا  )لتقي

ئات 14املادة تقمي  1.14 ناءات عىل حقوق  يدات وا ي  هي سـتث بثتق نصوص علهيا يف املعاهدةلا  .مل ا

يغ 2.14 بد من )1( الفقرةت صوقد  يل  1.14 يللا شأن األداء وا بو  ها يف معاهدة الو سجعىل غرار األحاكم املقابةل  ب لتي ل
بديل بدأ الرييس الوارد يف املادة. تالصويت، مع ما يلزم من  ئوتأخذ اب ها املادة2-15 مل ية روما وتقا بل من اتفا من معاهدة ) 1(16 ق

يل الصويت شأن األداء وا بو  سجالو ب  .لتي

توي الفقرة  3.14 بديل عىل أحاكم ) 2(حتو ثالث"ليف هذا ا ليار اخلطوات ا ية ) 2(9ًالواردة أصال يف املادة " مع قمن اتفا
ها يف املادة . برن يل ) 2(16ي من اتفاق تربس واملادة 13لوقد وردت أحاكم مقابةل  شأن األداء وا بو  سجمن معاهدة الو ب لتي

شأن حق املؤلف) 2(10الصويت واملادة  بو  بمن معاهدة الو ّو. ي سري يت سري املادة املقرتحة وسائر أرسة هذه األحاكم ا تفبع  لتف
ية برن) 2(9القامئ للامدة   .قمن اتفا

بديل 4.14 شابه أحاكم ا لو يك2.14 تت يا وا نوب أفر ملكسـ مبا ورد يف اقرتاح  يق  .ج

يغت  5.14 بديل،)1(الفقرة صوقد  ها يف،ت مع ما يلزم من  ية روما م1-15  املادةل عىل غرار األحاكم املقابةل   .قن اتفا

يغت  6.14 بديل،)2(الفقرة صو بدأ األسايس للامدة عىل غرار ،ت مع ما يلزم من  ية روما2-15 ملا  .ق من اتفا

 14املادة 

ناءات يدات والا سـتثا  لتقي

بديل  1.14 لا

ئات  )1( نوحة  ناءات للحامية ا يدات أو ا نص يف رشيعه الوطين عىل  تعاقد أن  يجيوز للطرف ا ملم ي ي لهمل سـتث تق  من لبثات
ية وحامية احلقوق اجملاورة ية وا نفات األد يه يف رشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف ا نص  نوع ذاته اذلي  نا ب ملص عل ي لفل  .ت

تعاقد أن  )2( نصوص علهيا يف هذه املعاهدة عىل بعض يملعىل الطرف ا ناءات للحقوق ا يدات أو ا ملقرص أية  سـتثي تق
تغ تعارض والا سـاحلاالت اخلاصة اليت ال  بيثالل العادي ت ئة لللعمل ا رشوعة  بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا لهي وال  مل ً بثتس  .لا

بديل  2.14 لا

ناءات  )1( ية ا نه ولواحئه الو تعاقد أن يدرج يف قوا ثجيوز ألي طرف  ي تم سـن ها هذه املعاهدةلطن  :تكفللحامية اليت 
 نالاتفاع اخلاص؛ )أ (  
يق عىل  )ب(  تطفات قصرية  تعلالاتفاع  للن  األحداث اجلارية؛مبق
ئة  )ج(  يت املؤقت اذلي جتريه  هيا ها اخلاصة لالتفاع به يف بثلتثب ن بوسا يةئل ها ا ثأعام  ؛لبل
بحث العلمي فقط؛ )د(  تعلمي أو ا لالاتفاع ألغراض ا ل  ن

ناء ما ورد يف )2( نص يف ي جيوز أل ، من هذه املادة1 الفقرة سـتثواب تعاقد أن  يطرف  ية م نه ولواحئه الو طنقوا ىل عني
ئات  نوحة  ناءات للحامية ا ييدات أو ا ملم لهي سـتث بثتق يه يف لا نص  نوع ذاته اذلي  عل من ا ي ية ل نه ولواحئه الو طنقوا محلاية حق ني

ية ية وا نفات األد ناملؤلف يف ا ب  .لفملص
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ية عىل املادة يحيقات تو  )مدة امحلاية (15 ضتعل

من معاهدة ) 1(17  عىل غرار احلمك املقابل هل يف املادة15 املادة يف 1.15 لبديلمدة امحلاية يف ابشأن  احلمك صيغ 1.15
بديل ناين األداء، مع ما يلزم من  يل الصويت فامي خيص مدة امحلاية حلقوق  شأن األداء وا بو  تالو سج ب في  .لت

بديل 2.15 بلغ مدة ا2.15 لويف ا نوحة محلايةت  ية روما20ملم ا يا مع ما ورد يف اتفا نة متا ق  شـ  .سـ

 15 املادة

 اية امحلمدة

بديل  1.15 لا

ئات  نوحة  يرسي مدة امحلاية ا لهملم بثت ناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة لا نة اليت 50ب  نة، عىل األقل، من هناية ا سـ  لسـ
 .بثلمت فهيا ا

بديل  2.15 لا

ئات  نوحة  يرسي مدة امحلاية ا لهملم بثت ناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة لا نة، عىل20ب  نة اليت  األقل، من هناسـ  لسـية ا
 .بثل فهيا امت
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ية عىل املادة  يحيقات تو ية (16ضتعل نولو تدابري ا تعلقة اب جالالزتامات ا لتك ل  )مل

ية16املادة حتتوي  1.16 نولو تدابري ا تعلقة اب شأن الالزتامات ا ج عىل أحاكم  لتك ل مل  .ب

شأ)1(الفقرة وأحاكم  2.16 بو  ها يف معاهدة الو نقوةل عن األحاكم املقابةل  ب  ي ل يل الصويت، مع ما يلزم من م لتسجن األداء وا
 .تبديل

سري الفقرة  3.16 بع  تفو ّ يل الصويت) 1(يت شأن األداء وا بو  ها من معاهدة الو سجسري األحاكم املقابةل  ب ي لتتف توي . ل حتوال 
ئة  بثهيأحاكم املادة عىل أي الزتام جيرب  ية، وال رسي إال يف احلاالت اليتلا نولو ت عىل اختاذ تدابري  ج تدابري تك ل تكون فهيا ا

تخذة حبمك الواقع ية  نولو ما ج تار اجلزاءات . لتك تعاقدة أن  ثال لاللزتامات الواردة يف هذه املادة، جيوز لألطراف ا ختولال مل مت
يدها القانوية اخلاصة تقا بة وفقا  نا نا ل ل سـ ثابة رادع لألفعا. ًمل نصوص علهيا فعاةل و تدابري ا رشط الرييس أن تكون ا بقى ا مبو مل ل ئي ل ل

ها لاحملظورة وعقاب اكف  ٍ. 

 16املادة 

ية نولو تدابري ا تعلقة اب جالالزتامات ا لتك ل  مل

تدابري  )1( تحايل عىل ا بة وعىل جزاءات فعاةل ضد ا نا يهنا عىل حامية  نص يف قوا تعاقدة أن  لعىل األطراف ا ل سـ ت ممل ن
ئات  ها  ية الفعاةل اليت  نولو هيا تعمل ج سـتك بثتل نالا ها  ب ابالرباط مبامرسة حقو بارشة أفعال مل قت نع من  مء عىل هذه املعاهدة واليت  مت

ئات  بثهيترصح هبا  تعلق بلا سمح هبا القانون، فامي  ية أو ال  ي ا ي يةملعن ها ا ثأعام  .لبل
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ية عىل املادة  يحيقات تو تعلقة ابملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق (17ضتعل  )ملالالزتامات ا

شأن الال17حتتوي املادة  1.17 تعلقة ابملعلومات الرضورية إلدارة احلقوقب عىل أحاكم  ها . ملزتامات ا بع األحاكم املقابةل  لو ّت ت
بديل19يف املادة  يل الصويت، مع ما يلزم من  شأن األداء وا بو  ت من معاهدة الو سج ب  .لتي

نطوق األحاكم الواردة يف الفقرة  2.17 بع األحاكم املقابةل هل) 2(ويف الفقرة ) 1(مبومن املقصود  ّأن  بو يت ي من معاهدة الو
يل الصويت سجشأن األداء وا ياغة الفقرة . لتب صومت تعديل  ئات " 2)"1(ّ ياق حامية  يتوافق  سـ بثهل نود يف . لا يح ا بومت تو لض ّ

نرص من تكل املعلومات ملحقا أو مقرتان مبا ييل) ("2(هناية الفقرة  ًمىت اكن أي  ً ية : ...") ع يع أوجه الاتفاع ا نية  ن مج ملعتغط ل
 .لبثأعامل اب

سري املادة  3.17 بع  تفو ّ يل الصويت17يت شأن األداء وا بو  ها يف معاهدة الو سري األحاكم املقابةل  سج املقرتحة  ب ي لتتف  .ل

 17املادة 

تعلقة ابملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق  ملالالزتامات ا

بة وفعاةل ع )1( نا يع جزاءات  يهنا عىل تو نص يف قوا تعاقدة أن  سـعىل األطراف ا ت ممل ق بارش عن عمل أاي من ن ًىل أي خشص  ي
يعرف أن تكل األفعال حتمل عىل ارتاكب تعد  ية  باب اك ية، هل أ تعلق ابجلزاءات املد ية وهو يعرف أو، فامي  تا ٍّاألفعال ا ل سـ ن ي ل فل

يه ّهل ذكل أو  ها هذه املعاهدة أو متكن من ذكل أو  ختفعىل أي حق من احلقوق اليت  س تشمل  :ّت

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

تات  "2"  توزيع  تورد ألغراض ا يوأن يوزع أو  ل تثبسـ يد إرسال أعامل بثي بثيع أو  هور أو لأعامل ا ها إىل ا مجل أو  ينقل
هور  يح  للجميرسل أو  تة، دون إذن، مع علمه بأنه قد حذفت من أعامل بثيت بثمثبَّ  سابقة  ألمعل ا ، أو للبثلو اإلشارة ا

بيثّغريت يف   . أو اإلشارة، دون إذن، معلومات واردة يف شلك إلكرتوين تكون رضورية إلدارة احلقوقلالعمل ا

بارة  )2( ئة "املعلومات الرضورية إلدارة احلقوق"بعيقصد  تعريف  سمح  ي، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات اليت  ب هت
بث بث ولا بثي حق يف  وماكل ألمعل ا رشوط الاتفاع بلمعل ا تعلقة  ن، أو املعلومات ا بثبمل ، وأية أرقام أو شفرات لعمل ا

نرص من تكل املعلومات ملحقا أو مقرتان مبا ييل ًترمز إىل تكل املعلومات، مىت اكن أي  ً بث) 1: (ع سابقة لا ل أو اإلشارة ا
يت ) 3(أو إعادة اإلرسال، ) 2(، للبث بثمعلتثبأو اإلرسال الالحق  هور، معل بثأو إاتحة ) 4(، لل ا بت  للجم  َّ أو ) 5(مث

بتمعل بثنسخة عن   َّ  .مث
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ية عىل املادة  يحيقات تو ية (18ضتعل  )لشلكاإلجراءات ا

ية18املادة تنص  1.18 بدأ األسايس اذلي يقوم عىل امحلاية املعفاة من أية إجراءات  شلك عىل ا نقوةل . مل موأحاكم هذه املادة 
ها يف املادة من غري أدىن تعد يل الصويت20ليل عن األحاكم املقابةل  شأن األداء وا بو  سج من معاهدة الو ب  .لتي

 18املادة 

ية  لشلكاإلجراءات ا

نصوص علهيا يف هذه املعاهدة أو ممارسـهتا ألي إجراء شلكي تع ابحلقوق ا ملال خيضع ا  .لمت
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ية عىل املادة  يحيقات تو تحفظات (19ضتعل  )لا

شأ 19املادة تضع  1.19 تعلق ابملعاهدةبقواعد رصحية  تحفظات فامي  ين ا تحفظات يف بعض اب وتقر ل سامح  بحلاجة إىل ا ل
 .احلاالت املذكورة رصاحة فقط

 19املادة 

تحفظات  لا

سمح بأي حتفظ عىل هذه املعاهدة، إال وفقا ألحاكم املوادال  ً ُ  ).2(12و) 2(11 و)3(10و) 2(9و) 3(7و) 3(4 ي
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ية عىل امل يحيقات تو يق الزمين (20ادة ضتعل  )لتطبا

يق املعاهدة عىل أعامل 20املادة تنص  1.20 بثتطب عىل األحاكم اليت ترعى رشوط   اليت تكون سابقة أو الحقة دلخول لا
نفاذ  .لاملعاهدة حزي ا

بديلمن  )1( الفقرةو 2.20 يل الص 1.20 لا شأن األداء وا بو  ها يف معاهدة الو سجنقوةل عن األحاكم املقابةل  ب لتي ل ويت، مع م
بديل  .تما يلزم من 

بديلو 3.20 نص 2.20 لا نقول،. لبديل جديد يف هذا ا بديلموهو  نرص األسايس ت مع ما يلزم من  لع، عن ا
برصي) 2)(1(19 للامدة سمعي ا شأن معاهدة حامية األداء ا لمن الاقرتاح األسايس  ل  .ب

 20املادة 

يق الزمين  لتطبا

بديل  1.20 لا

تعاقدة )1( ملبق األطراف ا ئات 18 أحاكم املادة تط بديل، عىل حقوق  ية برن، مع ما يلزم من  ي من اتفا هت بثق نصوص لا مل ا
 .علهيا يف هذه املعاهدة

بل دخول  )2( بة  بة أو اتفاقات مربمة أو حقوق  نصوص علهيا يف هذه املعاهدة بأية أفعال مر قال ختل امحلاية ا سـتك مكتمل ّ ُ
بة إىل لك  يذ اب ّهذه املعاهدة حزي ا لنسـ تعاقدتنفل  .مطرف 

بديل  2.20 لا

نصوص علهيا يف هذه املعاهدة  )1( تعاقدة امحلاية ا ملنح األطراف ا مل بثمت ند دخول هذه املعاهدة لألعامل ا تة املوجودة  ع ا ملثب
يع  نفاذ و مجلحزي ا بثل تعاقدلأعامل ا بة إىل لك طرف  نفاذ اب نجز بعد دخول هذه املعاهدة حزي ا م اليت  سـ ل  .لنت

بق )1( م الفقرةابلرمغ من أحاك )2( بو، أنه لن  تعاقد أن يعلن، يف إخطار يودعه دلى املدير العام للو يط، جيوز للطرف ا ي مل
بث من هذه املعاهدة أو أي حمك أو أكرث مهنا عىل 12 إىل 6 أحاكم املواد من ند دخول هذه لأعامل ا تة املوجودة  ع ا ملثب

تعاقد بة إىل لك طرف  نفاذ اب ماملعاهدة حزي ا سـ تعاقدة األخرى أن وخبص. لنل تعاقد، جيوز لألطراف ا ملوص ذكل الطرف ا مل
يق املواد املذكورة عىل أ بثتطبتقرص  تعاقدلعامل ا بة إىل ذكل الطرف ا نفاذ اب نجزة بعد دخول هذه املعاهدة حزي ا مل ا سـ ل  .لنمل
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ية عىل املادة  يحيقات تو  )أحاكم عن إنفاذ احلقوق (21ضتعل

شأن إنفاذ احلقوق، وتأخذ بأحاكم املادة عىل أحاكم21املادة حتتوي  1.21 يل 23 ب  شأن األداء وا بو  سج من معاهدة الو ب لتي
يفة  .طفالصويت، مع إضافة 

بارة  2.21 يفت ا لعوقد أ شأن احلظر يف املعاهدة" أو انهتاك ألي حظر"ض نود حمددة  بنظرا إىل إضافة  ب ً. 

 21املادة 

 أحاكم عن إنفاذ احلقوق

تعاق )1( ملهد األطراف ا يق هذه املعاهدةتتع تدابري الالزمة لضامن  بدة بأن تأخذ، وفقا ألنظمهتا القانوية، ا ل تطن ً. 

سمح ابختاذ تدابري فعاةل ضد أي تعد عىل احلقوق أو  )2( يهنا إجراءات إنفاذ  تضمن قوا تعاقدة أن  ٍّتكفل األطراف ا ت ت نمل
يع اجلزاءا يه هذه املعاهدة، مبا يف ذكل تو قانهتاك ألي حظر مما  تغط تعدايت واجلزاءات اليت تعد رادعا ٍ نع ا ًت العاجةل  ّ َ ُ ل مل

 .لتعدايت أخرى
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ية تا منود إدارية و خ  ب

 :SCCR/15/2 ثتظل كام يه واردة يف الويقة

ية - 22املادة   مجلعا

تب ادلويل - 23املادة   ملكا

 أطراف املعاهدة - 24املادة 

 تاحلقوق والالزتامات املرتبة عىل املعاهدة - 25املادة 

يع عىل املعاهدة - 26ادة امل تو قا  ل

يذ - 27املادة   لتنفدخول املعاهدة حزي ا

يان طرفا يف املعاهدة - 28املادة  يه ا بح  تارخي الفعيل اذلي  ًا لك ف يص  ل

 نقض املعاهدة - 29املادة 

 لغات املعاهدة - 30املادة 

 أمني اإليداع - 31املادة 

 ]ثهناية الويقة[


