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 العنوان

 ادليباجة

ن الأطراف املتعاقدة،  ا 

ذ حتدوها الرغبة يف تطوير حامية حقوق هيئات البث  من  واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل أأكرب قدر ممكنوهيئات البث الكبيل ا 
 الفعالية،

ذ تقر   ىل تطبيق قواعد دولية جديدة ل جياد حلول مناس بة للمسائل النامجة عن التطورات يف اجملالت الاقتصادية  وا  ابحلاجة ا 
 والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية،

ذ تسّل  ابحلاجة ا ىل  ساءة اس تخدام وا   اهدة.احلقوق املمنوحة مبوجب هذه املعاختاذ تدابري مالمئة ملنع ا 

ذ تقر   ر ل ابلأثر العميق ل  وا   ووسائل البث والبث الكبيل، بلس   عىل نظام البث والبث الكبيل، مبا يف ذكل  تكنولويجال تطو 

ىل احملافظة عىل توازن بني حقوق هيئات البث و  ذ تقر  ابحلاجة ا  البث أأعامل أأعامل البث و وهيئات البث الكبيل فامي خيص ا 
ىل املعلومات،ل، معوما مصلحة امجلهوربني و  الكبيل   س امي يف اجالت التعل م والبثث والنفاذ ا 

ذ تسّل  بأأمهية  حامية وتعزيز تنو ع أأشاكل التعبري الثقايف، مبا يف ذكل عرب خدمات البث والبث الكبيل اليت يوفرها القطاع وا 
 العام،

ذ تقر  حبرية لك طرف متعاقد يف اختاذ تدابري من أأجل الهنوض ابملصلحة العامة يف ابلنس بة لتمنيته  تكتيس أأمهيةقطاعات  وا 
 الاجامتعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،

ىل هتيئة الظروف الكفيةل  ذ تؤك د عىل احلاجة ا  ىل ممارسات تقي د التجارة وا  رمبنع اللجوء ا   ،بغري مرب 

 وافقت عىل ما ييل:

 2املادة 
 ات ومعاهدات أأخرىيالعالقة مع اتفاق 

من أأية الزتامات مرتتبة عىل الأطراف املتعاقدة بعضها جتاه بعض بناء عىل أأية معاهدات  املعاهدة ما حيد  ليس يف هذه ( 2)
 بناء عىل أأية معاهدات أأخرى. ةتعاقدامل ف اطر الأ متتع هبا ت ى، وليس فهيا ما خيل  بأأية حقوق أأخر 

 أأعامل البث والبث الكبيلحمتوايت يف قوق اجملاورة واحلت بقي امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف ( 1)
بتكل  وعليه، ل جيوز تفسري أأي حمك من أأحاكم هذه املعاهدة مبا خيل  . عىل حالها ول تؤثر فهيا بأأي شلك من الأشاكل

 .امحلاية
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 1املادة 
 تعاريف

 لأغراض هذه املعاهدة:( 2)

ل لويتثماملبادرة  ذيأأخقصد بعبارة "هيئة البث" الشخص املعنوي اذلي ي)أأ(  صور أأو لل املسؤولية فامي خيص البث الأو 
 متثيل لها؛و للك أأ  الصورو  الأصواتأأو  صواتالأ 

 الكبيل فامي خيص البث سؤوليةامل يتثمل خص املعنوي اذلي يأأخذ املبادرة و الش" الكبيل بعبارة "هيئة البث"ويقصد )ب( 
ل   لها؛ متثيلللك أأو  للصور أأو الأصوات أأو الأصوات والصورالأو 

نتاجالنسخ" لكمةقصد بيو )ج(  لعمل من أأعامل البث أأو البث الكبيل أأو أأجزاء منه،  نسخة واحدة أأو أأكرث عن أأي تثبيت " ا 
 بأأي شلك من الأشاكل؛

لنطالق منه ، ميكن ابأأو للك متثيل لها للصور أأو الأصوات أأو الأصوات والصورد يقصد بلكمة "التثبيت" لك جتس يو )د( 
دراكها أأو   ؛وات تقنيةدية أأ أأو نقلها بأأ  نسخهاا 

أأو هيئة البث الكبيل، املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة البث  علومات الورورية ل دارة احلقوق"قصد بعبارة "امل)ه( وي
، أأو املعلومات املتعلقة برشوط أأو معل البث الكبيل وماكل أأي حق يف معل البثأأو معل البث الكبيل، ومعل البث 

، وأأية أأرقام أأو شفرات ترمز ا ىل تكل املعلومات، مىت اكن أأي عنرص من تكل أأو معل البث الكبيل ثاس تخدام معل الب
ىل مثب ت أأو معل بث كبيل معل بث مقرتان بنقل بدا ، أأو تمثب   أأو معل بث كبيلمعل بث من نسخة ب املعلومات ملثقًا  ا 

 ؛هورامجل 

شارة حتتوي عىل  ويقصد بعبارة)و(  أأو متثيل لها، ويمت اس تحداهثا صور الصوات و الأ صوات أأو لأ اصور أأو ال"معل البث" ا 
رسالها بأأي من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرة ) من قبل هيئة أأخرى، بأأمر ( من هذه املادة، من قبل هيئة البث أأو حوا 

 قهتا، أأو مجموعة من تكل ال شارات.فوعىل ن هيئة البث من

شارة حتتوي  عىل الصور أأو الأصوات أأو الأصوات والصور أأو متثيل لها، ويمت )ز( ويقصد بعبارة "معل البث الكبيل" ا 
رسالها بأأي من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرة )ط( من هذه املادة، من قبل هيئة البث الكبيل  أأو من قبل اس تحداهثا وا 

 وعىل نقهتا، أأو مجموعة من تكل ال شارات. هيئة البث الكبيل بأأمر من هيئة أأخرى،

رساالبثويقصد بلكمة "( ح) أأو متثيل لها بوسائل لسلكية ليس تقبلها امجلهور؛  والصور الأصوات الأصوات أأوأأو الصور ل " ا 
رسال من ذكل القبيل وي   الأصوات الأصوات أأوأأو الصور نقل يعترب كام " أأيضا؛ البثعرب الساتل من ابب "عترب لك ا 

شارات اجفرة من ابب "من خالل أأو متثيل لها  والصور رسال ا  للجمهور  البثت اليت تتيح فهيا هيئة " يف احلالالبثا 
 ؛يتاح فهيا ذكل للجمهور مبوافقة هيئة البث وس يةل الكفيةل بفك التجفري أأوال

رسال ( و )ط أأو كبلية أأو  أأو متثيل لها، بوسائل سلكية صوروال صواتأأو الأ  صواتأأو الأ  الصوريقصد بعبارة "البث الكبيل" ا 
 ؛قبلها امجلهور، ليس ت وسائل مماثةل

ذا شوهد ( )ي ويقصد بعبارة "الأداء العلين" عرض معل بث أأو معل بث كبيل للجمهور بوسائل تقنية، برصف النظر عام ا 
 ذكل العمل يف ماكن الأداء أأو أأي ماكن أ خر؛
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رسال معل بث أأو معل بث كبيل بأأي من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرتني )ك) عادة ال رسال" ا  ( ح( ويقصد بعبارة "ا 
ث الكبيل عمل البث أأو معل البمع اس تقبالها ل ابلزتامنهذه املادة من قبل هيئة بث أأو هيئة بث كبيل أأخرى من  (طو)

 املذكور؛

رسال  ىل امجلهور" ا  لهيا يف الفقرتنيتثبيت ل)ل( ويقصد بعبارة "النقل ا   عمل بث أأو معل بث كبيل بأأي من الوسائل املشار ا 
ىل امجلهور بطريقة تتيح لأ أأعامل البث وأأعامل البث اتثبيتات نقل )ح( و)ط( من هذه املادة، و  ماكنية  فراد امجلهورلكبيل ا  ا 

لهيا النفاذ   .ونهمن أأي ماكن وأأي وقت خيتار ا 

ولأغراض هذه املعاهدة تنطبق مصطلحات "التثبيت" و"البث" و"البث الكبيل" عىل أأعامل البث وأأعامل البث الكبيل )م( 
 ( من هذه املعاهدة.1)7( و2)6مع ما يلزم من تبديل يف احلالت املنصوص علهيا يف املادتني  وتثبيتاهتا

 3املادة 
 التطبيقنطاق 

تنطبق امحلاية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة عىل أأعامل البث وأأعامل البث الكبيل ول تنطبق عىل املصنفات الأدبية والفنية 
 و أأعامل البث الكبيل.البث أأ عامل احملتوايت الأخرى لأ أأو 

 4املادة 
 املس تفيدون من امحلاية

خشصيات لهيئات البث وهيئات البث الكبيل اليت ت عد  هذه املعاهدة يف املنصوص علهيامتنح الأطراف املتعاقدة امحلاية ( 2)
 اعتبارية لسائر الأطراف املتعاقدة اليت تس تويف واحدا من الرشطني التاليني:

 )أأ( وقوع املقر  الرئييس لهيئة البث أأو هيئة البث الكبيل يف طرف متعاقد أ خر؛

جراءو )ب(  رسال  ا   يف طرف متعاقد أ خر؛ يقعمعلية البث أأو البث الكبيل من هجاز ا 

ت ال شارامنه  ت رسليف الطرف املتعاقد اذلي  واقعااملعين هجاز ال رسال  ي عتربالساتل، عن طريق  ال رسال حال يف( 1)
ىل منهلتعود حنو الساتل  ،يف سلسةل نقل غري منقطعةللربامج، احلامةل   الأرض. ا 

خطار يودعه دلى املدير العام للمنظمة العاملية للملكية 2ابلرمغ من الفقرة )( 3) ( من هذه املادة، جيوز للطرف املتعاقد، يف ا 
ذا اكن املقر  الرئييس لهيئة البث أأو هيئة البث الفكرية، ال عالن أأنه س يوفر امحلاية لأعامل البث أأو أأعامل البث  الكبيل ا 

ذا اكن رسال واقع يف الطرف املتعاقد  تالكبيل واقعا يف طرف متعاقد أ خر أأو ا  رى من هجاز ا  معلية البث أأو البث الكربى جت 
ذا ق دم نفسه. وي قدم ذكل ال خطار دلى التصديق أأو القبول أأو الانضامم أأو يف أأي  يف وقت لحق وقت بعد ذكل، وا 

 أأشهر. النفاذ بعد اس تالمه بس تة يدخل حزيفس  

 5املادة 
 املعامةل الوطنية

 4 هيئات البث وهيئات البث الكبيل لأطراف متعاقدة أأخرى، كام ورد تعريفها يف املادةق لك طرف متعاقد عىل طب   ( ي 2)
مبوجب فامي يتعلق ابحلقوق املمنوحة  البث التابعة هلهيئات البث وهيئات اليت يطبقها عىل نفسها املعامةل من هذه املعاهدة، 

 هذه املعاهدة.
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يس تفيد من التثفظات طرف متعاقد أ خر ما دام عىل الطرف املتعاقد ( 2ق الالزتام املنصوص عليه يف الفقرة )طب  ل ي ( 1)
م يس تفيد من حتفظ من ذكل ق عىل الطرف املتعاقد ما دا، ول يطب  ( من هذه املعاهدة1)23املسموح هبا بناء عىل املادة 

 القبيل.

 6املادة 
 توفري امحلاية لهيئات البث وهيئات البث الكبيل

جراء الأعامل التالية أأو ترصحي ال ( تمتتع هيئات البث وهيئات البث الكبيل ابحلق الاس تئثاري يف 2) لأشخاص أ خرين اب 
 منعهم مهنا:

 ا؛)أأ( تثبيت أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هب

 نسخ تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل يف احلالتني التاليتني:)ب( و 

عداد تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا دون موافقهتا؛ "2"  يف حال ا 

ة طبقا للامدة  يف حال اس تخدام تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيلو" 1" من هذه املعاهدة،  7اخلاصة هبا، امل عد 
 لأغراض غري تكل املنصوص علهيا يف هذه املادة؛

، أأو ن سخ من تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل توزيع تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هباو )ج( 
 نقل امللكية؛ شاكل، عن طريق البيع أأو شلك أ خر من أأ اخلاصة هبا

)د( والأداء العلين لأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا، أأو لتثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة 
 هبا، لأغراض جتارية؛

 )ه( وبث تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا؛

 لبث الكبيل اخلاصة هبا؛)و( والبث الكبيل لتثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل ا

عادة بث أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا؛)ز(   وا 

اتحة تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل ا ماكنية النفاذ فراد امجلهورخلاصة هبا للجمهور بطريقة تتيح لأ )ح( وا  لهيا من  ا  ا 
 .ونهأأي ماكن وأأي وقت خيتار 

ذا اكنت يف حتديد  املتعاقد طرفالليس يف هذه املعاهدة ما يؤثر يف حرية ( 1)  الفقرةاستنفاد احلق املذكور يف رشوط ما ا 
أأو  ،بطريقة أأخرى للمرة الأوىل أأو نقل ملكيتهأأو معل البث الكبيل تثبيت معل البث بعد بيع تنطبق )ج( ( 2)الفرعية 

 يل.أأو هيئة البث الكب بترصحي من هيئة البث أأو معل البث الكبيلتثبيت معل البث نسخة من 

لهيا يف الفقرة الفرعية3) د رشوط ممارسة هذا احلق استنادا د  )د( من هذه املادة، ميكن أأن حت 2 ( وفامي خيص الأعامل املشار ا 
 بة وفعاةل.س  ق، رشط أأن تكون تكل امحلاية مناا ىل ترشيعات الطرف املتعاقد اذلي ي طالب فيه حبامية ذكل احل

من هذه املادة، مضن احلقوق املكتس بة  2الكبيل احلقوق املنصوص علهيا يف الفقرة متارس هيئات البث وهيئات البث ( 4)
 ومؤلفي املصنفات الأدبية والفنية اليت تشلك  أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل. فناننيال من 
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 7املادة 
 التقييدات والاس تثناءات

 عىلهيئات البث وهيئات البث الكبيل،  امية، فامي خيص حةالوطني ترشيعاهتا يف نصت  أأن ةاملتعاقد فاطر للأ  جيوز( 2)
 املصنفات يف املؤلف حق يةفامي يتعلق حبام ةالوطني ترشيعاهتا يف املنصوص عليه ذاته النوع من اس تثناءات أأو تقييدات
 .والفنية الأدبية

، جيوز للأطراف املتعاقدة أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل تقييدات أأو اس تثناءات فامي خيص دون احلد  مما ورد أأعاله( 1)
عدة من قبل ، رشط أأن تكون تكل التثبيتات الأجل القصريالس تخدام املوهجة لتثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل  م 

وهجة لالس تخدام يف أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل  هيئات بث أأو هيئات بث كبيل أأخرى تس تعمل معداهتا اخلاصة وم 
 اخلاصة هبا.

أأن تنص عىل تقييدات أأو اس تثناءات عىل امحلاية املمنوحة املتعاقدة، يف بعض احلالت اخلاصة فقط، جيوز للأطراف ( 3)
الاس تغالل العادي  تتعارض تكل التقييدات أأو الاس تثناءات مع ، رشط أأن لهيئات البث وهيئات البث الكبيلحلقوق 

ر ابملصاحل املرشوعة لهيئات ال لأعامل البث وأأ   ث وهيئات البث الكبيل.بعامل البث الكبيل، وأأن ل ختل  بدون مرب 

 2املادة 
 مدة امحلاية

 الأقل، عىل س نة، 50 مدة هناية حىت املعاهدة هذه عىل بناءلهيئات البث وهيئات البث الكبيل  املمنوحة امحلاية مدة ترسي
 البث أأو البث الكبيل. فهيا مت اليت الس نة هناية من

 9املادة 
 الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية

 اليت التكنولوجية التدابري عىل التحايل ضد   فعاةلقانونية  وجزاءات مناس بة قانونية حامية املتعاقدة الأطراف توفر( 2)
من  حتد   واليت املعاهدة هذه عىل بناء احلقوق املمنوحة لها ممارسةفامي خيص وهيئات البث الكبيل  البث هيئات تس تخدهما
البث وأأعامل  بأأعامل يتعلق فاميالقانون،  هبا يسمح ل أأو املعنيةوهيئات البث الكبيل  البث هيئات هبا ترص ح ل اليت الأفعال

 .البث الكبيل اخلاصة هبا

ة  ضد   فعاةلقانونية  وجزاءات مناس بة قانونية حامية، توفر الأطراف املتعاقدة ورد أأعالهدون احلد  مما ( 1) ال جراءات امليرس  
 احلقوق املمنوحة لها ممارسةوهيئات البث الكبيل فامي خيص  البث هيئات تس تخدهما اليت التكنولوجية التدابريللتحايل عىل 

 هبا يسمح ل أأو املعنيةوهيئات البث الكبيل  البث هيئات هبا ترص ح ل اليت الأفعالمن  حتد   واليت املعاهدة هذه عىل بناء
 .البث وأأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا بأأعامل يتعلق فاميالقانون، 

 20املادة 
 احلقوق دارةل   الورورية ابملعلومات املتعلقة الالزتامات

 فامي ،دليه أأو يعّل وهو التالية الأعامل من بأأي معدا يقوم خشص أأيضد   وفعاةل مناس بة جزاءات املتعاقدة لأطراف( توفر ا2)
املشموةل هبذه  احلقوق من حق أأي عىل تعد   ارتاكبتسفر عن  الأعامل تكل أأن ليعّل اكفية أأس باب املدنية، ابجلزاءات يتعلق
 :ختفيه أأو تسه هل أأوذكل  من متك ن أأو املعاهدة
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زاةل أأو تغيري( أأ ) لكرتونية رضورية ل دارة احلقوق دون ترصحي من صاحب احلق يف معل بث أأو معل بث  ا  أأية معلومات ا 
 ؛كبيل

عّل ىل امجلهور دون ترصحي، مع ال)ب( وتوزيع تثبيتات لأعامل بث أأو أأعامل بث كبيل أأو اس تريادها لأغراض التوزيع أأو نقلها ا  
لكرتونية رضورية ل دارة احلقوق قد أأز  ت دون ترصحي من صاحب احلق يف أأعامل البث أأو أأعامل أأن معلومات ا  يلت أأو غ ري 

 البث الكبيل املعنية.

 22املادة 
نفاذ احلقوق  أأحاكم عن ا 

 .املعاهدة هذه تطبيق لضامن الالزمة التدابري ابعامتد املتعاقدة الأطراف تتعه د( 2)

جراءات فعاةل ضد  أأي فعل من أأفعال ( 1) نفاذ احلقوق متك ن من اختاذ ا  تكفل الأطراف املتعاقدة أأن توفر ترشيعاهتا تدابري ل 
رادعة حتول دون التعدي عىل احلقوق املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة، مبا يف ذكل جزاءات عاجةل ملنع حالت التعدي وتدابري 

 ارتاكب أأفعال تعد لحقا.

 21دة املا
 ال جراءات الشلكية

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

 23املادة 
 التطبيق الزمين

املثب تة القامئة، واليت ل  متنح الأطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة لأعامل البث وأأعامل البث الكبيل( 2)
النفاذ ابلنس بة للك طرف متعاقد، وللك  دخول هذه املعاهدة حزي عند قد انقضتتكون مدة حامية احلقوق املرتبطة هبا 
  النفاذ ابلنس بة للك طرف متعاقد. حتد  بعد دخول هذه املعاهدة حزيأأعامل البث وأأعامل البث الكبيل اليت

خطار يودعه دلى املدير العام للمنظمة 2ابلرمغ من أأحاكم الفقرة )( 1) ( من هذه املادة، جيوز للطرف املتعاقد أأن يعلن يف ا 
أأو أأكرث من تكل الأحاكم، عىل أأعامل  حمكمن هذه املعاهدة، أأو أأي  6العاملية للملكية الفكرية أأنه لن يطبق أأحاكم املادة 

 النفاذ ابلنس بة للك طرف متعاقد. وفامي خيص ذكل دخول هذه املعاهدة حزيقامئة عند  اكنت البث وأأعامل البث الكبيل اليت
من هذه املعاهدة عىل أأعامل البث وأأعامل  6الطرف املتعاقد، جيوز للأطراف املتعاقدة الأخرى حرص تطبيق أأحاكم املادة 

 ذلكل الطرف املتعاقد.  النفاذ ابلنس بة حدثت بعد دخول هذه املعاهدة حزيالبث الكبيل اليت

 24املادة 
 امجلعية

 تكون للأطراف املتعاقدة مجعية. )أأ( (2)

مبندوب واحد جيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون يف امجلعية يكون لك طرف متعاقد ممثاًل  )ب(
 وخرباء.
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ىل  )ج(  للملكية الفكريةاملنظمة العاملية يتثمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد اذلي عينه. وجيوز للجمعية أأن تطلب ا 
أأن متنح مساعدة مالية لتيسري اشرتاك وفود الأطراف املتعاقدة اليت تعد من البدلان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها 

ىل نظام الاقتصاد احلر.  امجلعية العامة للأمم املتحدة أأو من البدلان املنتقةل ا 

  هذه املعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه املعاهدة وتنفيذها.تتناول امجلعية املسائل املتعلقة ابحملافظة عىل )أأ( (1)

لهيا مبوجب املادة  )ب( فامي يتعلق بقبول بعض املنظامت احلكومية ادلولية لتصبح  26تبارش امجلعية املهمة املعهودة ا 
 أأطرافا يف هذه املعاهدة.

ىل عقد أأي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهد )ج( ىل املدير العام لل تقرر امجلعية ادلعوة ا  منظمة العاملية ة وتوجه ا 
عداد ذلكل املؤمتر ادلبلومايس. للملكية الفكرية  التعلاميت الورورية لال 

ل ابمسه. )أأ( (3)  للك طرف متعاقد يكون دوةل صوٌت واحد ول يصوت ا 

ادلول الأعضاء  جيوز لأي طرف متعاقد يكون مبثابة منظمة حكومية دولية الاشرتاك يف التصويت، بدل من )ب(
فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه املعاهدة. ول جيوز لأي منظمة حكومية 

ذا مارست أأي دوةل واحدة من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف  دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت ا 
 التصويت والعكس حصيح.

، يف الزمان واملاكن ذاهتام للمنظمة العاملية للملكية الفكريةعادية بناء عىل دعوة املدير العام  جتمتع امجلعية يف دورة (4)
 ما مل تطرأأ ظروف اس تثنائية. للمنظمة العاملية للملكية الفكريةالذلين تنعقد فهيام امجلعية العامة 

ىل اختاذ قراراهتا بتوافق ال راء وتضع نظاهما ادلاخيل (5) ىل عقد دورات اس تثنائية، تسعى امجلعية ا  ، مبا يف ذكل ادلعوة ا 
 ورشوط النصاب القانوين، وحتدد الأغلبية املطلوبة لختاذ خمتلف أأنواع القرارات مع مراعاة أأحاكم هذه املعاهدة.

 25املادة 
 املكتب ادلويل

 املهامت ال دارية املتعلقة هبذه املعاهدة. منظمة العاملية للملكية الفكريةيبارش املكتب ادلويل لل 

 26املادة 
 أأطراف املعاهدة

 أأن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدة. نظمة العاملية للملكية الفكريةجيوز لأي دوةل عضو يف امل  (2)

نظمة أأن لتصبح طرفًا يف هذه املعاهدة، رشط أأن تعلن تكل امل دولية جيوز للجمعية أأن تقرر قبول أأي منظمة حكومية  (1)
لها صالحية النظر يف املوضوعات اليت تشملها هذه املعاهدة ولها ترشيعا خاصا عن تكل املوضوعات ملزما للك ادلول 

 الأعضاء فهيا وأأهنا مفوضة تفويضا حصيحا، وفقا لنظاهما ادلاخيل، لأن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة.

ليه يف الفقرة السابقة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد هذه عالن امل ابل   تمذ تقد  ا  ، ةالأوروبي للجامعةجيوز  (3) شار ا 
 صبح طرفا يف هذه املعاهدة.ت املعاهدة، أأن 
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 27املادة 
 احلقوق والالزتامات املرتتبة عىل املعاهدة

يف هذه يمتتع لك طرف متعاقد بلك احلقوق ويتثمل لك املسؤوليات املرتتبة عىل هذه املعاهدة ما مل تنص أأحاكم حمددة 
 املعاهدة عىل خالف ذكل.

 22املادة 
 وال خطارات التثفظات

 (.1)23ل يسمح بأأي حتفظ عىل هذه املعاهدة رشط مراعاة أأحاكم املادة  (2)

خطار أأي التصديق أأو الانضامم جيوز تضمني واثئق  (1) ، ويكون اترخي من هذه املعاهدة (1)23يقدم بناء عىل املادة ا 
ىلابلنس بة  النفاذهو ذاته اترخي دخول هذه املعاهدة حزي ال خطار نفاذ  م ال خطار ا  . وجيوز أأيضا الطرف املتعاقد اذلي قد 

يف هذه احلاةل انفذا بعد ثالثة أأشهر من تسلمه من قبل املدير العام ال خطار يف اترخي لحق، ويصبح ال خطار تقدمي ذكل 
 .ال خطار خي لحق أ خر حيدد يفأأو يف أأي اتر منظمة العاملية للملكية الفكريةلل 

 29املادة 
 التوقيع عىل املعاهدة

قر الرئييس للمنظمة العاملية املبعد ذكل يف و  ______،كون هذه املعاهدة متاحة للتوقيع يف املؤمتر ادلبلومايس يفت
 للملكية الفكرية لأي طرف مؤه ل ملدة س نة بعد اعامتدها.

 10املادة 
 دخول املعاهدة حزي التنفيذ

لهيا يف املادة  30ودع تتدخل هذه املعاهدة حزي التنفيذ بعد أأن  واثئق تصديقها أأو انضامهما  26من الأطراف املؤهةل املشار ا 
 بثالثة أأشهر.

 12املادة 
 التارخي الفعيل اذلي يصبح فيه الكيان طرفا يف املعاهدة

 تكون هذه املعاهدة ملزمة للكياانت التالية:

لهيا يف املادة  )أأ(  ، اعتبارًا من التارخي اذلي تدخل فيه هذه املعاهدة حزي التنفيذ؛10الأطراف الثالثون املؤهةل املشار ا 

ليه يف املادة  )ب( ، بعد انقضاء ثالثة أأشهر من التارخي اذلي يودع فيه وثيقة تصديقه أأو 26ولك طرف مؤهل أ خر مشار ا 
 املية للملكية الفكرية.انضاممه دلى املدير العام للمنظمة الع

 11املادة 
 نقض املعاهدة

ىل املدير العام لل  خطار يوهجه ا  . منظمة العاملية للملكية الفكريةجيوز لأي طرف متعاقد أأن ينقض هذه املعاهدة مبوجب ا 
 ال خطار. منظمة العاملية للملكية الفكريةويصبح لك نقض انفذًا بعد س نة من التارخي اذلي يتسّل فيه املدير العام لل 
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 13املادة 
 لغات املعاهدة

وال س بانية، وتعترب لك والصينية والفرنس ية والروس ية العربية و ال نلكزيية توقع هذه املعاهدة يف نسخة أأصلية ابللغات  (2)
 النصوص متساوية يف احلجية.

عداد نص رمسي بأأي لغة خالف  منظمة العاملية للملكية الفكريةلل  يتوىل املدير العام (1) لهيا يف الفقرةا  ( 2) اللغات املشار ا 
بناء عىل طلب أأحد الأطراف املعنية، بعد التشاور مع لك الأطراف املعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف 

حدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية،  نظمة العاملية للملكية الفكريةاملعين" لك دوةل عضو يف امل  اد والاحتتكون لغهتا أأو ا 
حدى لغاهتا الرمسية يه  ،أأخرى جيوز لها أأن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدةدولية وأأي منظمة حكومية الأورويب  ذا اكنت ا  ا 

 اللغة املعنية.

 14املادة 
 أأمني ال يداع

 يداع هذه املعاهدة.ا  أأمني  منظمة العاملية للملكية الفكريةيكون املدير العام لل 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 املرفق

)ابس تثناء جورجيا( فامي خيص  مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية اقرتاح عىلمالحظات عامة 
 بشأأن حامية هيئات البث   ادلولية عاهدةاملمرشوع  أأحاكم

ىل  ُأعدت .2 أأحاكم مرشوع املعاهدة ادلولية بشأأن حامية توافق يف ال راء بشأأن هذه الاقرتاحات من أأجل التوصل ا 
 .هيئات البث  

قلميية لبعض  ختصوالبث الكبيل  البث  اية حقوق هيئات محلج هن  ال - قرتاحاتالاأأساس  .1  بدلانبدلان اجملموعة ال 
 .اجملموعة ال قلميية(: فامي ييليطلق علهيا القوقاز وأ س يا الوسطى وأأورواب الرشقية )

 قرتح:امل لعنوانل  رشح

لمنظمة العاملية ل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة العرشين السادسة و ادلورة  اتنتاجئ مناقش مراعاةمع  .3
جراء تعديالت عىل عنوان مرشوع : جلنة حق املؤلففامي ييليطلق علهيا للملكية الفكرية ) عاهدة امل(، نرى أأنه من املعقول ا 

حامية بشأأن رشوع( عىل النثو التايل: "معاهدة امل : فامي ييليطلق عليه ) .SCCR/24/10 Corr ولية، الوارد يف الوثيقةادل
 .كبيل"البث ال و  البث  منظامت 

 املعاهدة. مع مضمون مرشوع متناسقامن هجة، عنوان املرشوع س تجعل،  رشوعامل عنوان  بشأأنالتغيريات املقرتحة  .4

 :لدليباجة املقرتحة رشح

ىل يستند الاقرتاح  .5 معاهدة هو والأساس يف اجال احلقوق اجملاورة. يباجات يف املعاهدات ادلولية ادلج صياغة هن  ا 
ىل  الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت ضافة ا   14 يفني يجيف ب  ت اعمتديتالمعاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ا 

 .ني(يجمعاهدة ب : فامي ييليطلق علهيا ) 1021يونيو 

لأحاكم املعاهدات ادلولية املتعددة الأطراف اليت حتدد متطلبات  الفعيلغياب ال يأأخذ هذا الاقرتاح بعني الاعتبار  .6
ىل جانب، ال رسالط لس بل وسائل يالنش  التطوير حامية حقوق هيئات البث الكبيل، و  رضورة احلفاظ عىل توازن بني  ا 

 واجملمتع بشلك عام. مصاحل أأحصاب احلقوق يف اجال البث والبث الكبيل

 ":هذه املعاهدة ابتفاقيات ومعاهدات أأخرىعالقة "املقرتحة  2امدة لرشح ل

دراك هيدف و . املرشوعمن  2لامدة ليأأخذ هذا الاقرتاح بعني الاعتبار احملتوى ادلليل  .7 ىل تسهيل ا  يف الوقت نفسه ا 
 .الاقرتاحاتاملصطلحات املس تخدمة يف نص وجعهل يامتىش و مضمون املادة 

 :املقرتحة "ادلفاع عن املنافسة" 4" واملادة وع الثقايف وتعزيزهحامية التن" 3"مبادئ عامة" واملادة  1 للموادرشح 

وذلكل عامة، أأحاكم يه  العاهدة من مرشوع 4( من املادة 2الفقرة )و ، 3 الفصلمن  1الأحاكم الواردة يف املادة  .2
ىل ديباجة مرشوع  .العاهدة ميكن حتويلها ا 

مضمون يف  مس توعبة املرشوعمن  4( من املادة 3الفقرة )و ، 3الأحاكم الواردة يف الفقرتني )أأ( و )ب( من املادة  .9
 .املرشوعمن  2املادة 
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ماكنية بشأأن من املرشوع  4( من املادة 1الواردة يف الفقرة )حاكم الأ ميكن تضمني  .20 دخال ا  "التقييدات يف املادة  قيودا 
 .رشوعوالاس تثناءات" من امل 

ذ نعرتف مبا ذكر أأعاله .22 بادئ امل  رشوعامل ديباجة وتضمني ، املرشوعمن  4، 3، 1املواد د استبعا، نرى أأنه من املعقول ا 
 . مرشوعابتفاقيات ومعاهدات أأخرى" لل هذه املعاهدة  "عالقة 2ملادة عدم ذكرها يف االواردة فهيا، و 

 ":تعاريف"املقرتحة  5امدة لرشح ل

املس تخدمة يف ها املصطلحات وتعاريف و  حق املؤلف مع مراعاة نتاجئ مناقشات ادلورة السادسة والعرشين للجنة .21
قلميية  .رشوعيف امل املقرتحة  اس تخدمت التعاريفالتعاريف املقرتحة ، ترشيعات بدلان اجملموعة ال 

شارة سابقة للبثاستبعد مصطلح " .23 قلميية و  ." من املادةا  أأعامل احلق يف يتعني حامية وفقا للترشيعات بدلان اجملموعة ال 
ليست فهيي وابلتايل  ،قبل ال رسال لبث  السابقة ل شارة البث الكبيل. ويف الوقت نفسه، توجد ال   البث أأوأأعامل البث، أأي 

 .محمية

ليه يف صياغة نطاق اس تخدام  .24 شارة" املشار ا  والبث "البث" مصطلثي تضمن املادة ت ، املرشوعبدل من مصطلح "ا 
قلميية ا ىللكبيل". ويستند هذا الاقرتاح ا  واتفاقية روما. أأحاكم ترشيع اجملموعة ال 

 ية.دللية وحترير تعديالت  تعريفات أأخرىتتضمن  .25

البث لأعامل لورورية ا" و"البث الكبيل" مع التغيريات البث  "و "التثبيت"، اتاس تخدام مصطلح من املقرتح أأيضا .26
 وفقا ذلكل. اتثبيتاهتو  الكبيل البثأأعامل و 

 ":نطاق التطبيق"املقرتحة  6امدة لرشح ل

 تهجيب حامي  أأعامل البث الكبيلالبث و أأعامل رر أأن احلق يف تق  و . ت نقص أأحاكم املادة ات معينة،مصطلحمع مراعاة  .27
 الكبيل.حمتوايت أأعامل البث والبث وفقا للمرشوع، ولكن ليس 

 ":املس تفيدون من امحلاية"املقرتحة  7امدة لرشح ل

ىليستند الاقرتاح  .22  7( من املادة 1( و )2من الفقرتني ) قرتاحالا يـتأألفيف نفس الوقت، و. املرشوعمن  7املادة  ا 
 .امعين الكيان القانوين اذلي ل يطابق مفهومل تعريف زائدة  فهيا( 1)لأن الفقرة ، املرشوعمن 

 قلميية.ال  موعة اجملوفقا للترشيعات الوطنية لبدلان  يةقرتاح تغيريات حتريرية ومصطلث يتضمن الا .29

 ":الوطنيةاملعامةل "املقرتحة  2امدة لرشح ل

املادة حتفظات وتعديالت تتضمن أأحاكم يف نفس الوقت، و. املرشوعمن  2امدة ابء لل بديلال  ا ىل ستند الاقرتاحي  .10
 .حتريرية
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 ":حقوق هيئات البث"املقرتحة  9امدة لرشح ل

ىليستند الاقرتاح  .12 سعت يف نفس الوقت، و. املرشوعمن  9املادة وابء من  يلني أألفالبد ا   صالحيات هيئاتو 
ماكنية أأية ليس هناك و ؛ اخلاصة هبا أأعامل البث والبث الكبيلبفامي يتعلق  الكبيلوالبث  البث  حتفظا عىلطرف متعاقد ليضع ا 

جيايب لعدم الامتثال  نشاء حق ا   البث أأو البث الكبيل.يف لزتامات مطالب ا 

 ":التقييدات والاس تثناءات"املقرتحة  20امدة لرشح ل

ىليستند الاقرتاح  .11 يأأخذ أأيضا بعني الاعتبار أأحاكم اتفاقية روما و . املرشوعابء من  20يل ابء من املادة البد ا 
 .الأداء والتسجيل الصويتومعاهدة 

 ":مدة امحلاية"املقرتحة  22امدة لرشح ل

أأن  رضورة نرىيف هذا الصدد، واية القانونية للثقوق اجملاورة. امحلتطوير نظام ل هو جتس يد للمرحةل املقبةل  املرشوع .13
 تنص ،قلمييةال  موعة اجملبدلان  اتخصوصيات ترشيعومبراعاة . البث الكبيللبث و لأعامل الثامية القانونية ل أأعىل معايرييتضمن 
 دة سمسني عاما.هذه احملتوايت ملاحلق يف عىل حامية املادة 

 .أأيضاحتريرية  أأحاكم املادة تعديالتتتضمن  .14

 ":واملعلومات الورورية ل دارة احلقوقحامية التجفري "املقرتحة  21امدة لرشح ل

ىل البديل ابء يستند الاقرتاح  .15  .املرشوعمن  21للامدة  2ا 

الزتامات الأطراف املتعاقدة فامي يتعلق ابلتدابري التقنية اليت  ،املرشوعمن  21قارنة مع املادة ، مبحاالاقرت ع وس   .16
بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتد من الأفعال، فامي يتعلق  اممارسة حقوقهخيص والبث الكبيل فامي  البث  خدهما هيئات س تت 

 الترشيع. ايسمح هبل أأو  الهيئاتاليت ل تسمح هبا هذه  اخلاصة هبا الكبيلوالبث البث بأأعامل 

 .حتريرية تعديالتمن املرشوع  21 املادةتتضمن  .17

 ":ارة احلقوقالالزتامات املتعلقة ابملعلومات الورورية ل د"املقرتحة  23امدة لرشح ل

نفاذ  أأمهية مراعاةمع  .12 الواردة يف مبا يف ذكل الهنج  ،البث الكبيلالبث و أأعامل  بشأأناملعلومات الورورية ل دارة احلقوق ا 
ضعتني، يجمعاهدة ب و  الأداء والتسجيل الصويتمعاهدة  الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الورورية  بشأأن املرشوعأأحاكم  و 

مهنجي لنقل  تنظ مأأجل  ية. ومنمصطلث حتريرية و تعديالت ، تتضمن يف نفس الوقتويف مادة منفصةل.  ل دارة احلقوق
ىل املادة  23( من املادة 1مضمون الفقرة )  ية.وحترير  يةصطلث م تعديالت وتتضمن أأيضا "تعاريف". من املرشوع  املعنونة  5ا 

نفاذ احلقوق"املقرتحة  24امدة لرشح ل  ":أأحاكم عن ا 

أأحاكم املادة تعديالت حتريرية نظرا ملا حتتويه من الفئات وتتضمن وان املادة ليامتىش مع مضمون املادة. دل عنع   .19
ىل أأن أأساس نظام و  ( من املادة1" الواردة يف الفقرة )أأو انهتاك  لأي حظرعبارة " تبعداست  نطبقة. و القانونية امل  يرجع ذكل ا 

جيايب. والبث الكبيل حقٌ  البث  حامية حقوق هيئات   ا 
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 ":لال جراءات الشلكية"املقرتحة  25امدة لرشح ل

 .نطبقةادة تعديالت حتريرية مع مراعاة مضمون الفئات القانونية امل امل تتضمن .30

 ":التطبيق الزمين"املقرتحة  26امدة لرشح ل

 البث  مدة حامية حقوق هيئات أأيضا  املادةوتراعي املقرتحة. املرشوع أأحاكم املادة عىل أأساس مصطلحات  تثحص   .32
طار  البث الكبيلالبث و أأعامل حتديد نطاق ، ولها قمية يف والبث الكبيل  .املرشوعاليت تندرج يف ا 

 املقرتحةللأحاكم اخلتامية رشح 

ىل املصنفات املنشورة ني ومعاهدة يجتامية عىل غرار معاهدة ب اخل حاكم الأ  صيغت .31 معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا 
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعاتلفائدة   17يف يف مراكش  املعتدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 
 .1023 يونيو

 .لمرشوعل  حصانةتامية ل عطاء اخل حاكم الأ  تغيص  .33

 ]هناية املرفق والوثيقة[


