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 محاية هيئات البثاجتماع ما بني الدورات بشأن 
 

ىل  01جنيف، من   3102 أأبريل 03اإ
 
 

 وكمميةاحلظنممات ير بعض املاعتماد 

عداد مانة من اإ  الأ

مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق  يف مرفق هذه الوثيقة احلصول عىل صفةغري حكومية  ةمنظم تلمتس .0
 (.SCCR/1/2 من الوثيقة 01املؤلف واحلقوق اجملاورة معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )انظر الفقرة 

ن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف  .3 اإ
ىل املوافقة عىل أأن تكون  واحلقوق اجملاورة مدعوة اإ

لهيا يف مر  ةاملنظم فق هذه غري احلكومية املشار اإ
 الوثيقة ممثةل يف دورات اللجنة.

 [ييل ذكل املرفق]
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 املرفق

راقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق مك عمتدأأن ت  غري احلكومية اليت المتست  ةاملنظم
 اجملاورة

 .(CARACOL TELEVISION S.A) الش بكة التلفزية اكراكول

ىل حتقيق أأه جمالت الإذاعة والتلفزة وصناعة الأفالم  العمل يفمن أأبرزها  وغاايت دفتريم الش بكة التلفزية اكراكول اإ
ىل غري ذكل،  يت ووسائل النرش وادلعاية الأخرى من قبيل الصحف واجملالت واللوحاتوالتسجيل الصو الإعالنية الكبرية، اإ

وتقوم الش بكة بأأنشطة كثرية من أأمهها تعزيز . اوصناعي وجتاراي اوتقني ابغية تعزيز تكل الأنشطة ثقافي اخملتلفة يف مجيع جوانهبا
ذاعيتني أأو تلفزيتني أأو أأكرث أأو س تديوهات الأفالم وواكلت ادلعاية وتنظمي تكل الأعامل  الأعامل املشرتكة بني حمطتني اإ

ايت التجارية املشرتكة وتطويرها ومتويلها؛ وتزويد حمطات الإذاعة أأو التلفزة أأو س تديوهات الأفالم ابملواد والربامج وادلعا
أأي نوع من اخلدمة أأو التعاون يامتىش والأهداف اليت تقدمي وبشلك عام  ،الإدارية والتقنيةالفنية و رطر واملعدات التقنية والأ 

ىل بلوغها؛ تسعى  دارهتاتشجيع رشاكت الإذاعة والتلفزة وصناعة الأفالم ورشاؤها ونقل ملكيهتا واس تغاللها و تكل الهيئات اإ  واإ
برام عقود لكتساب أأو نقل ملكية حزي يف  ذاعة أأو التلفزة أأو ابلنس بة لعرض ومتويلها؛ واإ ؛ ونقل الربامج سيامنيئحمطات الإ

نتاج مجيع أأنواع الربامج املناس بة للنقل عرب الإذاعة والتلفزة  ةالسناميئيالإذاعية والتلفزية و  عىل حساهبا أأو ابملشاركة مع الغري؛ واإ
ء امحلالت ادلعائية، عىل حساهبا أأو عىل حساب غريها أأو ابملشاركة مع الغري، عرب الإذاعة أأو التلفزة أأو جرااإ والسيامن؛ و 

أأو  املرافق واملعدات واس تحداثالأفالم أأو التسجيالت أأو امللصقات أأو اجملالت أأو أأية وس يةل أأخرى للنرش وادلعاية؛ 
لأفالم ورشاء لك ذكل أأو نقل ملكيته واس تغالهل، والعمل بصفة وكيل الإمدادات واملواد اخلاصة ابلإذاعة والتلفزة وصناعة ا

نشاء الرش  نشاء أأو املساعدة عىل اإ اكت أأو ممثل للهيئات الورطنية أأو الأجنبية العامةل بشلك حرصي يف هذه امليادين؛ واإ
ىل والرابطات وامجلعيات اليت يتشابه ضايف اإ  ذكل الهدف، ول س امي هدفها الاجامتعي مع هدف الش بكة أأو يكون لها هدف اإ

لهيا؛ و اهاف تشمل أأهد أأصال يف رشاكت أأو رابطات أأو مجعيات قامئة صاحبة أأسهمبصفهتا عضوا أأو  الاس تحواذ الأمور املشار اإ
عىل الرشاكت أأو الرابطات أأو امجلعيات املذكورة يف الفقرة الفرعية السابقة أأو الاندماج معها. وبصفة الش بكة التلفزية اكراكول 

نتاهجا، تتطلب أأنشطهتا حامية خاصة للحقوق ليك تقوم بتكل الأنشطة عىل أأحسن وجه. اد السمعية البرصيةهيئة لبث املو   واإ

 معلومات التصال:

 الس يد جورج مارتزن دو ليون
 الأمني العام

 العنوان الربيدي:

Street 103 No. 69 B - 43 
(Bogotá (Colombia 

 0430 643 1 57+الهاتف: 

 0444 643 1 57+الفاكس: 

 jmartine@caracoltv.com.coالربيد الإلكرتوين: 

 www.caracoltv.comاملوقع الإلكرتوين: 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

mailto:jmartine@caracoltv.com.co
http://www.caracoltv.com/

