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  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية 

  ونعشروالالثانية  الدورة

 2011ن يويو 24 إىل 15من جنيف، 

  بعض املنظمات غري احلكوميةعتماد ا

  األمانةمن إعدادثويقة 

ست صفوثيف مرفق هذه الويقة رد ي .1 ية ا نظمة غري حكو لمت  م ية حبق  وراتدصفة املراقب يف م نة ادلامئة ا نا ملعللج
نة املؤلف واحلقوق اجملاورة نظام ادلاخيل  للج، معال اب  )10 الفقرة SCCR/1/2ثانظر الويقة (ل

ــة عــىل  .2 ــدعوة إىل املوافق ــة م ن أن تكــون للجإن ا
نظمــة  هااملا ثةل يف صــفلــوارد و ممــ يف مرفــق هــذه الويقــة  ث

نة  .للجدورات 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

سة  ندية سمؤ بث ا ها  (IBF)لل

 

سة  تلفزيـونسمؤ هـات العـامةل يف جمـال ا بـث وغريهـا مـن ا ئـات ا يـة  نظمـة و نديـة يه أكـرب  بث ا لا ل ي ن ه جلل هم لط ئت . ل نـشوأ
مترب سة يف  سباملؤ تلفزيوين1999 س يـا وتضم . ل من أجل الهنوض ابلقطاع ا  حمطـة 400تـدير أكـرث مـن  عـضواهيئـة  47لحا

سامه يف حاميـة حريـة وسـائط اإلعـالم وتضطلع . نتلفزيوية سة بدور همم يف حامية مصاحل أعـضاهئا والهنـوض هبـا كـام  تـاملؤ س
ند ية والهنوض هبا يف ا هاإللكرتو شف . لن سة تسـتكو ساحنة ساملؤ منـو ا لـفرص ا توتعقهبـا وتـضمن ألعـضاهئا صـدى ألعـضاهئا ل

يد الوطين والعاملي نا عىل ا لصعموحدا   .متي

يـة الفكريـة، والتوسامه  بارشة يف صون حقـوق ا سامهة  سة  مللكاملؤ م م بـث مـن حقـوق املؤلـف دلســامي مـا  س ئـات ا لى  هي
تجارية، تفا. وحامية تكل احلقوق لوالعالمات ا سار ا ية ا لوتقر بأ مل بثمه ئات ا شأن حامية  لويض حنو إبرام معاهدة دوية  ي ب  .هل

سة من األشطة اليت تضطلع هبا األهداف تشمل و شدها املؤ ية اليت  نالر س ن تسـ نـدي ئي تلفزيـوين ا هالهنوض مبـصاحل القطـاع ا لل
سه وتطــوير تــكل املــصاحل وحاميهتــاو هــات العــامةل يف اجملــال  نفــا تطــورات يف القطــاع إطــالع أعــضاهئا عــىل و، جل لأحــدث ا

تلفزيوين يـة، لا سلطات ا هـود للحـصول عـىل أفـضل املـزااي مـن ا ها وبذل لك ا ن، وحامية حقوق أعضاهئا وتعر ملعلـ جل وحاميـة يف
ه تعدي عىل حقو قأعضاهئا من ا تجارية وم مبا فهيا ل تـدابري الـرضورية يف هـذا حقوق املؤلف لالعالمات واألسامء ا لواختاذ لك ا

تواصل مع الصدد  يل العقـوابت لمبا يف ذكل ا رشيعي، و ية واإلدارية ألغراض اإلصـالح اإلداري وا سلطات احلكو حتـصا تـ لل م
يازات  ية واملزااي وامتوالا رش تـدابري ا يـد ا نـدي، وتأ تلفزيـوين ا تعاون مع أية سلطة مبا خيـدم القطـاع ا يعتعويضات، وا تـ ل ي ه ل ل لل ل

نـدي،وغريها ممـا يـؤثر يف  تلفزيـوين ا هالقطـاع ا سلوك لألعـضاء وغـري األعـضاء ممـن يعمـل يف لل ياغة قواعـد ا لـ و القطـاع صـ
ندي، تلفزيوين ا ها تغريات وتلل بة ا نة ملوا نة وا لعديل تكل القواعد أيضا بني ا ك ي لفي  .لف
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