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سل2011 مارس 1يف  .1 يا حكومة اقرتاحمت األمانة ت،  يقنوب أفر بومعاهدةمرشوع حول  ج شأني الو  حامية ب 
بث لئات ا  .هي

 .ثويرد الاقرتاح يف مرفق هذه الويقة .2

 ]ييل ذكل املرفق[
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يامن مرشوع نص  نوب أفر يقاقرتاح   ج

بث ئات ا شأن حامية  لرشوع معاهدة  ي ب ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة هم نة ادلامئة ا نا  .ملعللج

 2011فرباير 

 مقدمة

سنيديثأدرجت قضااي حت 1.1 بث من حت و ئات ا ل امحلاية ادلوية املكفوةل  ي رشوع لهل تغالل غري ا ملالا  بث إلشاراتسـ
ها  بوجلنةيف جدول أعامل جمبرا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةي الو نة ملعن ادلامئة ا نذ  سـ   .1997م

بو عام يف صفوف ادلول األعضالتفاق ورمغ الا 2.1 ناول هذه عىل ياء يف الو بة  نا ية غري  تأن املعاهدات احلا سـ لل م
سأةل،  يهنا ظل اخلملا ها قامئا بالف  ها احملدد وموضو عحول أهداف امحلاية ونطا  .صك قانوين جديديف أي ق

نة لويف حماوةل مهنا  3.1 نذ  بو  يق توافق يف اآلراء يف هذه اجملاالت، اختذت أمانة الو سـدلفع ابجتاه  مي ، عددا 2007حتق
بادرات مهنا ية جلساتتنظمي : 1ملمن ا يةدراساتوإجناز م إعال  .قلمي وعقد ندوات إ

شأنوإىل جانب تزويد ادلول األعضاء  4.1 نة اإلشاراتبابملعلومات  يعة قر ص  ها وشأن املاكن  طب يهنا من  بو هم فمتك
بادرات ما ييل نت تكل ا ملوالظروف اليت حتدث فهيا،   :بي

نة اإلشا 1.4.1 شاررات صأن قر نا اإلرساع يف وترية او مبعدل يدعو إىل القلق نتآخذة يف الا ملتيض  م شات ادلائرة قانيق
 بشأن هذه املعاهدة،

يث أن الربامجبثتطور و 2.4.1 ية منصات حيدث من  هح تطورا هائال  باكت املواقع اإللكرتو ثل  نجديدة  شـ م
هاتف  يا ا نولو لو ج نة،ضا أي وغريها من الوسائل اليت ترضرت اجلوالتك  صمن أعامل القر

نة اإلشارو 3.4.1 تعمداتصترتكب أعامل قر رسقة ا مل بدافع ا تصادية يه اليت ةل يث أن ادلوافع الا ق  هاح  بدال من كحتر
هور إىل املعلومات  ية،واملوادمجلاحلاجة إىل تعزيز نفاذ ا ية الو ن ذات األ  طمه

نة اإلشارات يف منو قطاع املواد وتطورهتؤو 4.4.1 بدلان األقل منواال ، صثر قر ية وا نا بدلان ا لسـامي يف ا ل  .مل

نة ادلامئة  5.1 رشين  للجويف إطار ادلورة احلادية وا ند من هذا املؤلف واحلقوق اجملاورة، مت الاتفاق عىل أن حلق لع لبا
نة وأنه من الرضوري   .حتديد الطريق للميض قدماللججدول األعامل ظل لفرتة طويةل أمام ا

نةفإلوهذا الغرض،  6.1  للجن ا

ئات " األعضاء إىل َادلولدعت  1.6.1 شأن حامية  يتقدمي اقرتاحات جديدة  بثهب ، لو 2011 حبلول أول مارس لا
تشلك تكل حىت   .SCCR/15/2 Revث، ابإلضافة إىل الاقرتاحات الواردة يف الويقة بلغة املعاهداتأمكن 

رشوع معاهدة جديد  ؛"مالاقرتاحات أساسا إلعداد 

نظ إىلَةاألمانو 2.6.1 يونشاوريت  اجامتعميت  نة ،لتقن غري رمسي بني األعضاء، مبن فهيم اخلرباء ا بل انعقاد دورة ا للج  ق
بةل ئات "، وذكل ملقا تحديث حامية  بة  همة اب ية املعلقة وا نولو ية وا سائل ا يح ا يتو ل سـ ن مل ض هل لن ملل ج لتك بثتق ناها لا مبع 

يدي، عن طريق اعامتد الهنج القامئ عىل اإلشارات تعلق بأهداف امحلاية مبوسوف تعد األمانة قامئة . لتقلا تسائل 
ها ها احملدد وموضو عونطا ها ق ناد إىل الوالية اليت وضعهتا  ل ابال نة ست ية العامة يف  سـا بلغ الاجامتع . 2007مجلع سيو

شاوري نةلتا  ."للج اقرتاحاته إىل ا

يا اقرتاحاهتا عىل أساس تو 7.1 نوب أفر يققدم  نة املذكورة أعالهنتاجئ ادلورة احلادية وج رشين  للجا  .لع

                                                           

1

يد برايس ويفن فريمايل يف   لانظر حمارضات دا لته ناذلي  عاليمالاجامتع اإلف نعقدة يف لجنة ظم  .2009مايو ملعىل هامش دورهتا ا
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تخدم  8.1 يا عىل ما ييل ، يقوم اقرتاحأساسك .SCCR/15/2 Revثالويقة تسـوإذ  يقنوب أفر  :ج

نة اإلشارات، 1.8.1 تعلق بقر سأةل معقدة  ناول  بة  نا ية غري  صالصكوك احلا ت م ت سـ لل  م

بغي بذل هجود لإلرساع بوترية العمل و 2.8.1 نة اإلشارات مداها و ينبلغت قر نح ص معىل وضع هذه املعاهدة من أجل 
بث بة للك من قطاعي ا لامحلاية الوا ناعة املواد،ج  ص و

ناءات مرنة و 3.8.1 يدات وا ثبغي تضمني املعاهدة  تن سـي بادئتقي مية العامةملضامن احملافظة عىل  تعلقة  لق ا با هورنفاذمل  مجل ا
ية، ية الو نإىل املعلومات واملواد ذات األ  طمه

ياد املعاهدة زتمتلينبغي أن و 4.8.1 يات حلا نولو تلف ا جإزاء  لتك ئة  خم يا مع  بيمتا تقارب بني وسائطشـ لسم اب بث،تت  ل ا

رشوع املعاهدة واسعو 5.8.1 مبغي أن يكون  نطاق ين ية القامئة ولينسجمل ا رشيعات الو ن مع املعاهدات وا طت ال سـامي تكل ل
بث، نظم قطاع ا لاليت   ت

بة إىل اعليست احلقوق الواردة يف هذه املو 6.8.1 ية اب لنسـاهدة جديدة ابلرضورة أو إضا نحهتا ف محلقوق القامئة اليت 
بث، ولكهنا تريم إىل تعزيزها وال سـامي  تعلق اب ية فامي  لالقوانني الو ي ية طن تجاوز األرايض الو نفامي   .عرب احلدود وأطي

يا .2 نوب أفر يقياق اقرتاح  ج  سـ

يا إىل  1.2 نوب أفر يقند اقرتاح  ج  :ما ييليست

نة اإلشارات يف  1.1.2 نايم ظاهرة قر شفت عن رسعة  ية اليت  بو ودوراهتا اإلعال صدراسات الو ت ك أخرى غري منصات مي
يداي  تخدمة  تقلتكل ا شطة املسـ  بل؛لكا مبا فهيا ،لبثنأل

بو و 2.1.2 تعاون مع الو يجرياي اب تضافهتا حكومة  ية اليت ا بدلان األفر ية جملموعة ا ندوة اإل يتاجئ ا ل ن سـ ل مي ل يقن ندوة عقدت(قل ل ا
توبر 20 إىل 18ن م  ؛)نيجرياي بأبوجا يف 2010ك أ

ياق ادلاخيل يت يف لادلراسات األوية اليت أجرو 3.1.2 جلا سأةللسـ تعلق هبذه ا يا فامي  ملنوب أفر ي  .يق

 الاقرتاح .3

 األهداف 1.3

هدف  1.1.3 انوين اثبت إطار قهو إاتحة  SCCR/17/INF/1ث يف الويقة األويل للمعاهدة اجلديدة كام وردلإن ا
بث محلايهتا من ئات ا لألشطة  ي رشوع هن مل الاتفاع غري ا  . دون ترصحيو هاجملربا احلامةل إلشاراتابن

يا أن هذه امحلاية وإن اكنت  2.1.3 نوب أفر يقوترى  بث فإهنا معدة أيضا محلاية خمصصةج ئات ا ل أساسا  احمليل قطاع اللهي
رشوع ومحلايصناعة املواد ل تغالل غري ا ملمن الا ئات يف جمال سـ تامثر ا لهية ا  . الربامجبثس

 نطاق حمدد 3.1.3

نطاق امحلاية أن يكون قامئا عىل اإلشارات 4.1.3 بغي  يا أنه  نوب أفر لوترى  ن يق ية العامة يج ويعين . مجلعكام أوعزت به ا
رشوع  بث من الاتفاع غري ا ئات ا بغي للمعاهدة حامية  ملذكل أنه  ن ل هي ويريم ذكل . هاجملربا احلامةل إلشاراتابين

نع الاتفاع مبواد املكل العام اب املعاهدة بأي طريقة من الطرق إخاللإىل ضامن عدم  بري، و نحلق يف حرية ا متع ل
بث حقوقا  ئات ا نح  لو هي هاة يفإضام  .لال مربر 

 )تعاريف (موضوع امحلاية 2.3

رشوع املعاهدة هو  إن موضوع 1.2.3 تعلق  مبامحلاية فامي  بثي  .لإشارات ا
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تايل بدال عن اقرتح ُيو 2.2.3 تعريف ا لا ل سابقة الواردة يف املادة تعاريفل رشوع املعاهدة5ل ا  :م من 

ية اليت ،بثلايقصد مبصطلح " تاح هبا ؤخذ تلعمل ا يث  شأ  بث من نقطة ا ئة ا تاإلشارة اخلارجة  ن ل حي مل اإلشارة يف له
سـهتدفة بوسائل الاتصاالإىل  الهنايئ وحتمل نسقها نطقة بث  مأي  رس  ،نية اإللكرتوتم َّوكذكل  مصطلح يف

بث"  "".لبرانمج ا

بث" تعريف مصطلح أن حيدقرتح أيضا ُيو 3.2.3 يث يقرص "لبرانمج ا رشوع املعاهدة  ها  حب من نطاق امحلاية اليت  م مينح
بث ويس امحلاية عىل إشارة  لا نفيف لحقوق لل بث ملصمضمون ا  .لاذلي حتمهل إشارة ا

يا أيضا إدراج  4.2.3 نوب أفر يقوتقرتح  هرابيئ أو " لإلشارة"تعريف ج يار ا لكويه ا هراحلقل لت تخدم امغنولكا ملسـييس ا ط
ياان بنقل  ياق ا. تل تلفزيوين محلعىل أنه هذا املصطلح تعريف  لبث، ميكن سـومضن  بث ا ل معلومات برامج ا ل

يةةليسـعرب و  .ن إلكرتو

تعريف املذكور أعاله إدرا 5.2.3 تيض ا لوناء عىل ذكل  رشيقب هوم مج تعريف جديد يف   الاتصاالتمفوع املعاهدة حيدد 
ية تايلا وفامي ييل اقرت،ناإللكرتو تعريف ا لح ا  : ل

ية إصدار أصوات أو صور أو غري ذكل من اإلشارات املرية التصاالتابيقصد  ئ اإللكرتو  ا أو تلقهيهالأو إرسان
ية، بوسائل مهنا  السواء اكنت مصحوبة ابلصوت أو نا سـالقوة ا املوجات غريها من  أو جات الراديو، وموطيملغ

هر ساعدة  أي نظام ذي أوطيسـيةامغنوكهرأو نظم برصية أو طيسـية، امغنولكا شاهبة سواء  يعة  مب  م موصل طب
 ."المادي أو 

بث"ومن املقرتح تعديل تعريف مصطلح  6.2.3 لئة ا رشوع املعاهدة كام ييل5الوارد يف املادة " هي  :م من 

بث"عبارة بيقصد " لئة ا بث  "هي ئة ا لو بيلهي نوي اذلي  لكا شخص ا ملعا بادرة ول ية  مليأخذ ا سؤو لتحمل  م ي
يع وجدوةلمعاجلة  يصا قانويا مواد  جتمو شأهنا تر نالربامج اليت ميكل  ها إىل  من أجل هبانأو حقوق الاتفاعخب ل إرسا

هور،  شرتكني يف شلك مجلا هور أو ا ملأو قطاعات من ا توي خارجةإشارةمجل أو  أصواات حت غري جمفرة أو جمفرة 
ها وأصوااتاالصور أو صور يل  ل أو لك  اكنت ئ وغري ذكل من اإلشارات املرية سواء عىل أصوات وصور، متث

يع مواد اإلرسال وجدولهتا الت أو اصومصحوبة ابأل   ؛جتمو

تطور اذلي بلغه بث الربامج  7.2.3 توى ا نة اإلشارات و تطورة بغرض حفز قر يات ا نولو تخدام ا ثري ا لو سـ ص مل سـ مي ج لتك
هوم كام نع تحديد  تعلق  ية  سأةل أسا مفرفه،  ب ت سـ بث املؤهةل للحامية مبوجب هذه املعاهدةم تيس هذا . لهجة ا يكو

بث عرب اإلنرتنت وغري ذكل من  ية نظرا إىل إقصاء ا لاألمر أ ية منصاتمه شات احلا نا يدية من ا بث غري ا ل ا ق مل تقل لل
نة ادلامئة يف دورة مايو  للجناء عىل قرار ا ته ا2006ب مجل اذلي د نة يف  الحقاعية العامة مع توبر /سبمترب(لسـتكل ا كأ

يع ). 2006 نة اإلشارات يف  مجإال أنه مثة أمر واحض وهو تفيش ظاهرة قر نصات ص هاتف اجلوال ملا لمبا فهيا ا
متر يف ُيعقل هل : ويطرح هذا األمر سؤالا آخر. واإلنرتنت نولويج وما نسـأن  تطور ا لتكجتاهل ا فائدة هذه ل

ية؟املعاهدة حني يمت نولو تطورات ا نظر إىل رسعة ا ج إبراهما اب لتك ل  ل

بث"نشاط  إذ مل يعد ،الوسائطزمن تقارب ويف  8.2.3 نصات " لا ملنحرصا يف ا بل م ساتل وا ثل ا يدية  لكا لم لتقل
ية، و تعريف يلزتمقرتح بأن من املضالرتددات األر ياد"ل ذكل ا تلف ا "حلا لإزاء  ياخم جنولو  لضامن امحلاية تتك

بة نا سـا بث  لفامل ئات ا لئدة  يع يفهي نصات مج  تخدمملا بثب للقيام تسـاليت  شطة ا لأ  .ن

ياد تعاريفومن شأن اعامتد  9.2.3 يالإزاء ا حلتلزتم ا جنولو سؤوةل للحامية إاتحة  ، يف هذه املعاهدة أيضاتتك ملهات ا ج
يدية و بث القانوية اليت جللتقلا نهات ا نصاتوسائط أو سوى التسـتخدم ال ل  .ديدةاجل ملا

يا أن تكل ا 10.2.3 نوب أفر لوترى  يق ياد إزاء تعاريفج يالا حلاليت تلزتم ا جنولو تحديد تغين عن  تتك لرضورة اإلشارة اب
بل منصات إىل  لكثل ا ساتل  وأم بث عىل الرتدد وألا ئات ا بل  ل األريض أو حىت اإلرسال املزتامن من  هي ق

 .اإلنرتنت
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بغي  11.2.3 ينوناء عىل ذكل،  رشوع املعاهدة أية ب يل إشارات مأن حتذف من  نصات إىل لقبمن ذكل ا ية أو ملا نولو جا لتك
بث  تعاريف لنصات ا  .)3(6املادة تكل الواردة يف مثل م

يدون من امحلاية 3.3  ملسـتفا

يه املادة  1.3.3 نص  يا رشط امحلاية اذلي  نوب أفر علترب  ت يقتع توصل إىل ا7ج يا ولكن من أجل ا ل واحضا وضوحا اك  حليادف
تلف ا يخمإزاء  جنولو تعاضة عن املادة اتلتك تايل" 2)"2(7سـ، من املقرتح الا نص ا لاب  :ل

هور أو قطاعات من " ها ا بث واملعدة ليك  شأ اإلشارة اخلارجة احلامةل لربانمج ا مجلإذا اكنت نقطة  يسـتقبل ّ ل من
تعاقد آخر بارشة واقعة يف طرف  شرتكون  هور أو ا ما م ًمجل  ."مل

 نيةطاملعامةل الو 4.3

بديل ت ت الوارد يف املادة  1.4.3 يا ا نوب أفر لتدمع  يق ية8ج رشوع املعاهدة ألغراض املعامةل الو ن من  وفامي ييل . طم
بديل  :لنص ا

ئات  )1(" تعاقد عىل  يبق لك طرف  هيط بثم ياللا تعاقدة األخرى معامةل ال تقل  ية لألطراف ا ً الو تفض مل  طن
ئا ها عىل  هيعن تكل اليت  تعلقتهيطبق يق احلقوق املقررة رصاحة يف هذه املعاهدةي فامي   ".بتطب 

بث 5.3 ئات ا لحقوق   هي

يا  1.5.3 نوب أفر يقتقرتح  يتحذفج يع احلاالت من لتثب حق ا بة إىل  ته اب ية روما عا مج املعاهدة مبا أن اتفا سـ لنجل ق
بث ئات ا لألغراض   .هي

مع  16 و15 و14 و12 و11 و10 و9واد  وشطب امل9قرتح ابإلضافة إىل ذكل إدراج مادة جديدة حتمل رمق تو 2.5.3
يريات  ما يلزم منإجراء يةتغ  ته هجات . ليف ترقمي املواد املوا نص اذلي وز رشوع ا يا  نوب أفر عوترحب  ل مب يق ج

بث يف شلك  ست من هذه الويقة لا رشوع املعاهدة وا شة ادلائرة حول  نا شة للميض قدما اب نا ثويقة  ب م ق مل ق للم قتث
ّنصرشوع املعاهدة ميف  إدراجه من املقرتحجزءا   : كام ييل9لامدة ل ك

بث تمتتع  )1"( لئات ا  : مبا ييلحيترصلحبق اهي

هور  )أ( ها  يةل اكنت مبا يف ذكل إاتحة برا هور بأي و ها إىل ا ها أو اإلشارات احلامةل لربا للجمنقل برا جم مجل جم سـجم
تارهام  هور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت  خيمبا ميكن أفرادا من ا مجل ً سهّ  ؛بنفالواحد مهنم 

نافع جتارية )ب( ها جلين  ماألداء العلين لربا  ؛جم

تخدام  )ج( ها؛سـا بث اخملصص  سابقة  لاإلشارة ا لل  ل

تعلق  )2( نص علهيا الفقراتن يوفامي  ّتص القانون الوطين من هذه املادة، ) ج(و) ب(1تابألفعال اليت  خي
يه حامية  تعاقد اذلي تطلب  فللطرف ا ُ تحديدهذا احلقمل تهب   رشيطة أن تكون تكل امحلاية سـ رشوط ممار

 ."مالمئة وفعاةل

ناءات 6.3 يدات والا سـتثا  لتقي

شواغل اليت أاثرهتا ادلول األعضاء تاربطت إحدى 1.6.3 رشوع املعاهدة يف بدايةل ا شات اليت دارت حول  نا م ا ق  وقعبمل
نفاذ إىل املعلومات وعىل قوانني حق املؤلف األخرى يف ااملعاهدة  .دلول األعضاءل عىل ا
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ية مباكن أن  2.6.3 تايل فإنه من األ مهواب رشوع املعاهدة ينصل نةعىل م  ناءات  ييدات وا متي سـتث بعض ي حىت ال تق برض 
بقة عىل حامية حق املؤلف واملكرسة يف قوانني حق املؤلف لعدة بدل ناءات ا ملطالا  املصلحة ان أعضاء وقميسـتث

 .العامة

يا  3.6.3 نوب أفر يقوترى  بج ناءات ينأنه  يا واملعرتف هبا (سـتثغي عىل أقل تقدير ذكر تكل الا  15أيضا مبوجب املادة لحا
ية حب ية ادلوية ا نمن الاتفا ملعل ئات اإلذاعةق يالت الصوية و تجي ا ناين األداء و يامية حقوق  ت سج هن لت م ية  ("ف قاتفا

بار أو األحداث اجلارية، نالاتفاع اخلاصمثل ")) روما يالت املخونقل األ تخدام ألغراض لتسج، وا تة والا سـؤ ق
بحث العلمي تعلمي وا لا بغي أيضا إاتحة  ، واإلشارة إلهيا حتديدال بدلان األعضاء وترى أنه  توجهيات  ينتقدمي ا لل ل ل

ية بهامش معني رشعة ا هات ا سامح  حملل  مل يال وضع أحاكم للجلل ناءات تفصأكرث  تضاء عىل ا ند الا نص  ثوا سـتق ع ل
ية  يدات إضا فو ثل وتقي نصف بدأملمتتمعقوةل  مل الاتفاع ا بار  وأن نصفختا ملالاتفاع ا ومن شأن ذكل إقامة توازن . ن

بث من هجة نفاذ،لبني حقوق هجة ا تعلقة اب بادئ املصلحة العامة ا بري و ل وحرية ا مل متع  . من هجة أخرى،ل

يا 4.6.3 نوب أفر يقوتقرتح  ي15ملادة  امتشـيا مع ،ج نص الوارد حا تعاضة عن ا ية روما، الا ل من اتفا ل سـ  من 17ا يف املادة ق
تايل نص ا لرشوع املعاهدة اب ل  :م

تعاقددوةلجيوز ألي  )1(" ّنص  أن ةم  ها اهتتيف رشيعت يةحئا ولوا ها عىل  طنالو ناءات من امحلاية اليت  نحا متث سـت
تعلق مبا ييلهذه املعاهدة فامي  :ي 

شخيصنالاتفاع اخلاص )أ(  ؛ل أو ا
يق عىل األح )ب( تطفات قصرية  تعلالاتفاع  للن  داث اجلارية؛مبق
ئة  )ج( يت املؤقت اذلي جتريه  هيا ها ابثلتثب بث اخلاصة هبانخلاصة لالتفاع به يف برامئل بوسا  ؛لج ا
بحث العلمي فقط )د( تعلمي أو ا لالاتفاع ألغراض ا ل بلن ها من  ق أو ألغراض  بات أوحفظ  دور ملكت ا

بحثاحملفوظات  .الرحبتسعى  اليت ال ل أو مراكز ا

نص يف رشيعاهتاةمتعاقدز ألي دوةل جيومن هذه املادة، ) 1(ضمون الفقرة موعىل الرمغ من  )2( ت أن   ت
ها ناءاتحئولوا يدات أو ا ية عىل  سـتث الو ي تقن ية كام وردت يف الفقرة ط تعلق حبامية أعاله) 1(ف إضا ي فامي 

نفات  بق  األحاكم هذه، ما دامتحامية مبوجب حق املؤلفاألهل للملصحق املؤلف يف ا بشلك عام تط 
ناقض مع الفقرة   ."من هذه املادة) 1(تتوال 

يات ومعاهدات أخرى 7.3  قعالقة هذه املعاهدة ابتفا

يا  1.7.3 نوب أفر يقتدمع  بديل ج ج جج  :وفامي ييل نصه لا

بعض  )1(" ها جتاه ا تعاقدة  يا عىل األطراف ا ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من الالزتامات املرتبة حا مل ل بعضت ًل ّ
ناء عىل ًاآلخر  ناول حق املؤلف أو احلقوق اجملاورةب ية األطراف  نا ية أو  تت أية معاهدة دوية أو إ ئ ث مي  ".قلل

نوب 2.7.3 جيس دلى  ندين  ل يا أي اعرتاضات عىل ا لبأفر رشوع املعاهدة1كام وردا يف املادة ) 3(و) 2(يق  .م من 

رشوع املعاهدة4 و3 و2املواد  8.3  م من 

يا أنترى 1.8.3 نوب أفر يق  باجة4 و3 و2املواد إدراج  نسبه من األج يعهتا،ي يف ادل  .طب حبمك 

 مدة امحلاية 9.3

تامثر 18إن املغزى من املادة  1.9.3 رشوع املعاهدة حامية الا س من  ها ورشهااملواد الالزم للحصول عىل م نو ويف . تنظمي
ية روما اكف  نص القانوين املوازي التفا يا أن اعامتد ا نوب أفر لهذا الصدد، ترى  ق يق ّنص إال أن . هذا الغرضلج
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مما يربهن نالقلق من إماكية بث املواد أكرث من مرة واحدة هبدف متديد مدة امحلاية، ال يعاجل مبفرده هذا احلمك 
متر مل إدراج نصعىل احلاجة إىل تجديد ا نع ا ملسـ من شأنه  ل  .دة امحلايةم

بديل ه 2.9.3 يا ا نوب أفر لوناء عىل ذكل، تدمع  يقب تعديل ا ج له مع ا  :تايلل

ئات " نوحة  يرسي مدة امحلاية ا ملم بثلهت ناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة لا نة، عىل20ب  تداء األقل،سـ   با
نة اليت مت بث  فهيا لسـمن هناية ا  ".ألول مرةلا

ية 10.3 نولو تدابري ا تعلقة اب جالالزتامات ا لتك ل  مل

ية املعدة محلا 1.10.3 نولو تدابري ا يا أن ا نوب أفر جترى  تك يق لج بث خطوة رضورية ل تدابري لية برامج ا لابإلضافة إىل ا
تامثراهتا بث وإيراداهتا املعقوةل من ا ئات ا تأمني الفعيل حلقوق  سالقانوية من أجل ضامن ا ل ي ل بيد أن هذا األمر . هن

ناءات رصحية لفائدة  ساب املصلحة العامة مما يربهن عىل احلاجة إىل ا سـتثال جيب أن يمت عىل  تفعني املرصح ح ملنا
شموةل ابمحلاية مبوجب حق املؤلف وتوجد يف  نفاذ إىل املواد غري ا مترار ا رشوعة أو لضامن ا ملهلم ألغراض  ل سـم

 .املكل العام

بديل م م  2.10.3 نوب أفريقا مع نص ا لوتفق  نقل، مع 19ملادة من ا) 1(جت رشوع املعاهدة اليت  ت من  تغيريات لام
بديل(الالزمة  يل الصويتاملقااألحاكم ) تما يلزم من  شأن األداء وا بو  ها من معاهدة الو سجبةل  ب لتي  ونصه كام ل

 :ييل

تحايل عىل  )1(" بة وعىل جزاءات فعاةل ضد ا نا يهنا عىل حامية  نص يف قوا تعاقدة أن  لعىل األطراف ا سـ ت ممل ن
ئات  ها  ية الفعاةل اليت  نولو تدابري ا يا هل تعمل ج سـتك بثتل ناء عىل هذه الا ها  ب ابالرباط مبامرسة حقو ملعاهدة واليت قت

ئات  بارشة أفعال مل ترصح هبا  ينع من  همت بثم سمحلا ية أو ال  ي ا تعلق بربامملعن بث اخلاصة  جي هبا القانون، فامي  لا
 ".هبا

هور وال سـامي يف  3.10.3 بث ومصلحة عامة ا ئات ا يا تقر أيضا برضورة إقامة توازن بني حقوق  نوب أفر مجلإال أن  يق لج هي
بحث و تعلمي وا لجماالت ا ناء عىل ذكل تعديل الفقرة ل نفاذ إىل املعلومات، وتقرتح  با بديل م م كام ييل2ل  :ل من ا

نصلألطراف جيوز " تعاقدة أن  تا يق امحلاية القانوية مل ن رصاحة عىل عدم  نالقانوية الواردة يف واجلزاءات تطب
تعلقة  من هذه املادة عىل 1 الفقرة ية ا سمح فهيا القوانني الو ملاحلاالت اليت  ن ثه أو طت نف اجلاري  بحبامية ا ملص

بث يف حد ذاته نف،لبرانمج ا تفاع اب ملص ابال ية الفعاةل  .ن نولو تدابري ا تحايل عىل أحد ا يهنا عىل أن ا جيف قوا تك لن ل ل
نطوي  نفاذ إىل برانمج إذاعي بغرض الاتفاع بذكل الربانمج بوجه ال  ية،  ئة إذا ها  ياملفروضة اليت  ن لل ع هي تسـتعمل

نفذة مبوجب هذه املادةعىل انهتاك، ال يعد  تدابري ا ملانهتااك  لل ً. 

بديل ت من املادة  4.10.3 يا إىل أن ا نوب أفر لوشري  يقت تحايل 19ج تجاوز أفعال ا بث  ل يوسع نطاق حامية برامج ا ت لل
نظم القادرة عىل  يع األهجزة أو ا ثل  ثل تكل األفعال  يام  سري ا لوشمل  ب مب ي مت لق َّجمفرة أو ّبث ّفك جتفري إشارة ت

س بدلان األعضاءتو. ّ عىل فكهاعدةملا سن تقدير ا سأةل  لرى أن ترتك هذه ا حل  .مل

تعلقة ابملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق  11.3 يةوملالالزتامات ا  لشلكاإلجراءات ا

يا أي اعرتاض 1.11.3 نوب أفر يقيس دلى  ج نود كام وردت يف املادتني اتل رشوع 21 و20لب عىل أي من ا م من 
 .املعاهدة
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 لتحفظاتا 12.3

بديل خ من املادة  1.12.3 يا ا نوب أفر لتدمع  يق  :وفامي ييل نصه 22ج

سمح بأي حتفظ عىل هذه املعاهدة"  ".يُال 

يق الزمين 13.3  لتطبا

يا اعامتد املادة  1.13.3 نوب أفر يقتدمع  ية برن مع 18ج يريات الالزمة ق من اتفا  .يف هذا الصددلتغا

شأن إنفاذ احلقوق 14.3  بأحاكم 

نود كام وردت يف املادة لي 15.3 يا أي اعرتاض عىل أي من ا نوب أفر لبس دلى  يق رشوع املعاهدة20ج  .م من 

يةبنود  16.3 تا مإدارية و  خ

يا أي اعرتاضل 1.16.3 نوب أفر يقيس دلى  نود كام وردت يف املواد اتج  32 و31 و30 و28 و26 و25لب عىل أي من ا
رشوع املعاهدة34 و33و  .م من 

تخذ يف املادة اب رهن 29ادة  مضمون املإن 2.16.3 بديل ض 27مللقرار ا يا يف هذا الصدد ا نوب أفر ل وتدمع  يق وفامي ييل ج
 :نصه

بح طرفا يف هذه املعاهدة) 1(" بو أن  ًجيوز ألية دوةل عضو يف الو تص  ."ي

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


