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باجة  يادل

تعاقدة،  ملإن األطراف ا

باجة [ ية لإلقرار يفقرة ود نقاش الحقالتمنجبدول أعامل ا للتطرحان   ]ُسـ

ئات  بة يف تطوير حامية حقوق  يإذ حتدوها الر بثهغ ية والاساق،لا ت واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل أكرب قدر ممكن من الفعا  ل

يق قواعد دو لوإذ تقر ابحلاجة إىل  باع مقاربة قامئة عىل اإلشاراتتطب سائل  احلامةلتية جديدة اب بة  نا للم إلجياد حلول  سـ م
ية، نولو ية وا ثقا ية وا تصادية والاجامت تطورات يف اجملاالت الا نامجة عن ا جا تك ف لق ل ع ل  ل

هور إماكيات وفرص مزتايدة ل يا املعلومات والاتصاالت وتقارهبا مما أدى إىل  نولو نوإذ تقر بـأثر تطور  ظ ج تك نالتفاع ابإلشارات ّ
  دون ترصحي داخل احلدود وخارهجا أيضا،احلامةل للربامج

ئات  هيوإذ تقر ابحلاجة إىل احملافظة عىل توازن بني حقوق  بثّ بحث لا تعلمي وا هور، ال سـامي يف جماالت ا ل ومصلحة عامة ا ل مجل
نفاذ إىل   املعلومات،لوا

ئات  شاء نظام دويل محلاية  يوإذ تقر هبدف إ هن بثّ ساسون  دلا نفات حب ملا ملصقوق أحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ا
ها اإلشارات  ية اليت  حتملوغريها من املوضوعات ا ئات احلامةل للربامجحملم بثهي، وابحلاجة إىل أن تعرتف  تكل احلقوق،لا  ب 

يةاب ّتقروإذ  نفات ا ية حبق املؤلف وا نفات ا حململفوائد اليت تعود عىل ماليك ا ملص حملم  ابحلقوق اجملاورة بفضل امحلاية الفعاةل ملص
سقة من الاتفاع غري القانوين  نوا ّت  ،احلامةل للربامج ابإلشاراتمل

 :قد اتفقت عىل ما ييل

 1املادة 
يات ومعاهدات أخرى قعالقة هذه املعاهدة ابتفا

 

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

ناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة  .2 نوحة  ببقي امحلاية ا ملم ها ُت نة يف املواد لعىل حا يف ملتضمَّا
بث إشارات  ّا سري أي حمك من أحاكم هذه املعاهدة مبا خيل .  تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكلوالل يه، ال جيوز  تفو عل

 .بتكل امحلاية

هذه املعاهدة أية صةل بأية معاهدات أخرى، وال ختل بأية حقوق أو الزتامات مرتبة علهيا .3 تست  لي  .ل
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 2املادة 
 تعاريف

 ألغراض هذه املعاهدة

يا اذلي " شارةاإل"يقصد بلكمة  )أ( بط إلكرتو برصي ا سمعي ا توى ا ياانت أو ا نحامل املعلومات أو ا ل ل حمل ملسـتنب ل
ها،  لك يتألف من أصوات أو صور أو أصوات وصور أو ليل   .ّرغري جمفو  أاّر جمفسواء اكنمتث

بث"يقصد بلكمة  )ب( بل إرسال اإلشارة " لا هور األصوات أو الصور أو الصور بثهيئة قمن  بل ا مجل  ليسـتق
رس لكمة . ألصواتوا بثتفو تعريفلا ناء عىل هذا ا ل  ياانت . ب تعلق اب شمل هذا اإلرسال أية حقوق  بوال  ت لي
هاأو /و يل  للك   .متث

بارة  )ج( ئة  اإلشارة" احلامةل للربامجاإلشارة "بعيقصد  بهثا  هياليت  بثت  .لا

بارة  )د( بثهيئة "بعيقصد  بادر " لا نوي اذلي  شخص ا يا ملع توى الربانمبتعبئةل ترصحيلوجدوتهج ومجعه حم  من  ب 
ية القانوية ويي ، إذا لزم األمر، واذلأحصاب احلقوق سؤو نتحمل ا ل تحريرية مل نتع حبقوق الاتفاع يي أو اذللا مت

نه إشارته إىل  بثيل هور لك يشء  تتضما  . للربامجاحلامةلمجل

بارة  )ه( بل  "إعادة اإلرسال"بعيقصد  ية أي خشص خقاإلرسال املزتامن أو املؤجل من  بث األ ئة ا صلالف  ل هي
هور مجلبهل ا يةل ليسـتق بث أنه إعادة إرسال أيضا؛سـبأية و هم من اإلرسال املزتامن إلعادة ا ل و  .ُيف

يت"يقصد بلكمة  )و( ها، ميكن " لتثبا يل  يد لألصوات أو الصور أو الصور واألصوات أو للك  للك  ث متسـ جت ّ
ها أو  نه إدرا كابالنطالق  ها بأداة منسخهام  .انقل أو 

 3ملادة ا
يق  لتطبنطاق ا

ناء عىل هذه املعاهدة اإلشارات  .1 نوحة  بشمل امحلاية ا ملم نفات واملواد األخرى  للربامجاحلامةلت شمل ا ملص فقط، وال  ت
ها تكل اإلشارات، سواء اكنت  ية حبق املؤلف أو تدخل يف املكل العامتكل حتملاليت  نفات واملواد األخرى  محما  .ملص

شمل موضوع امحل .2 ناء عىل أحاكم هذه املعاهدة جمرد إعادة اإلرساليال  نوحة  ّاية ا ب  .ملم

 4املادة 
يدون من امحلاية ملسـتفا

 

ئات  .1 نصوص علهيا يف هذه املعاهدة  تعاقدة امحلاية ا ينح األطراف ا مل مل بثلهمت تعاقدةلا  .مل من مواطين سائر األطراف ا

تعاقدة أهنا .2 بارة مواطين سائر األطراف ا ملهم من  ع ئات ُيف بثهي تعين  ينيلا رشطني اآل تويف واحدا من ا ت اليت  لسـ  :ت

ئة  "1" لهيإذا اكن املقر الرييس  بثئ تعاقد آخر؛لا  م يف طرف 
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نقطعة مصدر اإلشارة احلامةل للربامج اخلارجةأو إذا اكن  "2" سةل نقل غري  م يف  ها موهجة سل هور مجلايسـتقبلليك 
شرتكونمبارشة هور أو  م أو رشاحئ من ا تعاقد آخر اود، موجمجل  .ميف طرف 

 5املادة 
ية  طناملعامةل الو

ئات  .1 تعاقد عىل  يبق لك طرف  هيط بثم ياللا تعاقدة األخرى معامةل ال تقل  ية لألطراف ا تفض الو مل  عن تكل اليت طن
بث دليه ئات ا لها عىل  هي يق احلقوق يطبق تعلق  ب فامي   .رصاحة يف هذه املعاهدةاملعرتف هبا بتطي

 6املادة 
ئ بثات هيحقوق   لا

بديل ألف  لا
ئات  يتع  همت بثت ترصحي مبا ييللا  :ل حبق ا

يةل، مبا يف ذكل إاتحة إشاراهتا احلامةل للربامجنقل إشاراهتا  "1" هور، بأية و سـ إىل ا هور مبا احلامةل للربامجمجل للجم 
سه؛ تارهام الواحد مهنم  هور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت  نفميكن أفرادا من ا بخي مجل ّ 

 ؛احلامةل للربامج إشارهتا إعادة إرسال "2"
 ؛احلامةل للربامجتثبيت إشارهتا  "3"
سخ "4" تات إشارهتا لنا بارش  بارش أو غري ا ي ا مل  ، بأية طريقة أو بأي شلك اكن؛احلامةل للربامجلتثبمل
بارشة؛ب احلامةل للربامجشاراهتا إل األداء العلين "5" يق الرحب  مغرض   حتق
سخة األ "6" تات لنإاتحة ا سخ عن  يية وغريها من ا ن بصل يهتا  احلامةل للربامج إشاراهتاتثل ها أو نقل  ملكهور  يع ببللجم

 ؛بطريقة أخرى
  موهجة إلهيا؛للبثإشارة سابقة ب نالاتفاع "7"
يةل اكنت إشاراهتا احلامةل للربامجإرسال  "8" ليسـتقبل بأية و يهتاهاسـ هور بعد  ب ا  .تثمجل

بديل ابء  لا
ئات  )1( يتع  همت ترصحي مبا ييلبثلات  :ل حبق ا

يةل؛ احلامةل للربامج إشارهتا إرسال "1" هور، بأية و سـإىل ا  مجل
بارشة؛األداء العلين إلشاراهتا احلامةل للربامج "2" يق الرحب  م بغرض   حتق
 .للبثإشارة سابقة ب نالاتفاع "3"

تعلق  )2( بة و املادة، همن هذ" 3"و" 2)"1(الواردة يف الفقرتني ابألفعال يفامي  خيتص ، هذا احلقحبامية ليف حال املطا
تعاقدالوطين لقانون ا ته، رشط ملللطرف ا رشوط اليت جيوز فهيا ممار تحديد ا سـ  بة وفعاةلتكل أن تكون لب نا سـامحلاية   .م
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 7املادة 
ناءات يدات والا تثا سـي  لتق

نص يف  )1( تعاقد أن  يجيوز ألي طرف  ية م نه ولواحئه الو طنقوا ناءات عىل امحلني نوحة مبوجب هذه سـتثعىل ا ملماية ا
تعلق املعاهدة   :آليتابيفامي 

 نالاتفاع اخلاص؛ "1" 
تطفات قصري "2"  مبقالاتفاع  يق عىل األحداث اجلارية؛ةن  للتعل 
بحث العلمي "3"  تعلمي وا ترص عىل أغراض ا لالاتفاع ا ل  .ملقن

توايت الفقرة  )2( تعاقدة) 1(حمابلرمغ من  ها ممن هذه املادة، جيوز ألية دوةل  يهنا ولوا نص يف قوا حئ أن  ن ية ت عىل طنالو
بق ها ا ناءات  يدات أو الا ملطا سي نفث سـتتق تعلق حبامية حق املؤلف ةل أو  ملصنفات املؤهةل للحامية مبوجب حق املؤلفيف اي فامي 

ناءات أخرىعىل  سـتثيدات أو ا تعارض رشط أن  تقي يدات عىل حاالت خاصة ال  ناءات وا تترص هذه الا لتقي ث سـتتق
ت ئة  احلامةل للربامجغالل العادي لإلشارة سـوالا رشوعة  بب رضرا بغري مربر للمصاحل ا لهيوال  مل بثتس  .لا

 8املادة 
 مدة امحلاية

ئات  نوحة  يرسي مدة امحلاية ا لهملم بثت ناء عىل هذه املعاهدة لا نة20دة ملب  سب سـ  ُحت كحد أدىن،  نة اليت ّ ّمت لسـمن هناية ا
 .احلامةل للربامجشارة اإل ّبثفهيا 

 9املادة 
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 ناء عىل هذه املعاهدة واليت لا ها  ب ابالرباط مبامرسة حقو اليت فعال ّد األحتقت

ئات ّترص ال بثهيح هبا  تعلق بإشاراهتا لا سمح هبا القانون، فامي  ية أو ال  ي ا ي  . للربامجاحلامةلملعن

نص  )2( ية، أن  يني تدابري طو تخذ أحصاب احلقوق ا تعاقدة، إذا مل  تجيوز لألطراف ا ع ن ي يهنا ملعمل رصاحة عىل أال نيف قوا
نف ) 1(قرة تطبق امحلاية واجلزاءات الواردة يف الف تعلقة حبامية ا ية ا سمح فهيا القوانني الو ملصمن هذه املادة عىل حاالت  مل ن طت

بث بث أو ياذلي  نفلبرانمج ا تفاع هبذا ا سه ابال ملص  ن نالقانوية اجلزاءات أو امحلاية تكل إنفاذ اكن إذا ،نف
 سلبا سـيؤثر وممارسـهتا 

 .به املرصح نالاتفاع هذا يف

 10املادة 
تع  لقة ابملعلومات الرضورية إلدارة احلقوقملالالزتامات ا

تعاقدة األطراف عىل )1( يهنا يف تنص أن ملا نقوا
يع عىل  قتو

بة جزاءات  سـنا م
 من أاي عمل عن يبارش خشص أي عىل وفعاةل 

ية األفعال تا لا ل
ية ابجلزاءات يتعلق فامي ،هل أو يعرف وهو  ناملد

باب  سـأ
ية   عىل ٍّعدت ارتاكب عىل حتمل األفعال تكل أن ليعرف فاك

تشملها اليت احلقوق من حق أي
ّمتكن أو املعاهدة هذه 

تسهّل أو ذكل من 
 :ختفيه أو ذكل 
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 احلقوق؛ إلدارة رضورية إلكرتوين معلومات أية ترصحي دون يغري أو حيذف أن "1"

توردللربامج  حامةل إشاراتأن يوزع  "2" توزيع هايسـأو  نقل أو  رسالإعادة اإلأو ل ألغراض ا هور أو مجلاإىل لا
بث  ّا ية الرضورية إلدارة احلقوق، مع علمه بأنترصحي، دون للجمهوراإلاتحة أو ل  قد ن املعلومات اإللكرتو

سابقة من  أو احلامةل للربامج اإلشارةحذفت من   .ترصحي دون اّ أو غريت فهيللبثلاإلشارة ا

ئة ، كام وردت يف هذه "املعلومات الرضورية إلدارة احلقوق"بعبارة يقصد  )2( تعريف  سمح  ياملادة، املعلومات اليت  ب هت
بث رشوط الاتفاع أو احلامةل للربامج وماكل أي حق يف اإلشارة احلامةل للربامج واإلشارة لا تعلقة  ناملعلومات ا  ابإلشارة بمل

نرص من تكل املعلومات ملحقا اباحلامةل للربامج احلامةل إلشارة ع وأية أرقام أو شفرات ترمز إىل تكل املعلومات، مىت اكن أي 
سابقة للربامج تفاع هبا وفقا للامدة ابأو أو مقرتان هبا،  للبثل أو اإلشارة ا  .6نال

 11املادة 
 أحاكم عن إنفاذ احلقوق

تعاقدة بأن  .1 ملهد األطراف ا يق هذه املعاهدةتتخذ تتع تدابري الالزمة لضامن  با  .ن، وفقا ألنظمهتا القانويةتطل

تعاقدة  .2 سمح ابختاذ تدابري فعاةل ضد أي تعد عىل احلقوق أو ملتكفل األطراف ا يهنا إجراءات إنفاذ  تضمن قوا ٍّأن  ت نت
يع اجلزاءات  يه هذه املعاهدة، مبا يف ذكل تو قانهتاك ألي حظر مما  تغط تعدايت واجلزاءات اليت تعد رادعا َّاملعجةل ٍ ّنع ا َ ُ ل مل

 .أخرى لتعدايت

 

 ]ثهناية الويقة[

 


