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با  جةيادل

تعاقدة،  ملإن األطراف ا

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

باع مقاربة قامئة عىل اإلشارات يق قواعد دوية جديدة اب توإذ تقر ابحلاجة إىل  ل سائل  احلامةلتطب بة  نا للم إلجياد حلول  سـ م
نامجة ع ية،لا نولو ية وا ثقا ية وا تصادية والاجامت تطورات يف اجملاالت الا جن ا تك ف لق ل ع  ل

يا املعلومات والاتصاالت وتقارهبا نولو جوإذ تقر بـأثر تطور  تك هور إماكيات  يف جماالت مهنا اجملال الرمقي،ّ ن مما أدى إىل  ظ
بثنوفرص مزتايدة لالتفاع بإشارات   دون ترصحي داخل احلدود وخارهجا أيضا،ل ا

ئات  هيوإذ تقر ابحلاجة إىل احملافظة عىل توازن بني حقوق  بثّ هورلا يد مناذل [مجل ومصلحة عامة ا بث يسـتفي  ئات ا ل  هي
بحث  ، ال]أيضا تعلمي وا لسـامي يف جماالت ا نفاذ إىلل   املعلومات،لوا

ئات  شاء نظام دويل محلاية  يوإذ تقر هبدف إ هن بثّ ساس دون لا نفات قوق أحصاب حق املؤلف واحلحب ملا ملصقوق اجملاورة يف ا
ها إشارات ية اليت  حتملوغريها من املوضوعات ا بثحملم ئات ل ا بثهي، وابحلاجة إىل أن تعرتف  تكل احلقوق،لا  ب 

يات ية تو صوإذ تذكر بأ ية مه ية العامة التفا متدهتا ا ية اليت ا ق جدول أعامل ا مجلع عمن شاءلت ية ا نإ ية  للملكنظمة العا مل مل
بو( الفكرية نظمة،2007  يف)يالو تجزأ من معل ا ية جزءا ال  بارات اإلمنا ية إىل جعل الا مل، والرا ي ئ عت  م

سقة من أحصاب لفوائد اليت تعود عىل اب ّتقروإذ  ية ملتّحق املؤلف واحلقوق اجملاورة بفضل امحلاية الفعاةل وا تخدام أعامهلم ا لبثا سـ
 ،دون ترصحي

 :قد اتفقت عىل ما ييل

 1املادة 
يات ومعاهدات أخرىعالقة هذه املعاهدة اب قتفا

 

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

نوحة  )2( ملمبقي امحلاية ا ها بناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ُت هايف املواد لعىل حا  حتملاليت 
بث إشارات  ّا سري أي حمك من أحاكم هذه املعاهدة مبا خيل . وال تؤثر فهيا بأي شلك من األشاكلل يه، ال جيوز  تفو عل

 .بتكل امحلاية

هذه املعاهدة أية صةل بأية معاهدات أخرى )3( لست   .ت، وال ختل بأية حقوق أو الزتامات مرتبة علهيالي
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 2املادة 
 تعاريف

 ألغراض هذه املعاهدة

تواى" شارةاإل"يقصد بلكمة  )أ( ياانت أو ا حملحامل املعلومات أو ا يا ت األخرىلب بط إلكرتو ن ا تألف وملسـتن ياذلي 
ها،  لك من أصوات أو صور أو أصوات وصور أو ليل   .ّرجمفغري و  أاّر جمفسواء اكنمتث

بث"يقصد بلكمة  )ب( بل إرسال إشارة " لا يابة عهنا،بثهيئة قمن  هورهاليسـتقبل ن، أو   .مجل ا

بارة  )ج( ئة  اإلشارة"  بثإشارة"بعيقصد  بهثا  هياليت   .بثت

بارة  )د( بثهيئة "بعيقصد  بادر " لا نوي اذلي  شخص ا يا ملع توى الربانمج ومجعه بتعبئةل ترصحيلوجدوتهحم  من  ب 
ية القانوية ويي ، إذا لزم األمر، واذلقأحصاب احلقو سؤو نتحمل ا ل تحريرية مل هور لك يشء إىل لنقل لا مجلا

يةتتضمنه إشارته   .لبثا

بارة  )ه( ية منإرسال  "إعادة اإلرسال"بعيقصد  بث األ ئة ا صلخشص خالف  ل يةل هي هورسـ بأية و مجلبهل ا عىل  ليسـتق
 .مزتامن أو مؤجل حنو

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

بارة  )ز( هور"بعيقصد  نقل إىل ا مجلا هور هالأو إعادة إرساإلشارة بث أي إرسال " ل ها بأية وسائط تثبيتأو مجل إىل ا ل 
نصات  .مأو 

بارة  )ح( بثإشارة سا"بعيقصد  ئة بث  إرسال "للبقة  حملخاص إىل  ئة إدراجه يف جدول توى هي ينوي تكل ا لهت
ها  .جمبرا

بارة  )ط( بث و "املعلومات الرضورية إلدارة احلقوق"بعيقصد  ئة ا تعريف  سمح  لاملعلومات اليت  ي ب بثأعاملهت  ل ا
بثعامأوماكل أي حق يف  رشوط لل ا تعلقة  ب أو املعلومات ا تخداممل بثأعامل سـا  أرقام أو شفرات  وأيةل ا

نرص من تكل املعلومات ملحقا ب بثعامأعترمز إىل تكل املعلومات، مىت اكن أي  بث لل ا سابقة  لل أو اإلشارة ا ل
 .6  وفقا للامدةسـتخداهماأو مقرتان هبا، أو اب

 3املادة 
يق  لتطبنطاق ا

ناء عىل هذه املعاهدة تقترص )1( نوحة  ب امحلاية ا بثإشارات فقط عىل ملم بثت اليت لا ئة ا لتخدهما  ي شمل هسـ ت، وال 
نفات  يةاملواد األخرى وأملصا ها تكل اإلشاراتحملم ا  .حتمل اليت 

تعلق مب أحاكم هذه املعاهدة تنصال  )2( يةلّجرد إعادة اإلرساليعىل أية حامية فامي   .سـ بأية و
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بو )3( تعاقد أن يعلن، مبوجب إخطار مودع دلى املدير العام للو يجيوز ألي طرف  يم نوحة مبوجب سـ أنه  ملمحرص امحلاية ا
بث  باكت احلاسوية عىل إرسالعربلهذه املعاهدة فامي خيص أعامل ا ب ا بث لشـ ئة ا ل  تغريمزتامن وبشلك [هي ها ] مغري  لألعام

تداء من اترخي دخول  نوات ا تجاوز ثالث  تحفظ ساراي ملدة ال  ية املرسةل بوسائل أخرى، رشيطة أن يكون ذكل ا با سـ ت ل لبث
نفاذهذه املعاهدة ح  .لزي ا

تعاقد  )4( سموح به ملما دام أن الطرف ا تحفظ ا مليد من ا ل تعاقدة يسـتف بق الزتام األطراف ا مليف الفقرة أعاله، فال  ينط
يه يف الفقرة نصوص  علاألخرى ا  .5  من املادة1 مل

 4املادة 
يدون من امحلاية ملسـتفا

 

نصوص علهيا يف هذه املع )1( تعاقدة امحلاية ا ملنح األطراف ا مل ئات مت بثلهياهدة  تعاقدةلا  .مل من مواطين سائر األطراف ا

ئات  )2( تعاقدة أهنا تعين  بارة مواطين سائر األطراف ا يهم من  مل هع بثُيف ينيلا رشطني اآل تويف واحدا من ا ت اليت  لسـ  :ت

ئة  "1" لهيإذا اكن املقر الرييس  بثئ تعاقد آخر؛لا  م يف طرف 

بث مرسةل من إشارة ت أو إذا اكن "2" تعاقد آخر هجاز إرسال يقعلا  .ميف طرف 

ساتل، لاإشارة  ويف حال )3( تعاقد  فيفهم أن هجاز اإلرساللبث اب ُيث ترسل الوصةل الصاعدة إىلمليقع يف الطرف ا  ح
ساتل ساتل مث تزنل إىل األرضلا تجه حنو ا نقطعة  سةل نقل غري  ل يف  ت  .مسل

 5املادة 
ية  طناملعامةل الو

تعاقد عىل )1( مبق لك طرف  ئات يط بثهي  تعاقدة األخرى لا هاعامةلاململ لألطراف ا بث نفس  ئات ا ها عىل  ل اليت  هي يطبق
تعلق دليه تعي فامي   .رصاحة يف هذه املعاهدةاملعرتف هبا حلقوق اب لمتاب

 6املادة 
ئات  بثهيحقوق   لا

ئات  )1( يتع  همت بثت ثاري يفقحل ابلا ترصحي مبا ييلسـتئ الا  :ل ا

ية نقل إشاراهتا  "1" يةل، مبا يف ذكل إاتحة إىللبثا هور، بأية و سـ ا يةشاراهتا إلتثبتات مجل هور مبا ميكن أفرادا لبثا  ّ للجم
سه؛ تارهام الواحد مهنم  هور من الاطالع علهيا من ماكن ويف وقت  نفمن ا بخي  مجل

ية إلشاراهتا األداء العلينو "2" يق ب لبثا  ؛فوائد جتاريةحتقغرض 

تخدام "3"  ة إلهيا؛ موهجللبث إشارة سابقة سـوا

تعلق  )2( بة  املادة، همن هذ" 3"و" 2)"1( الواردة يف الفقرتنيابألفعال يفامي  خيتص ، هذا احلقحبامية لويف 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 
ناءا يدات والا سـتثا  تلتقي

نص يف  )1( تعاقد أن  يجيوز ألي طرف  ية م نه ولواحئه الو طنقوا نوحة مبوجب هذه ني ناءات عىل امحلاية ا ملمعىل ا سـتث
تعلق املعاهدة   :آليتابيفامي 

تخدام "1"   اخلاص؛سـالا

تخدام "2" تطفات قصريسـوالا يق عىل األحداث اجلارية؛ةمبق   للتعل 

تخدام "3" تعلمي واسـوالا ترص عىل أغراض ا ل ا  .لبحث العلميملق

توايت الفقرة )2( ها ) 1( حمابلرمغ من  يهنا ولوا نص يف قوا تعاقدة أن  حئمن هذه املادة، جيوز ألية دوةل  ن ية تم عىل طنالو
بق ها ا ناءات  يدات أو الا ملطا سي نفث سـتتق تعلق ةل يةملصنفات ابي فامي  ناءات أخرىأو عىل ق املؤلف حب حملما سـتثيدات أو ا  تقي

تغالل العادي إلشارة تقترص هذه الارشط أن  تعارض والا يدات عىل حاالت خاصة ال  سـناءات وا ت لتقي بث سـتث بب لا تسوال 
ئة  رشوعة  لهيرضرا بغري مربر للمصاحل ا بثمل  .لا

 8املادة 
 مدة امحلاية

بديل ألف  لا

ئات  نوحة  يرسي مدة امحلاية ا لهملم بثت ناء عىل هذه املعاهدة لا نة20 دةملب  سب سـ  ُحت كحد أدىن،  نة اليت من هنايّ ّمت لسـة ا
 .شارةاإل ّبثفهيا 

بديل ابء  لا

يدين مبوجب هذه املعاهدة، )1( ية عىل مدة امحلاية املضمونة  يهنا الو نص يف قوا تعاقدة أن  تفجيوز لألطراف ا للمسـن ن ت  طمل

توايت الفقرةو )2( تعارض)1( حمابلرمغ من  تغالل العادي إلشارة  تكل املدةت، ال  بث سـ والا بب رضرا بلا غري مربر تسوال 
ئة  رشوعة  لهيللمصاحل ا بث وال ألحصاب احلقوقمل  .لا

بديل جمي  لا

يلال حمك  .لقب من هذا ا

 9املادة 
ية نولو تدابري ا تعلقة اب جالالزتامات ا لتك ل مل

 

تعاقدة حامية تتيح )1( ية الفعاةل اليت ن قانويةملاألطراف ا نولو تدابري ا تحايل عىل ا بة وجزاءات فعاةل ضد ا نا ج  تك لم ل ل سـ
ئات تسـتعم هيها  بثل ناء عىل هذه املعاهدة واليت لا ها  ب ابالرباط مبامرسة حقو ئات ّترص اليت الفعال ّحتد األقت بثهيح هبا   لا

تعلق  سمح هبا القانون، فامي  ية أو ال  يا ي يةملعن ها ا ثبأعام  .لبل
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يد ملا تقدم،  )2( بة وفعاةل من األفعاّتوفر تقيودون  نا تعاقدة حامية قانوية  سـاألطراف ا ن يةممل تا لل ا  :ل

تجفري  "1" لفك ا  ة،ّبث جمفرإلشارة بدون ترصحي ّ

بث "2" ئات ا يق أحاكم حامية  ية وجهية  يري أية معلومات إلكرتو لوحذف أو  ي ب ن هتغ  .لتط

تعاقدة حامية تتيح )3( ها ن قانويةملاألطراف ا ية اليت  نولو تدابري ا تحايل عىل ا بة وجزاءات فعاةل ضد ا نا تعمل  ج تك سـم تل ل ل سـ
بثهيئات  ناء عىل هذه املعاهدة واليت  لا ها  بابالرباط مبامرسة حقو ئات ّترص اليت الفعال ّحتد األقت بثهيح هبا  ية أو ال لا ملعن ا

تعلق  يسمح هبا القانون، فامي  يةي ها ا ثبأعام  .لبل

 10املادة 
تعلقة ابملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق ملالالزتامات ا

 

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

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

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

باب  سـأ
ية   حق أي عىل ٍّتعد ارتاكب عىل حتمل األفعال تكل أن ليعرف فاك

تشملها اليت احلقوق من
ّمتكن أو املعاهدة هذه 

تسهّل أو ذكل من 
 :ختفيه أو ذكل 

ي معلومات أية ترصحي دون يغري أو حيذف أن "1"  احلقوق؛ إلدارة رضورية ةنإلكرتو

تورد بث إشاراتأن يوزع  "2" نقل أو  رسالإعادة اإل ألغراض هايسـأو  هور أو إىل لا بث مجلا ّا تاتأو ل يسخ   لتثبن
ية ية الرضورية إلد، مع علمه بأنترصحي، دون لبثإشاراهتا ا  قد حذفت من ارة احلقوقن املعلومات اإللكرتو

ية اإلشارة سابقة من أو  لبثا  .ترصحي دون اّ أو غريت فهيللبثلاإلشارة ا

 11املادة 
 أحاكم عن إنفاذ احلقوق

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

تعاقدة أن  )2( سمح ابختاذ تدابري فعاةل ضد أيملتكفل األطراف ا يهنا إجراءات إنفاذ  تتضمن قوا  يتعدلا  حاةل من حاالتنت
يع اجلزاءات ا أو حتظره هذه املعاهدةا تغطهي اليتسـتخدام بدون ترصحيالاعىل احلقوق أو  ملنع َّاملعجةل ق، مبا يف ذكل تو

تعدايت تعدايت واجلزاءات اليت تعد رادعا  لا ّل َ  .أخرى ُ

 ]قةثهناية الوي[


