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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون اخلامسةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2017 نومفرب 17اإ

 
 

ع بشأن التعاريف وموضوع احلماية واحلقوق املزمع منحها
َ
 وقضايا أخرى نص موحد ومراج

عداد الرئيس  من اإ
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 وقضااي أأخرى نص موحد ومراَجع بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها -اجلزء أألف 

 التعاريف أأول.

 لأغراض هذه املعاهدة:

 "البث" )أأ(

 البديل أألف

رسال   (1()أأ ) شارة حامةل لربانمج يقصد بلكمة "بث" اإ ويعترب لك  ؛يس تقبلها امجلهورل بوسائل لسلكية اإ
رسال من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "البث" أأيضا شارات جمفَّرة من ابب "البث" يف ؛ اإ رسال اإ ويعترب اإ

ول تعترب أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب  .من قبل هيئة البث أأو مبوافقهتاللجمهور وس يةل فك التجفري حال أأتيحت 
 الش باكت احلاسوبية من ابب "البث".

رسال  قصدي (2)  شارة حامةل لربانمج بعبارة "بث كبيل" اإ رسال  بوسائل سلكيةاإ ليس تقبلها امجلهور. ويُعترب اإ
شارات جمفَّرة  هيئة من قبل التجفري  وس يةل فكأأتيحت للجمهور  حال" يف بوسائل سلكية من ابب "البث الكبيلاإ

 اكت احلاسوبية من ابب "البث الكبيل".هتا. ول تعترب أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب الش بالبث الكبيل أأو مبوافق

 البديل ابء

رسال  (أأ ) شارة حامةل لربانمج يقصد بلكمة "بث" اإ مااإ  أأو غريها من الوسائل لسلكيةأأو  سلكيةبوسائل  اإ
رسال من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "؛ ليس تقبلها امجلهور شارات البثويعترب لك اإ رسال اإ " أأيضا؛ ويعترب اإ

ول تعترب  .من قبل هيئة البث أأو مبوافقهتاللجمهور وس يةل فك التجفري أأتيحت  حالابب "البث" يف جمفَّرة من 
 1لش باكت احلاسوبية من ابب "البث".أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب ا

 
لكرتونيا وحامةل لربانمج كام أأرسلت يف الأصل ويف أأي  يقصد (ب) ة اإ شارة حامةل لربانمج" انقةل موَّلَّ بعبارة "اإ

 نسق شلكي لحق.

نة من صور أأو أأصوات أأو من لكهيام أأو من متثيالت لها. (ج) ةل مكوَّ  يقصد بلكمة "برانمج" مادة حيّة أأو مسجَّ

يأأخذ املبادرة ويتحمل املسؤولية الشخص املعنوي اذلي  ["هيئة بث كبيل"و]يقصد بعبارة "هيئة بث"  (د)
ول تدخل الهيئات اليت ترسل [، مبا يف ذكل مجع وجدوةل الربانمج احملمول ابلإشارة. أأو البث الكبيلالتحريرية للبث ]

شارهتا احلامةل لربانمج عرب ش بكة حاسوبية مضن تعريف "هيئة الب  2ث" ]أأو "هيئة البث الكبيل"[.اإ

                                                
1

 الأحاكم املتعلقة ابلبث تنطبق عىل البث الكبيل.بيان متفق عليه بشأأن تعريف "البث":  
 
2

املعاهدة، ل يؤثر تعريف هيئة البث يف الإطار التنظميي الوطين للطرف املتعاقد خبصوص لأغراض هذه : "هيئة البث"بيان متفق عليه بشأأن تعريف  
 البث. أأنشطة
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رسال" يقص )ه( عادة اإ شارة بث حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل د بعبارة "اإ رسال اإ  هيئة ةأأيقبل  مناإ
عىل حنو مزتامن أأو سواء ، أأو من قبل خشص يعمل ابلنيابة عهناالأصلية [ /البث الكبيل]خالف هيئة البث أأخرى 

 .[مؤجلأأو ش به مزتامن ]

رساليقصد بعبارة  ()و ر ش به مزتامن"  "اإ شارة بث حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةلسال اإ عىل حنو يمت  اإ
شارة احلامةل لربانمج.لتسهيل الإرسال التقين  مؤجل فقط يف حدود ما يلزم ملراعاة الفارق يف التوقيت أأو  لالإ

رساليقصد بعبارة "الإرسال املؤجل"  ()ز شارة بث حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل اإ عىل حنو يمت  اإ
ليه من ماكن  مبا مؤجل يف الزمن، غري الإرسال ش به املزتامن، فراد من امجلهور النفاذ اإ يف ذكل الإرسال بطريقة ميكن لأ

 ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.

شارة "يقصد بعبارة  )ح( ىل هيئة " بثلل  ةسابقاإ ىل هيئة بث ]/بث كبيل[، أأو اإ الإشارة احلامةل لربانمج واملرسةل اإ
غراض الإرسال الالحق للجمهور. عمل ابلنيابة عهنا،ت  لأ

  



SCCR/35/12 
4 
 

 موضوع امحلاية اثنيا.

ىل الإشارات احلامةل للربامج كبث امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة فقط  متتدّ  (1)  مبا فهيا الإشارات السابقة للبثاإ
ىل الربامج املتضمنة فهياول نيابة عهنا، ابل أأو  [أأو البث الكبيل] هيئة البثاليت ترسل من قبل   .متتّد اإ

رسال املزتامن أأو ش به املزتامن [ /البث الكبيل]تمتتع هيئات البث  "1("2) ]مبا يف بأأية وس يةل [ أأو املؤجل]أأيضا ابمحلاية لالإ
ليه من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.[ فراد من امجلهور النفاذ اإ  ذكل الإرسال بطريقة ميكن لأ

ليه  "2" ] فراد من امجلهور النفاذ اإ طراف املتعاقدة تقييد حامية الإرسال املؤجل مبا يف ذكل الإرسال بطريقة ميكن لأ جيوز للأ
 من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.[

طراف املتعاقدة تقييد امحلاية املمنوحة لهيئات البث ]/البث الكبيل[ من الطرف املتعاقد الآخر اذل "3" ] ي خيتار جيوز للأ
متتع هبا هيئاته للبث ]/البث الكبيل[ يف ذكل الطرف املتعاقد[.2تطبيق الفقرة الفرعية "  "، يف احلقوق اليت ت
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 احلقوق املزمع منحها لثا.اث

رسال ابإ يف الترصحي الاس تئثاري ابحلق [ والبث الكبيل]تمتتع هيئات البث  "1("1) شارهتا احلامةل لربانمج عادة اإ ىل امجلهور اإ اإ
 .بأأية وس يةل

متتع هيئات البث ]والبث الكبيل[ ابحلق  "2"  شارهتا احلامةل لربانمج يف الترصحي الاس تئثاري ت رسال اإ عادة اإ بطريقة ابإ
لهيا من ماكن فراد من امجلهور النفاذ اإ  ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم. ميكن لأ

عادة  (2) متتع هيئات البث ]والبث الكبيل[ أأيضا ابحلق يف حظر اإ شارهتا السابقة للبث دون ترصحي ت رسال اإ اإ
 وس يةل. بأأية
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 قضااي أأخرى رابعا.

 ملس تفيدون من امحلايةا

من مواطين سائر البث ]أأو البث الكبيل[ متنح الأطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة لهيئات  (1)
 الأطراف املتعاقدة.

اليت تس تويف واحدا من البث ]أأو البث الكبيل[ اف املتعاقدة أأهنا تعين هيئات يُفهم من عبارة مواطين سائر الأطر  (2)
 الرشوط الآتية:

ذا اكن املقر الرئييس لهيئة  "1" آخر؛البث ]أأو البث الكبيل[ اإ  يف طرف متعاقد أ

ذا ُأرِسلأأو  "2" آخر. ت الإشارة احلامةلاإ رسال يقع يف طرف متعاقد أ  لربانمج من هجاز لالإ

ابلساتل، فيفهم أأن هجاز الإرسال يقع يف الطرف املتعاقد حيث تُرسل الوصةل احلامةل لربانمج شارة الإ ويف حال  (3)
ىل الأرض. ىل الساتل يف سلسةل نقل غري منقطعة تتجه حنو الساتل مث تزنل اإ  الصاعدة اإ

ن  (4) رسال هذه أأحاكم اإ عادة اإ شارات حامةل لرباملعاهدة ل توفر أأي حامية لكيان قام مبجرد اإ  انمج.اإ

 التقييدات والاس تثناءات

البث جيوز للطرف املتعاقد أأن ينص يف ترشيعه الوطين عىل تقييدات أأو اس تثناءات للحامية املمنوحة لهيئات  (1)
من النوع ذاته اذلي ينص عليه يف ترشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف املصنفات الأدبية والفنية وحامية البث الكبيل[  ]أأو

 اجملاورة.احلقوق 

عىل الأطراف املتعاقدة أأن تقرص أأي تقييدات أأو اس تثناءات للحقوق املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة عىل بعض  (2)
شارة احلامةل لاحلالت اخلاصة اليت ل تتعارض والاس تغالل العادي  ربانمج ول تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة لالإ

 .البث ]أأو البث الكبيل[ لهيئة

 لزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجيةالا

تتيح الأطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وجزاءات فعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل اليت  (1)
ليت ل ترّصح ابلرتباط مبامرسة حقوقها بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتّد الأفعال ا]أأو البث الكبيل[ تس تعملها هيئات البث 

 املعنية أأو ل يسمح هبا القانون، فامي يتعلق بأأعاملها البثية.]أأو البث الكبيل[ هبا هيئات البث 

 فّك التجفري بدون ترصحي لإشارة جمّفرةدون تقييد ملا تقدم، توفّر الأطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وفعاةل من  (2)
 حامةل لربانمج.
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 املتعلقة ابملعلومات الرضورية لإدارة احلقوقالالزتامات 

عىل الأطراف املتعاقدة أأن تنص يف قوانيهنا عىل توقيع جزاءات مناس بة وفعاةل عىل أأي خشص يبارش عن عمل أأاًي من  (1)
رتاكب تعّدٍّ الأفعال التالية وهو يعرف أأو، فامي يتعلق ابجلزاءات املدنية، هل أأس باب اكفية ليعرف أأن تكل الأفعال حتمل عىل ا

 عىل أأي حق من احلقوق اليت تشملها هذه املعاهدة أأو متكّن من ذكل أأو تسهّل ذكل أأو ختفيه:

لكرتوني1" ذن، أأية معلومات اإ  رضورية لإدارة احلقوق؛ ة" أأن حيذف أأو يغري، دون اإ

رسال " أأن 2" شارة حامةل لربانمج يعيد اإ لكرتونية رضورية لإدارة احلق مع علمه بأأناإ قد حذفت وق معلومات اإ
ذن. أأو  غرّيت دون اإ

يقصد بعبارة "املعلومات الرضورية لإدارة احلقوق"، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة  (2)
الإشارة احلامةل ، أأو املعلومات املتعلقة برشوط اس تخدام الربانمجومعل البث وماكل أأي حق يف [ أأو البث الكبيل]البث 

ىل تكل املعلومات، مىت اكن أأي عنرص من تكل املعلومات ملحقًا أأو مقرتاًن ، و لربانمج ابلإشارة أأية أأرقام أأو شفرات ترمز اإ
 لربانمج.احلامةل 

 مدة امحلاية

س نة، عىل الأقل،  50بناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة ]أأو البث الكبيل[ البث ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات 
رسالمن هناية الس نة اليت مت فهيا حُتسب   .الإشارة احلامةل لربانمج اإ

 



ُ  –اجلزء ابء   قدمة أأثناء اجللسات غري الرمسيةالاقرتاحات امل

 التعاريف أأول.

رسال  )أأ( ما يقصد بلكمة "بث" اإ شارة حامةل لربانمج، اإ ويعترب لك  ؛يس تقبلها امجلهورل  ،بوسائل سلكية أأو لسلكيةاإ
رسال من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "البث" أأيضا شارات جمفَّرة من ابب "البث" يف ؛ اإ رسال اإ حال ويعترب اإ

ول تعترب أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب الش باكت  .من قبل هيئة البث أأو مبوافقهتاللجمهور وس يةل فك التجفري أأتيحت 
احلاسوبية من ابب "البث".

1
 .البث يف الإطار التنظميي الوطين للطرف املتعاقداملعاهدة، ل يؤثر تعريف لأغراض هذه و 

1
حاكم املتعلقة ابلبث تنطبق عىل البث الكبيل. بيان متفق عليه بشأأن تعريف "البث":   الأ

 موضوع امحلاية اثنيا.

 (1اقرتاح بشأأن الفقرة )

ىل الإشارات احلامةل للربامج كبث ]مبا فهيا الإشارات السابقة للبث[ امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة فقط  متتدّ  (1) اإ
ىل الربامج املتضمنة فهياول أأو ابلنيابة عهنا مضن مدة امحلاية،  ]أأو البث الكبيل[ هيئة البثمىت أأرسلت من قبل   .متتّد اإ

 (3و) (2) بشأأن الفقرتنياقرتاح 

رسال املزتامن أأو ش به املزتامن.تمتتع هيئات البث ]/البث الكبيل[ أأيضا ابمحل (2)  اية لالإ

ليه  "1("3) رسال املؤجل اذلي يمت بطريقة ميكن لأفراد من امجلهور النفاذ اإ جيوز أأن تمتتع هيئات البث أأيضا ابمحلاية لالإ
 من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.

آخر ابحلق الوارد يف الفقرة ]اخليار  لطرف متعاقد أأن ينص عىل أأن تمتتع هيئة بث اتبعة لطرف متعاقدجيوز  "2" : فقط 1أ
ذا اكن الترشيع يف بدل هيئة البث الأخرى ينص عىل ذكل احلق، وطاملا ظل ينص عليه[ ] اخليار  ذا اكن الترشيع 2اإ : فقط اإ

 [يف بدل هيئة البث ينص عىل حامية مماثةل.

 احلقوق املزمع منحها لثا.اث

 (3والفقرة اجلديدة ) (2اقرتاح بشأأن الفقرة )

عادة ابحلق يف حظر أأيضا تمتتع هيئات البث ]والبث الكبيل[  (2) شارهتا السابقة للبث دون ترصحي بأأيةاإ رسال اإ  وس يةل. اإ

 شارات السابقة للبث.الإ أأخرى لفعاةل ( بتوفري حامية مناس بة و 2)X م بأأحاكم املادةتعاقد الالزتام طرف جيوز ل (3)

 قضااي أأخرى رابعا.

 اقرتاح بشأأن "املس تفيدين من امحلاية"

خطار يودعه َّلى املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، أأن يعلن  (5) جيوز لأي طرف متعاقد، مبوجب اإ
آخر واكنت الأ  ذا اكن املقر الرئييس لهيئة البث واقعا يف طرف متعاقد أ ل اإ عامل البثية ُمرسةل من بأأنه لن حيمي الأعامل البثية اإ

رسال يقع يف الطرف املتعاقد نفسه. وجيوز أأن يودع ذكل الإخطار وقت التصديق أأو القبول أأو الانضامم، أأو يف أأي  هجاز لالإ
يداعه.  وقت بعد ذكل؛ ويف احلاةل الأخرية، يصبح الإخطار انفذا بعد س تة أأشهر من اإ
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 3اقرتاح بشأأن التقييدات والاس تثناءات

ل تتعارض والاس تغالل ن تشّّك الاس تخدامات التالية، من مضن اس تخدامات أأخرى، حالت خاصة يُفرتض أأ  (3)
 صاحب احلق:لول تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة  للعمل البيثالعادي 

 الاس تخدام اخلاص؛ )أأ(

 واس تخدام مقتطفات للتعليق عىل الأحداث اجلارية؛  )ب(

 يه هيئة بث بوسائلها اخلاصة لس تخدامه يف أأعاملها البثية؛التثبيت املؤقت اذلي جتر و  )ج(

 والاس تخدام لأغراض التعلمي أأو البحث العلمي فقط؛ )د(

س تخدام خصيصا لتعزيز نفاذ الأشخاص معا ي البرص أأو السمع أأو ذوي صعوابت يف التعمل أأو ذوي احتياجات الاو )ه(
 خاصة أأخرى؛

عداد نسخ متاحة للجمهور عن   )و( والاس تخدام من قبل املكتبات أأو دور احملفوظات أأو املؤسسات التعلميية بغية اإ
 لهيئة البث لأغراض احملافظة علهيا أأو التعلمي أأو البحث أأو لك ذكل؛ ةاس تئثاري وقاحملمية بأأي حق الأعامل البثية

ذا مل يكن الربانمج املرَسل أأو أأي جزء ل بيّث ي جزء من معن أأي نوع وبأأية طريقة أأو شّك اكن لأ م وأأي اس تخدام  )ز( ، اإ
 منه مشمول حبامية حق املؤلف أأو أأي حق جماور هل.

 لزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجيةاقرتاح بشأأن الا

تتخذ الأطراف املتعاقدة تدابري مالمئة، حسب ما يلزم، لضامن أأنه يف حال توفري حامية قانونية مناس بة وجزاءات  (2)
زاء  ن هذه امحلاية القانونية ل متنع التكنولوجية ال تدابري ال  التحايل عىلقانونية فعاةل اإ ابحملتوايت من المتتّع  الغريفعاةل، فاإ

 .ن التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذه املعاهدةفضال ع احملمية أأو اليت مل تعد محمية، ريغ

 اقرتاح بشأأن مدة امحلاية

، عىل الأقل، س نة 20بناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة ]أأو البث الكبيل[ البث ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات 
رسالس نة اليت مت فهيا من هناية ال حُتسب   .الإشارة احلامةل لربانمج اإ

 ]هناية الوثيقة[
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ىل أأنهذا الاق ودممق يودّ    .SCCR/35/10يف الوثيقة  يردابقرتاح جديد  ه سيُس تعاض عن هذا الاقرتاحرتاح الإشارة اإ


