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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون السادسةالدورة 
ىل  مايو 28جنيف، من   2018 يونيو 1اإ

 
 

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

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

 التعاريف أأول.

 لأغراض هذه املعاهدة:

رسال  (أأ ) شارة حامةل يقصد بلكمة "بث" اإ ما اإ رسال ؛ ليس تقبلها امجلهور لسلكيةأأو  سلكيةبوسائل لربانمج اإ ويعترب لك اإ
شارات جمفَّرة من ابب "البث" يف البثمن ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب " رسال اإ أأتيحت  حال" أأيضا؛ ويعترب اإ

لش باكت احلاسوبية ول تعترب أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب ا] .من قبل هيئة البث أأو مبوافقهتاللجمهور وس يةل فك التجفري 
يف الإطار التنظميي الوطين  لأغراض هذه املعاهدة ل يؤثر تعريف هيئة البثخالل مبا تقدم، من ابب "البث"[. ودون الإ 

 للأطراف املتعاقدة.

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

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

يأأخذ املبادرة ويتحمل املسؤولية التحريرية للبث، مبا يف ذكل مجع يقصد بعبارة "هيئة بث" الشخص املعنوي اذلي  (د)
شارهتا احلامةل لربانوجدوةل الربانمج احملمول ابلإشارة.  مج عرب ش بكة حاسوبية مضن تعريف ول تدخل الهيئات اليت ترسل اإ

 1ث"."هيئة الب

رسال"  )ه( عادة اإ شارة بث حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل يقصد بعبارة "اإ رسال اإ أأخرى  هيئة ةأأيقبل  مناإ
 .[مؤجلأأو ش به مزتامن ]عىل حنو مزتامن أأو سواء ، أأو من قبل خشص يعمل ابلنيابة عهناخالف هيئة البث الأصلية 

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

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

 خيتارهام لك فرد مهنم.

شارة "يقصد بعبارة  )ح( ىل هيئة تعمل ابلنيابة عهنا،الإشارة احلامةل لربانمج " بثلل  ةسابقاإ ىل هيئة بث، أأو اإ  واملرسةل اإ
غراض الإرسال الالحق للجمهور.  لأ

  

                                                
1

ل يؤثر تعريف هيئة البث يف الإطار التنظميي الوطين للطرف املتعاقد خبصوص لأغراض هذه املعاهدة، : "هيئة البث"بيان متفق عليه بشأأن تعريف  
 البث. أأنشطة
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 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 هيئة البث اليت ترسل من قبل   .متتّد اإ

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

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

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

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

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

شارهتا السابقة للبث دون ترصحي بأأية (2) رسال اإ عادة اإ متتع هيئات البث أأيضا ابحلق يف حظر اإ  وس يةل. ت

طراف امل جيوز  (3]) شارات السابقة للبث (2اثلثا) الالزتام بأأحاكم املادة تعاقدةللأ  بتوفري حامية مناس بة وفعاةل أأخرى لالإ
 [.اخلاصة هبيئات البث
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 قضااي أأخرى رابعا.

 ملس تفيدون من امحلايةا

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

 اليت تس تويف واحدا من الرشوط الآتية:البث يُفهم من عبارة مواطين سائر الأطراف املتعاقدة أأهنا تعين هيئات  (2)

ذا اكن املقر الرئييس لهيئة  "1" آخر؛البث 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 يف 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 شاملعاهدة ل توفر أأي حامية لكيان قام مبجرد اإ  ارات حامةل لربانمج.اإ

 التقييدات والاس تثناءات

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

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 لهيئة

 التكنولوجية بتدابري امحلايةلزتامات املتعلقة الا

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

 عنية أأو ل سسمح هبا القانون، ف ام يتعلق بأأعاملها البثية.امل 

 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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 الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الرضورية لإدارة احلقوق

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

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

لكرتوني "1" ذن، أأية معلومات اإ  رضورية لإدارة احلقوق؛ ةأأن حيذف أأو يغري، دون اإ

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

ت الرضورية لإدارة احلقوق"، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة يقصد بعبارة "املعلوما (2)
، وأأية أأرقام الإشارة احلامةل لربانمج، أأو املعلومات املتعلقة برشوط اس تخدام الربانمجالبث ومعل البث وماكل أأي حق يف 

ىل تكل املعلومات، مىت اكن أأي عنرص من تكل املعل  لربانمج.ابلإشارة احلامةل ومات ملحقًا أأو مقرتاًن أأو شفرات ترمز اإ

 مدة امحلاية

س نة، عىل الأقل،  [[ ]س20[ ]50]بناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة البث ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات 
رسالمن هناية الس نة اليت مت فهيا حُتسب   .الإشارة احلامةل لربانمج اإ
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 الاقرتاحات املُقدمة أأثناء اجللسات غري الرمسية –اجلزء ابء 

 التعاريف أأول.

آخر  )ه( شارة بث حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل من قبل أأي خشص أ رسال اإ رسال" اإ عادة اإ يقصد بعبارة "اإ
 من أأو مؤجل.خالف هيئة البث الأصلية أأو من قبل خشص يعمل ابلنيابة عهنا، سواء عىل حنو مزتامن أأو ش به مزتا

رسالت احلية اخلطية لهيئة البث  )ح( يقصد بعبارة "الإرسالت املؤجةل املطابقة للبث" الإرسالت املؤجةل املشاهبة لالإ
واملتاحة لعدد حمدود من الأسابيع أأو الأشهر بعد تكل الإرسالت اخلطية، والإعادة عرب الإنرتنت، وخدمات اس تدراك الربامج 

 الأحداث الرايضية.حسب الطلب، وملخصات 

يقصد بـعبارة " الإرسالت املؤجةل ذات الصةل الوثيقة" الإرسالت اليت تُبَث فقط عرب الإنرتنت وتمكّل البث اخلطي  )ط(
احلي لهيئة البث وتُتاح لعدد حمدود من الأسابيع أأو الأشهر، مثل الأحداث الرايضية املوازية، والتغطية الإضافية للأخبار أأو 

 والعروض املس بقة، واملقابالت الإضافية، وبرامج ما وراء الكواليس.الربامج، 

يقصد بـعبارة "الإرسالت املؤجةل غري املتصةل" الإرسالت اليت تُبَث فقط عرب الإنرتنت، ولكهنا ل تمكّل الإرسالت  )ي(
لهيا أأفراد امجلهور اخلطية احلية لهيئة البث، مثل قنوات البث الرصفة عىل الإنرتنت حسب الطلب، أأو اليت  ميكن أأن ينفذ اإ

نرتنت وخدمات اس تدراك  دون أأي قيود زمنية، مثل الكتالوجات حسب الطلب املتاحة بعد انقضاء فرتة الإعادة عرب الإ
 الربامج حسب الطلب.

 موضوع امحلاية اثنيا.

 البديل أألف

 (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

 (3( و)2اقرتاح بشأأن الفقرتني )

رسال املزتامن أأو ش به املزتامن. (2)  تمتتع هيئات البث ]/البث الكبيل[ أأيضا ابمحلاية 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 جيوز لطرف متعاقد أأ  "2" : فقط 1ن ينص عىل أأن تمتتع هيئة بث اتبعة لطرف متعاقد أ
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.[
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 البديل ابء

ىل الإشارات احلامةل للربامج مبا فهيا الإشارات السابقة للبث اليت  متتدّ  (1) امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة فقط اإ
ىل الربامج املتضمنة فهيا.  ترسل من قبل هيئة البث أأو ابلنيابة عهنا، ول متتّد اإ

 تمتتع هيئات البث أأيضا ابمحلاية ملا ييل: (2)

 الإرسال املزتامن؛ "1"

 والإرسال ش به املزتامن؛ "2"

 والإرسال املؤجل املطابق. "3"

رسالت املؤجةل ذات الصةل الوثيقة. (3)  توفر الأطراف املتعاقدة حامية اكفية وفعاةل لالإ

رسال املؤجل غري املتصل. "1" (4)  جيوز أأن تمتتع هيئات البث ابمحلاية لالإ

طراف املتعاقدة أأن تنص عىل أأن تمتتع هيئة "2" ليه يف الفقرة الفرعية  جيوز للأ آخر ابحلق املشار اإ بث اتبعة لطرف متعاقد أ
ذا اكن ترشيع ذكل الطرف املتعاقد الآخر ينص عىل منح حامية مماثةل.1"  " أأعاله فقط اإ

 قضااي أأخرى رابعا.

 اقرتاح بشأأن "املس تفيدون من امحلاية"

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

رسال يقع يف الطرف املتعاقد نفسه. وجيوز أأن يودع ذكل الإخطار وقت التصديق أأو القب ول أأو الانضامم، أأو يف أأي هجاز لالإ
يداعه.  وقت بعد ذكل؛ ويف احلاةل الأخرية، يصبح الإخطار انفذا بعد س تة أأشهر من اإ

 تدابري امحلاية التكنولوجيةب لزتامات املتعلقة اقرتاح 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

 .فضال عن التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة ية،احملمية أأو اليت مل تعد حم  غري

 ]هناية الوثيقة[


