
بثحامية حامية حامية حامية عن عن عن عن علومات علومات علومات علومات موجز املموجز املموجز املموجز امل بثئات ا بثئات ا بثئات ا لئات ا لي لي لي     ههههي

تلفزيوين لمل يمت حتديث القواعد ا�وية محلاية  بث ا لا نذ ل نة  ممن القر ية رومااع*د ص نة قاتفا يه وقت اليف  1961لسـ  فا:ي اكن 
بث بيللا يوم . بعدكن قد مت اخرتاع اإلنرتنتمل يو األوىل  يف مراح@لك ا عىل مصدر قلق Tم رسقة اإلشارات  تشلكل وا

بة  X تجاري توى ا سـا ل نسـ بث حول العامللمل لئات ا سخ  إلًنظرا لهي نماكية احلصول عىل  ية ن ية مقر لثا تلفزيوية م نللربامج ا ها ل نقلو
 . زر الفأرة الضغط بضع مرات عىلبواسطة

نة اإلشارات  تخذ قر صوقد  يل غري املرصح به ً مادtًشsت ثل ا لتسج  بث م يديو وللربامج ا يديو لفعىل أرشطة ا لفأقراص ا
ثل  أو  احملمو�USB حمراكت أقراص املدجمة أو يا  مشs افرتا ً ض هواء أو إعادة توزيع اإلشارات ً  بدون عىل اإلنرتنتلعىل ا

ترب.ترصحي سلل إىل ُيع و بهثا لت ا تلفزيويتاإلشارات اليت  ناحملطات ا تحايل عىل ة املدفوعة األجرل تدابري ل واليت هتدف إىل ا لا
ية  يةمناأل بال الر مقيف أ�زة � نة آخر ًشائعا ًشs  ،سـتق ية اليت ربامج البوجه خاص تُسـهتدف بي� صمن أشاكل القر tضالر

هواء  بث، مبا فهيا.غري مرصح هبا عىل اإلنرتنتبإعادة إرسال ليمت بهثا عىل ا ئات ا ل وتدعي  ية،ه هي نا ب£ان ا بث يف ا مئات ا ل ل ل  ي
نة أن  صيع أنواع القر هامج لبب  سارة املاليني من ا�والرات تتس بةالًنظرا خب  تلفزيوية �شرتااكت  نسـخنفاض  نيف احملطات ا ل

يل اإلعالية نسـبة  أو املدفوعة األجر ناملدا ًبا مما يؤثر خ ت°ر وسل يةالقدرة سعىل قرارات � نا سـا فت  .ل

بو عىل وعىل أثر تصديق  بو لإلنرتنتيأعضاء الو نة يمعاهديت الو شأن حق املؤلف، 1996سـ يف  بو  بمعاهدة الو معاهدة  وي
يل الصويت شأن األداء وا بو  سجالو ب ب،لتي ئات ا ل بدأت  يا حامية ًترص أيضا عىل حتديث ث هي نولو جا  اجلديدة يف جمال تلتك

بث  .لا

بدأولكن عىل الرمغ من  يث ا ملاملوافقة الواسعة من  بث رضورة حتديث  عىل ح لئات ا امية إشاراهتا هبدف حل ا�وية للحاميةهي
رسقة يق هذا لمن ا ية  بو حىت اآلن من �تفاق عىل  حتق، جعزت ا�ول األعضاء يف الو كيف هدف وعىل ي  احلقوقحتديد لا

ثل هذه احلقوقاألخرى بث إذا ما توافرت  ئات ا ها إىل  بغي  م اليت  نح لن ي م نة  .هي بو 2007سـويف  ية العامة للو ي، وافقت ا مجلع
باع  نح " هنج قامئ عىل اإلشارات"تعىل ا ية ضامن عدم  ملوضع معاهدة جديدة  شأن رسقة اإلشارات بغ ً احقوقباألحاكم 

ب ئات ا ية  لإضا لهي بادرة، .  الربامجحمتوىث عىل ف نظر ملولكن عىل الرمغ من هذه ا تالف يف و�ات ا لال يزال اإل  إىل ًسائداخ
يد   .بعحد 

نة  ية حبق املؤلف واحلقوق اÊاورة، وافقت 2011سـويف  نة ا�امئة ا نا سؤو� عن املفاوضات ملعللج هشأن مل ا بثيئات ب  لا
بو أو أغلهبالك توافق علهياعىل خطة معل لوضع معاهدة جديدة   .ي ا�ول األعضاء يف الو

سائل املعلق ّوشمل ا مل  :ة ما ييلت

ته؟ • بغي حام ته؟ما ا:ي  بغي حام ته؟ما ا:ي  بغي حام ته؟ما ا:ي  بغي حام يما ا:ي  يي يي يي بث  نننني ئات ا لال شك أن  بة "حامية ( وسائل إرسال إشاراهتا اكفةتريد حامية هي X لنسـحمايدة
يا جنولو ية يف اللغة "للتك شمل ال )لتقنا ثل تيت  يا اجلديدة  نولو ما ج ية تسجيل أ�زة لتك يديو مقالربامج الر لفوخدمات ا

تلفزيون ذات("بناء عىل الطلب  نظاملا تلفزيون عرب اإلنرتنتأو "  األمين عىل اإلنرتنتل ا اليت ميكهنا نقل الربامج ) لا
تلفزيونليمت بهثا عرب باكت وكذÚ عرب  ل ا هواتف يةباحلاسولشـا نقا�لوا متع  تتوÝ بعض ا�وللكن  و.ل ا ئات ا Êو ف

يدات  احلذر من املدين نة .املفروضة عىل أوجه اإلرسال عرب اإلنرتنتلتقيا بو أن 2006سـ ويف  ي، وافق أعضاء الو
 �سأ با  ميضعوا جا بث عرب اإلنرتنت ًن بكة اإلنرتنت أو  (لا بث عرب  شـا يديوأقراص حمتوtتل تواصل إل لف ا ها ا ملرسا ل

تلف يف وقت الحقوا )عىل اإلنرتنت سار  خمباع  م شأنت بث لإلرسال عرب اإلنرتنت ولكن. ل هبذا ا ئات ا ل حامية  هي
نح قد  نقاش من خالل  مبق ا لت بث عرب اإلنرتنتبعض يس  .ًأيضا وذÚ أمر يدعو إىل القلق لامحلاية إىل �ات ا

بغي حامية  • بغي حامية يف  بغي حامية يف  بغي حامية يف  يننننيف  يك يك يك بث؟ك بث؟إشارات ا بث؟إشارات ا بث؟إشارات ا بث يف  للللإشارات ا ئات ا لترغب  شهي ًحاكما مماثå لألحاكم الواردة املقرتحة أمل املعاهدة تأن 
بو اليت يف  نة " أقفال "كرسجترم يمعاهدات الو ثل عىل املوضوعة صماكحفة القر ية  ماإلشارت الر تجفري ومق وضع "لا

نقاد أن ".العالمات ترب بعض ا لو يود عىله من خالليع شاهدته  لق فرض ا  حتول هذه، قد أ�زة عىل أيةمما ميكن 
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رشن دون �تفاع القواعد توى وع ملا يل الربامج هبدف �تفاع هبا عىل ا ثل  تلفزيوية  بث ا سـبربامج ا ن سج ن ل ملل ت م
ميي  شخيص وا لتعلا نولوíكام أهنا قد ل تاكر ا لتكيق � ب   .تع

بث؟ • ئات ا ها إىل  بغي  بث؟ما يه احلقوق األخرى اليت  ئات ا ها إىل  بغي  بث؟ما يه احلقوق األخرى اليت  ئات ا ها إىل  بغي  بث؟ما يه احلقوق األخرى اليت  ئات ا ها إىل  بغي  لما يه احلقوق األخرى اليت  ي م لي ي م لي ي م لي ي م ههههي نح نحن نحن نحن ية روما، ن ئات قمبوجب اتفا تع  ي  همت بثت  حبقوق لا
ثارية  سمح 20ملدة سـتئا نة  ت  هالسـ ها) تسجيلها" (تثبيهتا"و جمبإعادة بث برا سا خوا هاسـتن ترغب و. جمهورلل غ وإبال

يع نطاق املعاهدة اجلديدة وحتديث احلقوق  بث يف تو ئات ا ية  سـأ ل ي هب لاملربطة Xغل يا اجلديدة،ت جنولو ب وشلك تك
نع  ها عرب اإلنرتنتإعادة اإلرسال غري املرصح هباملخاص  ب£انبعض لومع أن . جم لربا مبا يف ذÚ دول �حتاد  (لا
رشيناألورويب  بعة وا لعا نة  ،متعلقترشيع حميل ) لسـ صهو ال يوفر أية حامية من القر يةف ويف أحناء عديدة من . جنباأل

  ً.متامانقانوية بدون إذن تعترب إعادة إرسال برóمج بث عرب اإلنرتنت العامل، 

متع املدين وعدد من احلكومات أن  تاج إىل هيئاتÊويالحظ نقاد ا بث ال  حت ا مماثå محلاية حق قوية حامية توفري ل
بث اخلاصة هبا فضال عن تاملؤلف ً لربامج ا يشريون إىل أن نصف عدد ا�ول  كام .وفريها امحلاية من رسقة اإلشاراتل

بو مل  ية روماياألعضاء يف الو قنضم إىل اتفا بث .ي ئات ا نح  نقاد أن  ل ويقول ا ي هل  يؤدي ريةسـتئثاحلقوق �مجå من ام
نفاذ إىل  ية لإىل إعاقة ا تلزم احلصول عىل موافقة لالمبا أن   املؤلفمبوجب حقحملماملواد ا  Úلتفاع هبا ويس من يسـذ ن
سب صاحب حق املؤلف تج (حف  منثل  يمل وùئقيبرóمج تلفزيوين أوم بث و )ف  ئة ا لإمنا من   وقد .عىل حد سواءهي
ًسامه ذÚ أيضا يف  نح تقليص حقوق أحصاب حق اي هيملؤلف من خالل  بث القدرة عىل حتديد م رشوط لئات ا

يص( نفل )خوفرض رمس تر X ملصالتفاع نحو ذاته،.ن بث حقوقا ال وعىل ا ئات ا نح  ً إن  ل هي سـتئثارية عىل برامج م
سامه يف  بث اخلاصة هبا قد  يا ثل األفالم اليت ال اليت آلت إىلاملواد " خصخصة"ل يشملها حق املؤلف م امل� العام 

بار اليت ال أو  ية أو األ tخاألحداث الر يةمب(ق املؤلف تمت حاميهتا مبوجب حض نفات إبدا ترب  عا أهنا ال  مص ، وذÚ )تع
 . إىل القلقيدعوما 

بث نطاق احلقوق ا�وية ّوقد وس ئات ا لع مؤيدو  ل توىمبا أن هي تاح ّتغريي لنالاكمن  حملا ن دامئا اإلماكيةستو  بثل للغري ً
توى ي� تمت حامية بث . )ّاملرصح هبا (نسخهم اخلاصة  مضنإرسا� أو حملهذا ا ثال،  يل ا بوعىل  ملب يةس  سـيقحفå مو

سة،  يهتوفن اخلا مميفوية  بن سمح للغري لسـ ها جزءا من امل� العام مما  ميفوية  يبقى ا ن ًت نفس ها أو بهثالسـ ها و يلعز  .تسجف
بث أهنا حباجة إىل حامية ولكن  ئات ا لترى  سه هي بث  نفبرóمج ا ية ذÚ سـتلزم يوقد ل ية ا ت°را Tام يف ا تا تحب لل ن ًس ً

بثو   .لرشاء حقوق ا

سأ� أخرى  موتعلق  ثارية املربطة وت رشاء احلقوق � تتلفة  ت ئخم سـ ية ب tضبث الربامج الر ال  ويه ،واألحداث األخرىب
ية  يةتطبيقكيفتدخل يف إطار املعاهدة املقرتحة إمنا تؤثر عىل  ية ا نا لعمل أحاكTا من ا بب يف ذÚ إىل  ويعو.حل لسد ا

بث قد  توىّحتدلأن احلقوق عىل برóمج ا نفاذ إىل ا حمل أيضا إماكية ا ل ن توافر مصدر آخر الاكمنً  .ي يف هذه احلا� ما مل 
ترب  يا،  ند وأسرتا ب£ان مبا يف ذÚ �حتاد األورويب وا تعويف عدد من ا ل ه ية مثل (بعض األحداث لل مجعهنايئ كأس 

تحدةهنايئ بطو�كرة القدم و ب£ون لكرة املرضب يف اململكة ا مل و توى الوطين لضامن )مي ية عىل ا ية اك سـ ذات أ ملمه ف
بث تغطية  لئات ا هااحلرهي  .ل 

ها؟ما يه ما يه ما يه ما يه  • بغي  ناءات اليت  يدات و� ها؟ا بغي  ناءات اليت  يدات و� ها؟ا بغي  ناءات اليت  يدات و� ها؟ا بغي  ناءات اليت  يدات و� يقا يقن يقن يقن ن بثثثث بتق بتق بتق تطتق تطل تطل تطل يل ت يي ت يي ت يي ت سمح سـسـسـسـي تخدام  روما معاهدةت  Xمضن دون ترصحي  اإلرسالسـ
بث برامج  بحث العلميوألغراضاجلديدة لا تعلمي وا ل ا بو عىل واتفقت .ل سمح ي ا�ول األعضاء يف الو ترضورة أن 

بعض  ناءات"باملعاهدة  يدات و� تثا سـي تعلق "لتق تخدام Xحلصول عىل ترصحي  ييف ما  بثسـال  تكون مماثå ،لبرامج ا
ب£ان  تعلق حبامية حق املؤلف يف عدد من ا لت� اليت  ت شخيص(ل تخدام ا لثل � سـ ية م  لهتمكوألغراض احملااكة ا

باتسـتخاو تلفت ا�ول األعضاء . )ملكتدام ا بار بشأن رضورة أنخولكن ا ثابة ا ت تكون املعاهدة  �تلف عام خمب
ب£ان  ناءاتحبيث لا يدات و� يار ا ها ا ثسمح  تل ي ت سـي تق ترب  أو رضورة أن حتدد بعض أوجه ،لخ تع�تفاع اليت  ن
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بعض أنه ًوكام ورد ذكره سابقا، .ا�ول املوقعةملزمة لاكفة  ناءات الواردة ل يرى ا يدات و� نظر عن ا تثبغض ا ي سـل لتق
هايف املعاهدة، جيوز ية  بواسطةط إسقا نولو ج األحاكم ا تحايل"لتك   ".لملاكحفة ا

بغي أن تدوم امحلاية؟ • بغي أن تدوم امحلاية؟  بغي أن تدوم امحلاية؟  بغي أن تدوم امحلاية؟  ب£ان ييييننننمكمكمكمك  نة ويه املدة50بأن تكون مدة امحلاية ل ترغب بعض ا نح إىل سـ  فناين األداء مت اليت 
يالت الصوية  تجي ا تو سج لتن بث يف �حتاد األورويبهيئاو(م وترى ب£ان أخرى أن مدة امحلاية جيب أال ). لت ا

نة 20تتجاوز  ية كام مت ذكره يف (سـ  تجارةروما وقاتفا X åتص ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل تجارة مللك نظمة ا ل  مل
تايل إىل ،حتديد مدة جديدة للحاميةؤدي إىل ت بثإعادة أية  بأنولكن القلق ). يةملالعا Xال أساس ،اية ا�امئةامحلل و 
ـي رسtنإذ � بث األول  احلقوق ينهت  لاملربطة بربóمج ا نظر عن أية إعادة بثانقضاءعند ت  .ل املدة بغض ا


