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  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية 

  ونعشروالالثانية  الدورة

 2011ن يويو 24 إىل 15من جنيف، 

معاهدة الويبو بشأن نص  مشروع حولاقرتاح 
البثمحاية هيئات 

ّ
  

ندا  كاقرتاح من وفد 

A 
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سل2011مارس  7يف   ،ّ بثااقرتاح مت األمانةت ئات ا شأن حامية  بو  رشوع معاهدة الو شأن   ّ ل ي ب ي م ّ، تقدمت به حكومة هب
 .كندا

 .ثويرد الاقرتاح يف مرفق هذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 املرفق

نـدا  كسامهة مـن  بـو حـولم  يمعاهـدة الو
بثاملقرتحة ئات ا شأن حامية   ّ ل ي  هب

شأن  .1 سامهة  ندا تقدمي هذه ا برس  مل ك شأن مرشوع ي بو  تعلق مبعاهدة الو بالاقرتاح ا ي بث مل ئات ا لحامية  هي
(SCCR/15/2) .ية ا ند أ غلبو ندا تست سامهة  سامهة إىل  كنقاط يف هذه ا م مل ية ّاليت قدمهتا ل نة ادلامئة ا نإىل ا ملعللج

 . (SCCR/S2/3) 2007 ن يويو18ؤلف واحلقوق اجملاورة يف حبق امل

 

 7املادة 

يدون من امحلاية ملسـتفا
 

ندا بديال إضاتقرتح .2 ف  سمح لك هذه املادة، لضامن أن  ُيا  ي تعاقدة ل شأ ابملألطراف ا اإلرسال منشرتاط أن يكون 
تعاقد آخر  بيل يف طرف  بث ا بث أو ا ئة ا مواملقر الرييس  لك لئ ل  الطرف لكن دون اشرتاط أن يكوان يف(لهي

سه تعاقد  نفا تايل). مل  :لونص املعاهدة املقرتح هو اك

بديل ح   1لا

ية الفكرية جيوز  )3( ية  نظمة العا تعاقد أن يعلن مبوجب إخطار يودعه دلى املدير العام  للملكألي طرف  ملم للم
بو( بثأنه لن حيمي ) يالو ئة البرامج ا لهي إال إذا اكن املقر الرييس  تعاقد آخر، لبثئ م يقع يف طرف 

بثواك تعاقد آخر من هجاز لإلرسال يقع يف أرايض أرسل قد لنت برامج ا وز إيداع وجي. مطرف 
بول أو الانضامم أو يف أي وقت الحق تصديق أو ا لقاإلخطار وقت ا بح . ل يصويف احلاةل األخرية، 

هر تة أ شاإلخطار انفذا بعد اترخي إيداعه  بسـ ً. 

ية8املادة  طن، املعامةل الو
 

نا برضورة  .3 سمح أنصيتعىل ضوء تو تعاقدةت   املزتامن فامي خيص إعادة اإلرسالحمدود  رفض بملاملعاهدة لألطراف ا
بث غري اجملفرة  تعاقدة )9انظر املادة (للربامج ا سمح لألطراف ا ية مبا  يد عىل املعامةل الو بغي فرض  مل،  ي طن ق ين

بث انطالقا من أرايض  تار تعاقدة ملاطراف األلاألخرى بإعادة إرسال برامج ا ونص املعاهدة . الرفضختاليت 
تايل  :لاملقرتح هو اك

بديل وو  1لا

بق الا )2( يه يف الفقرة يطال  نصوص  عللزتام ا يد من األحاكم ) 1(مل تعاقد اآلخر  يسـتفما دام الطرف ا مل
 .من هذه املعاهدة) 2(15واملادة ) 2(14واملادة ) 2(12املادة و) 4(و) 3(و )2(9 املادة الواردة يف

 

 9املادة 

 إعادة اإلرسال

ندا بأن  .4 ُتويص  ي نحك تعاقدة اليت مل  متسمح لألطراف ا بث   هجاتمل ترصحي بإعادة اإلرسال املزتامن لا لحقا يف ا
بل الانضامم إىل املعاهدة، بَللربامج املرسةل  بارشة  ية غري اجملفرة  قالال م إعادة اإلرسال يف ق احلرفض أن تسلك

بث غري اجملفرة  ية غري اجملفرة(لاملزتامن فامي خيص برامج ا سلكأي الربامج املرسةل الال  : ما ييل مراعاةرشيطة) َ

ست (ون إعادة اإلرسال إىل بدل آخر  تكأال )أ( شأعائدة إىل بدل اثلث أو ّموهجة إىل ليأي أهنا   ،)ملنبدل ا
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ناء عىل حق املؤلف أو مجيع أن يكون دلى ماليك و )ب( ية  باملواد املرسةل عرب اإلشارة، خالف املواد ا حملم
بال، احلق يفاملكل العام احلقوق اجملاورة اليت آلت إىل  يا(11متشـيا مع املادة ماكفأة  سـتقيف بدل الا ) ناث

ية برن  .قمن اتفا

تايل .5  :لونص املعاهدة املقرتح هو اك

ها ، )2( الفقرةمع مراعاة  )1( ترصحي بإعادة إرسال برا ثاري يف ا بث ابحلق الا ئات ا جمتع  لئ ل ي سـتمت ه يةل ت سـبأية و
ية وإعادة اإل بث وإعادة اإلرسال ابلوسائل ا لسلكاكنت، مبا يف ذكل إعادة ا باكت ل لشـرسال عرب ا

 .باحلاسوية

تصديق عىل هذه املعاهدة أو الانضامم إلهيا، بإعادة إرسال برامج بث  )2( بل ا تعاقد،  لإذا مسح طرف  ق م
ية[ سامحاج، ّ غري جمفرة]سلكال متر يف ا تعاقد أن  لز ذلكل الطرف ا  بإعادة اإلرسال هذه رشيطة يسـمل

 :ما ييلمراعاة 

يع املوادماكفأة تقدمي  )أ( ية]يفاملرسةل ]/[يف [مجملاليك  بث مبا فهيا األحداث ا حل برامج ا يا مع ل متشـ 
يا(11املادة  ية برن،) ناث  قمن اتفا

بثو )ب( شأ( آخر  إىل بدللعدم إعادة إرسال برانمج ا بدل اذلي  نمبا يف ذكل ا  ).منه ل

ترب برانمج بث كربانمج 2ألغراض الفقرة  )3( يد إرساهل بإرساهل إىل بيعاد يع، ال  إشارة ساتل ُعدل آخر إذا أ
ساتلجمفرة ومل تكن وسائل فك جتفري  تاحة من هجلإشارة ا ساتلادة اإلرسال  إعةم   ا أو مبوافقهتلاب

تعاقد  .ملألشخاص خارج أرايض الطرف ا

نص يف ي ز أل، جيو2ألغراض الفقرة  )4( تعاقد أن  يطرف  محمية  حليةاألحداث اأن تكون  عىل ترشيعهم
بث املواد ا اكنت فقط إذ ّاليت  بث أو مبوافقهتهجةمثبتة عىل يد ت نا مع أنوميكن . ال ا يت مزتا م يكون ا لتثب

بث   .لا

بارة ) 2(يف الفقرة : مالحظة( ناء عن  عميكن الا يزي بني برامج إذا أبق" ال سليك"سـتغ بث لمتت املعاهدة عىل ا ّا والربامج ل
ية  ).لكبلا

 

 17املادة 
ناءات يدات والا سـتثا  لتقي

 

هذه املادة  .6 بة  نا ياغة ا توقف ا لقد  سـ مل لص وتفضل .  يف هذه املعاهدةعىل احلقوق اجلوهرية وأوجه امحلاية املدرجةت
ناء عىل اتفاق تربس سموح هبا  ناءات احملددة ا يدات والا يندا بصورة عامة اإلبقاء عىل ا بث مل ي سـتك نظمة لتق مل 

ية تجارة العا ملا يق ل ثالث عىل امعيتطب، مع  ناءات األخرىلار اخلطوات ا سـتثيدات والا وعىل ضوء هذا، . لتقي
ندا بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة  ية1كتويص   :ل احلا

تعاقدةجيوز  أ1 ناء عىل هذه ااهتتنص يف رشيعت أن مللألطراف ا نوحة  ب، فامي خيص احلقوق وامحلاية ا ملم
يدات املعاهدة، ناءات تقي عىل  بث  برامج حاميةن بشأسـتثأو ا ّا ياتفاق تربس  ما دام لكبليةوالربامج ال

ية تجارة العا ملنظمة ا ل سمحمل يدا ي  ناءات لتقيهبذه ا بثبشأن برامج سـتثت والا ّا  .ل
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بغي تعديل الفقرة  .7 تايل2ينو تقرأ اك ل   :ُل

ناءات  يدات أو ا تعاقدة أن تقرص أية  سـتثعىل األطراف ا ي نصوص علهيا يف هذه وامحلاية ق للحقو تقمل ملا
يداملعاهدة نصوص علهيا يف الفقرة لتقي، ما عدا ا ناءات ا ملات والا عىل بعض احلاالت اخلاصة  ،)أ1(سـتث

تغالل العادي لربانمج االيت تعارض والا ل ال  سـ بب رضرا بغريبثت ً وال  ئة تس رشوعة  ي مربر للمصاحل ا لهمل
بيلأو  [بثلا بث ا لكا  .]ل

 

 18املادة 

 مدة امحلاية

ندا إضافة فقرة  .8  :  جديدة2كتقرتح 

شلك عام أو فامي خيإذا نص طرف  )2( تضهيا هذه املعاهدة سواء  بتعاقد عىل مدة أطول من املدة اليت  تق ص م
ننوعا بث أو الربامج امعي  يل من برامج ا  أقرص لربانمج بث أو برانمج  حاميةنح مدةميأن هل جاز ، ةلكبلا

ته أقرصينشأكبيل  تعاقد آخر وتكون مدة حام ي يف طرف  مدة ذكل ال تقل تكل املدة عن يتعني أو. م
ية  بث أو الربامج ا نوع من برامج ا بلا ل شألكل تعاقد اذلي  نيف ذكل الطرف ا بث أو مل يه برانمج ا ل  ف

بيل  .لكالربانمج ا

 

 22املادة 

تحفظات  لا

بغي تعديل هذه املادة وفقا ذلكل من  .9 بث،  شمل رفضا حمدودا إلعادة اإلرسال املزتامن لربامج ا نا  نمبا أن اقرتا ل فيي ح
سامح بذكل تايل. لتحفظا لأجل ا  :لونص املعاهدة املقرتح هو اك

بديل   001لا

سمح بأي حتفظ عىل هذه املعاهدة إال وفقا ألحاكم املواد ًال  ُ ) 2(14و) 3(13و) 2(12و) 4(و) 3(و) 2(9 ي
 ).2(15و

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


