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ا ألصل :ابلروس ية
التارخي 12 :أأبريل 1024

اللجنة الدائمة املعنية حب ق امللل

ااقحوق ااجمواة

الداة السوبعة االعشران

جنيف ،من  12أأبريل اىل  1مايو 1024
اقرتاح بشأن معوهد قحموية هيئوت البث اهيئوت البث الكبلي

وثيقة مقدمة من وفود أأرمينيا و أأذربيجان وبيالروس واكزاخس تان وقريغزيس تان والاحتاد الرويس وطاجيكس تان وترمكنس تان
و أأوكرانيا و أأوزبكس تان
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العنوان
ادليباجة
ان ا ألطراف املتعاقدة،
اذ حتدوها الرغبة يف تطوير حامية حقوق هيئات البث وهيئات البث الكبيل واحلفاظ علهيا بطريقة تكفل أأكرب قدر ممكن من
الفعالية،
واذ تقر ابحلاجة اىل تطبيق قواعد دولية جديدة لجياد حلول مناس بة للمسائل النامجة عن التطورات يف اجملالت الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية والتكنولوجية،
واذ تسّل ابحلاجة اىل اختاذ تدابري مالمئة ملنع اساءة اس تخدام احلقوق املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة.
واذ تقر اب ألثر العميق للتطور التكنولويج عىل نظام البث والبث الكبيل ،مبا يف ذكل س بل ووسائل البث والبث الكبيل،
واذ تقر ابحلاجة اىل احملافظة عىل توازن بني حقوق هيئات البث وهيئات البث الكبيل فامي خيص أأعامل البث و أأعامل البث
الكبيل وبني مصلحة امجلهور معوما ،ل س امي يف اجالت التعل م والبثث والنفاذ اىل املعلومات،
واذ تسّل بأأمهية حامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف ،مبا يف ذكل عرب خدمات البث والبث الكبيل اليت يوفرها القطاع
العام،
واذ تقر حبرية لك طرف متعاقد يف اختاذ تدابري من أأجل الهنوض ابملصلحة العامة يف قطاعات تكتيس أأمهية ابلنس بة لتمنيته
الاجامتعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
واذ تؤكد عىل احلاجة اىل هتيئة الظروف الكفيةل مبنع اللجوء اىل ممارسات تقيد التجارة بغري مربر،
وافقت عىل ما ييل:

املادة 2
العالقة مع اتفاقيات ومعاهدات أأخرى
( )2ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من أأية الزتامات مرتتبة عىل ا ألطراف املتعاقدة بعضها جتاه بعض بناء عىل أأية معاهدات
أأخرى ،وليس فهيا ما خيل بأأية حقوق تمتتع هبا ا ألطراف املتعاقدة بناء عىل أأية معاهدات أأخرى.
( )1تبقي امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف حمتوايت أأعامل البث والبث الكبيل
عىل حالها ول تؤثر فهيا بأأي شلك من ا ألشاكل .وعليه ،ل جيوز تفسري أأي حمك من أأحاكم هذه املعاهدة مبا خيل بتكل
امحلاية.
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املادة 1
تعاريف
( )2ألغراض هذه املعاهدة:
( أأ) يقصد بعبارة "هيئة البث" الشخص املعنوي اذلي يأأخذ املبادرة ويتثمل املسؤولية فامي خيص البث ا ألول للصور أأو
ا ألصوات أأو ا ألصوات والصور أأو للك متثيل لها؛
(ب) "ويقصد بعبارة "هيئة البث الكبيل" الشخص املعنوي اذلي يأأخذ املبادرة ويتثمل املسؤولية فامي خيص البث الكبيل
ا ألول للصور أأو ا ألصوات أأو ا ألصوات والصور أأو للك متثيل لها؛
(ج) ويقصد بلكمة "النسخ" انتاج نسخة واحدة أأو أأكرث عن أأي تثبيت لعمل من أأعامل البث أأو البث الكبيل أأو أأجزاء منه،
بأأي شلك من ا ألشاكل؛
(د) ويقصد بلكمة "التثبيت" لك جتس يد للصور أأو ا ألصوات أأو ا ألصوات والصور أأو للك متثيل لها ،ميكن ابلنطالق منه
ادراكها أأو نسخها أأو نقلها بأأية أأدوات تقنية؛
(ه) ويقصد بعبارة "املعلومات الورورية لدارة احلقوق" املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة البث أأو هيئة البث الكبيل،
ومعل البث أأو معل البث الكبيل ،وماكل أأي حق يف معل البث أأو معل البث الكبيل ،أأو املعلومات املتعلقة برشوط
اس تخدام معل البث أأو معل البث الكبيل ،و أأية أأرقام أأو شفرات ترمز اىل تكل املعلومات ،مىت اكن أأي عنرص من تكل
املعلومات ملثق ًا بنسخة من معل بث أأو معل بث كبيل مثبت ،أأو بدا مقرتان بنقل معل بث أأو معل بث كبيل مثبت اىل
امجلهور؛
(و) ويقصد بعبارة "معل البث" اشارة حتتوي عىل الصور أأو ا ألصوات أأو ا ألصوات والصور أأو متثيل لها ،ويمت اس تحداهثا
وارسالها بأأي من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرة (ح) من هذه املادة ،من قبل هيئة البث أأو من قبل هيئة أأخرى ،بأأمر
من هيئة البث وعىل نفقهتا ،أأو مجموعة من تكل الشارات.
(ز) ويقصد بعبارة "معل البث الكبيل" اشارة حتتوي عىل الصور أأو ا ألصوات أأو ا ألصوات والصور أأو متثيل لها ،ويمت
اس تحداهثا وارسالها بأأي من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرة (ط) من هذه املادة ،من قبل هيئة البث الكبيل أأو من قبل
هيئة أأخرى ،بأأمر من هيئة البث الكبيل وعىل نقهتا ،أأو مجموعة من تكل الشارات.
(ح) ويقصد بلكمة "البث" ارسال الصور أأو ا ألصوات أأو ا ألصوات والصور أأو متثيل لها بوسائل لسلكية ليس تقبلها امجلهور؛
ويعترب لك ارسال من ذكل القبيل عرب الساتل من ابب "البث" أأيضا؛ كام يعترب نقل الصور أأو ا ألصوات أأو ا ألصوات
والصور أأو متثيل لها من خالل ارسال اشارات اجفرة من ابب "البث" يف احلالت اليت تتيح فهيا هيئة البث للجمهور
الوس يةل الكفيةل بفك التجفري أأو يتاح فهيا ذكل للجمهور مبوافقة هيئة البث؛
(ط) ويقصد بعبارة "البث الكبيل" ارسال الصور أأو ا ألصوات أأو ا ألصوات والصور أأو متثيل لها ،بوسائل سلكية أأو كبلية أأو
وسائل مماثةل ،ليس تقبلها امجلهور؛
(ي) ويقصد بعبارة "ا ألداء العلين" عرض معل بث أأو معل بث كبيل للجمهور بوسائل تقنية ،برصف النظر عام اذا شوهد
ذكل العمل يف ماكن ا ألداء أأو أأي ماكن أخر؛
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(ك) ويقصد بعبارة "اعادة الرسال" ارسال معل بث أأو معل بث كبيل بأأي من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرتني (ح)
و(ط) من هذه املادة من قبل هيئة بث أأو هيئة بث كبيل أأخرى ابلزتامن مع اس تقبالها لعمل البث أأو معل البث الكبيل
املذكور؛
(ل) ويقصد بعبارة "النقل اىل امجلهور" ارسال تثبيت لعمل بث أأو معل بث كبيل بأأي من الوسائل املشار الهيا يف الفقرتني
(ح) و(ط) من هذه املادة ،ونقل تثبيتات أأعامل البث و أأعامل البث الكبيل اىل امجلهور بطريقة تتيح ألفراد امجلهور اماكنية
النفاذ الهيا من أأي ماكن و أأي وقت خيتارونه.
(م) و ألغراض هذه املعاهدة تنطبق مصطلحات "التثبيت" و"البث" و"البث الكبيل" عىل أأعامل البث و أأعامل البث الكبيل
وتثبيتاهتا مع ما يلزم من تبديل يف احلالت املنصوص علهيا يف املادتني  )2(6و )1(7من هذه املعاهدة.

املادة 3
نطاق التطبيق
تنطبق امحلاية املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة عىل أأعامل البث و أأعامل البث الكبيل ول تنطبق عىل املصنفات ا ألدبية والفنية
أأو احملتوايت ا ألخرى ألعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل.

املادة 4
املس تفيدون من امحلاية
( )2متنح ا ألطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة لهيئات البث وهيئات البث الكبيل اليت تعد خشصيات
اعتبارية لسائر ا ألطراف املتعاقدة اليت تس تويف واحدا من الرشطني التاليني:
( أأ) وقوع املقر الرئييس لهيئة البث أأو هيئة البث الكبيل يف طرف متعاقد أخر؛
(ب) واجراء معلية البث أأو البث الكبيل من هجاز ارسال يقع يف طرف متعاقد أخر؛
( )1يف حال الرسال عن طريق الساتل ،يعترب هجاز الرسال املعين واقعا يف الطرف املتعاقد اذلي ترسل منه الشارات
احلامةل للربامج ،يف سلسةل نقل غري منقطعة ،حنو الساتل لتعود منه اىل ا ألرض.
( )3ابلرمغ من الفقرة ( )2من هذه املادة ،جيوز للطرف املتعاقد ،يف اخطار يودعه دلى املدير العام للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية ،العالن أأنه س يوفر امحلاية ألعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اذا اكن املقر الرئييس لهيئة البث أأو هيئة البث
الكبيل واقعا يف طرف متعاقد أخر أأو اذا اكنت معلية البث أأو البث الكربى جترى من هجاز ارسال واقع يف الطرف املتعاقد
نفسه .ويقدم ذكل الخطار دلى التصديق أأو القبول أأو الانضامم أأو يف أأي وقت بعد ذكل ،واذا قدم يف وقت لحق
فس يدخل حزي النفاذ بعد اس تالمه بس تة أأشهر.

املادة 5
املعامةل الوطنية
( )2يطبق لك طرف متعاقد عىل هيئات البث وهيئات البث الكبيل ألطراف متعاقدة أأخرى ،كام ورد تعريفها يف املادة 4
من هذه املعاهدة ،املعامةل نفسها اليت يطبقها عىل هيئات البث وهيئات البث التابعة هل فامي يتعلق ابحلقوق املمنوحة مبوجب
هذه املعاهدة.
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( )1ل يطبق الالزتام املنصوص عليه يف الفقرة ( )2عىل الطرف املتعاقد ما دام طرف متعاقد أخر يس تفيد من التثفظات
املسموح هبا بناء عىل املادة  )1(23من هذه املعاهدة ،ول يطبق عىل الطرف املتعاقد ما دام يس تفيد من حتفظ من ذكل
القبيل.

املادة 6
توفري امحلاية لهيئات البث وهيئات البث الكبيل
( )2تمتتع هيئات البث وهيئات البث الكبيل ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي ألشخاص أخرين ابجراء ا ألعامل التالية أأو
منعهم مهنا:
( أأ) تثبيت أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا؛
(ب) ونسخ تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل يف احلالتني التاليتني:
" "2يف حال اعداد تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا دون موافقهتا؛
" "1ويف حال اس تخدام تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا ،املعدة طبقا للامدة  7من هذه املعاهدة،
ألغراض غري تكل املنصوص علهيا يف هذه املادة؛
(ج) وتوزيع تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا ،أأو نسخ من تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل
اخلاصة هبا ،عن طريق البيع أأو شلك أخر من أأشاكل نقل امللكية؛
(د) وا ألداء العلين ألعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا ،أأو لتثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة
هبا ،ألغراض جتارية؛
(ه) وبث تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا؛
(و) والبث الكبيل لتثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا؛
(ز) واعادة بث أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا؛
(ح) وااتحة تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا للجمهور بطريقة تتيح ألفراد امجلهور اماكنية النفاذ الهيا من
أأي ماكن و أأي وقت خيتارونه.
( )1ليس يف هذه املعاهدة ما يؤثر يف حرية الطرف املتعاقد يف حتديد ما اذا اكنت رشوط استنفاد احلق املذكور يف الفقرة
الفرعية (( )2ج) تنطبق بعد بيع تثبيت معل البث أأو معل البث الكبيل أأو نقل ملكيته بطريقة أأخرى للمرة ا ألوىل ،أأو
نسخة من تثبيت معل البث أأو معل البث الكبيل بترصحي من هيئة البث أأو هيئة البث الكبيل.
( )3وفامي خيص ا ألعامل املشار الهيا يف الفقرة الفرعية ( 2د) من هذه املادة ،ميكن أأن حتدد رشوط ممارسة هذا احلق استنادا
اىل ترشيعات الطرف املتعاقد اذلي يطالب فيه حبامية ذكل احلق ،رشط أأن تكون تكل امحلاية مناس بة وفعاةل.
( )4متارس هيئات البث وهيئات البث الكبيل احلقوق املنصوص علهيا يف الفقرة  2من هذه املادة ،مضن احلقوق املكتس بة
من الفنانني ومؤلفي املصنفات ا ألدبية والفنية اليت تشلك أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل.
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املادة 7
التقييدات والاس تثناءات
( )2جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية ،فامي خيص حامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل ،عىل
تقييدات أأو اس تثناءات من النوع ذاته املنصوص عليه يف ترشيعاهتا الوطنية فامي يتعلق حبامية حق املؤلف يف املصنفات
ا ألدبية والفنية.
( )1دون احلد مما ورد أأعاله ،جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن تنص يف ترشيعاهتا الوطنية عىل تقييدات أأو اس تثناءات فامي خيص
تثبيتات أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل املوهجة لالس تخدام القصري ا ألجل ،رشط أأن تكون تكل التثبيتات معدة من قبل
هيئات بث أأو هيئات بث كبيل أأخرى تس تعمل معداهتا اخلاصة وموهجة لالس تخدام يف أأعامل البث أأو أأعامل البث الكبيل
اخلاصة هبا.
( )3جيوز ل ألطراف املتعاقدة ،يف بعض احلالت اخلاصة فقط ،أأن تنص عىل تقييدات أأو اس تثناءات عىل امحلاية املمنوحة
حلقوق هيئات البث وهيئات البث الكبيل ،رشط أأن ل تتعارض تكل التقييدات أأو الاس تثناءات مع الاس تغالل العادي
ألعامل البث و أأعامل البث الكبيل ،و أأن ل ختل بدون مربر ابملصاحل املرشوعة لهيئات البث وهيئات البث الكبيل.

املادة 2
مدة امحلاية
ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات البث وهيئات البث الكبيل بناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة  50س نة ،عىل ا ألقل،
من هناية الس نة اليت مت فهيا البث أأو البث الكبيل.

املادة 9
الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية
( )2توفر ا ألطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وجزاءات قانونية فعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية اليت
تس تخدهما هيئات البث وهيئات البث الكبيل فامي خيص ممارسة احلقوق املمنوحة لها بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتد من
ا ألفعال اليت ل ترصح هبا هيئات البث وهيئات البث الكبيل املعنية أأو ل يسمح هبا القانون ،فامي يتعلق بأأعامل البث و أأعامل
البث الكبيل اخلاصة هبا.
( )1دون احلد مما ورد أأعاله ،توفر ا ألطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وجزاءات قانونية فعاةل ضد الجراءات امليرسة
للتحايل عىل التدابري التكنولوجية اليت تس تخدهما هيئات البث وهيئات البث الكبيل فامي خيص ممارسة احلقوق املمنوحة لها
بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتد من ا ألفعال اليت ل ترصح هبا هيئات البث وهيئات البث الكبيل املعنية أأو ل يسمح هبا
القانون ،فامي يتعلق بأأعامل البث و أأعامل البث الكبيل اخلاصة هبا.

املادة 20
الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الورورية لدارة احلقوق
( )2توفر ا ألطراف املتعاقدة جزاءات مناس بة وفعاةل ضد أأي خشص يقوم معدا بأأي من ا ألعامل التالية وهو يعّل أأو دليه ،فامي
يتعلق ابجلزاءات املدنية ،أأس باب اكفية ليعّل أأن تكل ا ألعامل تسفر عن ارتاكب تعد عىل أأي حق من احلقوق املشموةل هبذه
املعاهدة أأو متكن من ذكل أأو تسههل أأو ختفيه:
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( أأ) ازاةل أأو تغيري أأية معلومات الكرتونية رضورية لدارة احلقوق دون ترصحي من صاحب احلق يف معل بث أأو معل بث
كبيل؛
(ب) وتوزيع تثبيتات ألعامل بث أأو أأعامل بث كبيل أأو اس تريادها ألغراض التوزيع أأو نقلها اىل امجلهور دون ترصحي ،مع العّل
أأن معلومات الكرتونية رضورية لدارة احلقوق قد أأزيلت أأو غريت دون ترصحي من صاحب احلق يف أأعامل البث أأو أأعامل
البث الكبيل املعنية.

املادة 22
أأحاكم عن انفاذ احلقوق
( )2تتعهد ا ألطراف املتعاقدة ابعامتد التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة.
( )1تكفل ا ألطراف املتعاقدة أأن توفر ترشيعاهتا تدابري لنفاذ احلقوق متكن من اختاذ اجراءات فعاةل ضد أأي فعل من أأفعال
التعدي عىل احلقوق املمنوحة مبوجب هذه املعاهدة ،مبا يف ذكل جزاءات عاجةل ملنع حالت التعدي وتدابري رادعة حتول دون
ارتاكب أأفعال تعد لحقا.

املادة 21
الجراءات الشلكية
ل خيضع المتتع ابحلقوق املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة أأو ممارس هتا ألي اجراء شلكي.

املادة 23
التطبيق الزمين
( )2متنح ا ألطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة ألعامل البث و أأعامل البث الكبيل املثبتة القامئة ،واليت ل
تكون مدة حامية احلقوق املرتبطة هبا قد انقضت عند دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنس بة للك طرف متعاقد ،وللك
أأعامل البث و أأعامل البث الكبيل اليت حتد بعد دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنس بة للك طرف متعاقد.
( )1ابلرمغ من أأحاكم الفقرة ( )2من هذه املادة ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يعلن يف اخطار يودعه دلى املدير العام للمنظمة
العاملية للملكية الفكرية أأنه لن يطبق أأحاكم املادة  6من هذه املعاهدة ،أأو أأي حمك أأو أأكرث من تكل ا ألحاكم ،عىل أأعامل
البث و أأعامل البث الكبيل اليت اكنت قامئة عند دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنس بة للك طرف متعاقد .وفامي خيص ذكل
الطرف املتعاقد ،جيوز ل ألطراف املتعاقدة ا ألخرى حرص تطبيق أأحاكم املادة  6من هذه املعاهدة عىل أأعامل البث و أأعامل
البث الكبيل اليت حدثت بعد دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنس بة ذلكل الطرف املتعاقد.

املادة 24
امجلعية
( ( )2أأ) تكون ل ألطراف املتعاقدة مجعية.
(ب) يكون لك طرف متعاقد ممث ًال يف امجلعية مبندوب واحد جيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون
وخرباء.
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(ج) يتثمل الطرف املتعاقد نفقات الوفد اذلي عينه .وجيوز للجمعية أأن تطلب اىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية
أأن متنح مساعدة مالية لتيسري اشرتاك وفود ا ألطراف املتعاقدة اليت تعد من البدلان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها
امجلعية العامة ل ألمم املتحدة أأو من البدلان املنتقةل اىل نظام الاقتصاد احلر.
( ( )1أأ) تتناول امجلعية املسائل املتعلقة ابحملافظة عىل هذه املعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه املعاهدة وتنفيذها.
(ب) تبارش امجلعية املهمة املعهودة الهيا مبوجب املادة  26فامي يتعلق بقبول بعض املنظامت احلكومية ادلولية لتصبح
أأطرافا يف هذه املعاهدة.
(ج) تقرر امجلعية ادلعوة اىل عقد أأي مؤمتر دبلومايس ملراجعة هذه املعاهدة وتوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية التعلاميت الورورية لالعداد ذلكل املؤمتر ادلبلومايس.
( ( )3أأ) للك طرف متعاقد يكون دوةل ٌ
صوت واحد ول يصوت ال ابمسه.
(ب) جيوز ألي طرف متعاقد يكون مبثابة منظمة حكومية دولية الاشرتاك يف التصويت ،بدل من ادلول ا ألعضاء
فيه ،بعدد من ا ألصوات يساوي عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه املعاهدة .ول جيوز ألي منظمة حكومية
دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اذا مارست أأي دوةل واحدة من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف
التصويت والعكس حصيح.
( )4جتمتع امجلعية يف دورة عادية بناء عىل دعوة املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،يف الزمان واملاكن ذاهتام
الذلين تنعقد فهيام امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ما مل تطر أأ ظروف اس تثنائية.
( )5تسعى امجلعية اىل اختاذ قراراهتا بتوافق الراء وتضع نظاهما ادلاخيل ،مبا يف ذكل ادلعوة اىل عقد دورات اس تثنائية،
ورشوط النصاب القانوين ،وحتدد ا ألغلبية املطلوبة لختاذ خمتلف أأنواع القرارات مع مراعاة أأحاكم هذه املعاهدة.

املادة 25
املكتب ادلويل
يبارش املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية املهامت الدارية املتعلقة هبذه املعاهدة.

املادة 26
أأطراف املعاهدة
( )2جيوز ألي دوةل عضو يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية أأن تصبح طرف ًا يف هذه املعاهدة.
( )1جيوز للجمعية أأن تقرر قبول أأي منظمة حكومية دولية لتصبح طرف ًا يف هذه املعاهدة ،رشط أأن تعلن تكل املنظمة أأن
لها صالحية النظر يف املوضوعات اليت تشملها هذه املعاهدة ولها ترشيعا خاصا عن تكل املوضوعات ملزما للك ادلول
ا ألعضاء فهيا و أأهنا مفوضة تفويضا حصيحا ،وفقا لنظاهما ادلاخيل ،ألن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة.
( )3جيوز للجامعة ا ألوروبية ،اذ تقدمت ابلعالن املشار اليه يف الفقرة السابقة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد هذه
املعاهدة ،أأن تصبح طرفا يف هذه املعاهدة.
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املادة 27
احلقوق والالزتامات املرتتبة عىل املعاهدة
يمتتع لك طرف متعاقد بلك احلقوق ويتثمل لك املسؤوليات املرتتبة عىل هذه املعاهدة ما مل تنص أأحاكم حمددة يف هذه
املعاهدة عىل خالف ذكل.

املادة 22
التثفظات والخطارات
( )2ل يسمح بأأي حتفظ عىل هذه املعاهدة رشط مراعاة أأحاكم املادة .)1(23
( )1جيوز تضمني واثئق التصديق أأو الانضامم أأي اخطار يقدم بناء عىل املادة  )1(23من هذه املعاهدة ،ويكون اترخي
نفاذ الخطار هو ذاته اترخي دخول هذه املعاهدة حزي النفاذ ابلنس بة اىل الطرف املتعاقد اذلي قدم الخطار .وجيوز أأيضا
تقدمي ذكل الخطار يف اترخي لحق ،ويصبح الخطار يف هذه احلاةل انفذا بعد ثالثة أأشهر من تسلمه من قبل املدير العام
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية أأو يف أأي اترخي لحق أخر حيدد يف الخطار.

املادة 29
التوقيع عىل املعاهدة
تكون هذه املعاهدة متاحة للتوقيع يف املؤمتر ادلبلومايس يف______ ،وبعد ذكل يف املقر الرئييس للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية ألي طرف مؤهل ملدة س نة بعد اعامتدها.

املادة 10
دخول املعاهدة حزي التنفيذ
تدخل هذه املعاهدة حزي التنفيذ بعد أأن تودع  30من ا ألطراف املؤهةل املشار الهيا يف املادة  26واثئق تصديقها أأو انضامهما
بثالثة أأشهر.

املادة 12
التارخي الفعيل اذلي يصبح فيه الكيان طرفا يف املعاهدة
تكون هذه املعاهدة ملزمة للكياانت التالية:
( أأ) ا ألطراف الثالثون املؤهةل املشار الهيا يف املادة  ،10اعتبار ًا من التارخي اذلي تدخل فيه هذه املعاهدة حزي التنفيذ؛
(ب) ولك طرف مؤهل أخر مشار اليه يف املادة  ،26بعد انقضاء ثالثة أأشهر من التارخي اذلي يودع فيه وثيقة تصديقه أأو
انضاممه دلى املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

املادة 11
نقض املعاهدة
جيوز ألي طرف متعاقد أأن ينقض هذه املعاهدة مبوجب اخطار يوهجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
ويصبح لك نقض انفذ ًا بعد س نة من التارخي اذلي يتسّل فيه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية الخطار.
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املادة 13
لغات املعاهدة
( )2توقع هذه املعاهدة يف نسخة أأصلية ابللغات النلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية والروس ية والس بانية ،وتعترب لك
النصوص متساوية يف احلجية.
( )1يتوىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اعداد نص رمسي بأأي لغة خالف اللغات املشار الهيا يف الفقرة ()2
بناء عىل طلب أأحد ا ألطراف املعنية ،بعد التشاور مع لك ا ألطراف املعنية .و ألغراض هذه الفقرة ،يقصد بعبارة "الطرف
املعين" لك دوةل عضو يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية تكون لغهتا أأو احدى لغاهتا الرمسية يه اللغة املعنية ،والاحتاد
ا ألورويب و أأي منظمة حكومية دولية أأخرى جيوز لها أأن تصبح طرف ًا يف هذه املعاهدة ،اذا اكنت احدى لغاهتا الرمسية يه
اللغة املعنية.

املادة 14
أأمني اليداع
يكون املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية أأمني ايداع هذه املعاهدة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

املرفق
مالحظات عامة عىل اقرتاح مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية (ابس تثناء جورجيا) فامي خيص
أأحاكم مرشوع املعاهدة ادلولية بشأأن حامية هيئات البث
ُ .2أعدت هذه الاقرتاحات من أأجل التوصل اىل توافق يف الراء بشأأن أأحاكم مرشوع املعاهدة ادلولية بشأأن حامية
هيئات البث.
 .1أأساس الاقرتاحات  -الهنج محلاية حقوق هيئات البث والبث الكبيل ختص بدلان اجملموعة القلميية لبعض بدلان
القوقاز وأس يا الوسطى و أأورواب الرشقية (يطلق علهيا فامي ييل :اجملموعة القلميية).

رشح للعنوان املقرتح:
 .3مع مراعاة نتاجئ مناقشات ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية (يطلق علهيا فامي ييل :جلنة حق املؤلف) ،نرى أأنه من املعقول اجراء تعديالت عىل عنوان مرشوع املعاهدة
ادلولية ،الوارد يف الوثيقة ( SCCR/24/10 Corr.يطلق عليه فامي ييل :املرشوع) عىل النثو التايل" :معاهدة بشأأن حامية
منظامت البث والبث الكبيل".
.4

التغيريات املقرتحة بشأأن عنوان املرشوع س تجعل ،من هجة ،عنوان املرشوع متناسقا مع مضمون مرشوع املعاهدة.

رشح لدليباجة املقرتحة:
 .5يستند الاقرتاح اىل هنج صياغة ادليباجات يف املعاهدات ادلولية يف اجال احلقوق اجملاورة .وا ألساس هو معاهدة
الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت اضافة اىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي اليت اعمتدت يف بيجني يف 14
يونيو ( 1021يطلق علهيا فامي ييل :معاهدة بيجني).
 .6يأأخذ هذا الاقرتاح بعني الاعتبار الغياب الفعيل ألحاكم املعاهدات ادلولية املتعددة ا ألطراف اليت حتدد متطلبات
حامية حقوق هيئات البث الكبيل ،والتطوير النش يط لس بل وسائل الرسال ،اىل جانب رضورة احلفاظ عىل توازن بني
مصاحل أأحصاب احلقوق يف اجال البث والبث الكبيل واجملمتع بشلك عام.

رشح للامدة  2املقرتحة "عالقة هذه املعاهدة ابتفاقيات ومعاهدات أأخرى":
 .7يأأخذ هذا الاقرتاح بعني الاعتبار احملتوى ادلليل للامدة  2من املرشوع .وهيدف يف الوقت نفسه اىل تسهيل ادراك
مضمون املادة وجعهل يامتىش واملصطلحات املس تخدمة يف نص الاقرتاحات.

رشح للمواد " 1مبادئ عامة" واملادة " 3حامية التنوع الثقايف وتعزيزه" واملادة " 4ادلفاع عن املنافسة" املقرتحة:
 .2ا ألحاكم الواردة يف املادة  1من الفصل  ،3والفقرة ( )2من املادة  4من مرشوع العاهدة يه أأحاكم عامة ،وذلكل
ميكن حتويلها اىل ديباجة مرشوع العاهدة.
 .9ا ألحاكم الواردة يف الفقرتني ( أأ) و (ب) من املادة  ،3والفقرة ( )3من املادة  4من املرشوع مس توعبة يف مضمون
املادة  2من املرشوع.
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 .20ميكن تضمني ا ألحاكم الواردة يف الفقرة ( )1من املادة  4من املرشوع بشأأن اماكنية ادخال قيود يف املادة "التقييدات
والاس تثناءات" من املرشوع.
 .22اذ نعرتف مبا ذكر أأعاله ،نرى أأنه من املعقول استبعاد املواد  4 ،3 ،1من املرشوع ،وتضمني ديباجة املرشوع املبادئ
الواردة فهيا ،وعدم ذكرها يف املادة " 2عالقة هذه املعاهدة ابتفاقيات ومعاهدات أأخرى" للمرشوع .

رشح للامدة  5املقرتحة "تعاريف":
 .21مع مراعاة نتاجئ مناقشات ادلورة السادسة والعرشين للجنة حق املؤلف واملصطلحات وتعاريفها املس تخدمة يف
ترشيعات بدلان اجملموعة القلميية ،التعاريف املقرتحة اس تخدمت التعاريف املقرتحة يف املرشوع.
 .23استبعد مصطلح "اشارة سابقة للبث" من املادة .ووفقا للترشيعات بدلان اجملموعة القلميية يتعني حامية احلق يف أأعامل
البث ،أأي أأعامل البث أأو البث الكبيل .ويف الوقت نفسه ،توجد الشارة السابقة للبث قبل الرسال ،وابلتايل فهيي ليست
محمية.
 .24بدل من مصطلح "اشارة" املشار اليه يف صياغة نطاق اس تخدام املرشوع ،تتضمن املادة مصطلثي "البث" والبث
الكبيل" .ويستند هذا الاقرتاح اىل أأحاكم ترشيع اجملموعة القلميية واتفاقية روما.
 .25تتضمن تعريفات أأخرى تعديالت دللية وحتريرية.
 .26من املقرتح أأيضا اس تخدام مصطلحات "التثبيت" ،و"البث" و"البث الكبيل" مع التغيريات الورورية ألعامل البث
و أأعامل البث الكبيل وتثبيتاهتا وفقا ذلكل.

رشح للامدة  6املقرتحة "نطاق التطبيق":
 .27مع مراعاة مصطلحات معينة ،تنقص أأحاكم املادة .وتقرر أأن احلق يف أأعامل البث و أأعامل البث الكبيل جيب حاميته
وفقا للمرشوع ،ولكن ليس حمتوايت أأعامل البث والبث الكبيل.

رشح للامدة  7املقرتحة "املس تفيدون من امحلاية":
 .22يستند الاقرتاح اىل املادة  7من املرشوع .ويف نفس الوقت ،يـتأألف الاقرتاح من الفقرتني ( )2و ( )1من املادة 7
من املرشوع ،ألن الفقرة ( )1فهيا تعريف زائدة للكيان القانوين اذلي ل يطابق مفهوما معينا.
 .29يتضمن الاقرتاح تغيريات حتريرية ومصطلثية وفقا للترشيعات الوطنية لبدلان اجملموعة القلميية.

رشح للامدة  2املقرتحة "املعامةل الوطنية":
 .10يستند الاقرتاح اىل البديل ابء للامدة  2من املرشوع .ويف نفس الوقت ،تتضمن أأحاكم املادة حتفظات وتعديالت
حتريرية.
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رشح للامدة  9املقرتحة "حقوق هيئات البث":
 .12يستند الاقرتاح اىل البديلني أألف وابء من املادة  9من املرشوع .ويف نفس الوقت ،وسعت صالحيات هيئات
البث والبث الكبيل فامي يتعلق بأأعامل البث والبث الكبيل اخلاصة هبا؛ وليس هناك أأية اماكنية ليضع طرف متعاقد حتفظا عىل
عدم الامتثال للزتامات مطالب انشاء حق اجيايب يف البث أأو البث الكبيل.

رشح للامدة  20املقرتحة "التقييدات والاس تثناءات":
 .11يستند الاقرتاح اىل البديل ابء من املادة  20ابء من املرشوع .ويأأخذ أأيضا بعني الاعتبار أأحاكم اتفاقية روما
ومعاهدة ا ألداء والتسجيل الصويت.

رشح للامدة  22املقرتحة "مدة امحلاية":
 .13املرشوع هو جتس يد للمرحةل املقبةل لتطوير نظام امحلاية القانونية للثقوق اجملاورة .ويف هذا الصدد ،نرى رضورة أأن
يتضمن معايري أأعىل للثامية القانونية ألعامل البث والبث الكبيل .ومبراعاة خصوصيات ترشيعات بدلان اجملموعة القلميية ،تنص
املادة عىل حامية احلق يف هذه احملتوايت ملدة سمسني عاما.
 .14تتضمن أأحاكم املادة تعديالت حتريرية أأيضا.

رشح للامدة  21املقرتحة "حامية التجفري واملعلومات الورورية لدارة احلقوق":
 .15يستند الاقرتاح اىل البديل ابء  2للامدة  21من املرشوع.
 .16وسع الاقرتاح ،مبقارنة مع املادة  21من املرشوع ،الزتامات ا ألطراف املتعاقدة فامي يتعلق ابلتدابري التقنية اليت
تس تخدهما هيئات البث والبث الكبيل فامي خيص ممارسة حقوقها بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتد من ا ألفعال ،فامي يتعلق
بأأعامل البث والبث الكبيل اخلاصة هبا اليت ل تسمح هبا هذه الهيئات أأو ل يسمح هبا الترشيع.
 .17تتضمن املادة  21من املرشوع تعديالت حتريرية.

رشح للامدة  23املقرتحة "الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الورورية لدارة احلقوق":
 .12مع مراعاة أأمهية انفاذ املعلومات الورورية لدارة احلقوق بشأأن أأعامل البث والبث الكبيل ،مبا يف ذكل الهنج الواردة يف
معاهدة ا ألداء والتسجيل الصويت ومعاهدة بيجني ،وضعت أأحاكم املرشوع بشأأن الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الورورية
لدارة احلقوق يف مادة منفصةل .ويف نفس الوقت ،تتضمن تعديالت حتريرية ومصطلثية .ومن أأجل تنظ م مهنجي لنقل
مضمون الفقرة ( )1من املادة  23اىل املادة  5من املرشوع املعنونة "تعاريف" .وتتضمن أأيضا تعديالت مصطلثية وحتريرية.

رشح للامدة  24املقرتحة " أأحاكم عن انفاذ احلقوق":
 .19عدل عنوان املادة ليامتىش مع مضمون املادة .وتتضمن أأحاكم املادة تعديالت حتريرية نظرا ملا حتتويه من الفئات
القانونية املنطبقة .واستبعدت عبارة " أأو انهتاك ألي حظر" الواردة يف الفقرة ( )1من املادة ويرجع ذكل اىل أأن أأساس نظام
حق اجيايب.
حامية حقوق هيئات البث والبث الكبيل ٌ
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رشح للامدة  25املقرتحة "لالجراءات الشلكية":
 .30تتضمن املادة تعديالت حتريرية مع مراعاة مضمون الفئات القانونية املنطبقة.

رشح للامدة  26املقرتحة "التطبيق الزمين":
 .32حصثت أأحاكم املادة عىل أأساس مصطلحات املرشوع املقرتحة .وتراعي املادة أأيضا مدة حامية حقوق هيئات البث
والبث الكبيل ،ولها قمية يف حتديد نطاق أأعامل البث والبث الكبيل اليت تندرج يف اطار املرشوع.

رشح ل ألحاكم اخلتامية املقرتحة
 .31صيغت ا ألحاكم اخلتامية عىل غرار معاهدة بيجني ومعاهدة معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة
لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات املعتدة يف مراكش يف 17
يونيو .1023
 .33صيغت ا ألحاكم اخلتامية لعطاء حصانة للمرشوع.
[هناية املرفق والوثيقة]

