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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :نومفرب 2015

اللجنة الدائمة املعنية حب ق امللل

ااقحوق ااجمواة

الداة اقحودية االثالثقن

جنيف ،من  7اإىل  11ديسمرب 2015

نص مقحد بشأن التعوةي

من اإعداد الرئيس

امقضقع اقحموية ااقحوق املزمع منحهو
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"طلبت اللجنة من الرئيس أأن يعدّ ،ألغراض دورهتا القادمة ،نصا موحدا بش أأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع
منحها .وخالل تكل ادلورة ،س تتبادل اللجنة أأيضا وهجات النظر حول قضااي أأخرى و ّ
توّضها بصورة أأدق من أأجل التوصل
اإىل فهم مشرتك ".ملخص الرئيس ،ادلورة الثالثون للجنة.
أأول .التعاريف
ألغراض هذه املعاهدة:
( أأ) يقصد بلكمة "الإشارة" انقةل د
مودلة اإلكرتونيا قادرة عىل اإرسال معل بث أأو بث كبيل جمفرة أأو غري جمفرة ،وتنقل
برانجما تنتجه هيئة بث.
البديل أألف
(ب) ( )1يقصد بلكمة "البث" اإرسال ا ألصوات أأو الصور أأو الصور وا ألصوات أأو متثيل لها ،بوسائل لسلكية
ليس تقبلها امجلهور .ويعترب لك اإرسال من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "البث" أأيضا؛ ويعترب اإرسال اإشارات جمفدرة
من ابب "البث" يف احلالت اليت تتيح فهيا هيئة البث للجمهور الوس يةل الكفيةل بفك التجفري أأو يتاح فهيا ذكل للجمهور
مبوافقة هيئة البث.
( )2يُقصد بعبارة "البث الكبيل" اإرسال ا ألصوات أأو الصور أأو الصور وا ألصوات أأو متثيل لها ،بوسائل سلكية،
ليس تقبلها امجلهور .ويُعترب اإرسال اإشارات جمفدرة بوسائل سلكية من ابب "البث الكبيل" يف احلالت اليت تتيح فهيا هيئة
البث الكبيل للجمهور الوس يةل الكفيةل ّ
بفك التجفري أأو يتاح فهيا ذكل للجمهور مبوافقة هيئة البث الكبيل
البديل ابء
(ب) يقصد بلكمة "البث" اإرسال ا ألصوات أأو الصور أأو الصور وا ألصوات أأو متثيل لها ،بوسائل لسلكية أأو غريها من
الوسائل ليس تقبلها امجلهور؛ ويعترب لك اإرسال من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "البث" أأيضا؛ ويعترب اإرسال اإشارات
جمفرة من ابب "البث" يف احلالت اليت تتيح فهيا هيئة البث للجمهور الوس يةل الكفيةل ّ
بفك التجفري أأو يتاح فهيا ذكل
للجمهور مبوافقة هيئة البث.
(ج) يقصد بعبارة "هيئة البث" [و"هيئة البث الكبيل"] الشخص املعنوي اذلي يبادر بتعبئة حمتوى الربانمج ومجعه
وجدولته واذلي يتحمل املسؤولية القانونية والتحريرية لإرسال معل بثه [ أأو بثه الاكبيل] اإىل امجلهور ،بغض النظر عن
التكنولوجيا املس تخدمة .ويفهم ألغراض هذه املعاهدة أأن الهيئات اليت تقدم برانجمها املنتج عىل ش بكة حواسيب حرصا ل
تدخل يف نطاق تعريف "هيئة البث".
(د) ( )1يقصد بعبارة "اإعادة الإرسال" اإرسال بث [/بث كبيل] من أأي هيئة خالف هيئة البث [/البث الكبيل]
ا ألصلية بأأية وس يةل ،عىل حنو مزتامن أأو مؤجل.
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( )2يقصد بعبارة "اإعادة الإرسال ش به املزتامن" ذاك املؤجل فقط يف حدود ما يلزم ملراعاة الفارق يف التوقيت أأو
لتسهيل الإرسال التقين للبث [/البث الكبيل].
[(ه) يقصد بعبارة"الإرسال السابق ّ
للبث" الإرسال السابق للبث [/البث الكبيل] اذلي تعزتم هيئة بث [/بث كبيل]
اإدراجه يف جدول براجمها ول يُعزتم أأن يس تقبهل امجلهور مبارشة].
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اثنيا .موضوع امحلاية
( )1تقترص امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة فقط عىل البث اذلي ترسهل هيئة البث ،أأو اذلي يُرسل نيابة
عهنا ،ول تشمل املصنفات أأو املواد ا ألخرى احملمية اليت حيملها ذكل البث.
مبجرد اإعادة الإرسال بأأية وس يةل.
( )2ل تنص أأحاكم هذه املعاهدة عىل أأية حامية فامي يتعلق ّ
( )3تمتتع هيئات البث أأيضا ابمحلاية ل إالرسال املزتامن أأو ش به املزتامن بأأية وس يةل كام لو اكن هذا الإرسال بثا.
( )4تُط دبق أأحاكم هذه املعاهدة ،مع ما يلزم من تبديل ،عىل حامية هيئات البث الكبيل فامي يتعلق برباجمها الكبلية.
مالحظة الرئيس :يلزم اإجراء املزيد من املناقشات حول تضمني مواضيع امحلاية اإرسال هيئات البث (البث الكبيل) بطريقة
ميكن للجمهور اس تقباهل هبا يف ماكن وزمان خيتاره لك فرد مهنم.
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اثلثا .احلقوق املزمع منحها/امحلاية
البديل أألف
تمتتع هيئات البث ابحلق يف الترصحي ابإعادة إارسال بهثا اإىل امجلهور بأأية وس يةل أأو حظر اإعادة اإرساهل.
البديل ابء
تمتتع هيئات البث ابحلق يف حظر اإعادة اإرسال بهثا دون ترصحي اإىل امجلهور بأأية وس يةل.
[هناية الوثيقة]

