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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 19 :سبمترب 2016

اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة الثالثة والثالثون

جنيف ،من  14اإىل  18نومفرب 2016
َ
نص موحد ومراجع بشأن التعاريف وموضوع احلماية واحلقوق املزمع منحها

من اإعداد الرئيس
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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 ).(SCCR/30
" ّقررت اللجنة مواصةل املناقشات حول هذه الوثيقة وحول وثيقة مراجعة س يعدها الرئيس ألغراض ادلورة القادمة للجنة
ويراعي فهيا الاقرتاحات والتوضيحات املناقشة ".ملخص الرئيس ،ادلورة احلادية والثالثون للجنة ).(SCCR/31
" ّقررت اللجنة مواصةل املناقشات حول نسخة مرا َجعة من الوثيقة  SCCR 32/3س يعدها الرئيس ألغراض ادلورة القادمة
للجنة ".ملخص الرئيس ،ادلورة الثانية والثالثون للجنة (.)SCCR/32
أأول .التعاريف
ألغراض هذه املعاهدة:
( أأ) يقصد بعبارة "اإشارة حامةل لربانمج" انقةل د
مودلة اإلكرتونيا وحامةل لربانمج كام أأرسلت يف ا ألصل ويف أأي نسق شلكي
لحق.
مكونة من صور أأو أأصوات أأو من لكهيام أأو من متثيالت لها.
(ب) يقصد بلكمة "برانمج" مادة حيّة أأو مس دجةل د
ّ
"البث"
(ج)
البديل أألف
(ج)( )1يقصد بلكمة "بث" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج 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 حال
أأتيحت للجمهور وس يةل فك التجفري من قبل هيئة البث أأو مبوافقهتا[ .ول تعترب أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب
الش باكت احلاسوبية من ابب "البث"].
( )2يقصد بعبارة "بث كبيل" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج بوسائل سلكية ليس تقبلها امجلهور .ويُعترب اإرسال
اإشارات جمفدرة بوسائل سلكية من ابب "البث الكبيل" يف حال أأتيحت للجمهور وس يةل فك التجفري من قبل هيئة
البث الكبيل أأو مبوافقهتا[ .ول تعترب أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب الش باكت احلاسوبية من ابب "البث الكبيل"].
البديل ابء
(ج) يقصد بلكمة "بث" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج 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 جمفدرة من ابب
"البث" يف حال أأتيحت للجمهور وس يةل فك التجفري من قبل هيئة البث أأو مبوافقهتا[ .ول تعترب أأشاكل الإرسال
اليت تمت عرب الش باكت احلاسوبية من ابب "البث"].
(د) يقصد بعبارة "هيئة بث" [و"هيئة بث كبيل"] الشخص املعنوي اذلي يأأخذ املبادرة ويتحمل املسؤولية
التحريرية للبث [ أأو البث الكبيل] ،مبا يف ذكل مجع وجدوةل الربانمج احملمول ابلإشارة[ .ول تدخل الهيئات اليت
ترسل اإشارهتا احلامةل لربانمج عرب ش بكة حاسوبية مضن تعريف "هيئة البث" [ أأو "هيئة البث الكبيل"]].
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بيان متفق عليه بشأأن تعريف "هيئة البث"
ألغراض هذه املعاهدة ،ل يؤثر تعريف هيئة البث يف ا إلطار التنظميي الوطين للطرف املتعاقد خبصوص أأنشطة البث.
(ه)()1

"اإعادة الإرسال"

البديل أألف
(ه) يقصد بعبارة "اإعادة اإرسال" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل [/عىل أأية دعامة] من
قبل أأية هيئة أأخرى خالف هيئة البث [/البث الكبيل] ا ألصلية أأو من قبل خشص بترصحي مهنا ،سواء عىل حنو
مزتامن أأو ش به مزتامن أأو مؤجل.
البديل ابء
(ه) يقصد بعبارة "اإعادة اإرسال" الإرسال املزتامن أأو ش به املزتامن لإشارة حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية
وس يةل [/عىل أأية دعامة] من قبل أأية هيئة أأخرى خالف هيئة البث [/البث الكبيل] ا ألصلية أأو من قبل خشص
بترصحي مهنا.
(و) يقصد بعبارة "اإعادة اإرسال ش به مزتامن" الإرسال املؤجل فقط يف حدود ما يلزم ملراعاة الفارق يف التوقيت
أأو لتسهيل الإرسال التقين ل إالشارة احلامةل لربانمج.
[(ز) "اإرسال مؤجل"]
[(ح) يقصد بعبارة "اإشارة سابقة ّ
للبث" الإشارة احلامةل لربانمج واملرسةل اإىل هيئة بث [/بث كبيل] ،أأو اإىل هيئة
تعمل ابلنيابة عهنا ،ألغراض الإرسال الالحق للجمهور].
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اثنيا .موضوع امحلاية
( )1متتدّ امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة فقط اإىل الإشارات احلامةل للربامج [مبا فهيا الإشارات السابقة للبث] اليت
ترسل من قبل هيئة البث [ أأو البث الكبيل] أأو ابلنيابة عهنا ،ول متت ّد اإىل الربامج املتضمنة فهيا.
مبجرد اإعادة الإرسال.
( )2ل تنص أأحاكم هذه املعاهدة عىل أأية حامية فامي يتعلق ّ
()3
البديل أألف
عىل الرمغ من الفقرة ( )2أأعاله ،تمتتع هيئات البث [/البث الكبيل] أأيضا ابمحلاية ل إالرسال املزتامن وش به املزتامن بأأية
وس يةل [/عىل أأية دعامة].
البديل ابء
" "1عىل الرمغ من الفقرة ( )2أأعاله ،تمتتع هيئات البث [/البث الكبيل] أأيضا ابمحلاية ل إالرسال املزتامن أأو ش به
املزتامن [ أأو املؤجل] بأأية وس يةل [/عىل أأية دعامة] [مبا يف ذكل الإرسال بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ اإليه
من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم].
[" "2جيوز ل ألطراف املتعاقدة تقييد حامية الإرسال املؤجل مبا يف ذكل ا إلرسال بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور
النفاذ اإليه من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.
" "3جيوز ل ألطراف املتعاقدة تقييد امحلاية املمنوحة لهيئات البث [/البث الكبيل] من الطرف املتعاقد الآخر اذلي
خيتار تطبيق الفقرة الفرعية " ،"2يف احلقوق اليت تمتتع هبا هيئاته للبث [/البث الكبيل] يف ذكل الطرف املتعاقد].

SCCR/33/3
5

اثلثا .احلقوق املزمع منحها/امحلاية
()1
البديل أألف
" "1تمتتع هيئات البث ابحلق يف الترصحي واحلظر فامي يتعلق إابعادة ا إلرسال [املزتامن وش به املزتامن] [واملؤجل]
لإشارهتا احلامةل لربانمج اإىل امجلهور [[بأأية وس يةل] [/عىل أأية دعامة].
[" "2تمتتع هيئات البث [والبث الكبيل] ابحلق يف الترصحي واحلظر فامي يتعلق ابإاتحة براجمها البثية [والكبلية]
للجمهور بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ اإلهيا من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم].
البديل ابء
" "1تمتتع هيئات البث ابحلق يف حظر اإعادة ا إلرسال [املزتامن وش به املزتامن] [واملؤجل] لإشارهتا احلامةل لربانمج
دون ترصحي اإىل امجلهور [[بأأية وس يةل] [/عىل أأية دعامة].
[" "2تمتتع هيئات البث [والبث الكبيل] أأيضا ابحلق يف حظر اإاتحة براجمها البثية [والكبلية] للجمهور بطريقة ميكن
ألفراد من امجلهور النفاذ اإلهيا من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم].
[()2
البديل أألف
تمتتع هيئات البث ابحلق يف حظر اإعادة اإرسال اإشارهتا السابقة للبث دون ترصحي [[بأأية وس يةل] [/عىل أأية دعامة]].
البديل ابء
تمتتع هيئات البث ابمحلاية املالمئة والفعاةل لإشاراهتا السابقة للبث.].
[هناية الوثيقة]

