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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة الثالثة والثالثون

جنيف ،من  14اإىل  18نومفرب 2016
تعليقات على مشروع معاهدة محاية هيئات البث

وثيقة قدمهتا ا ألرجنتني وكولومبيا واملكس يك
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ثالثون دورة وتاكحف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (اللجنة) من أأجل حتديث امحلاية ادلولية
لهيئات البث؛ وما زالت عىل كفاهحا منذ نومفرب .1998
وبعد س نوات من العمل ادلؤوب ،قررت امجلعية العامة للويبو يف دورة سب أ
مترب/أكتوبر  – 2006أأي قبل عرش
س نوات حتديدا – أأن تأأذن بعقد مؤمتر دبلومايس عىل أأن خترج اللجنة نصا مبسطا أأكرث لالقرتاح ا ألسايس مقارنة
ابلوثيقة  ،SCCR/15/2 Revواشرتطت يف عام  2007أأن تضم تكل الوثيقة اتفاقا عىل هدف امحلاية ونطاقها
وموضوعها استنادا اإىل هنج "قامئ عىل الإشارة".

.3

ولقد قطعت اللجنة شوطا كبريا يف مناقشاهتا منذ ذكل احلني ومل يكن ذكل بسهل نظرا اإىل التطور الرسيع اذلي
شهده جمال التصالت عىل مدى الس نوات املاضية .اإذ أأدت رمقنة أأنشطة هيئات البث التقليدية اإىل هنضة يف جمال
البث وفتحت أفاقا جديدة لهيئات البث بوجه عام فشملت أاثرها البث ا ألريض والساتيل والاكبيل بل العامل الرمقي
والإنرتنت مبا يف ذكل الإرسال والإرسال املزتامن والإاتحة .و ُأحرز تقدم كبري يف املفاوضات ،اليت اس توعبت ذكل
التطور ،حىت بلغت املرحةل الالزمة لعقد مؤمتر دبلومايس وتوقيع هذه املعاهدة املنتظرة محلاية هيئات البث.
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ول شك يف رضورة مناقشة التفاصيل التقنية والقانونية العالقة ،ولكننا خرجنا من عنق الزجاجة اذلي أأدى ابللجنة
اإىل تكريس عرشين عاما من وليهتا ذلكل العمل أأو ياكد .وميكن اإجياد حلول معلية للقضااي العالقة يف اإطار
املعاهدة احلالية.
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وعىل سبيل املثال ،ينبغي اإدراج مسأأةل حرص املعاهدة عىل "هيئات البث التقليدية" يف نطاق التطبيق دون أأن يؤثر
ذكل يف فعاليهتا :فللمعاهدة اجلديدة أأن حتمي هيئات البث التقليدية ولكن ينبغي أأن تشمل أأيضا حباميهتا الإرسال
عرب الش باكت احلاسوبية كام هو احلال ابلنس بة اإىل الإرسال املزتامن وش به املزتامن اذلي يبث بتأأخر طفيف
لختالف التوقيت الزمين .وينبغي أأيضا حامية الإرسال املؤجل اذلي قد يبث حمتوايت اإضافية من أأخبار ولقاءات
ومبارايت ينتفع هبا ابلتوازي .ويرهتن ذكل النوع من امحلاية بأأن يتصل الإرسال اتصال وثيقا ابلبث أأو البث الكبيل
الصادر عن هيئة بث أأو بث كبيل.
وابملثل ،ميكن تعريف "الإرسال املؤجل" بأأنه الإرسال بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ اإليه من ماكن ويف زمان
خيتارهام لك فرد مهنم.
ونود التشديد عىل أأنه ميكن الوصول اإىل حلول معقوةل للقضااي العالقة ا ألخرى يف اإطار مرشوع املعاهدة احلايل.
.5

وبناء عىل ذكل ،نرى أأنه ينبغي للجنة أأن تيرس مناقشاهتا ا اإابن اجامتعاهتا التالية فامي خيص النص املوحد واملراجع
ل ألحاكم ا ألساس ية ( )SCCR/33/3من أأجل اإعداد مرشوع الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة الويبو بشأأن حامية هيئات
البث مع مراعاة نتاجئ تكل الاجامتعات .والهدف هو عقد مؤمتر دبلومايس حبلول ربيع عام  .2018ويف ذكل السبيل،
ميكن للجنة أأن تعقد اجامتعا خاصا أأو أأكرث حلل القضااي العالقة.
[هناية الوثيقة]

