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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة الرابعة والثالثون

جنيف ،من  1اإىل  5مايو 2017

َ
نص موحد ومراجع بشأن التعاريف وموضوع احلماية واحلقوق املزمع منحها وقضايا أخرى

من اإعداد الرئيس
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مالحظة متهيدية من الرئيس
ورد يف ملخص رئيس ادلورة الثالثة والثالثني للجنة حق املؤلف ما ييل:

" ّقررت اللجنة مواصةل املناقشات حول نسخة مرا َجعة من الوثيقة  SCCR/33/3س يعدها الرئيس ألغراض ادلورة
القادمة للجنة ويراعي فهيا الاقرتاحات النصية والتوضيحات ا ُملقدمة خالل ادلورة فامي خيص التعاريف وموضوع امحلاية
واحلقوق املزمع منحها ،فضال عن القضااي ا ألخرى املذكورة يف رمس الرئيس البياين ،وذكل هبدف التوصل اإىل توافق
ا آلراء الالزم لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بش أأن حامية هيئات البث".
والنص املو ّحد املرا َجع أأعدّه الرئيس بغية احلفز عىل التفاق حول نص من شأأنه متكني اختاذ قرار ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث.
ويقع النص احلايل يف أأربعة أأجزاء :التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى .واكنت النصوص 1السابقة
اليت قدّ هما الرئيس حتتوي عىل نصوص للتعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع حاميهتا .ونوقشت تكل ا ألجزاء الثالثة نقاشا
مكث ّفا يف اللجنة منذ دورهتا احلادية والثالثني املنعقدة يف ديسمرب .2015
أأما اجلزء الرابع "قضااي أأخرى" فمل يكن واردا يف الصيغة السابقة لهذا النص املو ّحد .وبناء عىل طلب اللجنة ،أأضيفت
مرشوعات ا ألحاكم اخلاصة هبذا اجلزء يف هذه الوثيقة ابلستناد اإىل ورقات الرئيس غري الرمسية
والوثيقة  SCCR/27/2/REV.والصياغة الواردة يف معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي لعام .2012

ا ألحاكم البديةل الواردة يف النص
جتدر الإشارة اإىل أأن بعض ا ألحاكم املدرجة يف النص قد وضعت بني قوسني مربّعني أأو ابخلط املائل أأو داخل اإطار .ويفيد
ذكل بأأن اللجنة مل تتوصل بعد لتوافق يف الآراء حول ا ألحاكم املعنية.
 النص اذلي وضع بني قوسني مربّعني يشري اإىل بدائل تتعلق مبسأألتني اثنتني هام:"" "1البث الكبيل" و"هيئات البث" .وس يضاف هذان املصطلحان أأو س يحذفان يف خمتلف أأجزاء النص
حسب الصياغة الهنائية املتّبعة يف تعريف "البث".
"" "2املؤجل" والإرسال بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ اإليه من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.
ل تزال اللجنة تناقش اإضافة هذين العنرصين وكيفية صياغهتام ،وهام عنرصان يردان يف أأجزاء خمتلف من النص.
 النص الوارد ابخلط املائل يشري اإىل أأن اللجنة مل تفرغ بعد من وضعه يف صيغته الهنائية. وأآخر مسأأةل يه تعريف "البث" اذلي وضع داخل اإطار ،وهو يشري اإىل أأن أأمام اللجنة مزيد من العمل للتوصلاإىل ّنص واحد.
تسعى هذه املالحظة المتهيدية اإىل تيسري معلية اختاذ القرار ،اإذ تربز املواضيع الرئيس ية اليت مل تفرغ مهنا اللجنة بعد ،حتت
لك جزء من أأجزاء النص املراجع املبيّنة أأدانه.
 1الواثئق  SCCR/33/3و SCCR/32/3و.SCCR/31/3
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أأول .التعاريف
 البثوضع داخل الإطار البديالن لتعريف "البث" .ويريم البديل أألف اإىل تضمني النص تعريفا يفيد بأأن البث حمدود يف الإرسال
الالسليك فقط .وكذكل ،حيتوي البديل أألف عىل تعريف أآخر ملصطلح "البث الكبيل" هبدف تضمني الإرسال السليك
(الكبيل).
أأما البديل ابء فيتضمن الإرسال السليك والالسليك معا حتت تعريف واحد ملصطلح "البث" دون حتديد التكنولوجيا
املس تخدمة .وهذا البديل ابء ي ُس تمكل ببيان متّفق عليه ّ
يوّض تطبيق أأحاكم النص املتعلقة ابلبث عىل البث الكبيل أأيضا.
ويالحظ أأن عبارة "البث الكبيل" وعبارة "هيئة البث الكبيل" تردان بني أأقواس مربّعة يف خمتلف أأجزاء النص .وس تضاف
أأو حتذف يف النص حبسب البديل اذلي يقع عليه الاختيار يف تعريف "البث" .وجيدر التذكري بأأن أأحد الوفود أأعرب خالل
املناقشات ا ألخرية عن قلقه إازاء ا ألحاكم املتعلقة بعبارة "البث الكبيل" .فاإماكنية قبول بديل واحد مرهونة بنتيجة املشاورات
ادلاخلية السابقة لدلورة الرابعة والثالثني للجنة ،حيث من املتوقع الفراغ من هذه املسأأةل.
 هيئة البثتظ ّل عبارة "هيئة البث" بني قوسني مربّعني يف عنوان التعريف ألن اإدراهجا يف النص يتوقف مبارشة عىل البديل اذلي
س يقع عليه الاختيار فامي يتعلق مبصطلح "البث" ،أأي هل سيشمل البث الإرسال الكبيل أأو ل.
والنقطة ا ألخرى املطروحة يف هذا الصدد تتعلق بأآخر مجةل يف التعريف واليت ترد ابخلط املائل ،ويه تشري اإىل الهيئات اليت
توصل اإشاراهتا حرصا بواسطة ش بكة حاسوبية .ول بدّ من العمل أأكرث عىل هذا التعريف بغية توضيح أأن هيئات البث
وهيئات البث الكبيل اليت تقدم خدمات ابلإرسال الرمقي س تكون محمية ،أأ ّما الهيئات اليت تقدّم فقط خدمات الفيديو عند
الطلب اليت ليست متعلقة ابلبث التقليدي فلن تكون محمية.
 اإعادة الإرساليف هذا التعريف ،ترد عبارة "البث الكبيل" ولكمة "املؤجل" بني أأقواس مربّعة .وس تضاف عبارة "البث الكبيل" أأو حتذف
حسب القرار اذلي سيتخذ إازاء تعريف "البث"؛ أأما اإضافة لكمة "املؤجل" فس تعين أأن تعريف اإعادة الإرسال ليس حمدودا
يف الإرسال املزتامن والإرسال ش به املزتامن.
 الإرسال املؤجليرد تعريف "الإرسال املؤجل" ابخلط املائل باكمهل ،وينبغي للجنة أأن تعمل أأكرث من أأجهل .والصياغة رضورية لتوضيح نطاق
اخلدمات املتعلقة ابلبث عىل الإنرتنت (مثل اس تدراك الربامج التلفزيونية والبث املزتامن) اليت يه أأقرب اإىل أأنشطة البث يف
وقتنا هذا وما فتئت متارسها هيئات البث منذ عدة س نوات ،ولكن مع استبعاد خدمات الفيديو عند الطلب.
 الإشارة السابقة للبثيرد هذا النص ابخلط املائل ويريم اإىل تقدمي تعريف ل إالشارات اليت ليست موهجة يك يس تقبلها امجلهور مبارشة ولكن موهجة
يك تس تقبلها هيئة بث أأو ليس تقبلها خشص يعمل ابلنيابة عهنا .وابلنظر اإىل قميهتا املالية ،تس تحق هذه الإشارات امحلاية يك
ل يس تخدهما الغري دون ترصحي.
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اثنيا .موضوع امحلاية
ادلول ا ألعضاء مدعوة اإىل النظر يف املسائل الثالث التالية فامي يتعلق مبوضوع امحلاية.
-

يف الفقرة ( :)1اإدراج الإشارة السابقة للبث مضن موضوع امحلاية أأو ل.

 يف الفقرة ( )2الفقرة الفرعية " :"1اإدراج الإرسال املؤجل والإرسال من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد منامجلهور .يوضع النصان املتعلقان هباتني املسأألتني بني قوسني مربّعني يف هذه الفقرة كام يف أأجزاء أأخرى من النص.
 الفقرة ( )2الفقراتن الفرعيتان " "2و" "3ل تزالان معروضتان عىل نظر اللجنة وذلكل تردان ابخلط املائلوبني أأقواس مربّعة .وحتتوي الفقرة الفرعية " "2عىل نص يسمح لدلول ا ألعضاء بتقييد حامية الإرسال املؤجل
املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية " ."1وتنطبق الفقرة الفرعية " "3فقط يف حال الاحتفاظ ابلفقرة الفرعية " "2اإذ
أأهنا تتيح للطرف املتعاقد اإماكنية تطبيق مبد أأ املعامةل املادية ابملثل إازاء ا ألطراف املتعاقدة اليت تقيّد حامية الإرسال
املؤجل كام تسمح بذكل الفقرة الفرعية "."2
وبعبارة أأخرى ،أأساس الفقرة ( )2يعمتد عىل قرار اللجنة ابإدراج "الإرسال املؤجل" أأو عدم اإدراجه مضن نص الفقرة
الفرعية " ،"1فتصبح بعدها الفقراتن الفرعيتان " "2و" "3غري رضوريتني فينبغي ابلتايل حذفهام.
ويف حال اإدراج "الإرسال املؤجل" مضن نص الفقرة الفرعية " ،"1فس ميكن للجنة أأن تقرر اإدراج الفقرة الفرعية " "2أأو عدم
اإدراهجا .وإادراهجا سوف يعين ات ّباع مبد أأ التخيل أأي أأن ا ألطراف املتعاقدة س تكون لها احلرية يف عدم منح امحلاية لفائدة
"الإرسال املؤجل".
و أأخريا ويف حال اإدراج "الإرسال املؤجل" يف الفقرة الفرعية " "1وات ّباع مبد أأ التخيل عن منح امحلاية بناء عىل
الفقرة الفرعية " ،"2قد تريد اللجنة النظر يف اإماكنية اإدراج الفقرة الفرعية " "3أأو ل ،مبا يسمح للبدلان اليت متنح فعال
امحلاية لفائدة "الإرسال املؤجل" واليت ل ختتار ممارسة مبد أأ التخيل بناء عىل الفقرة الفرعية " ،"2أأن تط ّبق مبد أأ املعامةل
املادية ابملثل (وليس املعامةل الوطنية) إازاء البدلان اليت ل حتمي الإرسال املؤجل وتس تخدم مبد أأ التخيل بناء عىل
الفقرة الفرعية "."2
اثلثا .احلقوق املزمع منحها
تس متد صياغة هذا اجلزء من التعاريف الواردة يف النص املوحد .وتشري الفقرة ( "1")1اإىل "اإعادة الإرسال" اذلي ل يزال قيد
النقاش فامي يتعلق ابإضافة الإرسال املؤجل .وترد عبارة "بأأية وس يةل" ابخلط املائل ،يف هناية الفقرة الفرعية " ،"1يك تتخذ
اللجنة قرارها بشأأن الصياغة الهنائية.
ونص الفقرة ( "2")1وضع بصياغة تنسجم مع صياغة الفقرة الفرعية " "1من خالل الإشارة اإىل اإعادة الإرسال و"الإشارة
احلامةل للربامج" .واس تعامل عبارة "اإعادة الإرسال" يف الفقرة الفرعية " "2ي ّ
وّض الهدف الرايم اإىل اإفادة هيئات البث وليس
ما يقترص عىل خدمات الفيديو عند الطلب.
وتظل الفقرة ( )2ابخلط املائل ويه تتعلق ابإدراج الإشارة السابقة للبث حتت احلقوق املزمع حاميهتا.
رابعا .قضااي أأخرى
كام ذكر أأعاله ،حيتوي هذا اجلزء عىل نص يعرض ألول مرة يف هذه الوثيقة املو ّحدة.
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ويشار أأيضا اإىل أأن النصني حول "الالزتامات بشأأن تدابري امحلاية التكنولوجية" وحول "الالزتامات بشأأن املعلومات
الرضورية لإدارة احلقوق" يعكسان ا ألحاكم الواردة يف معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ومعاهدة بيجني بشأأن
ا ألداء السمعي البرصي .وهام أأيضا منسجامن مع الصياغة الواردة يف الوثيقة  SCCR/27/2 Rev.اليت أأخذت بعني الاعتبار
لتكييف تدابري امحلاية التكنولوجية واملعلومات الرضورية لإدارة احلقوق مبا يناسب أأنشطة البث والبث الكبيل.

SCCR/34/3 CORR.
6

نص موحد ومرا َجع بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى
أأول .التعاريف
ألغراض هذه املعاهدة:
( أأ) "البث"
البديل أألف
يقصد بلكمة "بث" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج بوسائل لسلكية ليس تقبلها امجلهور؛ ويعترب لك
( أأ)()1
اإرسال من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "البث" أأيضا؛ ويعترب اإرسال اإشارات جمفَّرة 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 جمفَّرة 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
( أأ) يقصد بلكمة "بث" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج اإما بوسائل سلكية أأو لسلكية أأو غريها من الوسائل
ليس تقبلها امجلهور؛ ويعترب لك اإرسال من ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "البث" أأيضا؛ ويعترب اإرسال اإشارات
جمفَّرة من ابب "البث" يف حال أأتيحت للجمهور وس يةل فك التجفري من قبل هيئة البث أأو مبوافقهتا .ول تعترب
2
أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب الش باكت احلاسوبية من ابب "البث".
(ب) يقصد بعبارة "اإشارة حامةل لربانمج" انقةل َّ
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.
(ج) يقصد بلكمة "برانمج" مادة حيّة أأو مس َّجةل َّ
(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"].

3

 2بيان متفق عليه بشأأن تعريف "البث" :ا ألحاكم املتعلقة ابلبث تنطبق عىل البث الكبيل.
 3بيان متفق عليه بشأأن تعريف "هيئة البث" :ألغراض هذه املعاهدة ،ل يؤثر تعريف هيئة البث يف الإطار التنظميي الوطين للطرف املتعاقد خبصوص
أأنشطة البث.
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(ه) يقصد بعبارة "اإعادة اإرسال" اإرسال اإشارة بث حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل من قبل أأية هيئة
أأخرى خالف هيئة البث [/البث الكبيل] ا ألصلية أأو من قبل خشص يعمل ابلنيابة عهنا ،سواء عىل حنو مزتامن أأو
ش به مزتامن [ أأو مؤجل].
(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) يقصد بعبارة "الإرسال املؤجل" الإرسال املؤجل يف الزمن ،غري الإرسال ش به املزتامن ،مبا يف ذكل الإرسال
بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ اإليه من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.
(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 كبث مبا فهيا الإشارات السابقة للبث
اليت ترسل من قبل هيئة البث [ أأو البث الكبيل] أأو ابلنيابة عهنا ،ول متتدّ اإىل الربامج املتضمنة فهيا.
( "1")2تمتتع هيئات البث [/البث الكبيل] أأيضا ابمحلاية ل إالرسال املزتامن أأو ش به املزتامن [ أأو املؤجل] بأأية وس يةل [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 الإرسال 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 ا آلخر اذلي خيتار
تطبيق الفقرة الفرعية " ،"2يف احلقوق اليت ت متتع هبا هيئاته للبث [/البث الكبيل] يف ذكل الطرف املتعاقد].
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اثلثا .احلقوق املزمع منحها
( "1")1تمتتع هيئات البث [والبث الكبيل] ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي إابعادة اإرسال اإشارهتا احلامةل لربانمج اإىل امجلهور
ب أأية وس يةل.

" "2ت متتع هيئات البث [والبث الكبيل] ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي ابإعادة اإرسال اإشارهتا احلامةل لربانمج بطريقة
ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ اإلهيا من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.
( )2ت متتع هيئات البث [والبث الكبيل] أأيضا ابحلق يف حظر اإعادة اإرسال اإشارهتا السابقة للبث دون ترصحي
ب أأية وس يةل.
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رابعا .قضااي أأخرى
املس تفيدون من امحلاية
( )1متنح ا ألطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة لهيئات البث [ أأو البث الكبيل] من مواطين سائر
ا ألطراف املتعاقدة.
( )2يُفهم من عبارة مواطين سائر ا ألطراف املتعاقدة أأهنا تعين هيئات البث [ أأو البث الكبيل] اليت تس تويف واحدا من
الرشوط الآتية:
" "1اإذا اكن املقر الرئييس لهيئة البث [ أأو البث الكبيل] يف طرف متعاقد أآخر؛
" "2أأو اإذا ُأ ِرسلت الإشارة احلامةل لربانمج من هجاز ل إالرسال يقع يف طرف متعاقد أآخر.
( )3ويف حال ا إلشارة احلامةل لربانمج ابلساتل ،فيفهم أأن هجاز الإرسال يقع يف الطرف املتعاقد حيث تُرسل الوصةل
الصاعدة اإىل الساتل يف سلسةل نقل غري منقطعة تتجه حنو الساتل مث تزنل اإىل ا ألرض.
( )4اإن أأحاكم هذه املعاهدة ل توفر أأي حامية لكيان قام مبجرد اإعادة اإرسال اإشارات حامةل لربانمج.
التقييدات والاس تثناءات
( )1جيوز للطرف املتعاقد أأن ينص يف ترشيعه الوطين عىل تقييدات أأو اس تثناءات للحامية املمنوحة لهيئات البث
[ أأو البث الكبيل] من النوع ذاته اذلي ينص عليه يف ترشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف املصنفات ا ألدبية والفنية وحامية
احلقوق اجملاورة.
( )2عىل ا ألطراف املتعاقدة أأن تقرص أأي تقييدات أأو اس تثناءات للحقوق املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة عىل بعض
احلالت اخلاصة اليت ل تتعارض والاس تغالل العادي ل إالشارة احلامةل لربانمج ول تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة
لهيئة البث [ أأو البث الكبيل].
الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية
( )1تتيح ا ألطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وجزاءات فعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل اليت
ترصح
تس تعملها هيئات البث [ أأو البث الكبيل] ابلرتباط مبامرسة حقوقها بناء عىل هذه املعاهدة واليت حت ّد ا ألفعال اليت ل ّ
هبا هيئات البث [ أأو البث الكبيل] املعنية أأو ل يسمح هبا القانون ،فامي يتعلق بأأعاملها البثية.

( )2دون تقييد ملا تقدم ،توفّر ا ألطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وفعاةل من ّ
فك التجفري بدون ترصحي لإشارة جم ّفرة
حامةل لربانمج.
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الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الرضورية لإدارة احلقوق
( )1عىل ا ألطراف املتعاقدة أأن تنص يف قوانيهنا عىل توقيع جزاءات مناس بة وفعاةل عىل أأي خشص يبارش عن عمل أأ ًاي من
ا ألفعال التالية وهو يعرف أأو ،فامي يتعلق ابجلزاءات املدنية ،هل أأس باب اكفية ليعرف أأن تكل ا ألفعال حتمل عىل ارتاكب ٍّّ
تعد
عىل أأي حق من احلقوق اليت تشملها هذه املعاهدة أأو متكّن من ذكل أأو تسهّل ذكل أأو ختفيه:
" "1أأن حيذف أأو يغري ،دون اإذن ،أأية معلومات اإلكرتونية رضورية لإدارة احلقوق؛
" "2أأن يعيد اإرسال اإشارة حامةل لربانمج مع علمه بأأن معلومات اإلكرتونية رضورية لإدارة احلقوق قد حذفت أأو
ّغريت دون اإذن.
( )2يقصد بعبارة "املعلومات الرضورية لإدارة احلقوق" ،كام وردت يف هذه املادة ،املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة
البث [ أأو البث الكبيل] ومعل البث وماكل أأي حق يف الربانمج ،أأو املعلومات املتعلقة برشوط اس تخدام الإشارة احلامةل
لربانمج ،و أأية أأرقام أأو شفرات ترمز اإىل تكل املعلومات ،مىت اكن أأي عنرص من تكل املعلومات ملحق ًا أأو مقرت ًان ابلإشارة
احلامةل لربانمج.
مدة امحلاية
ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات البث [ أأو البث الكبيل] بناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة  50س نة ،عىل ا ألقل،
ُحتسب من هناية الس نة اليت مت فهيا اإرسال الإشارة احلامةل لربانمج.
[هناية الوثيقة]

