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اجلزء أألف  -نص موحد ومرا َجع بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أأخرى كام ورد يف
الوثيقة SCCR/34/3
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 إاشارات
جمفَّرة من ابب "البث" يف حال أأتيحت للجمهور وس يةل فك التجفري من قبل هيئة البث أأو مبوافقهتا .ول تعترب
1
أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب الش باكت احلاسوبية من ابب "البث".
(ب) يقصد بعبارة "اإشارة حامةل لربانمج" انقةل َّ
موَّلة 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"].

2

 1بيان متفق عليه بشأأن تعريف "البث" :ا ألحاكم املتعلقة ابلبث تنطبق عىل البث الكبيل.
 2بيان 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 "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.

اجلزء ابء – الاقرتاحات املُقدمة أأثناء اجللسات غري الرمسية املعقودة خالل اَّلورة الرابعة والثالثني للجنة
أأول .التعاريف
اقرتاحات بش أأن ( أأ) "البث"
الاقرتاح أألف
( أأ) يقصد بلكمة "بث" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج بوسائل لسلكية 3ليس 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 أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب الش باكت احلاسوبية من ابب
"البث".

الاقرتاح ابء
يقصد بلكمة "بث" أأي اإرسال لإشارة حامةل لربانمج صادرة عن هيئة بث تقليدية ،سواء بوسائل سلكية أأو لسلكية،
ليس تقبلها امجلهور .و ألغراض هذه املعاهدة ،ل تعترب أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب الش باكت احلاسوبية أأو بأأي وسائل أأخرى
من ابب "البث" ،اإل اإذا اضطلعت هبا هيئة بث تقليدية.
يقصد بعبارة "هيئة البث التقليدية" الكيان القانوين اذلي يتخذ املبادرة ويتحمل املسؤولية التحريرية فامي خيص البث،
مبا يشمل ختطيط وبرجمة الإشارة احلامةل لربانمج .أأما هيئة البث غري التقليدية اليت تقوم ابلإرسال عرب الش باكت احلاسوبية
أأو بأأي وسائل أأخرى ول تتخذ املبادرة أأو تتحمل املسؤولية التحريرية خبصوص اإرسالها ،فال تعترب هيئة بث ألغراض
هذه املعاهدة.

اقرتاح بش أأن (و) "ا إلرسال ش به املزتامن"
(و) يقصد بعبارة "ا إلرسال ش به املزتامن" ا إلرسال [بأأي وس يةل من وسائل بث الإشارة احلامةل لربانمج ليس تقبلها
امجلهور] املؤجل فقط يف حدود ما يلزم ملراعاة الفارق يف التوقيت أأو لتسهيل الإرسال التقين ل إالشارة احلامةل لربانمج.

اقرتاح بش أأن (ز) "الإرسال املؤجل"
يقصد بعبارة "ا إلرسال املؤجل" ا إلرسال [بأأي وس يةل من وسائل بث الإشارة احلامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور] 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.

 3بيان متفق عليه بشأأن تعريف "البث" :ا ألحاكم املتعلقة ابلبث تنطبق عىل هيئات البث الكبيل اليت ترسل بوسائل لسلكية الإشارة احلامةل لربانمج.

SCCR/34/4
9

اثنيا .موضوع امحلاية
اقرتاح بش أأن الفقرة ()1
( )1متت ّد امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة فقط اإىل الإشارات احلامةل للربامج كبث [مبا فهيا الإشارات السابقة للبث]
مىت أأرسلت من قبل هيئة البث [أأو البث الكبيل] أأو ابلنيابة عهنا مضن مدة امحلاية ،ول متتدّ اإىل الربامج املتضمنة فهيا.

اقرتاح بش أأن الفقرتني ( )2و()3
( )2تمتتع هيئات البث [/البث الكبيل] أأيضا ابمحلاية ل إالرسال املزتامن أأو ش به املزتامن.
( "1")3جيوز أأن تمتتع هيئات البث أأيضا ابمحلاية ل إالرسال املؤجل اذلي يمت بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ اإليه
من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.
" "2جيوز لطرف متعاقد أأن ينص عىل أأن تمتتع هيئة بث اتبعة لطرف متعاقد أآخر ابحلق الوارد يف الفقرة [اخليار  :1فقط
اإذا اكن الترشيع يف بدل هيئة البث ا ألخرى ينص عىل ذكل احلق ،وطاملا ظل ينص عليه] [ اخليار  :2فقط اإذا اكن الترشيع
يف بدل هيئة البث ينص عىل حامية مماثةل].

اثلثا .احلقوق املزمع منحها
اقرتاح بش أأن الفقرة ()2
الاقرتاح أألف
("1")2

تمتتع هيئات البث [والبث الكبيل] ابحلق يف حظر اإرسال اإشارهتا السابقة للبث دون ترصحي بأأية وس يةل.

" "2يف حال أأ ِرسلت اإشارة سابقة للبث اإىل هيئة بث [أأو بث كبيل] بناء عىل ترخيص اس تئثاري ،حيق لهيئة البث
[/البث الكبيل] املس تلمة ل إالشارة الاس تفادة من تعويض اإلزايم يف الإقلمي املشمول ابلرتخيص فامي خيص اإرسال الإشارة
السابقة للبث دون ترصحي بأأية وس يةل.

الاقرتاح ابء
( )2توفر ا ألطراف املتعاقدة امحلاية القانونية املناس بة والفعاةل فامي خيص ا إلشارات السابقة للبث وفقا للترشيع الساري
يف البدل اذلي تُطلب فيه امحلاية.

رابعا .قضااي أأخرى
اقرتاح بش أأن "املس تفيدين من امحلاية"
( )5جيوز ألي طرف متعاقد ،مبوجب اإخطار يودعه َّلى املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،أأن يعلن
بأأنه لن حيمي ا ألعامل البثية اإل اإذا اكن املقر الرئييس لهيئة البث واقعا يف طرف متعاقد أآخر واكنت ا ألعامل البثية ُمرسةل من
هجاز ل إالرسال يقع يف الطرف املتعاقد نفسه .وجيوز أأن يودع ذكل الإخطار وقت التصديق أأو القبول أأو الانضامم ،أأو يف أأي
وقت بعد ذكل؛ ويف احلاةل ا ألخرية ،يصبح الإخطار انفذا بعد س تة أأشهر من اإيداعه.
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اقرتاح بش أأن التقييدات والاس تثناءات
( )3يُفرتض أأن ّ
تشّك الاس تخدامات التالية ،من مضن اس تخدامات أأخرى ،حالت خاصة ل تتعارض والاس تغالل
العادي للعمل البيث ول تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة لصاحب احلق:
(أأ) الاس تخدام اخلاص؛
(ب) واس تخدام مقتطفات للتعليق عىل ا ألحداث اجلارية؛
(ج) والتثبيت املؤقت اذلي جتريه هيئة بث بوسائلها اخلاصة لس تخدامه يف أأعاملها البثية؛
(د) والاس تخدام ألغراض التعلمي أأو البحث العلمي فقط؛
(ه) والاس تخدام خصيصا لتعزيز نفاذ ا ألشخاص معا ي البرص أأو السمع أأو ذوي صعوابت يف التعمل أأو ذوي احتياجات
خاصة أأخرى؛
(و) والاس تخدام من قبل املكتبات أأو دور احملفوظات أأو املؤسسات التعلميية بغية اإعداد نسخ متاحة للجمهور عن
ا ألعامل البثية احملمية بأأي حقوق اس تئثارية لهيئة البث ألغراض احملافظة علهيا أأو التعلمي أأو البحث أأو لك ذكل؛
املرسل أأو أأي
(ز) وأأي اس تخدام من أأي نوع وبأأية طريقة أأو شّك اكن ألي جزء من معل ّبيث ،اإذا مل يكن الربانمج َ
جزء منه مشمول حبامية حق املؤلف أأو أأي حق جماور هل.

اقرتاح بش أأن مدة امحلاية
ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات البث [ أأو البث الكبيل] بناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة  20س نة ،عىل ا ألقل،
ُحتسب من هناية الس نة اليت مت فهيا اإرسال الإشارة احلامةل لربانمج.
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اجلزء جمي – الاقرتاحات املُقدمة بعد اجللسات غري الرمسية املعقودة خالل اَّلورة الرابعة والثالثني للجنة
رابعا .قضااي أأخرى
اقرتاح بش أأن الالزتامات املتعلقة ابلتدابري التكنولوجية
( )2تتخذ ا ألطراف املتعاقدة تدابري مالمئة ،حسب ما يلزم ،لضامن أأنه يف حال توفري حامية قانونية مناس بة وجزاءات
قانونية فعاةل إازاء التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل ،فاإن هذه امحلاية القانونية ل متنع الغري من المتتّع ابحملتوايت الواردة
يف املكل العام ،فضال عن التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة.

اقرتاح بشأأن "عالقة هذه املعاهدة ابتفاقيات ومعاهدات أأخرى"
( )1ليس يف هذه املعاهدة ما حي ّد من الالزتامات املرتتبة حاليا عىل ا ألطراف املتعاقدة بعضها جتاه البعض الآخر بناء عىل
أأية معاهدة دولية أأو إاقلميية أأو ثنائية ا ألطراف تتناول حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة.
( )2تُبقي امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة عىل حالها يف املواد املنقوةل يف
اإشارات ّ
البث ول تؤثر فهيا بأأي شّك من ا ألشاكل .وعليه ،ل جيوز تفسري أأي حمك من أأحاكم هذه املعاهدة مبا خيل بتكل
امحلاية.
( )3ليست لهذه املعاهدة أأية صةل بأأية معاهدات أأخرى ،ول ختل بأأية حقوق أأو الزتامات مرتتبة علهيا.

اقرتاح بشأأن "املبادئ العامة"
ليس يف هذه املعاهدة ما حي ّد من حرية أأي طرف متعاقد يف تعزيز النفاذ اإىل املعارف واملعلومات وا ألهداف الوطنية التعلميية
والعلمية أأو يف كبح املامرسات غري التنافس ية أأو اختاذ أأية اإجراءات يراها رضورية لتعزيز الصاحل العام يف قطاعات تكتيس
أأمهية حيوية ابلنس بة اإىل تمنيته الاجامتعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

اقرتاح بشأأن "حامية التنوع الثقايف وتعزيزه"
ليس يف هذه املعاهدة ما حي ّد أأو يقيّد حرية أأي طرف متعاقد يف حامية التنوع الثقايف وتعزيزه .وذلكل الغرض:
(أأ) س تضمن ا ألطراف املتعاقدة ،عند تعديل قوانيهنا ولواحئها الوطنية ،أأن تكون أأية تدابري تُعمتد مبوجب هذه املعاهدة
متوافقة لكي ًا واتفاقية اليونسكو بشأأن حامية وتعزيز تنوع أأشاكل التعبري الثقايف.
(ب) تتعهد ا ألطراف املتعاقدة أأيض ًا ابلتعاون يك تضمن تطبيق أأية حقوق اس تئثارية جديدة متنحها هذه املعاهدة ،بصورة
دامعة لتعزيز التنوع الثقايف وحاميته ول تتعارض معه.
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اقرتاح بشأأن " اَّلفاع عن املنافسة"
( )1تتخذ ا ألطراف املتعاقدة تدابري مناس بة ،ل س امي عند صياغة قوانيهنا ولواحئها أأو تعديلها ،من أأجل منع سوء اس تخدام
حقوق امللكية الفكرية أأو اللجوء اإىل ممارسات تقيّد التجارة بغري مربر أأو تؤثر سلب ًا يف نقل التكنولوجيا وتعمميها عىل الصعيد
اَّلويل.
( )2ليس يف هذه املعاهدة ما مينع ا ألطراف املتعاقدة من أأن حتدد يف ترشيعها ممارسات الرتخيص أأو رشوطه اليت قد تع ّد يف
حالت مع ّينة سوء اس تخدام حلقوق امللكية الفكرية هل أأثر سليب يف املنافسة يف السوق املعنية.
( )3جيوز ألي طرف متعاقد أأن يتخذ تدابري مالمئة تمتىش واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة من أأجل
منع تكل املامرسات أأو احل ّد مهنا.
[هناية الوثيقة]

