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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة السادسة والثالثون

جنةف ،من  28منيو اسىل  1يويةو 2018
تعليقات على مشروع معاهدة محاية هيئات البث

وثةق قدهمن وفد ا ألرجنتني
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 .1تتعلق اسحدى القضناي العنلق يف الاقرتاح ا ألبنيس ملعندد الوياو بشأأن حامي دةان الا ابإلسربنإل املؤجةل .فالبد
للمعندد املزمع اسبراهمن يف املس تقبل أأن توفر امحلني ل سالربنإل املؤجةل ،ابلنظر اسىل ا ألمهة اليت اكتسبهتن تكل اإلسربنإل
يف الس نوا ا ألخري إل ب امي بفضل التكنولوجين اجلديد اليت تتيح ألفرا امجلهور اسماكية النفنذ اسىل اسربنل من ماكن ويف
زمنن خيتنردام لك فر مهنم .بةد أأيه ينبغي أأن تعمتد امحلني املمنوح ل سالربنإل املؤجةل عىل يوع اإلسربنل املؤجل املعين.
 .2ووفقن ذلكل ،يقرتح تصنةف اإلسربنإل املؤجةل يف من ييل "1" :اإلسربنإل املؤجةل املطنبق ؛ " "2واإلسربنإل املؤجةل
ذا الصةل الوثةق ؛ "( "3ايظر الفقر  4من الوثةق )SCCR/33/5؛ واإلسربنإل املؤجةل غري املتصةل.
 .3وتعين اإلسربنإل املؤجةل املطنبق اإلسربنإل اليت تتطنبق مع اإلسربنإل اخلطة احلة لهةا الا وتكون متنح لعد
حمدو من ا ألبنبةع أأو ا ألشهر بعد ب تكل اإلسربنإل اخلطة  ،مثل ا سإلعن ع ر اإلسي يرت  ،وخدمن اب تدراك ال رامج
حسب الطلب وملخصن ا ألحداث الرايضة .
 .4وتعين اإلسربنإل املؤجةل ذا الصةل الوثةق اإلسربنإل اليت تب فقط ع ر اإلسي يرت وتكمل الا اخلطي غري احلي
لهةا الا وتتنح لعد حمدو من ا ألبنبةع أأو ا ألشهر ،مثل ا ألحداث الرايضة املوازي  ،والتغطة اإلسضنفي ل ألخبنر أأو
ال رامج ،والعروض املس اق  ،واملقنبال ا سإلضنفي  ،وبرامج من وراء الكواليس.
 .5أأمن اإلسربنإل املؤجةل غري املتصةل فتعين اإلسربنإل اليت تب فقط ع ر اإلسي يرت  ،ولكهنن إل تكمل اإلسربنإل اخلطة
احلة لهةا الا  ،مثل قنوا الا الرصف عىل اإلسي يرت حسب الطلب أأو اليت ميكن أأن ينفذ اسلهين أأفرا امجلهور ون أأي
قيو زمنة  ،مثل الكتنلوجن حسب الطلب املتنح بعد ايقضنء فرت ا سإلعن ع ر اإلسي يرت وخدمن اب تدراك ال رامج
حسب الطلب.
 .6ويف ضوء من ب اق ،يقرتح التعديال التنلة عىل اجلزء أألف من الوثةق :SCCR/35/12
أأوإل .التعنريف
-

( أأ) "الا " :ابتبعن الاديلني أألف و ابء والاب تعنض عهنام ابلتعريف الوار يف اجلزء ابء اذلي ب ةصاح يصه بعد
ذكل كام ييل:
( أأ) يقصد بلكم "ب " اسربنل اسشنر حنمةل ل رانمج اسمن بوبنئل بلكي أأو إلبلكي أأو غريدن من الوبنئل
ليس تقبلهن امجلهور؛ ويعت ر ا سإلربنل اذلي يمت ع ر السنتل من ابب "الا " أأيضن ؛ ويعت ر اسربنل اسشنرا جمفَّر من
ابب "الا " يف حنل أأتةح للجمهور وب ةةل فك التجفري من قبل دةا الا أأو مبوافقهتن .وإل تعت ر أأشاكل اإلسربنل
اليت تمت ع ر الش ااك احلنبوبة من ابب "الا " .و ألغراض دذه املعندد  ،إل يؤثر تعريف "الا " عىل ا ألطر
التنظمية الوطنة ل ألطراف املتعنقد .
(ه) "اسعن اسربنل" :سازاةل ا ألقواس املربع من " أأو مؤجل" ،حبة يصاح يص التعريف كام ييل:
(ه) يقصد بعانر "اسعن اسربنل" اسربنل اسشنر ب حنمةل ل رانمج ليس تقبلهن امجلهور بأأي وب ةةل من قبل أأي خشص
أخر خالف دةا الا ا ألصلة أأو من قبل خشص يعمل ابلنةنب عهنن ،بواء عىل حنو مزتامن أأو ش اه مزتامن
أأو مؤجل.
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الاند (ح) "اسشنر بنبق للا " يصاح دو الاند اجلديد (ك) وتضنف الانو اجلديد التنلة (ح) و (ط) و (ي):
(ح) يقصد بعانر "اإلسربنإل املؤجةل املطنبق للا " اإلسربنإل املؤجةل املشنهب ل سالربنإل احلة اخلطة لهةا الا
واملتنح لعد حمدو من ا ألبنبةع أأو ا ألشهر بعد تكل اإلسربنإل اخلطة  ،واإلسعن ع ر اإلسي يرت  ،وخدمن اب تدراك
ال رامج حسب الطلب ،وملخصن ا ألحداث الرايضة .
(ط) ويقصد بـعانر " اإلسربنإل املؤجةل ذا الصةل الوثةق " اإلسربنإل اليت تب فقط ع ر اإلسي يرت وتكمل الا
اخلطي احلي لهةا الا وتتنح لعد حمدو من ا ألبنبةع أأو ا ألشهر ،مثل ا ألحداث الرايضة املوازي  ،والتغطة
اإلسضنفي ل ألخبنر أأو ال رامج ،والعروض املس اق  ،واملقنبال ا سإلضنفي  ،وبرامج من وراء الكواليس.
(ي) ويقصد بـعانر "اإلسربنإل املؤجةل غري املتصةل" اإلسربنإل اليت تب فقط ع ر اإلسي يرت  ،ولكهنن إل تكمل
اإلسربنإل اخلطة احلة لهةا الا  ،مثل قنوا الا الرصف عىل اإلسي يرت حسب الطلب ،أأو اليت ميكن أأن ينفذ
اسلهين أأفرا امجلهور ون أأي قيو زمنة  ،مثل الكتنلوجن حسب الطلب املتنح بعد ايقضنء فرت ا سإلعن ع ر اإلسي يرت
وخدمن اب تدراك ال رامج حسب الطلب.

اثيةن .موضوع امحلني
( )1تت مد امحلني املمنوح بننء عىل دذه املعندد فقط اسىل اإلسشنرا احلنمةل لل رامج مبن فهين اإلسشنرا السنبق للا اليت
تربل من قبل دةا الا أأو ابلنةنب عهنن ،وإل تتدم اسىل ال رامج املتضمن فهين.
( )2وتمتتع دةان الا أأيضن ابمحلني ملن ييل:
"" 1
"" 2
"" 3

اإلسربنل املزتامن؛
واإلسربنل ش اه املزتامن؛
واإلسربنل املؤجل املطنبق.

( )3توفر ا ألطراف املتعنقد حامي اكفي وفعنةل ل سالربنإل املؤجةل ذا الصةل الوثةق .
( "1" )4جيوز أأن تمتتع دةان الا ابمحلني ل سالربنل املؤجل غري املتصل.
" "2جيوز ل ألطراف املتعنقد أأن تنص عىل أأن تمتتع دةا ب اتبع لطرف متعنقد أخر ابحلق املشنر اسلةه يف الفقر
الفرعة " "1أأعاله فقط اسذا اكن ترشيع ذكل الطرف املتعنقد الخر ينص عىل منح حامي ممنثةل.
1

 .7ويف اخلتنم ،يأأمل أأن تسنعد دذه املسندام يف وضع صةغ هننئة إلقرتاح أأبنيس ملعندد بشأأن حامي دةان الا ،
يتوافق مع وإلي امجلعة العنم لس ن  2007ويعكس ،يف الوق يفسه ،التغةريا اليت طر أأ عىل التكنولوجين وعن ا
امجلهور يف الس نوا ا ألخري  ،ددف ادلعو اسىل عقد مؤتر بلومنيس.
[هنني الوثةق ]
1
بةنن متفق علةه بشأأن "امحلني الاكفي والفعنةل" :تسمح امحلني الاكفي والفعنةل ل ألطراف املتعنقد ابملروي يف تنفيذدن عىل املس توى الوطين ،يريط أأن
يكون لهةا الا حق مس تقل عن صنحب حق املؤلف واحلقوق اجملنور  ،حسب من ينطاق ،يف اختنذ اإلسجراءا القنيوية لوقف أأو منع قرصن اسربنإلهتن
املؤجةل ذا الصةل الوثةق  ،من مل يثب مس تخدم ذكل اإلسربنل أأيه مرخص مبوجب قنيون أأو عقد.

