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 .1مبراعاة املناقشات اليت أأجريت يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
(جلنة حق املؤلف) ،نقرتح تصنيف الإرسالت املؤجةل فامي ييل فقط "1" :الإرسالت املؤجةل املطابقة للبث؛
و" "2الإرسالت املؤجةل ا ألخرى.
 .2والإرسالت املؤجةل املطابقة للبث يه الإرسالت اليت تبهثا هيئة البث وتتطابق مع اإرسالهتا اخلطية وتكون متاحة
للجمهور لعدد حمدود من ا ألسابيع أأو ا ألشهر ،مثل الإعادة عرب الإنرتنت ،وخدمات اس تدراك الربامج حسب الطلب،
والعروض املس بقة.
.3

وبناء عليه ،نقرتح اإدخال التعديالت التالية عىل اجلزء ابء من الوثيقة .SCCR/36/6

.4

إازاةل التعريفني التاليني " "1" :الإرسالت املؤجةل ذات الصةل الوثيقة

أأول .التعاريف
 تعديل التعريف الوارد يف (ح) "الإرسالت املؤجةل املطابقة للبث" كام ييل:
(ح) يقصد بعبارة "الإرسالت املؤجةل املطابقة للبث" الإرسالت املؤجةل اليت تبهثا هيئة البث وتتطابق مع اإرسالهتا
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اخلطية ول تكون متاحة للجمهور سوى لعدد حمدود من ا ألسابيع أأو ا ألشهر.
 حذف التعريفني التاليني( :ط) " الإرسالت املؤجةل ذات الصةل الوثيقة" و(ي) "الإرسالت املؤجةل غري املتصةل".
اثنيا .موضوع امحلاية (البديل ابء)
 - تعديل الفقرة ( )4كام ييل:
( "1" )4جيوز أأن تمتتع هيئات البث ابمحلاية ألي إارسال مؤجل أخر.
" "2جيوز ل ألطراف املتعاقدة أأن تنص عىل أأن تمتتع هيئة بث اتبعة لطرف متعاقد أخر ابحلق املشار اإليه يف الفقرة
الفرعية " "1أأعاله فقط اإذا اكن ترشيع ذكل الطرف املتعاقد الخر ينص عىل منح حامية مماثةل.
 حذف الفقرة ( )3لتصبح الفقرة ( ،)4ابلصيغة املعدّ ةل أأعاله ،الفقرة اجلديدة (.)3
[هناية الوثيقة]

1

بيان متفق عليه بشأأن "الإرسالت املؤجةل املطابقة للبث" و"الإرسالت املؤجةل ا ألخرى" :تشمل الإرسالت املؤجةل املطابقة للبث الإعادة عرب الإنرتنت،
وخدمات اس تدراك الربامج حسب الطلب ،والعروض املس بقة .وتشمل الإرسالت املؤجةل ا ألخرى ا ألحداث الرايضية املوازية ،والتغطية الإضافية ل ألخبار
أأو الربامج ،واملقابالت الإضافية ،وبرامج ما وراء الكواليس ،وقنوات البث الرصفة عىل الإنرتنت حسب الطلب ،والكتالوجات حسب الطلب.
2
بيان متفق عليه بشأأن "لعدد حمدود من ا ألسابيع أأو ا ألشهر" .هذه العبارة مس تخدمة يف التعريف عن قصد ل إالبقاء عىل خمتلف اس تخدامات القطاع يف لك
أأحناء العامل من حيث متديد فرتة خدمات اس تدراك الربامج والإعادة عرب الإنرتنت.

