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اقرتاح من الواليات املتحدة األمريكية خبصوص نطاق احلقوق وتنفيذها ،مشروع معاهدة الويبو بشأن

محاية هيئات البث

وثيقة قدمهتا الوالايت املتحدة األمريكية
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يُدرج يف اجلزء الثالث (احلقوق املزمع منحها) من نص الرئيس ()SCCR/36/6
()1

" "1تمتتع هيئات البث ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي بإعادة إرسال إشارهتا احلامةل لربانمج إىل امجلهور
بأية وس يةل.
" "2جيوز ألي طرف متعاقد أن يعلن ،يف إخطار يودعه دلى املدير العام للويبو ،أنه لن يطبق أحاكم
الفقرة ( "1")1إال عىل بعض حاالت إعادة اإلرسال ،أو أنه س يحد من نطاق تطبيقها بطريقة أخرى ،رشط أن مينح
ذكل الطرف املتعاقد حامية اكفية وفعاةل لهيئات البث ضد إعادة إرسال إشاراهتا احلامةل للربانمج إىل امجلهور بأية
وس يةل ،دون ترصحي مهنا ،من خالل امجلع بني احلق املنصوص عليه يف املادة ( "1")1وحق املؤلف
أو احلقوق اجملاورة.

(ض) " "1ليس يف املادة ( "2")1ما يشرتط توس يع أو تغيري امحلاية املمنوحة مبوجب حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة
للربامج احملموةل ابإلشارة ،مبا يف ذكل أية اس تثناءات أو تقييدات منطبقة.
" "2ال جيوز بأي حال تفسري هذه الاتفاقية مبا حيد أو ميس ابمحلاية املكفوةل للمؤلفني أو فناين األداء أو منتجي
التسجيالت الصوتية مبقتىض القوانني الوطنية أو الاتفاقيات ادلولية.
(ظ) " "1الوسائل اليت ت ُطبق هبا هذه الاتفاقية من اختصاص القانون الوطين للك طرف متعاقد وتشمل واحدا
أو أكرث مما ييل :امحلاية عن طريق منح حق املؤلف أو حق حمدّد آخر؛ وامحلاية عن طريق القانون اخلاص ابملنافسة
غري املرشوعة أو المتكل غري املرشوع؛ وامحلاية عن طريق قانون الاتصاالت السلكية والالسلكية والحئته التنفيذية؛
وامحلاية عن طريق التدابري اإلدارية؛ وامحلاية مبوجب القانون اجلنايئ.
(غ)

يتعني عىل األطراف املتعاقدة اليت متنح امحلاية لهيئات البث عن طريق امجلع بني احلق املنصوص عليه يف
املادة ( "1")1وحق املؤلف أو احلقوق اجملاورة كام تسمح به املادة ( "2")1أن تنص عىل أنه جيوز لهيئات البث
إنفاذ احلقوق ضد إعادة إرسال اإلشارة احلامةل للربامج بدون ترصحي ،ما دام لهيئات البث ترصحي بذكل من ماليك
حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة يف الربامج مبوجب القانون الوطين للطرف املتعاقد]1[ .

[]1

بيان متفق عليه بشأن املادة (()1غ) :من املفهوم أنه جيوز لألطراف املتعاقدة فرض رشوط حتدّد الظروف اليت
جيوز حتهتا إلحدى هيئات البث إنفاذ حق من حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة اليت ميلكها خشص خبالف
هيئة البث.
[هناية الوثيقة]

