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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة التاسعة والثالثون
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َ
نص موحد ومراجع بشأن التعاريف وموضوع احلماية واحلقوق املزمع منحها وقضايا أخرى
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ادليباجة
[اإن ا ألطراف املتعاقدة،
اإذ ترغب يف تطوير وصون امحلاية ادلولية حلقوق هيئات البث بصورة تكفل التوازن والفعالية بأأكرب قدر ممكن،
و إاذ تعرتف اب ألثر العميق لتطور ومتركز تكنولوجيات املعلومات والتصالت مما أأسفر عن تزايد اإماكنيات اس تخدام اإشارات
هيئات البث احلامةل للربامج بدون ترصحي ،سواء داخل احلدود أأو عربها،
و إاذ تعرتف ابلهدف املنشود املمتث ّل يف تعزيز النظام ادلويل محلاية هيئات البث دون الإخالل حبق املؤلف يف املصنفات
واحلقوق اجملاورة يف املوضوع الآخر املتضمن يف الإشارات احلامةل للربامج[ ،وكذكل رضورة اإقرار هيئات البث بتكل
احلقوق]،
و إاذ تشدّد عىل املنافع اليت جينهيا املؤلفون وفنانو ا ألداء ومنتجو التسجيالت الصوتية من امحلاية الفعاةل اليت توفرها هيئات
البث ضد الاس تخدام غري القانوين ل إالشارات احلامةل للربامج.
اتفقت عىل ما ييل]:
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أأحاكم عامة
[املادة x

العالقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ا ألخرى
تُبقي امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة حامية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة يف الربامج املتضمنة يف الإشارات احلامةل
للربامج عىل حالها ول تؤثر فهيا أأو حت ّد مهنا أأو خت ّل هبا بأأي شلك من ا ألشاكل .وعليه ،ل جيوز تفسري أأي حمك من أأحاكم
هذه املعاهدة مبا خي ّل بتكل امحلاية.
[املادة x

العالقة ابلتفاقيات واملعاهدات ا ألخرى
( )1ليس يف هذه املعاهدة ما حيدّ من الالزتامات املرتتبة حاليا عىل ا ألطراف املتعاقدة بعضها جتاه البعض الآخر بناء عىل
التفاقية ادلولية محلاية فناين ا ألداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات الإذاعة املربمة يف روما يف  26أأكتوبر 1961
(املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اتفاقية روما").
( )2هذه املعاهدة ليست اتفاقا خاصا مبوجب املادة  22من اتفاقية روما.
( )3تُطبق ا ألطراف املتعاقدة ،اليت يه أأطراف متعاقدة بناء عىل اتفاقية روما ،أأحاكم اتفاقية روما فامي بيهنا عندما تنص
تكل التفاقية عىل الزتام أأوسع نطاقا من الالزتامات املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة].
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أأحاكم موضوعية
املادة x

التعاريف
ألغراض هذه املعاهدة:
( أأ) يقصد بلكمة "بث" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج اإما بوسائل سلكية أأو لسلكية 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 أأشاكل الإرسال اليت تمت عرب الش باكت احلاسوبية من
ابب "البث" .ودون الإخالل مبا تقدم ،ل يؤثر تعريف هيئة البث ألغراض هذه املعاهدة يف الإطار التنظميي الوطين
ل ألطراف املتعاقدة.
(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" الشخص املعنوي اذلي يأأخذ املبادرة ويتحمل املسؤولية التحريرية للبث ،مبا يف ذكل مجع
وجدوةل الربانمج احملمول ابلإشارة .ول تدخل الهيئات اليت ترسل اإشارهتا احلامةل لربانمج عرب ش بكة حاسوبية مضن تعريف
"هيئة البث"1.
(ه) يقصد بعبارة "اإعادة اإرسال" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل من قبل أأية هجة أأخرى خالف
هيئة البث 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 "اإرسال اإشارة حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل يمت عىل حنو مؤجل
فقط يف حدود ما يلزم ملراعاة الفارق يف التوقيت أأو لتسهيل الإرسال التقين ل إالشارة احلامةل لربانمج.
[(ز) يقصد بعبارة "الإرسال املؤجل" اإرسال اإشارة حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأأية وس يةل يمت عىل حنو مؤجل 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 أأو من قبل هيئة بث ،أأو اإىل هيئة تعمل
ابلنيابة عهنا ،ألغراض الإرسال الالحق للجمهور.

 1بيان 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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[(ط) يقصد بعبارة "الإرسال املؤجل املطابق" الإرسال اذلي تبثه هيئة بث عىل حنو مؤجل ويكون مشاهبا لإرسالهتا احلية
اخلطية ومتاحا للجمهور لعدد حمدود من ا ألسابيع أأو ا ألشهر]3 2.
املادة x

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 ابلنيابة عهنا ،ول متتدّ اإىل الربامج املتضمنة فهيا.
البديل :1
[( )2ميتدّ موضوع امحلاية بناء عىل هذه املعاهدة اإىل الإرسال املزتامن وش به املزتامن [والإرسال املؤجل] ل إالشارات احلامةل
للربامج ،كام يه مب ّينة يف الفقرة ( ،)1واملرسةل من قبل هيئة البث].
البديل :2
[( )2تمتتع هيئات البث ،كحد أأدىن ،ابمحلاية ل إالرسالت املزتامنة وش به املزتامنة والإرسالت اليت تمت مبنح اإماكنية النفاذ
خمزنة من الإشارة احلامةل لربانمج [تكون متاحة ملدة حمدودة تدوم أأسابيع أأو أأشهر] [بطريقة ميكن ألفراد من
اإىل نسخة ّ
امجلهور النفاذ اإلهيا من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم].
[( "1")3جيوز أأن تمتتع هيئات البث ابمحلاية ألي نوع أآخر من ا إلرسال.
" "2جيوز ألي طرف متعاقد أأن ينص عىل أأن تمتتع هيئة بث اتبعة لطرف متعاقد أآخر ابحلق املشار اإليه يف
الفقرة الفرعية " "1أأعاله فقط اإذا اكن ترشيع ذكل الطرف املتعاقد الآخر ينص عىل منح حامية مماثةل].
املادة x

احلقوق املزمع منحها
البديل :1
[( )1تمتتع هيئات البث ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي ابإعادة اإرسال اإشارهتا احلامةل لربانمج اإىل امجلهور بأأية وس يةل.
( )2تمتتع هيئات البث 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].

 2بيان متفق عليه بشأأن "الإرسالت املؤجةل املطابقة" و"الإرسالت املؤجةل الأخرى" :تشمل الإرسالت املؤجةل املطابقة 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 ا إلضافية ،وبرامج ما وراء الكواليس ،وقنوات البث الرصفة عىل الإنرتنت حسب الطلب ،والكتالوجات حسب الطلب.
 3بيان متفق عليه بشأأن "لعدد حمدود من الأسابيع أأو الأشهر" :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.
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البديل :2
[( "1")1تمتتع هيئات البث ابحلق الاس تئثاري يف الترصحي ابإعادة اإرسال اإشارهتا احلامةل لربانمج اإىل امجلهور بأأية وس يةل.
[بيان متفق عليه:
خمزنة من الإشارة].
ألغراض هذه الفقرة ،تشمل اإعادة اإرسال الإشارة احلامةل لربانمج منح اإماكنية النفاذ اإىل نسخة ّ
جيوز ألي طرف متعاقد أأن يعلن ،يف اإخطار يودعه دلى املدير العام للويبو ،أأنه لن يطبق أأحاكم الفقرة ("1")1
" "2
اإل عىل بعض حالت اإعادة الإرسال ،أأو أأنه س يحد من نطاق تطبيقها بطريقة أأخرى ،رشط أأن مينح ذكل الطرف املتعاقد
حامية اكفية وفعاةل لهيئات البث [ضد] [مبا ميكّهنا من منع] اإعادة اإرسال اإشاراهتا احلامةل للربانمج اإىل امجلهور بأأية وس يةل،
دون ترصحي مهنا ،من خالل امجلع بني احلق املنصوص عليه يف املادة ( "1")1وحق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة.
يتعني عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت متنح امحلاية لهيئات البث عن طريق امجلع بني احلق الاس تئثاري املنصوص
()2
عليه يف املادة ( "1")1وحق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة كام تسمح به املادة ( "2")1أأن تنص عىل أأنه جيوز لهيئات البث
اإنفاذ أأي حق للمؤلف أأو حقوق جماورة قامئة يف الربامج احملموةل ابلإشارة ضد اإعادة الإرسال بدون ترصحي ،ما دام لها ترصحي
بذكل من ماليك حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة مبوجب القانون الوطين للطرف املتعاقد.
((2اثنيا) جيوز ل ألطراف املتعاقدة الوفاء ابللزتام املنصوص عليه يف الفقرة ( )2ابلنص يف قانوهنا الوطين عىل أأنه " "1حيق
لهيئة البث املالكة أأو صاحبة الرتخيص الاس تئثاري ألي حق مؤلف أأو حقوق جماورة قامئة يف الربامج احملموةل ابلإشارة اإنفاذ
تكل احلقوق ضد اإعادة الإرسال بدون ترصحي ،أأو عىل أأنه " "2يوجد افرتاض بأأن لهيئة البث الترصحي الالزم لإنفاذ تكل
احلقوق ضد اإعادة الإرسال بدون ترصحي ،ما مل يثبت عكس ذكل].
()3

تمتتع هيئات البث أأيضا ابحلق يف حظر اإعادة اإرسال اإشارهتا السابقة للبث دون ترصحي بأأية وس يةل.

( )4جيوز ل ألطراف املتعاقدة الالزتام بأأحاكم املادة اثلثا( )3بتوفري حامية اكفية وفعاةل أأخرى ل إالشارات السابقة للبث
اخلاصة هبيئات البث.

SCCR/39/4
8

قضااي أأخرى
املادة x

املس تفيدون من امحلاية
( )1متنح ا ألطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة لهيئات البث من مواطين سائر ا ألطراف املتعاقدة.
( )2يُفهم من عبارة مواطين سائر ا ألطراف املتعاقدة أأهنا تعين هيئات البث اليت تس تويف واحدا من الرشوط الآتية:
" "1اإذا اكن املقر الرئييس لهيئة البث يف طرف متعاقد أآخر؛
" "2أأو اإذا ُأ ِرسلت الإشارة احلامةل لربانمج من هجاز ل إالرسال يقع يف طرف متعاقد أآخر.
( )3يف 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.
[( )5جيوز ألي طرف متعاقد ،مبوجب اإخطار يودعه دلى املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،أأن يعلن
بأأنه لن حيمي ا ألعامل البثية إال 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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املادة x

التقييدات والاس تثناءات
( )1جيوز للطرف املتعاقد أأن ينص يف ترشيعه الوطين عىل تقييدات أأو اس تثناءات للحامية املمنوحة لهيئات البث 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.
املادة x

الالزتامات املتعلقة بتدابري امحلاية التكنولوجية
( )1تتيح ا ألطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وجزاءات قانونية فعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل
ترصح هبا هيئات
اليت تس تعملها هيئات البث ابلرتباط مبامرسة حقوقها بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتدّ ا ألفعال اليت ل ّ
البث املعنية أأو ل يسمح هبا القانون ،فامي يتعلق بأأعاملها البثية.

( )2دون تقييد ملا تقدم ،توفر ا ألطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وفعاةل من ّ
فك التجفري بدون ترصحي لإشارة جم ّفرة
حامةل لربانمج.
[( )3تتخذ 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
غري احملمية أأو اليت مل تعد حمية ،فضال عن التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة].
املادة x

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 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.
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[املادة x

وسائل التطبيق والعالقة ابحلقوق ا ألخرى
( "1" )1ليس يف املادة اثلثا البديل  "2")1( 2ما يشرتط توس يع أأو تغيري امحلاية املمنوحة مبوجب حق املؤلف
أأو احلقوق اجملاورة للربامج احملموةل ابلإشارة ،مبا يف ذكل أأية اس تثناءات أأو تقييدات منطبقة.
" "2ل جيوز بأأي حال تفسري هذه التفاقية مبا حيد أأو ميس ابمحلاية املكفوةل للمؤلفني أأو فناين ا ألداء أأو منتجي
التسجيالت الصوتية مبقتىض القوانني الوطنية أأو التفاقات ادلولية.
[بيان متفق عليه:
من املفهوم أأن املادة (س) ّ
توّض العالقة بني احلقوق يف الإشارات احلامةل للربامج بناء عىل هذه املعاهدة واحلقوق يف حمتوى
تكل الإشارات .ويف احلالت اليت يلزم فهيا ترصحي من لك من صاحب احلقوق يف حمتوى الإشارات املذكورة وإاحدى هيئات
البث ،ل يزول لزوم احلصول عىل ترصحي صاحب احلق ألنه جيب احلصول أأيضا عىل ترصحي هيئة البث ،والعكس ابلعكس.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ل جيوز الاحتاكم اإىل احلقوق املمنوحة لهيئات البث مبوجب هذه املعاهدة ضد صاحب احلقوق يف
احملتوى ول جيوز ،عىل وجه اخلصوص ،أأن حترم تكل احلقوق صاحب احلقوق املذكور من القدرة عىل ّ
التحمك ،مبوجب عقد،
يف العالقات مع هيئات البث واس تغالل حمتوى الإشارات احلامةل للربامج بشلك مس تقل].
( )2الوسائل اليت تُطبق هبا هذه التفاقية من اختصاص القانون الوطين للك طرف متعاقد [وجيوز أأن تشمل ،مضن
وسائل أأخرى[ ]،وتشمل] واحدا أأو أأكرث مما ييل :امحلاية عن طريق منح حق املؤلف أأو حق حمدّد أآخر؛ وامحلاية عن طريق
القانون اخلاص ابملنافسة غري املرشوعة أأو المتكل غري املرشوع؛ وامحلاية عن طريق قانون التصالت السلكية والالسلكية
ولحئته التنفيذية].
[املادة x

اإنفاذ احلقوق
( )1تتعهد ا ألطراف املتعاقدة بأأن تتّخذ ،وفقا ألنظمهتا القانونية ،التدابري الالزمة لضامن تطبيق هذه املعاهدة.
( )2تكفل ا ألطراف املتعاقدة أأن تتضمن قوانيهنا اإجراءات اإنفاذ تسمح [لهيئات البث] ابختاذ تدابري فعاةل ضد أأي
[تعد] [انهتاك] يطال احلقوق اليت تغطهيا هذه املعاهدة ،مبا يف ذكل توقيع اجلزاءات العاجةل ملنع [التعدايت] [الانهتأاكت]
واجلزاءات اليت تعد رادعا لوقوع [تعدايت] [انهتأاكت] أأخرى.
بيان متفق عليه:
من املفهوم أأنه ليس يف هذه املعاهدة ما خي ّل بأأي حق ميلكه أأو ميارسه أأحصاب احلقوق يف حمتوى الإشارات احلامةل للربامج
أأو يتسبّب ،خالف ذكل ،يف حرمان أأحصاب احلقوق املذكورين من القدرة عىل ّ
التحمك ،مبوجب عقد ،يف عالقاهتم مع
هيئات البث].
املادة x

مدة امحلاية
ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات البث بناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة [ ]x[ ]20[ ]50س نة ،عىل ا ألقلُ ،حتسب
من هناية الس نة اليت مت فهيا اإرسال الإشارة احلامةل لربانمج.
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ا ألحاكم الإدارية واخلتامية
املادة x

امجلعية

املادة x

املكتب ادلويل
املادة x

أأطراف املعاهدة
املادة x

احلقوق والالزتامات املرتتبة عىل املعاهدة
املادة x

التوقيع عىل املعاهدة
املادة x

دخول املعاهدة حزي النفاذ
املادة x

التارخي الفعيل اذلي يصبح فيه الكيان طرفا يف املعاهدة
املادة x

نقض املعاهدة
املادة x

لغات املعاهدة
املادة x

أأمني الإيداع
[ييل ذكل املرفق]

SCCR/39/4
ANNEX

املرفق

املرفق
[املادة x

العالقة ابلتفاقيات واملعاهدات ا ألخرى
( )4تُط َبق املادة ن ن من اتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية عىل مجموعات الربامج اليت تبهثا هيئة البث و ّ
تشلك،
بسبب اختيار وترتيب حمتوايهتا ،اإبداعات فكرية].
املادة x

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 أأو بأأهنا خاطئة.
( )2يقصد بعبارة "املعلومات الرضورية لإدارة احلقوق" ،كام وردت يف هذه املادة ،املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة
البث 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.
بيان متفق عليه :من املفهوم أأن تعريف املعلومات الرضورية لإدارة احلقوق يشمل البياانت اليت تقوم هيئة بث بتضميهنا
يف اإشارهتا احلامةل لربانمج ألغراض عدة مهنا حامية أأعاملها البثية ومراقبة النفاذ اإلهيا وحتديدها ورصدها ،مثل العالمة املائية.
[هناية املرفق والوثيقة]

