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ع
َ
وع النص المراج  مشر

 مالحظة تمهيدية

  جدول أعمال المنظمة 
ز
امج مدرجة ف العالمية ظلت مسألة تعزيز وتحديث حماية هيئات البث فيما يتعلق بإشاراتها الحاملة لي 

، عندما أنشئت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )لجنة حق المؤلف(. 1998للملكية الفكرية منذ عام 
  
  ندوة الويبو العالمية المعنية بحقوق هيئات البث، الب 

ز
ية ف هلت العملية التحضي 

ُ
  عام واست

ز
  مانيال ف

ز
قدت ف

ُ
سبقت إنشاء و  1997 ع

 . لجنة حق المؤلف

  جدول أعمال الجمعية العامة للويبو منذ عام 
ز
 بالعمل 1998وقد أدِرجت المسألة بانتظام ف

ً
. وأحاطت الجمعية العامة علما

  عدد من المناسبات من اللجنة تشي    ع عملها بغرض الموافقة وإضفاء الصيغة 
ز
الكبي  المنجز عىل صعيد لجنة حق المؤلف وطلبت ف

د، وموضوع الحماية، من أجل الدعوة إىل عقد مؤتمر  النهائية عىل معاهدة بشأن نهج
ّ
قائم عىل اإلشارات، واألهداف، والنطاق المحد

 .  دبلوماس 

  عام 
ز
العمل بغرض الحفاظ عىل نص موحد بشأن التعاريف  2015وعىل مستوى لجنة حق المؤلف، استهل الرئيس ف

ها من القضايا. وقد    كل من الجلسات العامة للجنة، وكذلك عىل وموضوع الحماية والحقوق المزمع منحها وغي 
ز
عولجت هذه الوثيقة ف

  الويبو. 
ز
  شاركت فيها جميع المجموعات اإلقليمية ف

  المشاورات غي  الرسمية الب 
ز
  جرت ف

 أساس المناقشات الب 

الذي أعده الرئيس وتم اعتماد النص الموحد والمراَجع بشأن التعاريف وموضوع الحماية والحقوق المزمع منحها وقضايا أخرى، 
وع النص المراَج ((SCCR/39/7)الوثيقة   . (SCCR/42/3) هيئات البثع ألغراض معاهدة الويبو بشأن ، كأساس إلعداد مشر

  والنص 
 من الوثيقة المراّجع الثانز

ً
 انطالقا

ً
  قدما

وع نص، وهو بمثابة الخطوة التالية للمضز المعروض اآلن ليس سوى مشر
ز للجنة حق المؤلف، (. SCCR/42/3السابقة )   الدورة الثانية واألربعي 

  جرت فز
  الحسبان، لدى إعداده، المناقشات الب 

وقد أِخذت فز
 عن التعليقات المستلمة حب  

ً
وع النص السابق.  2022يوليو  13فضال  بشأن مشر

ز الدول األعض وع النص هذا وال يوجد اتفاق بي    مشر
للتغيي  بناء عىل ، وه  قابلة اء عىل أي من العنارص الواردة فز

 اللجنة.  مناقشات

 قدر اإلمكان. 
ً
  النص محدودا

 والطموح الكامن وراء نص الرئيس الجديد هو اإلبقاء عىل عدد األحكام البديلة الواردة فز

  أن أقض الجهد قد ُبذل لصيا
  أدنز مستوى. مما يعبز

حة المتفق عليها فز غة والطموح اآلخر هو اإلبقاء عىل عدد البيانات المقي 
 .   مؤتمر دبلوماس 

 نص المواد بأكي  درجة من الوضوح واإليجاز. وبالتاىل  سُيوفر صك البيانات المتفق عليها ألغراض المفاوضات فز

 
ً
ا اح وأخي    التشديد عىل أنه عندما تقّرر اللجنة إعداد اقي 

، فإن أساس  ، ينبغز النص سيكون  ذلكلتقديمه إىل المؤتمر الدبلوماس 
 بمثابة مشر 

ً
  المؤتمر نفسه. أيضا

 وع خاضع للتغيي  فز

وع المعاهدة.  وع المعاهدة ولكنها مجّرد توضيحات لفهم وتفسي  أحكام مشر  من مشر
ً
 والمالحظات التوضيحية ليست جزءا

وع النص المراَجع    ]يىل  ذلك مشر
 [الثانز
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 مالحظات توضيحية بشأن الديباجة

د  0-1
ّ
 عتبارات الرئيسية المتعلقة بها. هدف المعاهدة والحجج واال  الديباجةتحد

، مع ما يلزم من  الفقرة األوىلوصيغت  2.0  
من الديباجة عىل غرار الفقرة األوىل من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصون 
لهمت من الفقرة األوىل من ديباجة اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية )اتفاقية برن(. 

ُ
  است

 تبديل، والب 

، مع ما يلزم من تبديل. عىل غرار الفقر  الفقرة الثانيةوصيغت  3.0  
ة الثالثة من ديباجة معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصون 

  تقوم بها 
امج " عىل وظيفة مكافحة القرصنة الب  د اإلشارة إىل "االستخدام غي  المضح به إلشارات هيئات البث الحاملة لي 

ّ
وتشد

  األطراف المتعاقدة، سواء عىل الصعيد المعاهدة. واالستخدام غي  المضح به لإلشارات الحاملة ل
ز
الحظ ف

ُ
  ت
امج من الظواهر الب  ي 

  
ز األطراف المتعاقدة.  الوطبز  أو عي  الحدود بي 

د  4.0
ّ
، ال  الفقرة الثالثةوتشد امج. وبالتاىل  عىل أن المعاهدة تركز عىل حماية الملكية الفكرية إلشارات هيئات البث الحاملة لي 

  لألطراف المتعاقدة فيما يخص أنشطة البث. تتدخل أو تؤثر التعاريف و 
  اإلطار التنظيم  الوطبز

ز
ال األحكام الموضوعية للمعاهدة ف

 فتلك الالئحة تستند عادة إىل القانون العام. 

، بل الهدف األسم وهو عدم اال الفقرة الرابعةوتضع  5.0  
اف بحقوق مالك  المحتوى الذي قتصار عىل إيجاد حل توفيق  االعي 

 برامج البث. تحمله 

د  6.0
ّ
امج بالنسبة  الفقرة الخامسةوتشد   لإلشارات الحاملة لي 

عىل فوائد الحماية الفعالة لهيئات البث من االستخدام غي  القانونز
  
  تحملها اإلشارات.  إىل أصحاب الحقوق فز

امج الب   الي 

 

 ]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن الديباجة[
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 الديباجة

 المتعاقدة،إن األطراف 

  تطوير وصون الحماية الدولية لحقوق هيئات البث بصورة تكفل التوازن والفعالية بأكي  قدر ممكن، ترغبإذ 
ز
 ف

ف باألثر العميق لتطور وتمركز تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت مما أسفر عن تزايد إمكانيات استخدام إشارات هيئات  وإذ تعي 
امج بدون تض  ها،البث الحاملة لي   ي    ح، سواء داخل الحدود أو عي 

د
ّ
امج،  وإذ تشد ز عىل الحماية القانونية إلشارات هيئات البث الحاملة لي 

ّ
 أحكامهعىل أن هذا الصك يرك

ّ
بخالف ذلك ال تؤثر  وأن

  
ز
  لألطراف المتعاقدة فيما يخص أنشطة البث، ف

 اإلطار التنظيم  الوطبز

ف   المصنفات والحقوق  وإذ تعي 
ز
  تعزيز النظام الدوىل  لحماية هيئات البث دون اإلخالل بحق المؤلف ف

ز
ل ف

ّ
بالهدف المنشود المتمث

ورة إقرار هيئات البث بتلك  امج، وكذلك رصز   اإلشارات الحاملة لي 
ز
  الموضوع اآلخر المشمول بالحماية والمتضمن ف

ز
المجاورة ف
 الحقوق،

  
د عىل المنافع الب 

ّ
  توفرها هيئات البث وإذ تشد

 يجنيها المؤلفون وفنانو األداء ومنتجو التسجيالت الصوتية من الحماية الفعالة الب 
امج.    لإلشارات الحاملة لي 

 ضد االستخدام غي  القانونز

 :  
 قد اتفقت عىل ما يأن 

 

 ]نهاية الديباجة[
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 1مالحظات توضيحية بشأن المادة 

  بطبيعة ال 1المادة تتعلق أحكام  1.1
ز
  المصنفات األدبية والفنية والحقوق المجاورة ف

ز
د عالقتها بحق المؤلف ف

ّ
معاهدة وتحد

ها من  الموضوعات األخرى المشمولة بالحماية بموجب االتفاقيات والمعاهدات القائمة. ويمكن إدراج تلك المصنفات وغي 
  تحملها إشارات هيئات البث. 

امج الب    الي 
ز
 الموضوعات ف

  1( من المادة 1ة )الفقر وتحتوي  2.1
ً
عىل "بند عدم اإلخالل بالحقوق" فيما يتعلق بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا

  والمادة 2)1من اتفاقية روما والمادة  1لنموذج المادة 
ز 2)1( من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصون  ( من معاهدة بيجي 

  الحم
بق 
ُ
اية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة عىل حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة بموجب بشأن األداء السمغ  البضي. وت

ز بشأن األداء السمغ  البضي عىل حالها وال تؤثر فيها    أو معاهدة بيجي 
اتفاقية برن أو اتفاقية الويبو بشأن األداء والتسجيل الصون 

 منها أو تخّل بها بأي شكل من األشكال.  أو
ّ
 ذكر ما ُيسم اتفاقية بروكسل بشأن التوابع الصناعية، ألن بعض اإلشارات  تحد

ً
وترد أيضا

نامج من نقطة إىل نقطة )أو عىل أساس الخدمة الثابتة(.   المشمولة بالحماية بموجب هذه المعاهدة ه  إشارات ألغراض نقل مادة الي 

 عن أحكام المادة  3.1
ً
ح أحكام هذه المادة، فضال

ّ
امج بناء عىل هذه (5)3و (1)3وتوض   اإلشارات الحاملة لي 

ز
ز الحقوق ف ، العالقة بي 

  محتوى اإلشارات 
ز
  يلزم فيها تضي    ح من كل من صاحب الحقوق ف

  الحاالت الب 
ز
  محتوى تلك اإلشارات. وف

ز
المعاهدة والحقوق ف

صول أيضا عىل تضي    ح هيئة البث، المذكورة وإحدى هيئات البث، ال يزول لزوم الحصول عىل تضي    ح صاحب الحق ألنه يجب الح
 والعكس بالعكس. 

 لنموذج المادة  1( من المادة 2الفقرة )وتحتوي  4.1
ً
( من معاهدة الويبو 1) 1عىل "بند المحافظة عىل آثار اتفاقية روما" وفقا

  والمادة 
  أ1) 1بشأن األداء والتسجيل الصون 

ز بشأن األداء السمغ  البضي. وينبغز ن ُيفهم أن هذا الحكم، عند ( من معاهدة بيجي 
امات القائمة بموجب أي معاهدة أخرى.  ز خّل هذه المعاهدة الجديدة بااللي 

ُ
 اإلشارة إىل اتفاقية روما فقط، ال يدعو إىل أن ت

من اتفاقية روما عىل أن الدول المتعاقدة بموجب تلك  22من اتفاقية روما. وتنص المادة  22إىل المادة  (3الفقرة )وتشي   5.1
  
 من الحقوق الب 

ً
 أوسع نطاقا

ً
  إبرام اتفاقات خاصة تمنح بموجبها لجهات عدة منها هيئات البث "حقوقا

االتفاقية تحتفظ بالحق فز
  هذه المعاهدة الجديدة 

تخولها هذه االتفاقية، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غي  مخالفة لهذه االتفاقية". والحقوق الممنوحة فز
، فه  

ً
د أن أحكام هذه المعاهدة ال متداخلة جزئيا

ّ
  اتفاقية روما. والمؤك

 من الحقوق الممنوحة فز
ً
 وتارة أقّل شموال

ً
 تارة أكير شموال

  الفقرة )
( هو توضيح أن هذه المعاهدة الجديدة معاهدة جديدة قائمة 3تتعارض مع أحكام اتفاقية روما. والغرض من الحكم الوارد فز

 ما. بذاتها وغي  مرتبطة باتفاقية رو 

 دول متعاقدة بموجب اتفاقية روما تظّل تطبق فيما  (4الفقرة )وتحتوي  6.1
ً
  ه  أيضا

عىل توضيح مفاده أن األطراف المتعاقدة الب 
  هذه المعاهدة. 

امات المنصوص عليها فز ز  من االلي 
ً
اماتها أوسع نطاقا ز   تكون فيها الي 

  الحاالت الب 
 بينها أحكام تلك االتفاقية فز

  بعض أحكام المعاهدة تخضع عىل الصعيد  (5قرة )الفوتقّر  7.1
بأن الحماية القائمة عىل حق المؤلف أو الحقوق المجاورة فز

ز بشأن األداء    أو معاهدة بيجي 
الدوىل  التفاقية برن أو معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصون 

 السمغ  البضي. 

 

 [1التوضيحية بشأن المادة  ]نهاية المالحظات
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 1المادة 
 العالقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى

  المصنفات األدبية أو الفنية بموجب اتفاقية برن  (1)
ز
  الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة عىل حماية حق المؤلف ف

بق 
ُ
ت

  لحماية المصنفات األدبية والفنية
ز
  باريس ف

ز
لة ف

ّ
)المشار إليها فيما يىل  باسم "اتفاقية برن"(، ومعاهدة الويبو  1971يوليو  24، المعد

  بشأن حق المؤلف
ز
  جنيف ف

ز
مة ف )المشار إليها فيما يىل  باسم "معاهدة حق المؤلف(، أو الحقوق المجاورة  1996ديسمي   20، المي 

مة  ، المي   
  موضوعات أخرى محمية بموجب معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصون 

ز
  ف

ز
  جنيف ف

ز
)المشار  1996ديسمي   20ف

  
ز
ز ف   بيجي 

ز
مة ف ز بشأن األداء السمغ  البضي، المي  "(، ومعاهدة بيجي   

 2012يونيو  24إليها فيما يىل  باسم "معاهدة التسجيل الصون 
 ،)" ز امج المرسلةبشأن تفاقية أو اال )المشار إليها فيما يىل  باسم "معاهدة بيجي  ، عي  التوابع الصناعية توزي    ع اإلشارات الحاملة للي 

  
ز
  بروكسل ف

ز
مة ف  منها  ،1974مايو  21المي 

ّ
وعليه، ال يجوز تفسي  أي حكم من  أو تخّل بها بأي شكل من األشكال. وال تؤثر فيها أو تحد

 أحكام هذه المعاهدة بما يخّل بتلك الحماية. 

 عىل  (2)
ً
تبة حاليا امات المي  ز  من االلي 

ّ
  هذه المعاهدة ما يحد

ز
األطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض اآلخر بناء عىل االتفاقية ليس ف

  
ز
  روما ف

ز
مة ف   األداء ومنتج   التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة، المي 

، )المشار إليها فيما يىل  1961أكتوبر  26الدولية لحماية فنانز
 باسم "اتفاقية روما"(. 

 بموجب  (3)
ً
 خاصا

ً
 من اتفاقية روما.  22المادة هذه المعاهدة ليست اتفاقا

  ه  أطراف متعاقدة بناء عىل اتفاقية روما، أحكام اتفاقية روما فيما بينها عندما تنص تلك  (4)
طبق األطراف المتعاقدة، الب 

ُ
ت

  هذه المعاهدة. 
امات المنصوص عليها فز ز ام أوسع نطاقا من االلي  ز  االتفاقية عىل الي 

، عند االقتضاء، عىل الحماية القائمة عىل تنطبق اتفاقية برن ومعاهدة حق ا (5) ز   ومعاهدة بيجي 
لمؤلف ومعاهدة التسجيل الصون 

  ذلك حق المؤلف أو الحقوق المجاورة بموجب
ز  هذه المعاهدة، بما فز  . 17و( 2)10( و1)10أحكام المادتي 

 

 [1]نهاية المادة 
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 2مالحظات توضيحية بشأن المادة 

  المعاهدة 2المادة تحتوي  1.2
ز
بع ذلك التقليد الذي درجت عليه . عىل تعاريف للمصطلحات الرئيسية المستخدمة ف

ّ
ويت

  مجال الحقوق المجاورة واتفاقية ر 
ز
  المعاهدات ف

ز  وما ومعاهدة التسجيل الصون  وال تعدو المالحظات التوضيحية . ومعاهدة بيجي 
لة بشأن ز  . التعاريف أن تكون أولية ومخي 

   ويحتوي تعريف 2.2
ز
  البند )أ("البث" ف

ً
  توضيح أن التعريف ال ينطبق، وفقا

 لهذه المعاهدة. وينبغز
ً
عىل تعريف مصّمم خصيصا

  
ز
للنص، إال "ألغراض هذه المعاهدة". والتعريف يحيد عن التعاريف المقابلة لمعاهدات الويبو القائمة األخرى بإدراج "البث" ليس ف

  اإلرسال 
ز
 ف
ً
  ذلك اإلرسال بالكبل اإلرسال الالسلك  بل أيضا

ز
"بالوسائل السلكية". وبالتاىل  يشمل التعريف جميع أشكال اإلرسال، بما ف

  هذه المعاهدة. 
ز
 من الناحية التكنولوجية ف

ً
 والساتل والشبكات الحاسوبية وبأية وسيلة أخرى. ومن ثم، فإن مفهوم "البث" محايد تماما

، ببما درجت يتقّيد التعريف التقليدي لمصطلح " البث "،  3.2 ز   ومعاهدة بيجي 
  اتفاقية روما ومعاهدة التسجيل الصون 

ز
الوارد ف

ة    أوجه اإلرسال بوسائل السلكية )بموجات الراديو المنتشر
ز
  تحض مفهوم "البث" ف

عليه معاهدات حق المؤلف والحقوق المجاورة الب 
  الفضاء، أي موجات الراديو أو الموجات الهرتزية(

ز
  . بال قيود ف

التشديد عىل ذلك من أجل تجنب أي لبس أو تداخل فيما يتعلق وينبغز
  المعاهدات القائمة. وتطبق المادة 

ز
ز المفهوم الضيق نفسه  11بتفسي  مفهوم "البث" ف ( من اتفاقية برن بشأن حقوق المؤلفي 

ً
)ثانيا

 فيما يخص البث. 

ح عدم استبعاد "أوجه اإلرسال عي  الشبكات الحاسوبية" من تع 4.2
اإلرسال أوجه  ه يجوز منحريف "البث" لتوضيح أنوُيقي 

امج عي   . المعاملة القانونية ذاتها الممنوحة للبث بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ذلك أن أوجه إرسال اإلشارات الحاملة لي 
  استبعاد أوجه األطراف المتعاقدةطرق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تؤدي إىل النتيجة نفسها الناجمة عن البث. وإذا رغب أحد 

 فز
عن طريق التحفظ عىل المعاهدة بموجب القيام بذلك  فإنه يجوز لهالمعاهدة،  هذه من نطاق تطبيقاإلرسال عي  الشبكات الحاسوبية 

 )"نطاق المعاهدة"(.  ()ب(1)3المادة 

وع النص، ال يوجد تعريف لمصطلح "البث" 5.2   مشر
  . وفز

  وموضوع الحماية فز
نامج، الب  المعاهدة هو إرسال اإلشارة الحاملة للي 

  
ل العمل الببر

ّ
  البند )أ(. . تشك

  نتاج النشاط الذي تقوم به هيئة البث، أي "البث"، وهو مصطلح سبق تعريفه فز
ل العمل الببر

ّ
ويمث

وع النص.    مشر
" فز  

 وعالوة عىل ذلك، ال ُيستخدم مصطلح "العمل الببر

  االتفاقية بشأن عىل  البند )ب(ويحتوي  6.2
بع النصف األول منه التعريف الوارد فز

ّ
نامج". ويت تعريف لمصطلح "إشارة حاملة لي 
  
امج والمرسلة عي  التوابع الصناعية )بروكسل فز ( والذي جاء فيه أن "اإلشارة" ه  "ناقلة 1974مايو  21توزي    ع اإلشارات الحاملة لي 

امج  قادرة عىل إرسال الي 
ً
ونيا دة إلكي 

َّ
، مثل إعادة تشكيل أو مول  

  من التعريف هو توضيح أن التحول التقبز
". والغرض من النصف الثانز

؛ فاإلشارة تظّل عىل حالها    سلسلة غي  منقطعة من اإلرسال ليس له أي تأثي 
، تركيب اإلشارة فز  

ألغراض ، من المنظور القانونز
 المعاهدة.  هذه

  اتفاقية بروكسل لعام عىل تعريف لمصطلح "برنام البند )ج(ويحتوي  7.2
نامج" الوارد فز بع النصف األول منه تعريف "الي 

ّ
ج". ويت

1974  
دة فز نة من صور أو أصوات أو من كليهما، ومجسَّ لة مكوَّ نامج" هو مجموعة من مواد حّية أو مسجَّ ، والذي جاء فيه أن "الي 

  ". وقد أضيفت اإلشارة إىل "
  معاهدة اإلشارات المرسلة بغرض التوزي    ع النهان 

تمثيالت لها" لضمان االتساق مع التعاريف الواردة فز
 . ز   ومعاهدة بيجي 

 التسجيل الصون 

نامج مثّبتة، فإن  البند )د(يحتوي  8.2 نامج مادةعىل تعريف لمصطلح "التثبيت". فعندما تكون إشارة حاملة لي  المحمولة  الي 
  تظّل مثّبتة، واإلشارة

.  باإلشارة ه  الب   
 تختقز

 

   2ك المالحظات التوضيحية بشأن المادة تىل  ذل]
فز

 [10الصفحة 
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 2المادة 
 تعاريف

 ألغراض هذه المعاهدة،

نامج  )أ(   ذلك ُيقصد بمصطلح "بث" إرسال إشارة حاملة لي 
ز
ليستقبلها الجمهور؛  ،وسائل سلكية أو السلكيةبأية وسيلة، بما ف

  حال أتيحت 
ز
رة من باب "البث" ف

َّ
وُيعتي  كل إرسال من ذلك القبيل يتم عي  الساتل من باب "البث" أيضا؛ وُيعتي  إرسال إشارات مجف

 للجمهور وسيلة فك التجفي  من قبل هيئة البث أو بموافقتها؛

دة إلكي   )ب(
َّ
نامج" ناقلة مول   الحق؛ُيقصد بمصطلح "إشارة حاملة لي 

  أي نسق تقبز
ز
  األصل وف

ز
نامج كما أرسلت ف  ونيا وحاملة لي 

نة من صور أو أصوات أو من كليهما أو من تمثيالت لها؛ )ج( لة مكوَّ  ُيقصد بمصطلح "برنامج" مادة حّية أو مسجَّ

ق منه إدراكها أو نسخها أو نقلها ، الذي يمكن باالنطالتها تمثيال أو األصوات أو كليهما أو " تجسيد الصور بعبارة "التثبيتُيقصد  )د(
 بأداة،

 

  الصفحة  2]تىل  ذلك المادة 
ز
 [11ف
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نامج إشارة حية. وبالتاىل  فإن المعاهدة تظّل معاهدة توفر حماية   اإلشارة الحاملة للي 
  التشديد عىل أنه خالل التثبيت، تبق 

وينبغز
 "قائمة عىل اإلشارات". 

د هذا التعريف الحدود الخاصة باألشخاص المستفيدين من  عىل تعريف لمصطلح( هالبند )ويحتوي  9.2
ّ
"هيئات البث". ويحد

  البند -فال يمكن اعتبار كل من يرسل إشارات حاملة. الحماية بموجب المعاهدة
ز
ح ف امج بمثابة "هيئة بث". ويتألف التعريف المقي  لي 

: )ه) "، 1( من أربعة عنارص رئيسية ه 
ً
 قانونيا

ً
خذ "المبادرة"، ويتحّمل "المسؤولية"، )2و)( يكون الشخص "كيانا

ّ
  3( ويت

ز
 ( ف

امج المحمولة باإلشارة". 4"اإلرسال"، )   "تجميع وجدولة الي 
ز
 من الناحية  ( وف

ً
وتعريف "هيئات البث" تعريف محايد تماما

  
ز
 لتعريف "البث" الوارد ف

ً
 . البند )أ(التكنولوجية، وفقا

  شكله. "إعادة اإلرسال"عىل تعريف لمصطلح  (والبند )ويحتوي  10.2
ز
المعّرف، جميع أشكال  ويشمل مفهوم "إعادة اإلرسال"، ف

ز تلك الوسائل   ذلك الجمع بي 
ز
امن بأية وسيلة، أي بالوسائل السلكية أو الالسلكية، بما ف ز ويشمل إعادة البث وإعادة . إعادة اإلرسال المي 

  الحسبان إال إذا قام بها كيان وال تؤخذ . الشبكات الحاسوبية اإلرسال بالوسائل السلكية أو الكبلية وإعادة اإلرسال عي  
ز
إعادة اإلرسال ف

 آخر خالف هيئة اإلرسال األصلية ليستقبلها الجمهور. 

  اتفاقية روما   11.2
ز
  ذلك تعريف "إعادة البث" الوارد ف

ز
بع ف

ّ
امن فقط. ويت ز ويقتض تعريف "إعادة اإلرسال" عىل إعادة اإلرسال المي 

  صادر عن هيئة بث أخرىوالذي يقتض 
امن لعمل ببر ز : فالمادة .  عىل البث المي 

ً
 مماثال

ً
بع اتفاقية برن أسلوبا

ّ
( )11وتت

ً
" 2("1)ثانيا

 كان أم 
ً
امن )"بأي نقل للجمهور، سلكيا ز ز فيما يتعلق بمصنفاتهم المبثة، باالستناد إىل مفهوم إعادة اإلرسال المي  د حقوق المؤلفي 

ّ
تحد

، للمصنف ا
ً
 لمذاع..."(. السلكيا

واإلشارات السابقة للبث ه  إشارات ال ُيقصد بها أن . عىل تعريف لمصطلح "اإلشارة السابقة للبث"( زالبند )ويحتوي  12.2
ة  إىل المكان . يستقبلها الجمهور مباشر

ً
وتستخدم هيئات البث تلك اإلشارات لنقل مواد برامج من االستديو أو من موقع الحدث مثال

ات والنقاط. جهاز اإلرسالالذي يقع فيه  ز الكامي  م كذلك أن يشمل التعريف اإلشارات بي  ز   أنظمة  ومن المعي 
التالية والالحقة فز

  مواقع األحداث. 
 فز
ً
 استخدام اإلشاراتاالتصاالت القائمة محليا

ً
ز هيئات البث، ويجوز  السابقة للبث ويجوز أيضا امج بي  لنقل مواد الي 

امن، بعد وقوع تأخي  أو بعد إجراء بعض المراجعة التحريرية عليها.  ز
 استخدام تلك المواد للبث الالحق المي 

   ()حالبند ويحتوي  13.2
امج فز امج المخزنة". والغرض من استخدامه هو تغطية اإلشارات الحاملة لي  عىل تعريف لمصطلح "الي 

امج الخاصة بهيئات البث. وتلك سيا نت للجمهور، مثل خدمات الفيديو عند الطلب وخدمات استدراك الي  ق إتاحة خدمات اإلني 
امج المخزنة" جاع  الخدمات ه  اآلن جزء ال يتجزأ من أنشطة هيئات البث. وينطبق تعريف "الي  عىل اإلرسال المؤجل من نظام االسي 

نامج يجب أن يكون قد سبق  . تهل الجهات المتلقية إرسال تلك اإلشاراتوتسالتابع لهيئة البث األصلية.  ح لغة التعريف أن الي 
ّ
وتوض

  صادر عن هيئة البث األصلية. 
  عمل ببر

ز خدمات )االستدراك( الفيديو عند الطلب الخاصة إدراجه فز وذلك يعكس الفرق األساس  بي 
ها من الخدمات التجارية للفيديو  ز غي    برمجة هيئات البث لتدفقها عند الطلب، ويتطلب توظيف استثمار   بهيئات البث وبي 

كبي  فز
 . مج    الي 

 

 [2]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن المادة 
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  ذلك تجميع  ه()
ز
ل المسؤولية التحريرية للبث، بما ف خذ المبادرة ويتحمَّ

ّ
  الذي يت

ُيقصد بمصطلح "هيئة بث" الكيان القانونز
امج   ؛المحمولة باإلشارةوجدولة الي 

نامج ليستقبلها الجمهور بأية وسيلة من قبل أية جهة أخرى خالف هيئة  ُيقصد بمصطلح و() "إعادة إرسال" إرسال إشارة حاملة لي 
 البث األصلية؛

نامج والمرسلة إىل أو من قبل هيئة بث، ألغراض اإلرسال  )ز( الالحق ُيقصد بمصطلح "إشارة سابقة للبث" اإلشارة الحاملة لي 
 للجمهور؛

  تحتفظ بها  )ح(
 من قبل هيئة بث، والب 

ً
  أرِسلت أصال

امج الب  امج المخزنة" الي    نظام  هيئة البث األصلية، ُيقصد بمصطلح "الي 
ز
ف

امج المخزنة عىل نحو يمكن ألفراد من    ذلك إتاحة النفاذ إىل الي 
ز
جاع، يمكن إرسالها منه ليستقبلها الجمهور، بما ف الجمهور النفاذ لالسي 
  وقت يختارهما كل فرد منهم بنفسه. 

ز
 إليها من مكان وف

 

 [2]نهاية المادة 
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 3مالحظات توضيحية بشأن المادة 

بت بحيث يكون نطاق التطبيق  3المادة صيغت أحكام  1.3
ّ
 ال لبس فيه. )موضوع الحماية( وُرت

ً
 واضحا

نامج. اعىل أن موضوع الحماية بموجب المع (1الفقرة )وتنص  2.3  هدة هو اإلشارة الحاملة للي 

  المادة  (2الفقرة )وتنص  3.3
ز
امج المخزنة، كما ه  معّرفة ف   نقل الي 

ز
امج والمستخدمة ف (، إىل ح) 2عىل أن اإلشارات الحاملة لي 

ور، بناء عىل الجمهور تدخل ضمن نطاق الحماية بموجب هذه المعاهدة. وتكون تلك اإلشارات محمية عندما تتيح هيئة البث للجمه
  سبق لها إرسالها ب

امج الب    أعمالها البثية. الطلب، الي 
ز
 نفسها ف

د األطراف المتعاقدة بموجبه نطاق الحماية ليشمل اإلشارات السابقة للبث، كما ه  معّرفة  (3الفقرة )و 4.3
ّ
ه  الحكم الذي ستمد

  المادة 
ز
عتي  من باب البث. واإلشارات السابقة (. وال ُيقصد باإلشارات السابقة للبث أن يستقبلها از) 2ف

ُ
لجمهور، وبالتاىل  فه  ال ت

  أنشطة البث. 
ز
امج، وال غبز عنها ف   جميع الحاالت إشارات حاملة للي 

ز
 للبث ه  ف

ويشي  ذلك إىل إعادة البث وإعادة اإلرسال . من الحماية جميع أنشطة إعادة اإلرسال البحتة (4الفقرة )وتستبعد أحكام  3-5
  ذلك بالوسائل السلكية 

ز
 وعي  الشبكات الحاسوبية وإعادة اإلرسال بأية وسيلة أخرى.  ،الكبليةأو الالسلكية، بما ف

 وإعادة البث . ويمكن توضيح ذلك عن طريق اللجوء إىل حالة إعادة البث 6.3
ُ
، من الناحية التقنية، من باب ات

ً
وما . لبثعتي  أيضا
  المادة 

ز
  لهيئة بث أخرى. وحسب التعريف الوارد ف

  تعيد البث هو عمل ببر
 ه) 2تبثه الهيئة الب 

ً
  تعيد البث أبدا

ن الهيئة الب 
ّ
(، لن تتمك

خذ المبادرة وال تتحّمل . من اكتساب صفة هيئة البث
ّ
 مسؤولية فيما يخص اإلرسال إىل الجمهور وال فيما الذلك أن تلك الهيئة ال تت

 إىل تعريف "هيئة البث"، فإن مصطلح "إعادة البث" يخرج عن نطاق . يخص تجميع وجدولة محتوى اإلرسال
ً
وبناء عىل ذلك واستنادا

 استبعاد مفهوم إعادة اإلرسال . الحماية بموجب المعاهدة
ً
  جدا

 بأكمله من نطاق موضوع الحماية. البحت وبالتاىل  فمن المنطق 

  تقوم بأنشطة وهيئة البث األصلية ه   7.3
  تظّل تتمتع بالحماية فيما يتعلق بإرسالها األصىل  الذي تعيد إرساله الهيئة الب 

الب 
 اإلرسال.  إعادة

ها من المواد المحميةالمصنفات  تشملعىل أن الحماية الممنوحة بموجب هذه المعاهدة ال  (5الفقرة )وتنص  8.3 المحمولة  وغي 
ز  ز  (5الفقرة )باإلشارات. وتي  ز الحامل والمحتوى. التميي  .  مسألتان منفصلتانوحماية اإلشارة والمحتوى الذي تحمله اإلشارة  بي 

ً
 تماما

 

 [3]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن المادة 
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 3المادة 
 نطاق التطبيق

امج والمستخدمة  ()أ(1) ألغراض اإلرسال من قبل تقتض الحماية الممنوحة بناء عىل هذه المعاهدة فقط عىل اإلشارات الحاملة لي 
عد المستفيد

ُ
  ت
 . ة من الحماية بموجب هذه المعاهدةهيئات البث الب 

  ترسلها  )ب(
امج الب    إعالن مودع لدى المدير العام للويبو، اإلعالن بأنها تستبعد اإلشارات الحاملة لي 

ز
يجوز لألطراف المتعاقدة، ف

 معاهدة. هيئات البث عي  شبكة حاسوبية من نطاق تطبيق هذه ال

امج والمستخدمة (2)  عىل حماية إشارات هيئات البث الحاملة لي 
ً
طبق أحكام هذه المعاهدة أيضا

ُ
  أوجه اإلرسال الخاصة بها  ت

ز
ف

 لدى إتاحة إمكانية نفاذ الجمهور إىل برامج هيئات البث المخزنة. 

 عىل حماية إشارات هيئات البث السابقة  (3)
ً
طبق أحكام هذه المعاهدة أيضا

ُ
 للبث. ت

  تجري إعادة إرسال بحت إلشارات هيئات البث ال تنص أحكام هذه المعاهدة عىل أية حماية فيما يتعلق ب (4)
عة الب 

ِّ
الجهات الموز

امج ك  يستقبلها الجمهور.   الحاملة لي 

ها من المواد المحمية المحمولة باإلشارات  (5) امج. ال تشمل الحماية بموجب هذه المعاهدة المصنفات وغي   الحاملة لي 

 

 [3]نهاية المادة 
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 4مالحظات توضيحية بشأن المادة 

 . ة الوطنية لهيئات البث بناء عىل هذه المعاهدةضوابط اإلسناد لمنح المعامل 4المادة تنشر   1.4

د  2.4
ّ
ط منح الحماية.  (1الفقرة )وتحد   طرف متعاقد آخر باعتبارها ضابط اإلسناد وشر

ز
 جنسية هيئات البث ف

بع األحكام أسلوب المادة عىل تعريف  (2الفقرة )وتحتوي  3.4
ّ
ز اللذين  6لمصطلح "الجنسية". وتت طي  د الشر

ّ
من اتفاقية روما؛ وتحد

ام بمنح المعاملة الوطنية بناء عىل المعاهد ز ز ينشر  االلي  طي  ام بمنح المعاملة الوطنية. ذلك أن استيفاء أحد الشر ز  ة. قد يؤديان إىل االلي 

4.4   
ز
  ( 3) الفقرةوف

ز
  حالة البث  "2("2الفقرة )أضيف بند يستكمل الحكم الوارد ف

ز
  بيئة الساتل. ويعّرف ذلك البند، ف

ز
للتطبيق ف

، ضابط اإلسناد الوجيه ويضيف إىل المعايي  منشأ اإلشارة، باستخدام مبدأ "سلسلة االتصاالت غي  المنقطعة". وأحكام تلك  الساتىل 
كملت األحكام ببعض التفاصيل الفقرة ه  بحكم طبيعتها قا

ُ
عدة بشأن "بلد المنشأ". ومقارنة بالنص السابق الذي قدمه الرئيس، است

 اإلضافية )"تحت مراقبة..."، و"سلسلة اإلرسال"، و"ليستقبلها الجمهور"(. 

  المادة  5.4
ز
ز  2.6وتتضمن اتفاقية روما ف  العام لألمم المتحدة، إمكانية أن يضع الطرف المتعاقد، بموجب إخطار يوجه إىل األمي 

وع    مشر
ز
  البلد نفسه. ولم ُيدرج ذلك الحكم ف

ز
ز ف  للحماية يفيد بلزوم أن يكون المقر الرئيش  لهيئة البث وجهاز اإلرسال واقعي 

ً
طا شر

 للقرصنة. فمن مصلحة جميع األطراف الم
ً
 مضادا

ً
عد، بطبيعتها، صكا

ُ
تعاقدة النص قيد النظر. والسبب وراء ذلك هو أن المعاهدة ت

 تفادي ارتفاع عتبة تطبيق الحقوق والحماية من شقة اإلشارات. 

 

 [4]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن المادة 
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 4المادة 
 المستفيدون من الحماية

  سائر األطراف المتعاقدة.  (1)
  هذه المعاهدة لهيئات البث من مواطبز

ز
 تمنح األطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها ف

: يُ  (2) ز ز التاليي  طي    أحد الشر
ز
  تستوف

  هيئات البث الب 
  سائر األطراف المتعاقدة أنها تعبز

 فهم من عبارة مواطبز

  طرف متعاقد آخر؛ "1"
ز
 ف
ً
 لزوم أن يكون المقر الرئيش  لهيئة البث واقعا

  طرف متعاقد  "2"
ز
نامج قد أرِسلت من جهاز لإلرسال يقع ف  آخر. أو لزوم أن تكون اإلشارة الحاملة لي 

  الطرف المتعاقد حيث يتم، تحت مراقبة هيئة البث  (3)
ز
نامج بالساتل، فُيفهم أن جهاز اإلرسال يقع ف   حال اإلشارة الحاملة لي 

ز
ف

ل إىل األرض ليستقبلها  ز   سلسلة إرسال غي  منقطعة تتجه نحو الساتل ثم تيز
ز
ومسؤوليتها، إرسال الوصلة الصاعدة إىل الساتل ف

 الجمهور. 

 

 [4لمادة ]نهاية ا
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 5مالحظات توضيحية بشأن المادة 

ام بمنح المعاملة الوطنية.  5المادة تحتوي  1.5 ز  عىل أحكام بشأن االلي 

ام واسع  2.5 ز ز الي  اوح بي 
ام بمنح المعاملة الوطنية لهيئات البث يمكن النظر فيها، وه  تي  ز وتوجد بدائل مختلفة ممكنة بشأن االلي 

 بنموذج يقتض عىل منح 
ً
وع جدا   مشر

ز
المعاملة الوطنية فقط فيما يتعلق بالحق االستئثاري وأوجه الحماية األخرى الممنوحة رصاحة ف

حة  ح. وعىل أساس طبيعة المعاهدة المقي    المادة  -معاهدة مناهضة للقرصنة  -النص المقي 
ز
بشأن  4وباالتساق مع الفلسفة الواردة ف

  المستفيدين من الحماية )عتبة ضيقة لالستفادة
ً
بع بشأن المعاملة الوطنية، من البداية، نهجا

ّ
ح أن يكون النهج المت من الحماية(، ُيقي 

 . ام عام أو عالم  ز  عىل الي 
ً
 قائما

3.5   
ز
د أن ينص عىل معاملة (1الفقرة )وف

ّ
ام العام بالمعاملة الوطنية. ومن شأن البند المفتوح وغي  المحد ز

ح صيغة لاللي  قي 
ُ
، ت
  وطنية عالمية لحماية ه

ز
ام بمنح المعاملة الوطنية ليشمل الحقوق وأوجه الحماية الممنوحة رصاحة ف ز يئات البث. ومن ثم سيمتد االلي 

 عن أية حقوق أو أوجه حماية إضافية قد يمنحها الطرف المتعاقد لمواطنيه. وبالتاىل  ستغط  الحماية 
ً
ح فضال وع النص المقي  مشر

. بموجب المعاهدة أي حقوق و/أو أوجه حماية ت
ً
 منحها األطراف المتعاقدة اآلن لمواطنيها أو قد تمنحها لهم الحقا

 مع أحكام المادة  4.5
ً
ام جوهريا ز   معاهدة حق . ( من اتفاقية برن1)5ويتسق نطاق االلي 

ز
بع ذلك التقليد ف

ُّ
  مجال حق المؤلف، ات

ز
وف

  منح معاملة و 
ز
ل ف

ّ
  مجال الحقوق المجاورة، فهناك تقليد يتمث

ز
 إىل المؤلف. أما ف

ً
ء، وذلك التقليد يستند أصال  

طنية محدودة بعض الشر
.  2.2المادة 

ً
  بالطريقة ذاتها تقريبا

  معاهدة التسجيل الصون 
ز
 ف
ً
مد أيضا

ُ
 من اتفاقية روما، وقد اعت

  ا 5.5
ز
  للمعاهدة، ك  تكون مقبولة لجميع الدول األعضاء ف

  للمعاهدة قيد النظر أنه ينبغز
ز من التاري    خ التفاوضز لويبو، أن ويتبي ّ

هج مختلفة. ويمكن أن يشمل ذلك، من جه
ُ
  نهاية المطاف بمنح الحقوق و/أو الحماية عىل أساس ن

  تسمح فز
ة، الحق االستئثاري فز

  الحظر"، 
 أخرى من الحلول، عىل أن يكون الحد األدنز هو "الحماية الكافية التضي    ح، أو "الحق فز

ً
ويشمل، من جهة أخرى، أنواعا

  المادة "الحماية  توضيح محتوىم والفعالة". وسيت
وع النص، فز   مشر

 فز
ً
 (. 3)10الكافية والفعالة" الحقا

ز عىل األقل بموجب المعاهدة إتاحة إمكانية قيام األطراف المتعاقدة بمنح الحماية  6.5   مبدأ السماح بحماية من مستويي 
ويقتضز

  األطراف المتعاقدة األخرى بناء عىل مبدأ المعاملة بالم
 (2الفقرة )ثل. وذلك أمر يمليه اإلنصاف والتوازن. وتسمح أحكام لمواطبز

ح مع    النص المقي 
  جميع مجاالت الحقوق والحماية. وتتوافق صيغة الصياغة فز

 من المعاملة الوطنية فز
ً
بتطبيق المعاملة بالمثل بدال

. 2)4نموذج المادة  ز  ( من معاهدة بيجي 

 

 [5]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن المادة 
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 5المادة 
 المعاملة الوطنية

  يطبقها عىل مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق والحماية  (1)
  سائر األطراف المتعاقدة المعاملة الب 

يطبق الطرف المتعاقد عىل مواطبز
يعاتهم المحلية.    تشر

ز
 المنصوص عليها ف

  أي طرف متعاقد آخر، من  (2)
، فيما يخص مواطبز

ّ
  الفقرة )يحق للطرف المتعاقد أن يحد

ز
ام المنصوص عليه ف ز (، بشأن 1االلي 

  الطرف المتعاقد 
  يمنحها ذلك الطرف المتعاقد اآلخر لمواطبز

  نطاق الحقوق والحماية الب 
ز
حقوق هيئات البث وحمايتها، ليحضه ف

 .  
 المعبز

 

 [5]نهاية المادة 
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 6مالحظات توضيحية بشأن المادة 

 . عىل أحكام بشأن حق هيئات البث فيما يخص إعادة إرسال أعمالها البثية إىل الجمهور  6المادة تحتوي  1.6

  ذلك إعادة البث وإعادة اإلرسال  2.6
ز
ويكفل الحق المتعلق بإعادة اإلرسال الحماية من إعادة اإلرسال بجميع أوجهه ووسائله، بما ف

الحاسوبية، عندما تجريه هيئة أخرى خالف هيئة البث األصلية ليستقبله أو بالكبل أو عي  الشبكات  أو الالسلكية بالوسائل السلكية
 عىل االتساق. الجمهور 

ً
  التضي    ح" حرصا

ز
عملت عبارة "الحق االستئثاري ف

ُ
   واست

ز
معاهدة التسجيل مع صياغات أخرى منها ما ورد ف

  ومعاهدة حق المؤلف. 
 الصون 

امن فقط. ويتسق تعريف  إىل مفهوم إعادة اإلرسال الذي 6وتستند المادة  3.6 ز ، عىل إعادة اإلرسال المي 
ً
عادة ما يقتض، دوليا

  المادة 
ز
 ( من المعاهدة مع هذا التقليد. و)2"إعادة اإلرسال" الوارد ف

 من الحق  10وتتيح أحكام المادة  4.6
ً
 آخر من الحماية الكافية والفعالة بدال

ً
لألطراف المتعاقدة إمكانية منح هيئات البث نوعا

  إعادة اإلرسال. 
ز
 االستئثاري ف

 

 [6]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن المادة 
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 6المادة 
 حق إعادة اإلرسال

  التضي    ح بإعادة إرسال إشارا
ز
امج بأية وسيلة. تتمتع هيئات البث بالحق االستئثاري ف  تها الحاملة لي 

 

 [6]نهاية المادة 
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 7مالحظات توضيحية بش أن المادة 

امج.  7المادة تنص  1.7 بع الحكم، مع ما يلزم من عىل الحق االستئثاري لهيئات البث فيما يخص تثبيت إشاراتها الحاملة لي 
ّ
ويت

  بشأ 6تبديل، الحكم المقابل للمادة 
 ن تثبيت أوجه األداء غي  المثّبتة. من معاهدة التسجيل الصون 

  وتكمن قيمة اإلشارة  2.7
ز
نامج مادةف مج   وتجميعه من قبل هيئة البث.  الي  عد نتيجة برمجة التدفق الي 

ُ
  ت
المحمولة باإلشارة، الب 

  استغالل  أهّم خطوةوقد يكون التثبيت 
ز
لها اإلشارة. طرف ثالثف

ّ
  تمث

 ، بدون تضي    ح، للقيمة الب 

، تظّل ةالتثبيت المحض بعمليةسوى حق التثبيت وال يتعلق  3.7 امج إشارة حّية. وبالتاىل   اإلشارة الحامة لي 
. وأثناء التثبيت، تبق 

 المعاهدة معاهدة توفر حماية "قائمة عىل اإلشارات". 

  يقوم بها أي طرف ثالث األعمالوال يشمل حق التثبيت  4.7
 . األخرى الب 

 

 [7يحية بشأن المادة ]نهاية المالحظات التوض
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 7المادة 
 التثبيتحق 

  التضي    ح 
ز
امج.  بتثبيتتتمتع هيئات البث بالحق االستئثاري ف  إشاراتها الحاملة لي 

 

 [7]نهاية المادة 
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 8مالحظات توضيحية بش أن المادة 

امجها المخزنة بأية وسيلة. المؤجل اإلرسال بعض أوجه وق هيئات البث فيما يخص عىل أحكام بشأن حق 8المادة تحتوي  1.8  لي 

 ألحكام  2.8
ً
   هذه المادة،ووفقا

ز
ز حظر األعمال غي  المض تتمتع هيئات البث بحق ف   المادتي 

ز
فيما يخص  7و 6ح بها المشار إليها ف

  سياق إتاحة خدماتها الشبكية للجمهور، مثل خدمات الفيديو عند الطلب وخدما
ز
امج والمستخدمة ف ت استدراك اإلشارات الحاملة لي 

  المادة 
ز
امج الخاصة بهيئات البث. ويجب أن تكون تلك الخدمات، كما هو منصوص عليه ف مج ( بشأن التعاريف، مكونة من براح)2الي 

  
ز
  تستحدثها سبق لهيئة البث إرسالها ف

امج الب  ، تتمتع هيئات البث بالحماية فيما يتعلق باإلشارات الحاملة لي  أعمالها البثية. وبالتاىل 
اض أطراف أخرى لتلك اإلشارات. قية. ويجوز لهيئة البث أن تحظر لجهات المتلا  اعي 

 آخر من الحماية الكافية والفعالة  10وتتيح أحكام المادة  3.8
ً
 برامجها  فيما يخصلألطراف المتعاقدة إمكانية منح هيئات البث نوعا

 المخزنة. 

 

 [8]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن المادة 
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 8المادة 
امج المخزنة  اإلرسال المؤجل للبر

  
ز
ز حظر األعمال غي  المض تتمتع هيئات البث بالحق ف   المادتي 

ز
اإلرسال المؤجل إىل الجمهور بأية فيما يخص  7و 6ح بها المشار إليها ف

  ذلك 
ز
نامج والمستخدمة عندما تتيح للجمهور النفاذ إىل برامجها المخزنة، بما ف امج وسيلة لإلشارة الحاملة لي  إتاحة النفاذ إىل الي 

  وقت يختارهما كل فرد منهم بنفسه. 
ز
 المخزنة بطريقة يمكن ألفراد من الجمهور النفاذ إليها من مكان وف

 

 [8]نهاية المادة 
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 9مالحظات توضيحية بش أن المادة 

  تسبق عملية ا 9المادة تحتوي  1.9
 عىل األحكام المتعلقة بحماية هيئات البث فيما يتعلق بإشاراتها الب 

ً
لبث، والمعي ّ عنها اختصارا

 لطبمص
ً
امج.  ح "اإلشارات السابقة للبث". واإلشارات السابقة للبث ه  أيضا  إشارات حاملة لي 

  حظر تمنح األطراف المتعاقدة الحق و  2.9
ز
ز  االستخدام ذاتاالستخدام المقابل ألوجه ف   المادتي 

ز
بشأن  7و 6الصلة الواردة ف

امج.   حقوق هيئات البث فيما يتعلق بإشاراتها الحاملة لي 

ة 3.9 وتستخدم هيئات البث تلك اإلشارات لنقل . واإلشارات السابقة للبث ه  إشارات ال ُيقصد بها أن يستقبلها الجمهور مباشر
 إىل المكان الذي يقع فيه جهاز اإلرسالمواد برامج من االستديو أو من موقع الحد

ً
 استخدام تلك اإلشارات لنقل . ث مثال

ً
ويجوز أيضا

ز هيئات البث، ويجوز استخدام تلك المواد للبث بعد وقوع تأخي  أو بعد إجراء بعض المراجعة التحريرية عليها.  امج بي   مواد الي 

  هذه المادة عىل كل منو  4.9
ز
اإلشارات السابقة للبث لهيئة البث المتلقية وتلك الصادرة عن  تشي الحماية المنصوص عليها ف
  ترسل إشارة سابقة للبث. 

 هيئة البث الب 

 آخر من الحماية الكافية والفعالة  10وتتيح أحكام المادة  5.9
ً
 فيما يخصلألطراف المتعاقدة إمكانية منح هيئات البث نوعا

 اإلشارات السابقة للبث.  استخدام

 

 [9ظات التوضيحية بشأن المادة ]نهاية المالح
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 9المادة 
 استخدام اإلشارات السابقة للبث

  
ز
ز حظر األعمال غي  المض تتمتع هيئات البث بالحق ف   المادتي 

ز
 فيما يخص إشاراتها السابقة للبث 7و 6ح بها المشار إليها ف

 . وسيلة بأية

 

 [9]نهاية المادة 
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 10مالحظات توضيحية بشأن المادة 

 من الحقوق  10المادة تتيح  1.10
ً
لألطراف المتعاقدة إمكانية توفي  نوع آخر من الحماية الكافية والفعالة لهيئات البث بدال

  التضي    ح 
ز
 ، أو بموجب كل تلك المواد من المعاهدة. 9 إىل 6 المواد منبموجب والحماية االستئثارية ف

، أو كل تلك 9أو  8أو  7أو  6عىل أنه يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن أنه لن يطبق أحكام المادة  (1) الفقرةوتنص أحكام  2.10
 من تطبيقها بطريقة أخرى. و 

ّ
ُيسمح بذلك االختيار بموجب المواد، إال عىل بعض من أوجه إعادة اإلرسال أو اإلرسال، أو أنه سيحد

ط أن يتيح المعاهدة  هذه  آالطرف المتعاقد بشر
ً
ز الحقوق نوعا خر من الحماية الكافية والفعالة لهيئات البث، من خالل الجمع بي 

  المادة 
ز
  كل تلك المواد، وحق المؤلف أو الحقوق 9أو  8أو  7أو  6المنصوص عليها ف

ز
األخرى، أو غي  ذلك من الوسائل القانونية ، أو ف

 . للحماية

ط  3.10 طويجوز أن ينتهج الطرف المتعاقد ذلك االختيار بشر ذلك اإلخطار  إيداع إخطار بذلك لدى المدير العام للويبو. وُيشي 
  التطبيق العمىل  ألحكام المعاهدة. 

ز
 ألغراض الشفافية ف

4.10   
ز
امج، مثل  (1) الفقرةويشي  مصطلح "حق المؤلف" ف   اإلشارات الحاملة لي 

ز
إىل حق المؤلف المرتبط بالمصنفات المتضمنة ف

مج      التدفق الي 
ز
 من مواد برامج مندرجة ف

ً
 أن يكون المصنف مكونا

ً
  تنتجها هيئات البث ذاتها. ويمكن أيضا

المصنفات أو المواد الب 
  لهيئة البث ا
من اتفاقية برن، مثل يوم بث أو أسبوع بث. كما يمكن أن يشي   (5)2تشكيل مجموعة محمية بموجب المادة  يمكنها  لب 

  تحصل عليها هيئات البث ألغراض أنشطة اإلرسال 
امج الب    مواد الي 

ز
المصطلح إىل حق المؤلف المرتبط بالمصنفات المتضمنة ف

ط أن تكون   هذه الحالة، يجوز لهيئات البث االعتماد عىل الحقوق المكتسبة بشر
ز
قد حصلت عىل تضي    ح من الجهات  الخاصة بها. وف

  المالكة بإنفاذ الحقوق عىل النحو الذي يسمح به القانون 
ويشي  مصطلحا "الحقوق األخرى أو الوسائل  للطرف المتعاقد.  الوطبز

د بموجب 
ّ
ط المحد   بالشر

 . (3الفقرة )القانونية األخرى" إىل أية حقوق أو وسائل قانونية أخرى تقز

امات مفتوحة عىل قائمة  (2) رةالفقوتحتوي أحكام  5.10 ز بالوسائل القانونية المتاحة لألطراف المتعاقدة من أجل الوفاء بااللي 
  
ز المنصوص عليها فز   التضي    ح 7و 6 المادتي 

ز دون منح الحقوق االستئثارية فز   الحظر  9و 8، أو المادتي 
. وقد صيغ دون منح الحقوق فز

  تشد األنظمة من اتفاقية ج 3البند عىل نهج أحكام المادة 
نيف بشأن الفونوغرامات )وسائل التنفيذ من قبل الدول المتعاقدة(، الب 

 . ي    ع المحىل 
 القانونية الواجب تطبيقها بموجب التشر

  تختار، بناء عىل (3)الفقرة أحكام  وتحتوي 6.10
  يجب أن تمنحها الدول المتعاقدة الب 

، كمنطوق، عىل الحد األدنز من الحماية الب 
  التضي    ح(1) الفقرة

ز  ، أال تمنح هيئات البث الحق االستئثاري فز   الحظر )بناء عىل  (7و 6)بموجب المادتي 
  الفردي فز

أو الحق الذان 
ز   (9و 8المادتي 

ً
 آخر من أنواع الحماية المسموح بها وفقا

ً
عىل الحد األدنز من متطلبات  (3الفقرة ). وتحتوي (2للفقرة )، بل نوعا
 الحالة.  الحماية فيما يخص هذه

 

 [10]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن المادة 



SCCR/43/3 
27 
 
 

 10المادة 
 نوع آخر من الحماية الكافية والفعالة

إعادة اإلرسال أو ، أو كل تلك المواد، إال عىل بعض من أوجه 9أو  8أو  7أو  6يطبق أحكام المادة  أال يجوز ألي طرف متعاقد  (1)
 آخر من الحماية الكافية والفعالة لهيئات اإلرسال، أو أن 

ً
ط أن يتيح ذلك الطرف المتعاقد نوعا  من تطبيقها بطريقة أخرى، بشر

ّ
يحد

  المواد من 
ز
ز الحقوق المنصوص عليها ف األخرى أو الوسائل القانونية وحق المؤلف أو الحقوق  9إىل  6البث، من خالل الجمع بي 

 . األخرى

  الفقرة )بالنسبة لألطراف المتعاق (2)
ز
  تنتهج االختيار المنصوص عليه ف

  توفر بها 1دة الب 
األطراف المتعاقدة (، تعتمد الوسائل الب 

ي    ع كل طرف متعاقد، وتتضمن   : حماية بوسيلة واحدة أو أكير من الوسائل التاليةالحماية الكافية والفعالة األخرى عىل تشر

د آخر؛" 1"
ّ
 منح حق المؤلف أو حق محد

وع؛القانون ا" 2" وعة أو التملك غي  المشر  لمتعلق بالمنافسة غي  المشر

 االت السلكية والالسلكية والئحته؛قانون االتص" 3"

يعات فعالة أخرى بشأن الوسائل اإلدارية4"  . " أحكام قانونية أو تشر

  تنتهج وتقوم ا
 بإيداع إخطار بذلك لدى المدير العام للويبو.  االختيار ذلك ألطراف المتعاقدة الب 

(3)   
نها من منع االستخدام غي  المضح به أو غي  القانونز

ّ
  تمك

توفر تلك الوسائل لهيئات البث الوسائل القانونية الفعالة الب 
 من هذه المعاهدة.  9إىل  6المواد من  بموجبإلشارتها 
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 11مالحظات توضيحية بشأن المادة 

د  1.11
ّ
  المعاهدة.  11المادة تحد

ز
 التقييدات واالستثناءات المسموح بها عىل حقوق وحماية هيئات البث المنصوص عليها ف

هيئات البث تكون بأكي  قدر ممكن من التوازن الفعالية. وتتحقق فعالية الصك من وتعلن الفقرة األوىل من الديباجة أن حماية  2.11
ز األحكام الوطنية لألطراف خالل األحكام المتعلقة بالحقوق وأشكال الحماية و  اإلنفاذ. أما التوازن فُيقام من خالل إدراج إمكانية تضمي 

 المتعاقدة األحكام المناسبة بشأن التقييدات واالستثناءات عىل الحقوق والحماية. 

3.11   
ز
ة عن بعض األنواع األكير وجاهة وأهمية من الناحية المجتمعية من ضمن أ (1الفقرة )وترد ف ز نواع التقييدات أمثلة وجي 

  المادة ثالثة من تلك األمثلة وتقابل واالستثناءات المسموح بها عىل حماية هيئات البث. 
ز
من  1.15األحكام ذاتها المنصوص عليها ف

ة، واالستخدام ألغراض  (. وتم توسيع األمثلة العلم   البحثالتدريس أو اتفاقية روما )االستخدام الخاص، واستخدام مقتطفات قصي 
  األرشيف، قدمة بإضافة ثالثة تقييدات ممكنة أالم

ز
امج ف امج )االقتباس، وحفظ مواد الي  خرى تخص حماية اإلشارات الحاملة لي 

  ألحد 
د فيها اإلطار التنظيم  الوطبز

ّ
  يحد

امج"، ويشي  آخر تلك األمثلة إىل الحالة الب  و"النفاذ إىل كابل بعض اإلشارات الحاملة لي 
  الكابل بتوزي    ع بعض اإلشارات )"األطراف المتعاقدة ا

ّ
 لمشغىل

ً
اما ز "((. لخاص بأنشطة البث الي   البث اإللزام 

بع  4.11
ّ
  معاهدة التسجي (2الفقرة )وتت

ز
، مع ما يلزم من تبديل. من هذه المادة، عن كثب، األحكام المقابلة لها ف  

وتأخذ ل الصون 
  المادة 

ز
  والمادة 1)16وتقابلها المادة من اتفاقية روما  2.15بالمبدأ الرئيش  الوارد ف

( من 1)13( من معاهدة التسجيل الصون 
.  معاهدة ز  بيجي 

  المادة  (3الفقرة )وتحتوي  5.11
ز
 ف
ً
خدمت . ( من اتفاقية برن2)9عىل أحكام اختبار الخطوات الثالث المنصوص عليه أصال

ُ
وقد است

  المادة 
( من 2)16التجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاق تريبس( والمادة من اتفاق الجوانب المتصلة ب 13األحكام المقابلة لها فز

  والمادة 
ز 2)13( من معاهدة حق المؤلف والمادة 2)10معاهدة التسجيل الصون  حة، . ( من معاهدة بيجي  ويتبع تفسي  المادة المقي 

 ( من اتفاقية برن. 2)9وسائر مجموعة األحكام، التفسي  القائم للمادة 

6.11  
ً
ز )ورهنا   ، يجوز لألطراف المتعاقدة النظر 11( من المادة 3( و)2بأحكام الفقرتي 

  التقييدات أو االستثناءات المبّينة فز
فز

ها من التقييدات أو االستثناءات الالزمة. 1) الفقرة  ( أو غي 
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 11المادة 
 التقييدات واالستثناءات

  هذه يجوز  (1)
ز
، عىل تقييدات أو استثناءات عىل الحقوق والحماية المكفولة ف يعها المحىل 

  تشر
ز
لألطراف المتعاقدة أن تنص، ف

 :  المعاهدة، فيما يتعلق بما يىل 

 االستخدام الخاص؛ )أ(

 االقتباس؛ )ب(

ة فيما يتعلق باإلبالغ عن األحداث الجارية؛ )ج(  استخدام مقتطفات قصي 

 ؛العلم   البحثض التدريس أو غرااالستخدام أل  )د(

  األرشيف؛ )ه(
ز
نامج المحمولة باإلشارة ف  حفظ مادة الي 

امج.  )و(  النفاذ إىل كابل بعض اإلشارات الحاملة لي 

  الفقرة  (2)
ز
، عىل تقييدات أو ايجوز لكل من من هذه المادة،  1باستثناء ما ورد ف  

يعه الوطبز   تشر
ز
ألطراف المتعاقدة أن ينص، ف

، فيما يخص حماية حق استثناءات   
يعه الوطبز   تشر

ز
فيما يخص الحماية الممنوحة لهيئات البث من النوع ذاته الذي ينص عليه، ف

  المصنفات األدبية والفنية وحماية الحقوق المجاورة. 
 المؤلف فز

  هذه المعاهدة (3)
عىل بعض الحاالت  عىل األطراف المتعاقدة أن تقض أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها فز

وعة لهيئة البث.  ر للمصالح المشر ّ  بغي  مي 
ً
را نامج وال تسبب رصز   ال تتعارض مع االستغالل العادي لإلشارة الحاملة لي 

 الخاصة الب 
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 12مالحظات توضيحية بشأن المادة 

امات المتعلقة بالتدابي   12المادة تحتوي  1.12 ز  التكنولوجية. عىل أحكام بشأن االلي 

  المادة  (1الفقرة )وأحكام  2.12
ز
، مع ما يلزم من تبديل.  18منقولة عن األحكام المقابلة لها ف  

 من معاهدة التسجيل الصون 

بع تفسي  الفقرة ) 3.12
ّ
  1ويت

ام أو . ( تفسي  األحكام المقابلة لها من معاهدة التسجيل الصون  ز وال تتضمن أحكام هذه المادة أي الي 
ستخدم فيها ال. هيئات البث باستخدام التدابي  التكنولوجيةتكليف ل

ُ
  ت
  الحاالت الب 

ز
تدابي  التكنولوجية وال تشي هذه األحكام إال ف

 بحكم الواقع. 

امج. وبناء عىل هذا الحكم، توفر األطراف  (2الفقرة )وتشمل  4.12 حماية التدابي  التكنولوجية الخاصة بتشفي  اإلشارات الحاملة لي 
نامج، مب  تم ذلك ألغراض إعادة اإلرسال المت رة حاملة لي 

ّ
 التشفي  بدون تضي    ح إلشارة مشف

ّ
عاقدة حماية قانونية كافية وفعالة من فك

 أو اإلرسال المؤجل إىل الجمهور. 
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 12المادة 
امات المرتبطة بالتداببر التكنولوجية ز  االلب 

   تتيح (1)
األطراف المتعاقدة حماية قانونية كافية وجزاءات قانونية فعالة ضد التحايل عىل التدابي  التكنولوجية الفعالة الب 

  ال تّضح بها هيئات البث المعنية أو ال 
  تقّيد األعمال الب 

  إطار ممارسة حقوقها بناء عىل هذه المعاهدة والب 
ز
 تستعملها هيئات البث ف

 يما يتعلق بأعمالها البثية. يسمح بها القانون، ف

رة  (2)
ّ
 التشفي  بدون تضي    ح إلشارة مشف

ّ
 من الحكم السابق، توفر األطراف المتعاقدة حماية قانونية كافية وفعالة من فك

ّ
دون الحد

نامج ألغراض إعادة اإلرسال أو اإلرسال المؤجل إىل الجمهور.   حاملة لي 
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 13المادة مالحظات توضيحية بشأن 

ورية إلدارة الحقوق 13المادة تحتوي  1.13 امات المتعلقة بالمعلومات الضز ز بع هذه المادة األحكام . عىل أحكام بشأن االلي 
ّ
وتت

  المادة 
ز
، مع ما يلزم من تبديل.  19المقابلة لها ف  

 من معاهدة التسجيل الصون 

2.13   
ز
هو ضمان االتساق مع األحكام المقابلة لها من معاهدة  (2الفقرة )و (1الفقرة )والغرض من عنارص منطوق األحكام الواردة ف

  
لت صياغة الفقرة ). التسجيل الصون 

ّ
د
ُ
 . " لتكييفها مع سياق حماية هيئات البث2("1وع

  نهاية  3.13
ز
، توضيح البنود الواردة ف  

تلك )"مب  كان أي عنض من  (2الفقرة )وتم، بالمقارنة مع أحكام معاهدة التسجيل الصون 
..."( من أجل تغطية جميع أوجه االستخدام الوجيهة لألعمال البثية. 

ً
نا  أو مقي 

ً
 المعلومات ملحقا

  تقوم 2ومن الواضح أن أحكام الفقرة ) 4.13
ورية إلدارة الحقوق تنطبق عىل البيانات الب  ( من هذه المادة بشأن المعلومات الضز

نامج    إشارتها الحاملة لي 
ز
 ألغراض عدة منها تحديد أعمالها البثية ورصدها، مثل العالمة المائية. هيئة بث بتضمينها ف

بع تفسي  المادة  5.13
ّ
.  13ويت  

حة تفسي  األحكام المقابلة لها من معاهدة التسجيل الصون 
 المقي 
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 13المادة 
ورية الدار  امات المتعلقة بالمعلومات الضز ز  ة الحقوقااللب 

 من األعمال  (1)
ً
  قوانينها عىل توقيع جزاءات مناسبة وفعالة عىل أي شخص يباشر عن علم أيا

ز
عىل األطراف المتعاقدة أن تنص ف

 عىل أي حق من ليعرف أن تلك األعمال التالية وهو يعرف أو، فيما يتعلق بالجزاءات المدنية، له أسباب كافية 
ٍّ
تحمل عىل ارتكاب تعد

ن من ذلك أو تسّهل ذلك أو تخفيه: الحقوق ال
ّ
  تشملها هذه المعاهدة أو تمك

 ب 

"1 ، ّ ورية إلدارة الحقوق؛عن علم و " أن يحذف أو يغي  ونية رصز  دون إذن، أية معلومات إلكي 

ونية رصز  ، عن علم،" أن يعيد 2" نامج مع علمه بأن معلومات إلكي  ورية إلدارة الحقوق قد ُحذفت إرسال إشارة حاملة لي 
  أو

ُ
ت دونغ ّ
 إذن.  ي 

  تسمح بتعريف هيئة البث  (2)
  هذه المادة، المعلومات الب 

ز
ورية إلدارة الحقوق"، كما وردت ف ُيقصد بعبارة "المعلومات الضز

نامج، وأية أرقام أو شفرات ترمز إىل  وط استخدام اإلشارة الحاملة لي  نامج، أو المعلومات المتعلقة بشر   الي 
ز
وعمل البث ومالك أي حق ف

نامج. تل  باإلشارة الحاملة لي 
ً
نا  أو مقي 

ً
 ك المعلومات، مب  كان أي عنض من تلك المعلومات ملحقا
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 14مالحظات توضيحية بشأن المادة 

ز إشاراتها  (1الفقرة )الغرض من أحكام  1.14 ط من هيئات البث تجهي  هو توفي  مرونة لألطراف المتعاقدة وتمكينها من أن تشي 
  
ز القانونز اط ذلك الوسم لإلشارات من شأنه تعزيز اليقي  ن من تحديد هوية هيئة البث المعنية. واشي 

ّ
امج بمعلومات تمك الحاملة لي 

 وتيسي  تطبيق الحقوق والحماية بموجب هذه المعاهدة. ويُ 
ً
ك لألطراف المتعاقدة مهمة إصدار أحكام أكير تفصيال ي 

ُ
ح أن ت قي 

 بخصوص تلك المعلومات. 

 بأحكام  حماية المعفاة من اإلجراءات الشكليةعىل مبدأ ال( 2الفقرة )تنص و  2.14
ً
ح ترجيحه رهنا  . (1الفقرة )الذي ُيقي 
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 14المادة 
 اإلجراءات الشكلية

  أن تكون اإلشارات الحاملة 
  قانونها الوطبز

ز
ط ف ط لحماية هيئات البث بموجب هذه المعاهدة، أن تشي  يجوز لألطراف المتعاقدة، كشر

 بشأن تلك المعلومات للقانون 
ً
وط أكير تفصيال ك مسألة تحديد شر ي 

ُ
ن من تحديد هوية هيئة البث. وت

ّ
امج مزّودة بمعلومات تمك لي 
  لألطراف المتعاقدة. 

 الوطبز

  هذه المعاهدة أو ممارستها ألي إجراء شكىل  
ز
 . آخر  ال يخضع التمتع بالحقوق والحماية المنصوص عليها ف

 

 [14]نهاية المادة 
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 15مالحظات توضيحية بشأن المادة 

ظ واحد بموجب أحكام المعاهدة وال ُيسمح إال بتحفقاعدة رصيحة بشأن التحفظات فيما يتعلق بالمعاهدة.  15المادة تضع  1.15
امج عي  الشبكات الحاسوبية من نطاق تطبيق 1)3)المادة  ز األطراف المتعاقدة من استبعاد إرسال اإلشارات الحاملة لي  ()ب((، لتمكي 

  أي وقت، إيداع إخطار لدى المدير العام للويبو بشأن التحفظ بموجب ذلك الحكم، 
ز
عند المعاهدة. ويجوز ألي طرف متعاقد، ف

  أي وقت. 
ز
 سحب ذلك التحفظ ف

ً
  وقت الحق. ويحوز للطرف المتعاقد أيضا

ز
 االنضمام إىل المعاهدة، أو ف

 بأحكام المادة  2.15
ً
 . اتتحفظ إبداء أية()ب(، ال ُيسمح ب1)3وبالتاىل  ورهنا

 وسيخضع هذا المبدأ للمفاوضات بشأن الصيغة العامة للحماية بموجب المعاهدة.  3.15

 

 [15حظات التوضيحية بشأن المادة ]نهاية المال 
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 15المادة 
 التحفظات

 بأحكام المادة 
ً
 ال ُيسمح بإبداء أية تحفظات عىل هذه المعاهدة. ()ب(، 1)3رهنا

 

 [15]نهاية المادة 
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 16مالحظات توضيحية بشأن المادة 

وع المعاهدة فيما يتعلق  16تحتوي المادة  1.16   تحكم تطبيق مشر
  تمت قبل دخول المعاهدة عىل األحكام الب 

بأوجه اإلرسال الب 
عدت صيغة المادة 

ُ
ز النفاذ أو بعد ذلك. وتشي  عبارة "أوجه اإلرسال" إىل إعادة اإلرسال واإلرسال المؤجل. وقد أ حة  16حي  المقي 

بع هذه الصيغة نموذج الفقرات 
ّ
وع المعاهدة قيد النظر. وتت  لحماية هيئات البث بموجب مشر

ً
من  19من المادة  4و 3و 1خصيصا

 . ز  معاهدة بيجي 

ز النفاذ 1وبموجب الفقرة ) 2.16   تتم عند دخول المعاهدة حي 
(، ستكون األطراف المتعاقدة ملزمة بمنح الحماية ألوجه اإلرسال الب 

ز النفاذ. وبفضل هذا المبدأ، ومن خالل تطبيقه من قبل أكي  عدد ممكن   تتم بعد دخولها حي 
من األطراف  ولجميع أوجه اإلرسال الب 

المتعاقدة، سيتسبز إرساء أساس لتطبيق هذا الشكل الجديد من الحماية بطريقة موحدة. وستمتد الحماية لتشمل كل أوجه اإلرسال 
ز النفاذ.   من لحظة دخول المعاهدة حي 

ز هذه المادة بوضوح أن الحماي2وتستخدم الفقرة ) 3.16 ح ( المبدأ الراسخ الخاص بعدم رجعية األثر. وتبي ّ   يمنحها الصك المقي 
ة الب 

  تمنحها المعاهدة ال تخّل بأية أعمال منجزة قبل 
، عىل أن الحماية الب 

ً
ال تشي بأثر رجغ  بالمعبز الصحيح للعبارة. فه  تنص، أوال

  هذا الحكم، تشي  عبارة "األعمال المرتكبة" إىل أعمال استخدام إرسال أو استغالله
ز
ز النفاذ. وف   الوقت  دخول المعاهدة حي 

ز
تمت ف

 .
ً
مة سابقا ، الحقوق المكتسبة واالتفاقات المي 

ً
 بموجب المعاهدة. وتكفل هذه المادة، ثانيا

ً
 الذي لم يكن فيه ذلك اإلرسال محميا

  بدأت بطريقة قانونية قبل 3وتسمح الفقرة ) 4.16
( لكل طرف متعاقد باتخاذ ترتيبات انتقالية بشأن استخدام أوجه اإلرسال الب 

ز دخول ا ز النفاذ. والغرض من هذا الحكم هو ضمان التطبيق السلس للحماية دون الحاجة إىل إجراء مفاوضات جديدة بي  لمعاهدة حي 
ز مستخدم إرسالها. وستكون لألطراف المتعاقدة حرية اختيار صيغة األحكام االنتقالية: يجوز لها أن تنص عىل  هيئة البث األصلية وبي 

تيبات.   مدة محدودة لتلك الي 

  اللجوء إىل بديل وهو استخدام أحكام المادة  5.16
   18وسيكون من الممكن النظر فز

من اتفاقية برن، مع ما يلزم من تبديل، كما تم فز
  الواقع، سيكون أثر المادة 

. وفز  
 إىل حد كبي  مع أثر المادة 3( و)1)16معاهدة التسجيل الصون 

ً
حة متسقا  من اتفاقية برن.  18( المقي 

  المادة غي   6.16
بع فز

ّ
 مع هذه المعاهدة. وهناك عدة أسباب كامنة وراء ذلك.  18أن النهج المت

ً
 من اتفاقية برن غي  متوافق تماما

، ال تسمح المادة  - 
ً
 من الحماية بأثر رجغ   من اتفاقية برن رصا 18أوال

ّ
وع 2)16المادة  كما تسمح بذلكحة بالحد ( من مشر

 المعاهدة؛

  بعض الح3)18أحكام المادة  وعالوة عىل ذلك، فإن -
 حول ( من اتفاقية برن بشأن األحكام االنتقالية قد أثارت، فز

ً
االت، شكوكا

ها الصحيح؛  تفسي 

  ه  بمثابة ال - 
ز القانونز  بأكملها؛ 16مبدأ التوجيه  للمادة والحاجة إىل اليقي 

، ال تحتوي اتفاقية برن عىل أحكام واضحة بشأن األعمال المنجز  - 
ً
ا مة قبل دخول تلك وأخي  ة والحقوق المكتسبة والعقود المي 

ز النفاذ.   االتفاقية حي 

  األخذ عىل األقل بالمادة  7.16
  للدول األعضاء أن تنظر فز

  الواقع، ينبغز
بع 2( و)1)16وفز

ّ
حة، بغض النظر عن النموذج المت ( المقي 

 . 16فيما يخص بقية أحكام المادة 

 

 [16المادة ]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن 
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 16المادة 
  
 التطبيق الزمنز

ز  (1)   تتم عند دخول هذه المعاهدة حي 
  هذه المعاهدة ألوجه اإلرسال الب 

ز
تمنح األطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها ف

ز النفاذ بالنسبة إىل كل طرف متعاقد.    تتم بعد دخول هذه المعاهدة حي 
 النفاذ ولجميع أوجه اإلرسال الب 

مة أو حقوق مكتسبة قبل دخول ال تخ (2)   هذه المعاهدة بأية أعمال مرتكبة أو اتفاقات مي 
ز
ّل الحماية المنصوص عليها ف

ز النفاذ بالنسبة إىل كل طرف متعاقد.  هذه  المعاهدة حي 

 قانونية بخ (3)
ً
 انتقالية تنص عىل أن أي شخص زاول أعماال

ً
يعاتها أحكاما   تشر

ز
صوص إرسال يجوز لألطراف المتعاقدة أن تضع ف

  المادة 
ز
  نطاق الحقوق المنصوص عليها ف

ز
 بخصوص اإلرسال ذاته ف

ً
ز النفاذ، يجوز له أن يباشر أعماال  7قبل دخول هذه المعاهدة حي 

ز النفاذ بالنسبة إىل األطراف المتعاقدة المعنية.   بعد دخول هذه المعاهدة حي 

 

 [16]نهاية المادة 
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 17مالحظات توضيحية بشأن المادة 

ز وأحكام . عىل أحكام بشأن إنفاذ الحقوق 17المادة تحتوي  1.17 تعديل قدر طفيف من الهذه المادة منقولة، مع من  2و 1الفقرتي 
  المادة والتوضيح

ز
.  23، عن األحكام المقابلة لها ف  

 من معاهدة التسجيل الصون 

2.17   
ز
كمل البند العام الوارد ف

ُ
هيئات الممنوحة لي  المعنية عىل كل الحقوق والحماية بحكم تنطبق بموجبه التداب (1الفقرة )واست

 البث بموجب هذه المعاهدة. 

بع  3.17
ّ
ورية للمادة 2)23أحكام المادة  (2الفقرة )وتت ، وتحتوي عىل كل العنارص الضز  

من  1.41( من معاهدة التسجيل الصون 
 اتفاق تريبس. 

 من اتفاق تريبس.  2.41منقولة عن أحكام المادة  (3الفقرة )و 4.17

 

 [17]نهاية المالحظات التوضيحية بشأن المادة 
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 17المادة 
 أحكام عن إنفاذ حقوق هيئات البث

وتكون التدابي   تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تأخذ، وفقا ألنظمتها القانونية، التدابي  الالزمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.  (1)
 نية قابلة للتطبيق عىل كل الحقوق والحماية الممنوحة لهيئات البث بموجب هذه المعاهدة. المع

(2)  
ٍّ
عىل الحقوق  تكفل األطراف المتعاقدة أن تتيح قوانينها لهيئات البث إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابي  فعالة ضد أي تعد

  ذلك توقيع الال أو
ز
  تغطيها هذه المعاهدة، بما ف

 أمام حدوث حماية الب 
ً
ل رادعا

ّ
  تشك

جزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات الب 
 تعديات أخرى. 

عادلة ومنصفة. وال تكون تلك اإلجراءات معقدة هيئات البث ب الخاصةتكون اإلجراءات المتعلقة بإنفاذ الحقوق والحماية  (3)
فة بدون داع، أو مشتملة عىل ُمهل زمنية غي  معقولة أو غي   أو

ّ
رة. مكل ّ  مي 

 

 [والوثيقة 17]نهاية المادة 
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