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  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةاللجنة الدائمة املعنية 

  ونعشروالالثانية  الدورة

 2011ن يويو 24 إىل 15من جنيف، 

  عناصر ملشروع معاهدة بشأن محاية هيئات البث
ئات من إعداد شأن حامية  ية  شاورات غري الر ي ريس ا ب مس همل بث ئ لا

يف يويم   2011 أبريل 15 و14جناملعقودة يف 
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 مقدمة .أوال

يـة حبـق املؤلـف واحلقـوق اجملـاورة يف نـومفرب  .1 نـة ادلامئـة ا رشين  نوفقا خلالصات ادلورة احلادية وا للج ، 2010ملعلع
نظمـة العا2011 أبريل 15 و14ان يف دعق بني يف ا شاورات غري رمسي لألعـضاء واملـرا يف اجامتع  مل يف  مل م قن يـة ج

بث ئات ا شأن  لية الفكرية   ي هب يح . للملك يـون هممـة تو يه خـرباء  شاورات اذلي اشرتك  ضـوقد توىل اجامتع ا ن تقمل ف
باع هنج قامئ  يدي عرب ا ناها ا بث  ئات ا تحديث حامية  ها صةل  ية العالقة اليت  نولو ية وا تالقضااي ا تقل مبع ل ي ب لن ه ل ج لتك لتق

ث تعقد من لعىل اإلشارات وتقدمي اقرتاحاهتا يف ادلورة ا نة اليت  رشين  ية وا سـا للج لع  .2011ن يويو 24 إىل 15ن

ية اليت عقـدانها يف أبريـل  .2 شاورات غري الر مسوقد أبرزت ا ية و2011مل نوات املا بـث يف ا ضـ تطـور ا سـ  تطـورلالـل
تقدمــةيف  ّاملطــرد يــات ا نولو تخدام ا ملا جســـ يــة اجلديــدة . لتك نولو تطــورات ا هــور املزيــد مــن ا توقــع  جومــن ا تك لظ ل مل
رسي يع . عةلوا يادي يف  نة اإلشارات أمر ا شاورات أن قر مجوأوحضت ا ت ص هواتـف احملمـوةل ادلعاماتعمل ل، مبـا فهيـا ا

بكة ترصة عىل  /لشـوا يدية ادلعاماتمقاإلنرتنت، ومل تعد  يةلتقل ا ساتل والاكبل والـرتددات األر ضـثل ا ل بـارا . م عتوا
بـو عـام  ية العامـة للو يلوالية ا نـ، فقـد أاثرت هـذه 2006مجلع مترار يفارصلعا ئةل حـول جـدوى الا ســ أ ياغة ســ صـ 

شأن حامية  برشوع معاهدة  بث ال م لئات ا نولويجيهي تطور ا لتككرتث  يلمدى  ولل . لقبوجاهة معاهدة من هذا ا
تطورتأثري  يراعىأن ينبغي و نولويج لا ية حتديداادلعاماتيف  لتكا تعلقـة مراعاة اتمة  مق الر بـني مـن القـضااي ا ملكام  يت

تظاهرات  لبث ا بريب نة اإلشارات بقدر  يث حتدث قر ية  كالراي ص  .حض

ية حبـق املؤلـف  .3 نة ادلامئة ا ية تقدم إىل ا شاورات، جاء الاتفاق بأن يعد الريس ويقة غري ر نوخالصة  للج مس ث ملعللم ئ ً
هــا يف يويــو  نواحلقــوق اجملــاورة يف اجامت نــة 2011ع نــارص ا ملمك وتعــرض ا شأن حاميــة ألجــل لع بــرشوع معاهــدة  مــ

ب بث  طئات ا ل ياهي نولو جقا لهنج حمايد إزاء ا بـادةل يف اجـامتع سو. لتك تند هـذه الويقـة إىل العـروض واآلراء ا ملث تـست
شاورات اذلي عقد يف أبريل   .2011ملا

بـارة عـن اقرتاحـات يقـدهما الـريس وتـريم إىل  .4 يـة  يـة احلا ية، فالويقة غري الر شاورة غري الر تاجئ ا ئووفقا  ع ل مس ث مس مل لن
ية  نارص ا نظر يف ا لعملا لع رشوعل نة ألجل  يا ا مـادل بـث، ممـا حيـدث ة معاهـدملمكن ئـات ا شأن حاميـة  ّ جديـدة  ل ي هبـ

نولـويج اجلديـد  بث يف الوسـط ا ياجات هجات ا يد ادلويل ويليب ا لتكحاميهتا عىل ا لح ت همـة مـع مراعـاةلصع مل أداء ا
ندة من  بو مجعية ملسـا ها (2007العامة عام يالو هـا احملـدد وموضـو عأهداف امحلايـة ونطا نـارص وتر). ق لعاعـي هـذه ا

ندا بو، وال سـامي أحدث الاقرتاحات اليت قدمهتا حكومات  كاقرتاحات ادلول األعضاء يف الو يـاابن1ي نـوب 2ل وا ج و
يا بـادةل إاب2006  الـيت تعـود إىل SCCR/15/2ث، الويقـة3يقأفر ّ والعـروض واآلراء ا شاورات غـري ملت ملـن اجـامتع ا
شوراتل املذكور أعاله وما قدمه اخلرباء االرمسي ساهامت و شاركون من  ميون ا م مل  .تقن

يا بث .ناث ئات ا شأن حامية  رشوع معاهدة  لنارص ألجل  ي ب م  هع

 األهداف )أ(

بة وف .5 نا بث توفري حامية قانوية  ئات ا شأن حامية  رشوع معاهدة  ياغة  هدف من  ســبغي أن يكون ا ن ل ي ب م مص ل هن عـاةل ي
بث من الاتفاع ب نئات ا ل بث اخلاصة دون ترصحي، ولهي رشوع املعاهـدة لإشارات ا بغي أال يراعى يف  مـمعلوم أنه  ين

 .الربامج احلامةل لإلشاراتإال 

بث حمصورا يف  .6 يث مل يعد ا تقارب  لويف زمن ا رشوع املعاهـدة إىل مـا ادلعاماتحل ند  بغي أن  يدية،  مـ ا تتقل سن يـي ل
 :ييل

بثهنج قامئ عىل اإلشارات ال حيول دون - ئات ا ثارية  نح حقوق ا ل  لهي ئ  ؛سـتم
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يع وهنج حمايد إ - بث يف  ئات ا بة  نا توفري حامية  يا  نولو مجزاء ا ل ي سـ لهل م ج تعلـق ادلعاماتلتك شاط  م اليت فهيا  ن
بث  ؛لاب

تخدامدعامة واملصدر دعامةمتيزي بني لاو -  .4سـ الا

بار  .7 بغي ا عتو بث  اجلديدعاهدةمرشوع املين ئات ا شأن حامية  ل  ي يصاكهب نـاين اتمكيل  بو ادلوية محلايـة  ية الو ف التفا لق ي
ت ئات اإلذاعة احملررة يف روما يف مناألداء و يالت الصوية و ّجي ا ي ت هسج توبر 26لت  .1961ك أ

 موضوع امحلاية )ب(

بث .8 بـث . لمبوجب الهنج القامئ عىل اإلشارات مفوضوع امحلاية هو ا لوهذا الهنج رضوري يك نـضمن بقـاء مـضمون ا
 .األسايس خارج نطاق الصك

بغ .9 يدا عن احلؤول دون إدراج تعاريف أخرى،  ينو نـارص مـن بع ية عىل األقـل  تا تعاريف ا ترب ا عي أن  ل ل ل مـرشوع تع
بث ئات ا شأن حامية  لمعاهدة  ي  :هب

بث "مبصطلحيقصد  -  "لا

بديل ( تلفزيوية إرسال ) 1لا ية أو ا نالربامج اإلذا ل نادا إىل ناليت خضعت للموتاجع هور، ا ها ا ت ليك  مجل سبل . جـدول بـرامجيسـتق
ثا ترب  يع ما يرسل هبذه الطريقة  ًو ب يع يةمج ية أو ال ساتل أو بوسـائل  سـلك، سواء أرسل عـرب ا سـلك  وسـواء اكن جمفـرا أم ال لـ

بثأن طاملا  لئات ا يح وسائل فك جتفري اإلرسال هي  تاح مبوافقهتا؛تأو تت 

بديل ( ُية ) 2لا ت تـاح اإلشـارة معل يث  نقطة  ئة بث انطالقا من نقطة املصدر، ويه ا ثة من  تتقط مبوجهبا اإلشارة ا ل ي بع حل ه ملن
تُسق الهنايئ ملضموهنا وليف ا يـة، ونقل إىل أي ماكن من أماكن اإلرسال املقصن  مـصطلحفـرس ينودة بوسائل اتصاالت إلكرتو

بث" ثل هذه اإلشارات حتمل صورا و. وفق ذكل" لا هور/مومعلوم أن  ها ا مجلأو أصواات موهجة   .ليسـتقبل

بث"بعبارة يقصد  - لئة ا بادرة موتـا" هي تخذ  يان القانوين اذلي  نا مي تجـةج لك ها يف و ملنالـربامج ا لنظـمي إرسـا ت
هـامجلهـور م اتربامج وتـوىل إعـالشلك جمفر أو غري جمفر ووفقا جلـدول الـ ية  جمجبـدول برا سؤو لتحمةل ا ملـ مـ

تاج الربامج ندرج يف إ هور بلك ما  تحريرية ألجل إعالم ا نالقانوية وا ي ل  ؛مجلن

يةرب نقل بث إذاعي أو برانمج تلفزيوين ع" اإلشارة"يقصد مبصطلح و - يةل إلكرتو نو  ؛سـ

ثل مصطلحاتتعريف و - ية" و5"إرسال"م أخرى  يةل اتصال إلكرتو نو  .6"سـ

نطاق احملدد )ج(  لا

بارات   لأويةعتا

بثمتنح  .10 لئات ا  . امحلاية مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورةهي

سموع .11 نارص ا نارص املرية وا رشوع املعاهدة عىل لك من ا بق امحلاية اليت يوفرها  بغي أن  ملو لع ئ لع م تط  .ة للربامجين

                                                           

ية العامة لعام  4 بارا لوالية ا يزي وا هذا ا مجلعبقا  ت مت عط ل تعني أن 2006ل نطلق اإلشارة حرصدعامة املصدرقترص تي،  يث  ت من   ادلعاماتا عىل ح
يدية كام يه احلال يف  هوايئ أوجه اإلرساللتقلا سه  لا ئة بث، ويف الوقت  تع ابمحلاية بصفة  تأهل  ساتل وأبراج اإلرسال وغري ذكل ألجل ا نفوا ي مت ل هل لل

نح متعني  بث  ي ية توفري امحلايلهجات ا رش اإلشارات  يث  تغالل  يع دعامات الا بغاكمل امحلاية إلشاراهتا عىل  ن سـ تمج بث ح ية من الاتفاع مما  ية ا ن لفعل
 .دون ترصحي

ها بواسطة انقل إلكرتوين" إرسال"يقصد مبصطلح  5 يل  لبعث صور مرية أو أصوات أو  ث  .متئ

ية"تعريف  6 تعريف مصطلح " ناتصاالت إلكرتو بيربط   ".إشارة"ت
بارة  ية"بعيقصد  بال أصوات أو صور مرية أو" ناتصاالت إلكرتو ئإطالق أو إرسال أو ا  غري ذكل من اإلشارات الواحضة سواء املصحوبة سـتق

شاهبة،  يةل  ية أو بأية و نا هرو ية أو بأنظمة برصية أو  نا هرو ية أو  ية أو موجات إذا نا مبأصوات أو من دوهنا عرب وسائل  سـ سـ مغ سـ مغ ع سـ يمغ ي طي ط كط ك
ساعدة انقل مادي أو من دونه  .مبسواء  
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يدات وضامانت املصلحة العامة .12 ناءات وا تفاع مبوجب الا ترصحي ابال بغي أن تغطي احلقوق ا يو ن لتقل ث تن  .سـي

ها    .13 شمل إال الربامج الـيت تر يث ال  رشوع املعاهدة  بغي أن يوسع نطاق امحلاية املوفرة مبوجب  سـلو ين حب م هيئـات ي
بث  بث لا سابقة  للواملواد املرسةل ا يـة واملوهجة إىل هذهل يع ا نفات وغريهـا مـن املوا شمل ا ئات، وال  حملم ا ضـ ملص ي لهي

نطوي علهيا املواد املرسةل وال أية مواد آيةل للمكل العام  .تاليت 

ية  عأحاكم موضو

ها .14 رشوع املعاهدة املواد املعاد إرسا ترص موضوع امحلاية مبوجب أحاكم  لبغي أال  يق من  .ي

نظر إىل إرسال  .15 بغي ا لو بث ين لئات ا هاهي باكت احلاسـوية عـىل أنـه بـث  بطجمبرا تغرية عرب ا نة وغري  ٌريقة مزتا ب لشـ م م
رشوع املعاهدة ها مبوجب  بغي أن توفر هل امحلاية  مو س نفن  . ي

 امحلاية

تع .16 بغي أن  رشوع املعاهدة  متمبوجب أحاكم  تم بث  ين لئات ا نح ترصحي مبا ييلهي ثاري يف  مابحلق الا  :سـتئ

يةل مبا فهيا توفري - هورها عرب أية و سـإعالم  نفـاذ إلهيـا مـنمج هور عىل حنو ميكـن أي فـرد مـن ا ها  ل برا للجم  جم
تاره بصفة فردية؛  خيماكن ويف وقت 

نا إلحراز مزااي جتارية؛  - ها  علعرض برا  جم

بث وموهجة - تخدام مادة مرسةل سابقة  للا  . إلهيمسـ

تني األخريتني أعاله فإن  .17 تعلق ابألشطة املذكورة يف الفقرتني الفر يوفامي  ن بدل لترشيعه يعود عي حيث تطلب لل ادلاخيل 
رشوط اليت ميكن مبوجهبا  أن حيددحامية هذا احلق بة وفعاةلل ا نا ته، رشيطة أن تكون هذه امحلاية  سـممار  .مسـ

رشوع املعاهدة )د( منارص أخرى هممة يف   ع

ية املـذكورة أعـاله يف الفقـرات  .18 نـارص األسا ســفضال عن ا نطـاق ) ج(موضـوع امحلايـة و) ب(األهـداف و) أ(لع لا
بثاحمل ئات ا شأن حامية  ية ألجل معاهدة  تا نارص ا نظر أيضا يف ا بغي ا لدد،  ي ب ل ل لع هل  :ين

يدات؛ - ناءات وا لتقيالا  سـتث

شأن إدارة احلقوق؛ - تجفري واملعلومات  بحامية ا  ل

يا للحامية؛ -  ناملدة ادل

يد الوطين واإلنفاذ والعالقة مع الاتفا - ثل املعامةل عىل ا ية  لصعأحاكم أخرى ونود  معل  .قيات األخرىمب
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