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 مشراع معوهد  بشأن محوية هيئوت البث
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 بشأأن الاقرتاح اجلديدمالحظة متهيدية 

دراجه مضن النص احلايل يف  ضايف من الياابن من املقرتح اإ هذا الاقرتاح اجلديد بشأأن حامية هيئات البّث هو اقرتاح اإ
 ..SCCR/24/10 Corr الوثيقة

جياد خمرج ملناقشاتنا املطّوةل حول نطاق التطبيق والسري قدما ابملناقشات لعامتد  الهدف الرئييس من هذ الاقرتاح هو اإ
ننا نركز فقط عىل مسأأةل واحدة: هل تشمل هذه املعاهدة الإشارات املرسةل عرب الش بكة املعاهدة اجلديدة.  ذلكل، فاإ

)اثنيا(، ويه تنص عىل أأن الإشارات املرسةل 1، تضاف مادة جديدة، يه املادة احلاسوبية أأو ل تشملها؟ ويف اقرتاحنا هذا
 عرب الش باكت احلاسوبية تندرج مضن نطاق تطبيق هذه املعاهدة.

ىل النص املوّحد، يف الوثيقة  ح يف دورة اللجنة الرابعة والعرشين عام .SCCR/24/10 Corrابلستناد اإ ، 8028، اذلي اقرتر
املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث. ول تزال بعض املسائل دون حّل. وخنّص ابذلكر نطاق تطبيق هذه انقش نا مرشوع هذه 

تيان ابحلل وادلفع  ذا سامه اقرتاحنا يف الإ املعاهدة واذلي ابت من أأصعب القضااي املس تعصية. وس نكون سعداء جدا اإ
ىل الأمام. وبطبيعة احلال، حنن منفتحون لبدائل أأخرى ىل مناقشات فامي بني ادلول الأعضاء يف دورات  مبناقشاتنا اإ ونتطلع اإ

ضافية يف ضوء اللجنة املقبةل.  دخال تعديالت عىل هذا الاقرتاح أأو اقرتاحات اإ ن حكومة الياابن حتتفظ حبقها يف اإ مث اإ
 ات البّث قريبا.املناقشات ادلولية أأو احمللية الالحقة. ونأأمل يف أأن يكون هذا مفيدا يف اعامتد معاهدة جديدة بشأأن هيئ
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 )اثنيا( )حامية الإشارات املرسةل عرب الش باكت احلاسوبية(1مالحظة توضيحية بشأأن املادة 

 تنّص رصاحة عىل أأن نطاق امحلاية اليت تتيحها املعاهدة تشمل حامية الإشارات املرسةل عرب الش باكت احلاسوبية. (2الفقرة )

 يسربشأأن الاعامتد ويحمك  ه( من اتفاقية برن، وهو مفهوم معرتف به معوما عىل أأن8)اثلثا()21تتّبع مفهوم املادة  (8الفقرة )
مبدأأ املعامةل ابملثل يف أ ن واحد. وتنص هذه الفقرة عىل أأن هيئات البّث وهيئات البث الكبيل يف طرف متعاقد حيق لها أأن 

ذا اكن الطرف  "2: "ت احلاسوبية يف طرف متعاقد أ خر وفق الرشو  التاليةتطالب حبامية الإشارات املرسةل عرب الش باك اإ
شارات املرسةل عرب الش باكت احلاسوبية،  ليه هيئات البث وهيئات البث الكبيل يتيح امحلاية أأيضا لالإ املتعاقد اذلي تنمتي اإ

 .فيه ترطلب امحلايةذلي اويف حدود امحلاية اليت يتيحها الطرف املتعاقد  "8"

تنّص عىل أأن الترشيع احمليل للك طرف متعاقد ميكنه أأن حيّدد نطاق امحلاية وتدابريه اخلاصة وفقا  (3)الفقرة 
 (.2)اثنيا()1 للامدة

 

 )اثنيا(1املادة 
 حامية الإشارات املرسةل عرب الش باكت احلاسوبية

شارات الإ ابتمتتع هيئات البث وهيئات البث الكبيل  (2) رسالها عدا اإ شارات اإ شارات محلاية يف إاإ رسال حسب الطلب   اإ
 [ عرب الش باكت احلاسوبية.املتغرّي لأعاملها البثيةالإرسال املتوازن وغري 

ذا مسح هبا ترشيع الطرف املتعاقد اذلي 2ل جيوز املطالبة ابمحلاية املنصوص علهيا يف الفقرة ) (8) ل اإ ( يف طرف متعاقد اإ
ليه هيئات البث وهيئات البث الكبيل، ويف   احلدود اليت سيسمح هبا الطرف املتعاقد اذلي ترطلب امحلاية فيه.تنمتي اإ

 ( لترشيع الطرف املتعاقد اذلي ترطلب فيه امحلاية.2خيضع النطاق والتدابري اخلاصة ابمحلاية املمنوحة يف الفقرة ) (3)

 

 

 إهناية الوثيقة[

 

 


