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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018نومفرب  30 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 الدورة السابعة والثالثون
 2018نومفرب  30إىل  26جنيف، من 

ع بشأن التعاريف وموضوع احلماية و
َ
 احلقوق املزمع منحها وقضايا أخرىنص موحد ومراج

 الرئيس من إعداد
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 وقضااي أخرى نص موحد ومراَجع بشأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها

 التعاريف أوال.

 ألغراض هذه املعاهدة:

ويعترب لك إرسال ؛ ليس تقبلها امجلهور السلكيةأو  سلكيةبوسائل لربانمج إما إشارة حامةل يقصد بلكمة "بث" إرسال  (أ)
أتيحت  حال" أيضا؛ ويعترب إرسال إشارات جمفَّرة من ابب "البث" يف البثمن ذكل القبيل يمت عرب الساتل من ابب "

لش باكت احلاسوبية من وال تعترب أشاكل اإلرسال اليت تمت عرب ا .من قبل هيئة البث أو مبوافقهتاللجمهور وس يةل فك التجفري 
يف اإلطار التنظميي الوطين  ألغراض هذه املعاهدة ال يؤثر تعريف هيئة البثخالل مبا تقدم، . ودون اإلابب "البث"

 لألطراف املتعاقدة.

ة إلكرتونيا وحامةل لربانمج كام أرسلت يف األصل ويف أي نسق  (ب) يقصد بعبارة "إشارة حامةل لربانمج" انقةل موَّلَّ
 الحق. شلكي

نة من صور أو أصوات أو من لكهيام أو من متثيالت لها.يقصد بلكمة "برانمج" مادة حيّة  (ج) ةل مكوَّ  أو مسجَّ

يأخذ املبادرة ويتحمل املسؤولية التحريرية للبث، مبا يف ذكل مجع يقصد بعبارة "هيئة بث" الشخص املعنوي اذلي  (د)
مج عرب ش بكة حاسوبية مضن تعريف وال تدخل الهيئات اليت ترسل إشارهتا احلامةل لربان]وجدوةل الربانمج احملمول ابإلشارة. 

 1.[ث""هيئة الب

 ةأيقبل  من]تُبث[ حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأية وس يةل إرسال إشارة يقصد بعبارة "إعادة إرسال"  )ه(
ش به عىل حنو مزتامن أو سواء ، أو من قبل خشص يعمل ابلنيابة عهناخالف هيئة البث األصلية أخرى  []خشص[هيئة]

 .[مؤجلأو مزتامن ]

مؤجل يمت عىل حنو  [حامةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأية وس يةلإشارة ]إرسال ش به مزتامن"  "إرساليقصد بعبارة  ()و
 لإلشارة احلامةل لربانمج.لتسهيل اإلرسال التقين  فقط يف حدود ما يلزم ملراعاة الفارق يف التوقيت أو

مؤجل يف يمت عىل حنو  مةل لربانمج ليس تقبلها امجلهور بأية وس يةلحاإشارة  إرساليقصد بعبارة "اإلرسال املؤجل"  ()ز]
يف ذكل اإلرسال بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ إليه من ماكن ويف زمان  مبا الزمن، غري اإلرسال ش به املزتامن،

 [خيتارهام لك فرد مهنم.

هيئة بث، أو إىل هيئة تعمل ]أو من قبل[ واملرسةل إىل اإلشارة احلامةل لربانمج " بثلل  ةسابقإشارة "يقصد بعبارة  )ح(
 ألغراض اإلرسال الالحق للجمهور. ابلنيابة عهنا،

                                         
ال يؤثر تعريف هيئة البث يف اإلطار التنظميي الوطين للطرف املتعاقد خبصوص ألغراض هذه املعاهدة، : "هيئة البث"بيان متفق عليه بشأن تعريف  1

 البث. أنشطة
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احلية  ارساالهتإل شاهبام ويكون  مؤجلو حن عىلاذلي تبثه هيئة بث  " اإلرسالاملطابق املؤجل يقصد بعبارة "اإلرسال ])ط(
 [3 2.عدد حمدود من األسابيع أو األشهرلمتاحا للجمهور و  اخلطية

 

  

                                         
اإلعادة عرب اإلنرتنت، وخدمات تشمل اإلرساالت املؤجةل املطابقة : و"اإلرساالت املؤجةل األخرى" "إلرساالت املؤجةل املطابقةا"بيان متفق عليه بشأن  2

األحداث الرايضية املوازية، والتغطية اإلضافية لألخبار أو الربامج، "اإلرساالت املؤجةل األخرى" وتشمل . والعروض املس بقةاس تدراك الربامج حسب الطلب، 

 .الكتالوجات حسب الطلبو ، قنوات البث الرصفة عىل اإلنرتنت حسب الطلبو ، ضافية، وبرامج ما وراء الكواليسواملقابالت اإل
عىل خمتلف اس تخدامات القطاع يف لك  إلبقاءلارة مس تخدمة يف التعريف عن قصد هذه العب :"عدد حمدود من األسابيع أو األشهرل"بيان متفق عليه بشأن  3

 واإلعادة عرب اإلنرتنت.خدمات اس تدراك الربامج فرتة متديد أحناء العامل من حيث 
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 موضوع امحلاية اثنيا.

 مبا فهيا اإلشارات السابقة للبثإىل اإلشارات احلامةل للربامج كبث امحلاية املمنوحة بناء عىل هذه املعاهدة فقط  متتدّ  (1)
 .متتّد إىل الربامج املتضمنة فهياوال نيابة عهنا، ابل أو هيئة البث اليت ترسل من قبل 

 :1البديل 

]مبا يف ذكل اإلرسال بأية وس يةل [ أو املؤجل]أيضا ابمحلاية لإلرسال املزتامن أو ش به املزتامن  تمتتع هيئات البث "1("2)
 بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ إليه من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.[

وز لألطراف املتعاقدة تقييد حامية اإلرسال املؤجل مبا يف ذكل اإلرسال بطريقة ميكن ألفراد من امجلهور النفاذ إليه جي "2" ]
 من ماكن ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم.[

لفقرة جيوز لألطراف املتعاقدة تقييد امحلاية املمنوحة لهيئات البث من الطرف املتعاقد اآلخر اذلي خيتار تطبيق ا "3" ]
متتع هبا هيئاته للبث يف ذكل الطرف املتعاقد[.2الفرعية "  "، يف احلقوق اليت ت

 تمتتع هيئات البث أيضا ابمحلاية ملا ييل: (2)]:2البديل 

 اإلرسال املزتامن؛ "1"

 واإلرسال ش به املزتامن؛ "2"

 واإلرسال املؤجل املطابق. "3"

 .ؤجل آخرمرسال ي إأن تمتتع هيئات البث ابمحلاية ألجيوز  "1("3)

بث اتبعة لطرف متعاقد آخر ابحلق املشار إليه يف الفقرة  جيوز لألطراف املتعاقدة أن تنص عىل أن تمتتع هيئة "2" 

 [" أعاله فقط إذا اكن ترشيع ذكل الطرف املتعاقد اآلخر ينص عىل منح حامية مماثةل.1الفرعية "
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 احلقوق املزمع منحها لثا.اث

 :1البديل 

 .بأية وس يةلإىل امجلهور إشارهتا احلامةل لربانمج إعادة إرسال بيف الترصحي الاس تئثاري تمتتع هيئات البث ابحلق  (1)]

بطريقة ميكن ألفراد من بإعادة إرسال إشارهتا احلامةل لربانمج يف الترصحي الاس تئثاري تمتتع هيئات البث ابحلق  (2)
 [ويف زمان خيتارهام لك فرد مهنم. امجلهور النفاذ إلهيا من ماكن

 :2البديل 

 .بأية وس يةلإىل امجلهور إشارهتا احلامةل لربانمج إعادة إرسال بيف الترصحي الاس تئثاري تمتتع هيئات البث ابحلق  "1"(1)]

 "1"(1) جيوز ألي طرف متعاقد أن يعلن، يف إخطار يودعه َّلى املدير العام للويبو، أنه لن يطبق أحاكم الفقرة "2"
الطرف املتعاقد ، رشط أن مينح ذكل ، أو أنه س يحد من نطاق تطبيقها بطريقة أخرىحاالت إعادة اإلرسالإال عىل بعض 

، من مهنا وفعاةل لهيئات البث ضد إعادة إرسال إشاراهتا احلامةل للربانمج إىل امجلهور بأية وس يةل، دون ترصحي اكفيةحامية 
 اجملاورة. احلقوق " وحق املؤلف أو1("1امجلع بني احلق املنصوص عليه يف املادة )خالل 

امجلع بني احلق املنصوص عليه يف يتعني عىل األطراف املتعاقدة اليت متنح امحلاية لهيئات البث عن طريق  (2)
ق ح" أن تنص عىل أنه جيوز لهيئات البث إنفاذ 2("1املادة ) كام تسمح بهوحق املؤلف أو احلقوق اجملاورة  "1("1) املادة

من بذكل هيئات البث ترصحي ل  ما دامضد إعادة إرسال اإلشارة احلامةل للربامج بدون ترصحي،  املؤلف أو احلقوق اجملاورة
 [4مبوجب القانون الوطين للطرف املتعاقد. اجملاورة يف الربامجاملؤلف أو احلقوق  ماليك حق

 وس يةل. تمتتع هيئات البث أيضا ابحلق يف حظر إعادة إرسال إشارهتا السابقة للبث دون ترصحي بأية (3)

 وفعاةل أخرى لإلشارات السابقة للبث فيةاكبتوفري حامية  (2اثلثا) الالزتام بأحاكم املادة تعاقدةلألطراف امل جيوز  (4)
 [.اخلاصة هبيئات البث

  

                                         
 إلحدى هيئات البث إنفاذ حق ()غ(: من املفهوم أنه جيوز لألطراف املتعاقدة فرض رشوط حتّدد الظروف اليت جيوز حتهتا1بيان متفق عليه بشأن املادة ) 4

 البث. من حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة اليت ميلكها خشص خبالف هيئة
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 قضااي أخرى رابعا.

 ملس تفيدون من امحلايةا

 املتعاقدة.من مواطين سائر األطراف البث متنح األطراف املتعاقدة امحلاية املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة لهيئات  (1)

 اليت تس تويف واحدا من الرشوط اآلتية:البث يُفهم من عبارة مواطين سائر األطراف املتعاقدة أهنا تعين هيئات  (2)

 يف طرف متعاقد آخر؛البث إذا اكن املقر الرئييس لهيئة  "1"

 لربانمج من هجاز لإلرسال يقع يف طرف متعاقد آخر. ت اإلشارة احلامةلإذا ُأرِسلأو  "2"

ابلساتل، فيفهم أن هجاز اإلرسال يقع يف الطرف املتعاقد حيث تُرسل الوصةل احلامةل لربانمج شارة اإليف حال  (3)
 الصاعدة إىل الساتل يف سلسةل نقل غري منقطعة تتجه حنو الساتل مث تزنل إىل األرض.

 ارات حامةل لربانمج.إشاملعاهدة ال توفر أي حامية لكيان قام مبجرد إعادة إرسال هذه أحاكم إن  (4)

لمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، أن يعلن جيوز ألي طرف متعاقد، مبوجب إخطار يودعه َّلى املدير العام ل  (5)]
بأنه لن حيمي األعامل البثية إال إذا اكن املقر الرئييس لهيئة البث واقعا يف طرف متعاقد آخر واكنت األعامل البثية ُمرسةل من 

ول أو الانضامم، أو يف أي هجاز لإلرسال يقع يف الطرف املتعاقد نفسه. وجيوز أن يودع ذكل اإلخطار وقت التصديق أو القب
 [وقت بعد ذكل؛ ويف احلاةل األخرية، يصبح اإلخطار انفذا بعد س تة أشهر من إيداعه.

 التقييدات والاس تثناءات

من البث جيوز للطرف املتعاقد أن ينص يف ترشيعه الوطين عىل تقييدات أو اس تثناءات للحامية املمنوحة لهيئات  (1)
 ة.النوع ذاته اذلي ينص عليه يف ترشيعه الوطين محلاية حق املؤلف يف املصنفات األدبية والفنية وحامية احلقوق اجملاور

عىل األطراف املتعاقدة أن تقرص أي تقييدات أو اس تثناءات للحقوق املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة عىل بعض  (2)
ربانمج وال تسبب رضرا بغري مربر للمصاحل املرشوعة لإلشارة احلامةل لاحلاالت اخلاصة اليت ال تتعارض والاس تغالل العادي 

 .البث لهيئة

 التكنولوجية بتدابري امحلايةلزتامات املتعلقة الا

فعاةل ضد التحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعاةل اليت قانونية تتيح األطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وجزاءات  (1)
تس تعملها هيئات البث ابالرتباط مبامرسة حقوقها بناء عىل هذه املعاهدة واليت حتّد األفعال اليت ال ترّصح هبا هيئات البث 

 عنية أو ال يسمح هبا القانون، فامي يتعلق بأعاملها البثية.امل 

 فّك التجفري بدون ترصحي إلشارة جمّفرةر األطراف املتعاقدة حامية قانونية مناس بة وفعاةل من دون تقييد ملا تقدم، توف (2)
 حامةل لربانمج.

تتخذ األطراف املتعاقدة تدابري مالمئة، حسب ما يلزم، لضامن أنه يف حال توفري حامية قانونية مناس بة وجزاءات  (3])
ابحملتوايت من المتتّع  الغريامحلاية القانونية ال متنع  هذهفعاةل، فإن التكنولوجية ال تدابري ال  التحايل عىلقانونية فعاةل إزاء 

 [.فضال عن التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف هذه املعاهدة ية،احملمية أو اليت مل تعد حم  غري
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 الالزتامات املتعلقة ابملعلومات الرضورية إلدارة احلقوق

مناس بة وفعاةل عىل أي خشص يبارش عن عمل أاًي من طراف املتعاقدة أن تنص يف قوانيهنا عىل توقيع جزاءات عىل األ (1)
األفعال التالية وهو يعرف أو، فامي يتعلق ابجلزاءات املدنية، هل أس باب اكفية ليعرف أن تكل األفعال حتمل عىل ارتاكب تعدٍّ 

 دة أو متكّن من ذكل أو تسهّل ذكل أو ختفيه:عىل أي حق من احلقوق اليت تشملها هذه املعاه

 رضورية إلدارة احلقوق؛ ةأن حيذف أو يغري، دون إذن، أية معلومات إلكرتوني "1"

ذفت قد حمعلومات إلكرتونية رضورية إلدارة احلقوق  مع علمه بأنإشارة حامةل لربانمج يعيد إرسال أن  "2"
 رّيت دون إذن.غ أو

ت الرضورية إلدارة احلقوق"، كام وردت يف هذه املادة، املعلومات اليت تسمح بتعريف هيئة يقصد بعبارة "املعلوما (2)
، وأية أرقام اإلشارة احلامةل لربانمج، أو املعلومات املتعلقة برشوط اس تخدام الربانمجالبث ومعل البث وماكل أي حق يف 

 لربانمج.ابإلشارة احلامةل ومات ملحقاً أو مقرتاًن أو شفرات ترمز إىل تكل املعلومات، مىت اكن أي عنرص من تكل املعل

 خرىألوالعالقة ابحلقوق اوسائل التطبيق ]

و تغيري امحلاية املمنوحة مبوجب حق املؤلف أو أ توس يعما يشرتط  "2("1) 2لثا البديل اثليس يف املادة  "1" (1)
 احلقوق اجملاورة للربامج احملموةل ابإلشارة، مبا يف ذكل أية اس تثناءات أو تقييدات منطبقة.

منتجي أو  فناين األداءأو للمؤلفني  املكفوةلال جيوز بأي حال تفسري هذه الاتفاقية مبا حيد أو ميس ابمحلاية  "2"
 ات اَّلولية.القوانني الوطنية أو الاتفاقالتسجيالت الصوتية مبقتىض 

ُ الوسائل اليت  (2) : أكرث مما ييل وتشمل واحدا أو طرف متعاقدللك  الوطين القانوناختصاص  منالاتفاقية هذه  هبا طبقت
أو المتكل  ابملنافسة غري املرشوعة وامحلاية عن طريق القانون اخلاص ؛آخر حمّددامحلاية عن طريق منح حق املؤلف أو حق 

التدابري وامحلاية عن طريق  التنفيذية؛ والحئته السلكيةغري املرشوع؛ وامحلاية عن طريق قانون الاتصاالت السلكية وال
 [اإلدارية؛ وامحلاية مبوجب القانون اجلنايئ.

 مدة امحلاية

س نة، عىل األقل،  [[ ]س20[ ]50]بناء عىل هذه املعاهدة حىت هناية مدة البث ترسي مدة امحلاية املمنوحة لهيئات 
 .اإلشارة احلامةل لربانمج إرسالمن هناية الس نة اليت مت فهيا حُتسب 
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