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باالنكليزية  األصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/١٢ التاريـخ :

المنظمــــــة العالميــــــة للملكيــــــة الفكريـــــــة 
جنيف 

المؤتمــر الدبلوماســي 
المعنــي ببعــض مسائـــل 

حـق المؤلف والحقوق المشابهة 

 
جنيف ، من ٢ الى ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ 

تعديل المواد ٢ و٧ و٩ و١٠ 
من مشروع المعاهدة رقم ١ 

اقتراح من وفد أستراليا 
 
 
 

المادة ٢ : 
 

يقترح وفد أستراليا تعديل المادة ٢ باالستعاضة عن عبارة "المواد مــن ٣ إلـى ٦ مـن اتفاقيـة بـرن" 
بعبارة "المواد من ٢ إلى ٦ من اتفاقية برن" . 

 
ــير لضمـان احتفـاظ عبـارة "المصنفـات األدبيـة والفنيـة" آمـا ورد اسـتعمالها فـي  وُيقترح هذا التغي
المعاهدة (أنظر مثال المواد ٣(١) و٧(١) و٨(١) و٩(١) و١٠ و١٢(١)) بنفس المعنى الذي وردت به في 

اتفاقية برن . 
 

المادة ٧ : 
 

يقترح وفد أستراليا تعديل المادة ٧ آما يلي : 
 

باضافة عبارة "وشرط مراعاة الفقرة (٢)" في نهاية الفقرة (١) ؛  -
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وباالستعاضة عن الفقرة (٢) بالفقرة التالية :  -
 

"التطبـق الفقـرة (١) علـى االستنسـاخ غـير المباشـر أواالستنسـاخ المؤقـت الـذي يكـــون 
الغرض الوحيد منه هو التمكين من ادراك المصنف حسيًا أو الذي يكون عابرًا أو عرضيًا 

باعتباره جزءًا من عملية تقنية ." 
 

المادة ٩ : 
 

ــى النحـو اآلتـي بوضـع خـط تحـت الكلمـات الجديـدة ووضـع  يقترح وفد أستراليا تعديل المادة ٩ عل
الكلمات المحذوفة من االقتراح األساسي بين قوسين مربعين : 

 
يتمتـع مؤلفـو المصنفـات األدبيـة والفنيـة بـالحق االسـتئثاري فـي التصريـح بتـأجير النســـخة  (١)"
األصلية وغيرها من نسخ مصنفاتهم ألغراض تجارية حتى بعد توزيعها بموجب تصريح مــن المؤلـف أو 

فقًا له . 
 

يجوز أن تستثنى من أحكام الفقرة (١) أنـواع محـددة مـن المصنفـات عـدا برامـج الحاسـوب  (٢)
ـــات [الموســيقية]  [ومجموعـات البيانـات أو المـواد األخـرى ذات الشـكل القـابل للقـراءة باآللـة] والمصنف
المدرجة في التسجيالت الصوتية ، ما لم يكن تأجير مصنفات من ذلك القبيل ألغراض تجارية قد أدى إلــى 

انتشار َنسخها بما يلحق ضررًا ماديا بالحق االستئثاري في االستنساخ . 
 

يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على أن أحكام الفقرة (١) والفقرة (٢) ال  (٣)
تطبق على مصنفات الهندسة المعمارية أو مصنفات الفنون التطبيقية . 

 
ــه  بالنسبة إلى برامج الحاسوب ، ال تطبق الفقرة (١) على التأجير إذا لم يكن البرنامج بحد ذات (٤)

الموضوع األساسي للتأجير". 
 

المادة ١٠ : 
 

يقترح وفد أستراليا تعديل المادة ١٠ على النحو اآلتي بوضــع خـط تحـت الكلمـات الجديـدة ووضـع 
الكلمات المحذوفة من االقتراح األساسي بين قوسين مربعين : 

 
"حق نقل المصنف إلى الجمهور واتاحته له 

 
يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية بالحق االستئثاري فــي التصريـح بمـا يلـي وذلـك دون اخـالل 
[بالحقوق المنصــوص عليـها فـي] بـالمواد ١١(١)(٢) و١١ (ثانيـا) [(١)(١) و(٢) و١١ (ثالثـا) (١)(٢) 

و١٤ (١) [(١)](٢) من اتفاقية برن : 
 

نقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة بوسائل سلكية أو السلكية ؛  (أ )
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و[بما في ذلك] اتاحة مصنفاتهم للجمهور بوسائل ســلكية أو السـلكية بمـا يمّكـن افـرادًا  (ب)
من الجمهور من االطالع على تلك المصنفات من مكــان وفـي وقـت يختارهمـا الواحـد منـهم 

بنفسه". 
 
 

[نهاية الوثيقة] 


