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باالسبانية  األصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/١١ 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 المادة ٣ 
من مشروع المعاهدة رقم ١ 

اقتراح من وفد المكسيك 
 
 
 

من المقترح حذف الكلمات الواردة أدناه بين قوسين مربعين مــن نـص االقـتراح األساسـي واضافـة 
الكلمات التي تحتها خط . 

 
المادة ٣ 

 
مفهوم النشر ومكانه 

 
متى أتيحت مصنفات أدبية أو فنية للجمهور ، عن طريق التحزين ، بوسـائل سـلكية أو السـلكية بمـا  (١)
ــان وفـي  يكفل ألفراد من الجمهور[االطالع] الحصول على نسخ ملموسة من [على] تلك المصنفات من مك
ــات متاحـة] ، علـى األطـراف المتعـاقدة أن  وقت يختارهما الفرد منهم بنفسه [فتصبح نسخ من تلك المصنف
تعتبر تلك المصنفات في عداد المصنفات المنشورة ، مــع مراعـاة الشـروط المحـددة فـي المـادة ٣(٣) مـن 

اتفاقية برن . 
 

ــات المشـار اليـها فـي  لدى تطبيق المادة ٥(٤) من اتفاقية برن ، تعتبر األطراف المتعاقدة أن المصنف (٢)
الفقرة (١) من هذه المادة منشورة في الطرف المتعاقد الذي اتخذت فيه الترتيبات الضرورية التاحـة نسـخ 

ململوسة من تلك المصنفات ألفراد من الجمهور . 
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مالحظة توضيحية : 
 

ال تبين الصيغة الحالية للمادتين ٣ و١٠ أي فرق بين فعلي النشر والنقل .  
 

ــن امكانيـة أن تـؤدي الصيغـة الحاليـة  وقد عبر عدد من الوفود والمنظمات غير الحكومية عن قلقه م
للمادة ١٠ من مشروع المعاهدة رقم ١ بشأن حق النقل الى الجمهور الى الحــد مـن امكانيـة االطـالع علـى 
المعلومات في مراآز التعليم وألغراض البحث وفي المكتبات وما الى ذلك . ومع ذلك ، ال بــد مـن ضمـان 
امكانية االطالع على المعلومات لألغراض المذآورة عن طريق النشر وليس النقل . والواقع أن النشر هو 
السبيل الى الحصول على النسخ األصلية أو غيرها من النسخ عن المصنفات . ولذلك  الســبب ، نقـترح أن 
ــن" و"الحصـول علـى نسـخ ملموسـة" . ومـن شـأن ذلـك أن  توضح في المادة ٣(١) فكرة امكانية "التخزي
يسمح باالستجابة الى القلق الذي أبداه البعض دون تغيير معنى المادة ٣ أو الهدف المنشود منها بــأي شـكل 

من األشكال ، علمًا بأن الغرض منها هو تحديد مكان النشر . 
 

وأما فيما يتعلق بمكان النشر ، فمن المقترح أيضًا ادراج مفــهوم النسـخ الملموسـة فـي الفقـرة الثانيـة 
تمشيًا مع التعديالت المقترحة للفقرة األولى . 

 
 

[نهاية الوثيقة]  


