
بشأ ن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات: النسخة احملدثة  دراسة
 (SCCR/35/6( )2017 )نسخة واملراجعة

عداد من  القانون يف دكتورحمام و  كروز، كينيث ا 

 معيل ملخص

 مقدمة

 حق املؤلف

. دون غريها عىل املكتبات ودور احملفوظاتبق ط  ت  اتديقي ت معظم بدلان العامل اس تثناءات أ و يف  حق املؤلفقوانني تتضمن 
يال التقرير حفصا وحتل هذا م يف قانون حق املؤلف. ويقد   والعام الصاحل اخلاص دمختخدمات املكتبات و  ال حاكمهذه  تيس  و 

يف املنظمة ال عضاء  ادلوليع جل ق املؤلف قوانني حيف املكتبات ودور احملفوظات املطبقة لفائدة  الس تثناءات حق املؤلف
 دوةل عضو، 191بدلا، من أ صل  161وجدت ادلراسة أ ن  . و دوةل 191والبالغ عددها )الويبو(  العاملية للملكية الفكرية

 ثبتوهو ما ي  عىل املكتبات ودور احملفوظات،ق رصاحة طب  د عىل ال قل ي حمك واحعىل املتعلقة حبق املؤلف تنطوي قوانيهنا 
ىل أ ن  ةاحمللي اتيف الترشيعاملزتايد لقوانني حق املؤلف  الانتشاريشري واملؤسسات الثقافية. و  القانون العالقة القوية بني ا 
 أ ساس ية لبنية قانون حق املؤلف يف مجيع أ حناء العامل.دعامة ملكتبات ودور احملفوظات فائدة االاس تثناءات ل

فائدة ل املؤلف حق عىل الاس تثناءات بشأ ن الويبو من لكيفبت جريت اليت أ   ادلراسات من سلسةل يف الرابع هو التقرير هذا
عداد  احملفوظات، ودور ملكتباتا  الواردة البياانت مجموعات ابلاكمل التقرير هذا يلغيو  رئييس. باحثكروز ك  كينيثولكها من ا 
 :ة، تظل ادلراسات السابقة موارد مرجعية مفيدة لل س باب التاليلكنو ة. السابقالثالث  اتادلراس يف

  البالغ  بدلا من البدلان ال عضاء يف الويبو 149 حتليال لقوانني، 2008عام  ادلراسة ال وىل، اليت أ جنزتأ جرت
ةلمقدمة ادلراسة  تمشل. و 1بدلا أ نذاك 184عددها   املعلوماتدرس ابلتفصيل تصفحة(  55 )حواي مطو 

، تظل افهيالواردة اال حصاءات  تغري   رمغ. و العامة امصطلحاهتو  هااتري وال ساس ية بشأ ن أ حاكم املكتبات 
 .وجهيةال فاكر واملفاهمي واملبادئ 

  دراسة  عقب تاكتبلفائدة امل س تثناءات أ حاكم الاالبدلان اليت نقحت  اننيقو  2014ومشلت دراسة عام
 مكن، وأ  متنوعة ل س باب  مل تدر  يف التقرير السابققوانني من البدلان اليتتضمنت حتليال لو . 2008 عام
 بدلا. 73. وقدمت نتاجئ من 20142عام  هتااس در 

  م. و 3تهث وحد  البحث  تدووح ،ت السابقةادلراسا 2015دراسة عام مج عت و  ، اليت2015ت دراسة عام قد 
لبدلان مجيع ا قواننيحتليال لالعديد من البدلان اال ضافية، والقدرة عىل حتديد قوانني  توسع موارد البحثأ برزت 

 يف ذكل الوقت. 188بالغ عددها وال الويبو يف عضاء ل  ا
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ة ، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، اللجنة ادلامئة املعنيدراسة بشأ ن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتكروز،  ثكيني 

(، ادلراسة متاحة عىل الرابط التاي: 2008)جنيف، سويسا: عرشة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ادلورة السابعة 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192. 

2
، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، اللجنة ادلامئة املعنية فوظاتدراسة بشأ ن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملكينيت كروز،  

(، ادلراسة متاحة عىل الرابط التاي: 2014حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ادلورة التاسعة والعرشون )جنيف، سويسا: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290457. 

3
، املنظمة العاملية للملكية النسخة احملدثة واملراجعة: شأ ن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتدراسة ب كينيت كروز،  

 ي:ادلراسة متاحة عىل الرابط التا، (2015)جنيف، سويسا:  عرشةعة ابسلف واحلقوق اجملاورة، ادلورة ال الفكرية، اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤ 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=306216. 
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 دراسة قدموت الويبو يف ال عضاء دلولل املؤلف حق نيانو ق يفوتنوعها  القانونية ال حاكم بيعةلكها ط  الثالث ادلراساتتتناول و 
من كام كبريا  ويضيف ،السابقةادلراسات الثالث الواردة يف  علوماتيوحد امل التقرير هذابيد أ ن  .املعين للقانون حتليلية

، من التفاصيل تفصيل لك يعيد دراسةو  القانونية، املوضوعات نطاق ويوسع احملدثة، والقوانني ديدةاجل علوماتامل
 .ويؤك ده تقريبا،

 احمللية، املؤلف حققوانني  يف اتكتبلفائدة امل  اس تثناء بدلا أ ي   28مل يسن   ،بدلا 191البالغ عددها  ال عضاء بني البدلان منو 
املصنفات  نسخ يهيف ال نظمة القانونية  ش يوعا ال كرث اتوضوعوامل .قانوان حلق املؤلف عىل اال طالق  يس ن اوهناك بدلان مل

يف  املوادعىل  للمحافظة ونسخ ،ينخر ال   املكتبات ومس تخديم والباحثني للقراء (عادة  وللمصنفات القصرية  واحدة )نسخة
 خسائر. أ و ارا أ ض هب تحلق اليت املصنفات الستبدال نسخأ و  اجملموعات

جديدة ترشيعات سن  أ ساس يات من ال تزال ، واتكتبامل  الس تثناءات أ ساس ية دعامة طويةلخدمات املكتبات لفرتة  توظل  
ات املتغرية الاحتياجتليب  ل تنقيحات قانونية عرضيةادخا  الس نوات ال خرية ولكن، شهدت ق املؤلف يف مجيع أ حناء العامل. حل

س تخرا  النصوص الة املصنفات رمقنذا العام جيزي للمكتبات ت أ ملانيا حكام جديدا هة. وقد سن  ناش ئوالتكنولوجيات ال 
املكتبات لفائدة  ز التنازل عن بعض الاس تثناءاتاجو عدم  ا ىلعدد قليل من البدلان يف الس نوات ال خرية وأ شار والبياانت. 

لتنازل التعاقدي حيظر ا بلجياك منذ فرتة طويةل حكامقد وضعت . و 4عقدتعلقة ابملنفعة العامة( وموجب )وغريها من ال حاكم امل 
والكويت واجلبل ال سود  يف أ ملانيا سأ ةلأ حاكم جديدة بشأ ن هذه امل ة اضييف الس نوات املت سن  و  عن الاس تثناءات.

 املتحدة. واململكة

ذ متيادلراسات السابقة:  ذكرتهاجتاها هاما  من ال حاكم اليت سنت حديثايربز عدد و  ىل  البدلانل ا   اجرياهنقوانني ا ىل النظر ا 
لهام وال حبثا عن ا والاحتادات املتعددة اجلنس يات التجاريني هارشاكءو فعىل سبيل املثال،  .اقوانيهنعند صياغة  توجهياتال 

ىل أ ن   حتاد الا توجيهامتىش مع ي حمك سن  دأ ت ب بدلان داخل الاحتاد ال ورويب وخارجهال العديد من  أ شارت دراسة سابقة ا 
جراء ال عضاء دلولل جيزي، و 2001لعام ال ورويب  رغرا  ل   املكتبات مقر يف للمس تخدمني املتاحة لمصنفاتل  رمقية نسخ ا 

قوانني الس نوات ال خرية سن ت يف ولكن  ال وروبية، البدلان من دقوانني عد يف احلمك هذا مداعت  ابلتأ كيد، و .5وادلراسة لبحثا
ة  اثةل يفحق مؤلف ذات صيغة مم  بدلان مثل ش ييل والصني وكوت ديفوار وقريغزيس تان ومجهورية كوراي.عد 

ال ن  ال حاكمهذه  تظهر. و 6حتديد املصنفات اليتمية واس تخداهما بشأ ن 2012ورويب توجهيا يف عام وابملثل، أ صدر الاحتاد ال  
ما   غالبامن البدلان ال خرى، اليتكثري  ننييف قوا ةميأ شاكل ترشيعات املصنفات اليت تربز بعض وانني البدلان ال عضاء، و يف ق
يف ال خرى اليت سنت الوجهية . ومن ال حاكم القي مة ذه املسأ ةلاملزتايد هبالاهامتم ، الاحتاد ال ورويب س تقي قوانيهنا من قواننيت 

اس تثناء  عىل أ نه مفهوم الاس تخدام العادل. ويشار ا ىل الاس تخدام العادلأ حاكم بشأ ن ة اضيبعض البدلان يف الس نوات امل
 ذكرخدامات أ و املصنفات. وتدة من الاس تو د ومجموعة من العوامل، ولكنه ال يقترص عىل أ نواع حمدقي  "مفتوح"؛ فهو حمدد وم 

هذه وةل عضو. ومن بني ام العادل يف القانون احمليل دلالاس تخدفهيا حمك  ديف ادلراسة املناس بات اليت حد  الواردة  داولاجل
 ل وليرباي ومجهورية كوراي ورسي الناك والوالايت املتحدة.ا رسائيالبدلان 

اكمةل أ و مراجعة  قامئتعديالت حمددة عىل القانون اليف شلك املكتبات لفائدة س تثناءات عىل الاوقد جاءت التنقيحات 
 انني جديدة حلققو  أ لبانيا وكوت ديفوار والكويت وليبرياي ومالويلك  من  تعىل سبيل املثال، سن  ف لقانون حق املؤلف.

                                                
4
ا حتمعاکسذات أ ثر ( يف املايض ت)سن نيقوان يقيااملتحدة وجنوب أ فر  ايتالوال وضعت   .كتباتامل   منافعتؤثر عىلقد  ات اليتالتفاقي نفاذ ام، أ ي أ هن 
5
بشأ ن توحيد بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع  2001مايو  22بتارخي  EC/2001/29توجيه الربملان ال ورويب واجمللس ال ورويب  

 . 19-10(، الصفحات L 167، اجلريدة الرمسية )2001املعلومات، 
6
، 2012ليتمية، بشأ ن بعض الاس تخدامات املرخص هبا للمصنفات ا 2012أ كتوبر  25بتارخي  EU/2012/28توجيه الربملان ال ورويب واجمللس ال ورويب  

 .12-5(، الصفحات L 299اجلريدة الرمسية )
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 .قة الصةل هبذه ادلراسةوثياللبدلان قوانني حق املؤلف ة، عدلت العديد من ااضيس نوات القليةل املال يف و. 2016عام  املؤلف
ث أ كرث من  حوزبكس تان والربتغال وغريها. وقد نق  سرتاليا وأ ملانيا وأ  أ  البدلان ومن هذه    يف هذه ادلراسةجدوالمخسني وحد 

 .دلراسةرغرا  ات ل  وترمج، منذ التقرير السابقوضعت أ و  تسن  اجلديدة اليت  قواننيال يربز يك وما

قانون حق يشملها  أ نحيمتل  اليت املتضاربة ال هداف بنيتوازن  عن صيغةاجلاري البحث  هذه القوانني اجلديدة عكسوت
 ،املكتبات دماتخب املؤلف حق قانون عالقة عن لكثريا لفائدة املكتبات الاس تثناءات تفاصيلوتكشف  .املؤلف يف بدل ما

 لمكتباتل  السامحعرب  املصاحل العامة تختدم الاس تثناءاو  .والاقتصادية والتاريية الثقافية ال هداف بني توفيقاربز تو 
 مصاحل حامية ا ىل هتدف ورشوط حدود وضعولكن مع  ع،متاملصنفات احملمية حبق املؤلف وما يعود ابلفائدة عىل اجمل  س تخداماب

 تسمح أ ن ميكن اليت القوانني نع ةخام بياانت التقرير هذا يقدمو  .ينخر ال   احلقوق وأ حصاب والنارشين حق املؤلف أ حصاب
 املس تقبل. يف فعالية أ كرث قانون لتطوير بدائلال و  ل هدافل أ معق فهمب 

 املصطلحات

 معيقة. أ اثر املؤلف حق عىل تالاس تثناءاو املؤلف حق حفص يف املس تخدمة والتسمياتلمصطلحات ل يكون أ ن ميكن
 ا:ها هنبعض جيدر التذكري ب و  ،تنيسابق ال  تنيراس  ادل يف الواردة نفسها املصطلحات من الكثري التقرير هذا يس تخدمو 

عىل اعتبار أ هنام ال  ه املقدمة،هذ يف ال قل عىل ني،املصطلح ينهذ اس تخدام ميكن املكتبة":أ مني و" "املكتبة" •
 بني الاختالفاتو أ مناء دور احملفوظات.و  احملفوظاتدور  أ يضا ولكن املكتبات وأ مناء املكتباتفقط  نشمالي 

 مصطلح أ حياان التقرير هذايس تخدم  قد ،ول رغرا  اخزتال اللغة وهممة. كثرية احملفوظاتدور و  املكتبات
ىل "مكتبة" ذاف .هاختزتل  الولغة ال تعمم ال اجلداولف ذكل، ومع .املكتبات ودور احملفوظات لك من لال شارة ا   ا 

 تكل تعكس اجلداولف أ خرى، مؤسسة وأ ي املتاحف أ و احملفوظات،دور و  ملكتباتاكن القانون يشمل ا
ذا وابملثل، التفاصيل. ىل  فقطيشري القانون  اكن ا  ىل نفس اليشء أ يضا اجلدولف "املكتبات"ا   .يشري ا 

 فا ن ،التقرير هذاول رغرا   البدلان. من كثري يف تهوطبيع  املؤلف حق قانون نطاق يتغري ":حق املؤلف" •
ىل يشري "حق املؤلف" مصطلح  يف احلقوق تكل وتشمل نوع. أ ي من محمي صنفوم  املرتبطة القانونية احلقوق ا 
 هذايشري  مناس با، يكون حيامثو  ذكل. شابه ماال عادة النسخ و  "املالية "احلقوق يسمى ما ال حيان معظم
ىل ا التقرير لهيا )املشار اجملاورة واحلقوق يةاملعنو  حلقوقأ حياان ا   صطلحوم القضائية ال نظمة بعض يف ا 

 اجملاورة"(. "احلقوق

 غةوقد ترد يف الل املؤلف. حق عىل والاس تثناءات التقييدات ال ساسيف  التقرير هذايتناول  "اس تثناء": •
حق  أ حصابعىل  ييداتالتق " أ و "اال عفاءات"مهنا  أ خرى تسميات ،ال حيان بعض يفالقانونية،  وال دبيات
 أ ي مالءمة مدى فامي يص موقف أ ي التقرير هذا يأ خذ. وال "حق املؤلف مس تخديم "حقوق أ و "املؤلف
 املطبقة اخلاصة الاس تثناءاتو والبساطة. الوضوح ل رغرا  "اس تثناء" مصطلح اختيارويقترص عىل  تسمية
 7."املكتبات لفائدة "اس تثناءات يه احملفوظات(دور )و  ملكتباتعىل ا رصاحة

 ةمؤسس أ و للمكتبة سمحي   بأ ن يفرت  "اتكتبلفائدة امل  س تثناء"الابه، ل رغرا  هذا التقرير، فامي يص  لو عمامل عريفوالت
ذن عىل احلصول دوناملصنف  س تخدامأ خرى وموجب القانون اب  ال وأ نه أ خر، طرف أ ي أ و حق املؤلف صاحباملؤلف أ و  ا 

ذا ذلكل،و س تخدام.مقابل الا ملاكفأ تا من هغري  أ و ماي يدفع أ ي مبلغ  دون س تخدامالا جيوز هأ ن عىل رصاحةالقانون  نص ا 
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عفاءيس تخدم هذا التقرير مصطلح "  عن املقاييس قانون ماكحفة التحايل يتلف اختالفا جذراي ويرجع ذكل أ ساسا ا ىل أ ن  " يف س ياق ترشيع ماكحفة التحايل،ا 

عفاء" أ يضا ويساعد ر التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية. حظمن العديد من ادلول "اال عفاءات" ومينح . املؤلف التقليدية حلق أ ن توضيح عىل مصطلح "ا 
 .املؤلف التقليدي لقانون حق من احلقوق اليت تشلك احملور وغريها املالية" هو اشارة اىل اس تثناءات للحقوق اتكتبلفائدة امل اس تثناء  انعداممفهوم "
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ذن   ذا ذكل، من العكس عىلو  . اجلداول يف يةالقانون ال حاكم  تكل راكر ميكن ت الف ،دفع مبلغ ماي أ و ا  أ ن  عىلالقانون  نص ا 
ذن مرشوط الاس تثناء طبيقت   . اجلداوليرد يف  القانوين الرشطفا ن ذكل  ترخيص، منظا يف املشاركة أ و دفع مبلغ ماي أ و اب 

 ادلراسة نطاق

 عىل ةنطبقامل ؤلف املحق  اس تثناءات تنص رصاحة عىل يتالق املؤلف الترشيع احمليل حل أ حاكمعىل  ادلراسة هذه تركز
ة طبقاملن  القوانني ممهنج بشلك راسةادل شملت  وال .عريضةال فئاتال  يف املكتبات من معينة نواععىل أ   أ و عام بشلك املكتبات

 الوطنية. املكتبات أ وادلول  مكتبات مثل دودةاحملو  صغريةال موعاتاجمل عىل أ و الفردية املكتبات عىل فقط

براز سايوالهدف ال   التكنولوجية، امحلاية أ نظمة عىل التحايل قضيةب  املتعلق القانون أ يضا البحث يشملو   من ذكل هو ا 
ماكنية  احملفوظاتدور  أ و لمكتباتل  تتيح من شأ هنا أ ناليت  حاكمال    تكون قد اليتال فعال  منذكل  غري أ و التحايلا 

 تدابريل  يكون املصنف املعين خاضعا عندما لفائدة املكتبات اس تثناء مزااي ممارسة أ و خدماهتا، وذكل يف س ياق أ داء حمظورة
 التكنولوجية. امحلاية

 اجلداولصنف كام ت   .8البدلذكل  جداول بدايةذكل يف  ا ىل شاري  ،ما بدل قانونيف  ويف حاةل انعدام اس تثناء لفائدة املكتبات
 مثل: يعض او امل حبسب يةالقانون املفصةل ال حاكم 

 خرىال   املؤسسات أ و للمكتبات يسمح ومران شامال حكام البدلان بعضتسن   .اتكتباس تثناء عام لفائدة امل  •
 أ دانه اجلدول يشريو  معينة. أ رغرا  عىل راقتصدون الا ولكنلعادة يف ا خمتلفة لرشوطوفقا  املصنفات، نسخب 

ىل  ىل عام اس تثناءدلهيا  البدلان منأ كرب  عددو  .لفائدة املكتبات عام اس تثناءفقط  دلهيا اليت البدلان عددا   ا 
 فادةالاس ت دون عام، اس تثناء عىل فقط تعمتد البدلان تكلبيد أ نه من اجلدير ابذلكر أ ن  ،أ خرى أ حاكم نباج
 .بشأ ن املكتبات حتديدا أ كرثقانون  من

 أ و ملكتبة يسمح اذلي احلمك ادلراسة هذه يف ش يوعا ال حاكممن أ كرث  وادلراسات. لبحوثرغرا  ال   نسخال  •
ما يكون هدف ذكل  وغالبا ،ما مس تخدم طلب عىل بناء (يف العادة واحدة )نسخة نسخابل  أ خرى مؤسسة

 ملس تخدممصنف  نسخ ةلمكتبل  جيزيحمك  أ يوانني الق من الفئة ذهه وتشمل راسة.ادل وأ   لبحثالشخص ا
 . يرد فيهمل أ م وادلراسة" "البحثأ ورد يف القانون  سواءمعني 

 ال ورويب الاحتادبدلان  من ابلعديد أ عاله، موحض هو كام ،2001 لعام ال ورويب الاحتاد توجيهدفع  اتحة.اال   •
ىل  اتحة  مكتباتلل  سمحي قانون  اعامتدا   ادلراسة أ و بحثمقارها ل رغرا  ال  يف للمس تخدمني رمقيةالنسخ الاب 
ىل  أ دانه اجلدول يشريو  .دةايف الع ة  أ ن  ا   .سن ت أ حاكما مشاهبة ال ورويب الاحتاد من غري أ عضاء نابدلعد 

 نسخابل  للمكتبة تأ ذن اليتأ كرث الاس تثناءات ش يوعا القوانني من و  ستبدال.الا أ و ل رغرا  احملافظة نسخال  •
ومن القوانني الشائعة كذكل  خطر.يف  ال ول املصنف يكون أ ن ابلرضورةتشرتط  أ ن دونة فظال رغرا  احمل

 حاةليف  أ خرى مكتبة اتعو مجم يف أ و ،موعاتاجمل يف املوجودة لنسخابستبدال ا لمكتباتل  تكل اليت تأ ذن
 خطر.تعرضه لل أ وه تدهورأ و  هتلف أ و املصنف فقدان

                                                
8
يعين س تثناء" الا انعداملك بدل. وابلتاي، فا ن معيار "ل( قانونيةاللواحئ املعمتدة وفقا لسلطة عىل لف )ويف حاالت قليةل حق املؤ  قواننيهذا التقرير عىل  يركز 

ذا اكن ترشيع حق املؤلف،  النظر فامي  عىلرصاحة  ينطبق املؤلفق حليف لك بدل، يتضمن اس تثناء  املعنيةالقوانني وضع هيئة  ه بهسنتاذلي  وعىل النحا 
اليت تشمل اس تثناءات حق املؤلف  ال طرافأ عضاء يف الصكوك املتعددة  اأ ي اس تثناء قانوين، ولكهنال تسن من انحية أ خرى، فا ن بعض البدلان و بات. املكت 
لهيام عند احلديث عن ال ار ن عىل ذكل وي شالاثم اتفاق قرطاجنة واتفاق ابنغي و ملكتبات. فائدة ال  شلك متسقيع البدلان ب مج  التطرق ا ىلمن أ جل و . املعينبدل ا 

ذا مل يكن منعدم  اتكتبلفائدة امل  س تثناءالاعىل أ ساس أ ن طول هذه ادلراسة، يمت التعامل مع البدل عىل   .احمليلمثل هذا احلمك يف قانونه  دليها 
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عارة املصنفات بني  •  نسخب  لمكتباتل  تسمح اليت تكل ش يوعا قلالقوانني ال  ومن  .توفري الواثئقأ و املكتبات ا 
 .مطلهب عىل بناء للمس تخدمني قدهمات وأ   اتخدهمتس  يك ل أ خرى مكتباتهبا  ودلزت  مصنفات

 بعضال  وسن   التكنولوجية. امحلاية تدابري عىل التحايل نعمل  اأ حاكم البدلان من العديد تسن   التحايل. ماكحفة •
عفاءات سن ت اليت البدلان ادلراسة هذه وحتدد اال عفاءات. بعض أ يضا البدلان تكلمن  تنطبق  قانونية ا 

 املكتبات.رصاحة عىل 

ىل تتطرق اجلداول ما غالباو   بشأ ن قوانني البدلان بعض تسن   وقد القامئة. هذهمن املواضيع البارزة الواردة يف  أ بعدمواضيع  ا 
 "متفرقات" اجلدول املعنونويف كثري من ال حيان، يتضمن  تفصيل.ابل  هنا القواننيوترد هذه  ،لمكتباتاخلاصة ل  حتياجاتالا
شارات بدل للك ىل مقتضبة ا  ةامل ال خرى أ حاكم حق املؤلف  ا   الشخصية،لل رغرا   نسخال  مثل سائلم  بشأ ن للمكتبات هم 

هيي ف  ،شامةلاال شارات ليست  هذهو  .ةكثري سائل أ خرى ذوي اال عاقات وم  واحتياجات العادل، والتعامل ،واال عارة للعموم
تزايد و تبني التنوع املتنايم للقوانني  اولكهن   لتقرير.املشموةل اب البدلان مجيع يف مس تفيضة أ حباث مثرة ليستو  ملخصاتجمرد 
  .حق املؤلفالقانونية واس تثناءات  ايةامحل بني العالقة تعقيد
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 حلق املؤلف ةالوطني قواننيال يف اتاملكتبلفائدة الاس تثناءات 

 2017عام لملخص نتاجئ دراسة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

عداد   نت كروزكي من ا 

 191املشموةل ابدلراسة: العدد اال جامي للبدلان 

 عدد البدلان  الاس تثناء

 

اس تثناءات للمكتباتال 
9
 ؤلف(حلق امل قانون أ ي ان مل يس ناضاف ا ىل ذكل، بدل)وي 28 

س تثناء عام لفائدة املكتباتا
10
 

)مالحظة: تعكس الاحصاءات عدد 
، فقطالبدلان اليت دلهيا اس تثناء عام 
دون أ ي اس تثناء حمدد لفائدة 

 (املكتبات

21 

لفائدة مس تخديم املكتبات النسخ 
، أ و ل رغرا  البحوث وادلراسات)

 (أ رغرا  مماثةل

105 

  102احملافظة:  نَسخ ل رغرا  احملافظة أ و الاستبدال

 98الاستبدال: 

نسخ ل رغرا  البحث أ و ادلراسةال 
11
 

 (عىل منصات معي نة )اال اتحة
34 

 22توفري الواثئق:  عارة بني املكتباتاال   وأ  توفري الواثئق 

 9اال عارة بني املكتبات: 

امحلاية التحايل عىل تدابري ماكحفة 
عفاءات  - التكنولوجية ا 

 املكتبات لفائدة

53 

 املهنجية

 تقريرال  استنادا ا ىلر هذا التقري عد  أ  و . وجهيةو  قي مةال خرية  تبقى، السابقة تاراسادلحمل  حيل   2017 لعام ا التقريرن هذرمغ أ  
شامل  اس تعرا . واكنت اخلطوة التالية حديثة العهد اترشيعات أ و أ حاكمسن ت البدلان اليت تحديد ل  2015الشامل لعام 

أ خرى من  مواردوانني امللكية الفكرية و لقخضم ويه مصدر ، (WIPO Lex) ليكس وويبقاعدة البياانت  للموارد املتاحة يف
أ و ها استبدال أ و  ل نتاجئ ويبو ليكسس تكاممت ا(. و/www.wipo.int/wipolex/en :ال عضاء يف الويبو )انظر البدلانمجيع 
، لمكتباتل زايرات القيام بو  ،بياانتال عد واقيف نرتنت واال  عىل  البحث صارمة، وما يف ذكلمن خالل حبوث قانونية  هاتأ كيد

                                                
9
بعض هذه  ا ىل أ ن  هذا العدد   ا. ويشري اخنفاتكتبلفائدة امل  اتاس تثناء تضع دوةل عضو مل 188بدلا من أ صل  32ا ىل أ ن  2015خلصت دراسة عام  

 املكتبات.لفائدة اس تثناءات  ت التنقيحات سن  مشلالبدلان نقحت قوانيهنا و 
10
 .لفائدة املكتبات اس تثناء حمدددون أ ي  ااس تثناء عامسن ت بدلا  31أ ن ا ىل  2015دراسة عام  خلصت 
11
صادر عن الاحتاد ال ورويب. وهذه الزايدة ال تعكس فقط أ مهية هذا توجيه هذا القانون اذلي نشأ  عن  تسن   بدلا 28أ ن ا ىل  2015دراسة عام  خلصت 

 ادلول ال عضاء فيه. بعيدا عنانني تأ ثري الاحتاد ال ورويب يف سن القو  كذكلبل  ،القانون يف نظر عدد مزتايد من البدلان



 
7 
 

مت بعد ذكل ، هذه خطوات البحث القيام فبعديف الواقع، واكتب حق املؤلف واتخمتصني يف بعض البدلان. وم تواتصاال
ىل بشلك أ ساي  عملالستند واللك بدل،  حق املؤلفالتحقق من مصادر أ خرى عن طريق زايرة املوقع اال لكرتوين ملكتب  ا 

الستشهاد ل ال ولوية اكنتبشلك عام، و (. www.wipo.int/directory/en/urls.jsp: ا الويبو )انظرهتيت قدمالقامئة ال
ن وجد انخذأ   ويبو ليكس، ولكنومصدر قانوين متاح يف   .ومصدر أ فضل ا 

جياد مصدر موثوق ستشهد مل اصدر امل ونكيال قد يف لك بدل. و  اتكتبامل الس تثناءات  به ومعمول واكن الهدف من البحث ا 
 املعنيةأ ن املصدر بشأ ن القضااي تدل عىل لكن مجيع مؤرشات البحث و لبدل، القانون نسخة "رمسية"  ،املطاف يف هناية ،به

صدار واكنت ال فضلية ا. امصدر والرتمجة موثوق هبأ ن امل، و معمول به ىل اللغة اال نلكزييةملعثور عىل ا  رمغ أ ن الباحث  رتمج ا 
ىل  ال صيلص من الندر عىل الرتمجة اق أ داة  اس تخدامالتحقق مهنا من خالل مت ترجامت أ خرى أ و عدت وأ  بعض اللغات. ا 

 مهزمالء يف خمتلف البدلان بسخاء هماراهتم وأ فاكرقدم يف حاالت أ خرى، ولرتمجة. خدمة رغوغل لويبو ليكس أ و  يفالرتمجة 
 .لكمة الشكر والتقدير أ دانهالهامة يف  مساهامهتوأ ش يد وم 

ىل ويشار عالمات الرتقمي واال مالء تدقيق النص من حيث مت ولك بدل. جداول القوانني املس تخدمة يف التحليل يف هناية  ا 
 يف الويبو ال عضاء البدلانع قامئة م البدلانأ سامء وتامتىش . ةقتبسدقق النصوص امل ت  التقرير ومل اتساق ل رغرا  
وتشري س نة. ال -رشهال -يومال : كام ييل ىل نسق موحدا  التوارخي  تولح  و (. /www.wipo.int/members/en :)انظر

. وميكن أ ن تشمل لهاخر حتديث أ و تنقيح أ و مراجعة أ  وضع اجلداول أ و  ا ىل اترخيبدل يف التقرير جداول لك توارخي يف هناية ال 
مل  نوا   .ةالسابق اتادلراس واحدة أ و أ كرث مندراهجا يف ا   قبل جلداولا ىل اترخي حتديث ا شريت  توارخي سابقة اجلداولأ يضا 
 .منذ ادلراسة السابقة لتنقيحل البحوث مل تكشف عن أ ي سبب  ذكل يعين أ ن  ف، 2017عام هو  اترخي أ حدثيكن 

 شكر وتقدير

ا ىل  وصصعىل وجه اخل شكروأ توجه ابل . من دمع مجيع أ حناء العامل منزمالء الما أ بداه لوال لرتى النور هذه ادلراسة  مل تكن
 سامهت بشلك مبارش يف بلورة ومعلوماتا أ فاكر  يةام املاض و عبسخاء خالل ال   واقدم نياذلو  سامؤمهة أ  ملهنيني التاليا

 ادلراسة. هذه

 يدو،، الويبوح نور ادلين أ  
 شايع الشايع، اململكة العربية السعودية

 نومينتواي ابساخنوو، منغوليا
 شون جيل بيرت ابي، الوالايت املتحدة ال مريكية

ميليا   ليتوانيا ،ابنيونبيتا 
 أ لكس ندرا هبااتشاراي، بنغالديش

 ، سلوفينياي اينيشتشااتغ بو ايما
 هولندا فييك برمين،

 سلوفينياري، بودميأ ان 
 الويبوداين شادارفيان، 

 تشوابروفا، قريغزيس تانأ يسولو 
 جيس ياك كوتس، أ سرتاليا

 هامسيك غالستيان، أ رمينيا
 أ يرلنداترييزا هاكيت، 
 ينياراين، أ رم اكريس تينا هامب
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 معرو حامد، مرص
 ، مودلوفايكفشي ي مارايان هار 
 ، نيوينينا هيكو
 بوورث، أ سرتالياام تريش ه

 ، كولومبياخوس يه روبرتو هرييرا دايز
 أ وليفر هينت، أ ملانيا

 بيرت هريتل، الوالايت املتحدة ال مريكية
يس يكو سرتاب، سويسا  سوزان ا 

ندونيس يا  برودينس جاهجا، ا 
براهمي جام  املتحدةاململكة ا، ا 

 ميالين جونسون، نيوزيلندا
 ، فرنسا،بورلو لو مياكئيل 

 فنلندايواك ليدس، 
نرييك  مارتينزي رغوزمان، رغواتاميال ا 

 هارادل مولر، أ ملانيا
 زينب مصطفى، اجلهورية العربية السورية

 سكو، الوالايت املتحدة ال مريكيةي ن داان 
 جنوب أ فريقيانيكولسون،  نزيي د

 أ وين، كندافيكتوراي 
 رون بيندر، جزر الهباما

يران )مجهوريةوساروز ر بهي  اال سالمية(-ي، ا 
 فنلندا، ماراي رهبندر

 السويد ،دنايجركر ر 
 ، السودانالالبشري حس

 ، بنغالديششاش ياكنتيتا غ سان 
يرينا ش  الاحتاد الروي رمينا،و ا 
 ، اململكة املتحدةنسرتاتورا ابراب

 اتتياان سينودينو، قربص
 ، بولنداتزشيباناكرا ابراب
 ريتيل فيالفراناك دي تيخادا، كوابرغ

 هارادل فون هيلمكرون، ادلامنرك
 اململكة املتحدة وايت،امني جبن

 يةهورية التش يك اجل ابفيل زميان، 

عداديف  االزمالء يف الويبو أ ساس ي واكن دور ويبو ليكس يف الس نوات قاعدة البياانت شامةل. وقد تطورت ال هذه ادلراسة  ا 
يف  ا ىل لك من سامه شكرال ق يعم وأ توجه ب قانون امللكية الفكرية. ل ممتزيةقاعدة بياانت  لتصبح لك مطرد ورسيعبشال خرية 
وميكن  تنظميشامةل يف غاية ال  قوانني مجموعةجعلوا مهنا  نواذليليك تمنو وتتطور، فتح الطريق أ مام ويبو ليكس يف الويبو 

 يشكر عرب عن جزيل أ  و  .هذا املرشوعل  دمعايه من دي النغ عىل ما أ بديرغ ميش يل وودز و  ا ىلاص ي اخلشكر و . فهيا لبحثا
 . القي مةتوجهياهتامعىل فورابن الس يدة س يلفي  تهانئب و لمدير العام الس يد فرانسس رغريل
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عداد تاسامه  نياللتني تاملساعدالباحثتني  وترينا كيسل اتيلور ويكميش يل  وأ ش يد ومسامهة ذ ال ز  بقة،السا اتادلراس يف ا  ال ا 
مياكئيل  بارييسال هذا التحديث مع احملايم ادلراسات السابقة و يف لعمل اب تررس وقد  يف صفحات هذا التقرير.واحضا تأ ثريها 

ذ التقيته . ،بورلو لو  . مكتيبيف  يعمل حاليا مكتدربهو ، و السوربونجامعة ا ىل حماضة يف  عندما دعيتأ ول مرة ملعرفة ا 
 يف رجال القانونمن  زماليئ قد أ بدىو العديد من التحليالت القانونية. ا يف جلي  وية فرقا ت أ حباثه وهماراته اللغأ حدثوقد 

فريدة من العديد من عىل مساهامت  يداعامت رمغو  كبريين. امودع اصرب  Gipson Hoffman & Pancione مؤسسة
نين مسؤول عن دقة ه  مجيع القراء.أ رحب بأ ي تعليقات ومعلومات حمدثة من و ذه ادلراسة، الزمالء، فا 

 كينيت كروز
 لوس أ جنلوس، اكليفورنيا )الوالايت املتحدة ال مريكية(

 2017أ كتوبر  30

 الوثيقة[ ]هناية


