
 حمدثة :احملفوظات دورو  املكتبات لفائدة املؤلف حق عىل س تثناءاتوالا تقييداتال  بشأ ن لدلراسة معيل ملخص
 (SCCR/30/3) ومنقحة

عداد من  وحمام القانون يف دكتور كروز، كينيت ا 

 معيل ملخص

 مقدمة

 بشأ ن )الويبو( الفكرية للملكية يةالعامل  املنظمة من بتلكيفجريت اليت أ   ادلراسات من سلسةل يف الثالث هو التقرير هذا
عداد  ،1احملفوظات ودور ملكتباتفائدة ال املؤلف حق عىل الاس تثناءات  الرئييس. الباحثكروز ابعتباره  كينيثولكها من ا 

 ادلراساتوتتناول  .20143 عامو  20082 تني لعامالسابق  ادلراس تني يف الواردة البياانت مجموعات ابلاكمل التقرير هذا يلغيو 
 للقانون حتليلية دراسة قدموت الويبو يف ال عضاء دلولل املؤلف حق نيانو ق يفها وتنوع  القانونية ال حاكم بيعةلكها ط  الثالث
 ديدةاجل علوماتكام كبريا من امل ويضيف ،2014و 2008 يتدراس الواردة يف  علوماتيوحد امل التقرير هذابيد أ ن  .املعين

 هذا جيمع ال وىل، للمرةو  .تقريبا من التفاصيل تفصيل لك يعيد دراسةو  القانونية، املوضوعات نطاق ويوسع احملدثة، والقوانني
والبالغ  الويبو يف احالي ال عضاء البدلان يعج  من املؤلف حق عىل س تثناءاتالاب املتعلق القانون للحيو  التقرير
 بدلا. 188 عددها

سّن و  لفائدة املكتبات ال قل عىل واحد اقانوني اس تثناء امهنبدلا  156ّن س ،بدلا 188البالغ عددها  ال عضاء بني البدلان منو 
 32مل يسّن  ،بدلا 188مفن أ صل  وابلتايل، .اتاملكتب قضااي من متنوعة مجموعة تتناول متعددة قانونية اأ حاكم البدلان معظم

 أ نشلك جيل ب  ال ساس ية حصاءاتاال   هذه وتوحض احمللية. املؤلف حققوانني  يف اتكتبلفائدة امل  اس تثناءبدلا أ ي 
 الاس تثناءات وأ ن العامل، أ حناء جيع يف حق املؤلف قانون لهيلك أ ساس ية احملفوظات ودور ملكتباتفائدة ال الاس تثناءات

يف  ش يوعا ال كرث وضو وامل املؤلف. حق لقانون الاجامتعية ال هداف وخدمة املكتبات خدمات يسريت  يف هاما دوراؤدي ت
 ،ينخر ال   املكتبات ومس تخديم والباحثني للقراءاملصنفات  (يف العادة واحدة نسخةب  القيام) نسخ هوقانونية ال نظمة ال

ّ  .يف اجملموعات املوادعىل  للمحافظة نسخال و   الستبدال نسخال  لمكتباتل  جتزي اننيقو  ال حيانت البدلان يف غالب وسن
 خسائر. أ و ارا أ ض هب تحلق اليت املصنفات

 تنقيحاتجاءت ب  ال خرية الس نوات بيد أ ن ،اتكتبامل  الس تثناءات أ ساس ية دعامة طويةللفرتة  الثالثة ملواضيعا هذه واكنت
واذلي  2001لعام  اتوجهي اعمتد ال ورويب الاحتادأ ن  ذكل من ال مهو  اجلديدة. والتكنولوجيات املتغرية الاحتياجات تعكس
جراء ال عضاء دلولل جيزي  مدواعت   .4وادلراسة لبحثرغرا  ال   املكتبات مقر يف للمس تخدمني تاحةامل  لمصنفاتل  رمقية نسخ ا 
نّتو  ال وروبية، البدلان من العديد يف احلمك هذا ىل جانب  مماثةل قوانني س  . ال ورويب الاحتاد خارج بدلان يف احمليل القانونا 
 عاجلةمل القوانني وضع اجتاهاتخمتلف  عن حقا  ممزيا تختلفقانوان البدلان من نسبيا قليل عدد سنّ  أ خرى، انحية منو 
ّ  اليت البدلان بني ومن الرمقية. والتقنيات املؤلف حق بني احلدود عىل الناش ئة لكاشامل   يف وأ صيةل شامةل قوانني تسن

 املتحدة. واململكة الرويس والاحتاد كندا يه ال خرية الس نوات
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 يرد أ انه تعريف ملفاهمي الاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. 
2
ة املعنية اسة بشأ ن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، اللجنة ادلامئكينيت كروز، در  

(، ادلراسة متاحة عىل الرابط التايل: 2008حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ادلورة السابعة )جنيف، سويرسا: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192  صفحة(  55مقدمة مطوةل )حوايل  2008وتتضمن دراسة عام

قدمة امليف عروضة املبادئ والنتاجئ العامة املفا ن غري الكثري من التفاصيل، يأ ن البحث احلايل س   رمغو التقرير.  الواردة يف ذكل العديد من القواننيتس تقيص وحتلل 
 .بعمق أ كرب ةا ىل اس تكشاف القضي اذلي حيتاجونسؤولني امل م، وس تكون ذات فائدة كبرية للباحثني و ليو تظل وجهية ا

3
اللجنة ادلامئة املعنية  كينيت كروز، دراسة بشأ ن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 

 (، ادلراسة متاحة عىل الرابط التايل:2014)جنيف، سويرسا:  التاسعة والعرشونوق اجملاورة، ادلورة حبق املؤلف واحلق
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290457. 

4
اجملاورة يف جممتع  ؤلف واحلقوقبشأ ن توحيد بعض جوانب حق امل 2001مايو  22بتارخي  EC/2001/29توجيه الربملان ال ورويب واجمللس ال ورويب  

 . 19-10(، الصفحات L 167، اجلريدة الرمسية )2001املعلومات، 
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 املكتبات لفائدة ااس تثناءاهت راجعت البدلان منلكثري افا ن  ،اثةلمم ابرزة تغيريات أ دخلت البدلان من قليال اعددويف حني أ ن 
حق لكيا بشأ ن  جديدةقوانني  وسيش يل موريش يوس اعمتدت الواقع، يفو املؤلف. حقبشأ ن  لكيا ديدةج قوانني عمتدت  أ و

 البدلان من العديد يفقط ف املاضية القليةل ال شهر يف املؤلف قعىل قوانني خمتارة حل تنقيحاتوأ دخلت ال  .2014 يف املؤلف
 .ق املؤلفحل العاملية تطوراتال  نع كثيفا البحثويظل  وس نغافورة. وبريو واملكس يك وكندا 5ال وروبية

لفائدة  الاس تثناءات تفاصيلوتكشف  البدل. يف املتضاربة ال هداف التوتر احملمتل بني املؤلف حققوانني  أ يضا تعكسو 
 والتارتخية الثقافية ال هداف بني توفيقا ربز كذكلتوقد  .املكتبات دماتخب املؤلف قح قانون عالقة عن لكثريا املكتبات

 ع،متاملصنفات احملمية حبق املؤلف مبا يعود ابلفائدة عىل اجمل  س تخداماب لمكتباتل  السامحعرب ما يمت ذكل  وعادة والاقتصادية،
 هذا يقدمو  .ينخر ال   احلقوق وأ حصاب والنارشين حق املؤلف أ حصاب مصاحل حامية ا ىل هتدف ورشوط حدود وضعولكن مع 
 املس تقبل. يف فعالية أ كرث قانون لتطوير بدائلال و  ل هدافل أ معق فهمب  تسمح أ ن ميكن اليت القوانني نع ةخام بياانت التقرير

 املصطلحات

 معيقة. أ اثر املؤلف حق عىل الاس تثناءاتو 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"  ذاا  ف .هاختزتل  واللغة ال تعمم ال اجلداولف ذكل، ومع .املكتبات ودور احملفوظات لك من لال شارة 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 نو . أ ي من محمي صنفمب  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 املعنوية حلقوقأ حياان ا   "احلقوق صطلحمب القضائية ال نظمة بعض يف ا 

 اجملاورة"(.

 غةوقد ترد يف الل املؤلف. حق عىل والاس تثناءات التقييدات ال ساسيف  التقرير هذايتناول  "اس تثناء": •
حق  أ حصابعىل  التقييدات" أ و "اال عفاءات"مهنا  أ خرى تسميات ،ال حيان بعض يفالقانونية،  وال دبيات
 أ ي مالءمة مدى فامي تخص 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
 6."املكتباتلفائدة  "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 تخص  لو عمامل عريفوالت
ذن عىل احلصول دوناملصنف  س تخدامأ خرى مبوجب القانون اب  ال وأ نه أ خر، طرف أ ي أ و حق املؤلف صاحباملؤلف أ و  ا 

                                                
5
ن ال ورويب واجمللس ال ورويب ترجع الكثري من التغيريات ال خرية يف البدلان ال وروبية ا ىل تنفيذ الاحتاد ال ورويب للتوجيه بشأ ن املصنفات اليتمية. توجيه الربملا 

2012/28/EU  2012بشأ ن بعض الاس تخدامات املرخص هبا للمصنفات اليتمية،  2012أ كتوبر  25تارخي ب( اجلريدة الرمسية ،L 299 الصفحات ،)12-5. 
6
عفاءيس تخدم هذا التقرير مصطلح "   عن املقاييسقانون ماكحفة التحايل تختلف اختالفا جذراي ا ىل أ ن  اأ ساس ويرجع ذكل " يف س ياق ترشيع ماكحفة التحايل،ا 

عفاء" أ يضا ويساعد حظر التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية. من العديد من ادلول "اال عفاءات" ومينح . املؤلف التقليدية حلق أ ن توضيح عىل مصطلح "ا 
 .املؤلف تقليدي لقانون حقال  من احلقوق اليت تشلك احملور وغريها املالية" هو اشارة اىل اس تثناءات للحقوق اتكتبلفائدة امل اس تثناء  انعداممفهوم "
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ذا ذلكل،و س تخدام.مقابل الا املاكفأ ت من هغري  أ و مايل يدفع أ ي مبلغ  دون س تخدامالا جيوز هأ ن عىل رصاحةالقانون  نص ا 
ذن   ذا ذكل، من العكس عىلو  . اجلداول يف يةالقانون ال حاكم  تكل راكر ميكن ت الف ،دفع مبلغ مايل أ و ا  أ ن  عىلالقانون  نص ا 
ذن مرشوط الاس تثناء طبيقت   . اجلداوليرد يف  القانوين الرشطفا ن ذكل  ،ترخيص نظام يف املشاركة أ و دفع مبلغ مايل 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 بشلك ممهنج راسةادل شملت  وال .عريضةال فئاتال  يف املكتبات من معينة نوا عىل أ   أ و عام بشلك املكتبات

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

براز سايسوالهدف ال   التكنولوجية، امحلاية أ نظمة عىل التحايل قضيةب  املتعلق القانون أ يضا البحث يشملو   من ذكل هو ا 
ماكنية  احملفوظاتدور  أ و لمكتباتل  تتيحمن شأ هنا أ ن اليت  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   .7البدلذكل  جداول بدايةذكل يف  ا ىل شاري  ،ما بدل نونقاويف حاةل انعدام اس تثناء لفائدة املكتبات يف 
 مثل: يعض او امل حبسب يةالقانون املفصةل ال حاكم 

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

ىل  ىل عام اس تثناءدلهيا  البدلان منأ كرب  عددو  .لفائدة املكتبات عام اس تثناءفقط  دلهيا اليت البدلان عددا   ا 
 دةالاس تفا 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 هذه 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  حاتحة.الا •
ىل  حاتحة ال  مكتباتلل  سمحي قانون  اعامتدا   ادلراسة أ و بحثمقارها ل رغرا  ال  يف للمس تخدمني رمقيةنسخ الاب 
 البدلان تكل من 11 أ ن ابذلكر اجلدير ومن القانون. هذا مثل تبىن ابدل 28 أ ن أ دانه اجلدول يشريو  .دةايف الع
 ال ورويب. الاحتاد يفأ عضاء  ليست

 للمكتبة تأ ذن اليت نسبية أ يضا تكل بصورة شائعةمن القوانني ال  ستبدال.الا أ و ل رغرا  احملافظة نسخال  •
ومن القوانني الشائعة  خطر.يف  ال ول املصنف يكون أ ن ابلرضورةتشرتط  أ ن دونة فظال رغرا  احمل نسخابل 

                                                
7
يعين س تثناء" الا انعداملك بدل. وابلتايل، فا ن معيار "ل( قانونيةاللواحئ املعمتدة وفقا لسلطة عىل حق املؤلف )ويف حاالت قليةل  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  ااس تثناء قانوين، ولكهنأ ي ال تسن من انحية أ خرى، فا ن بعض البدلان و املكتبات. 

لهيام عند احلديث عن ال ار  وي شن عىل ذكلالاثم اتفاق قرطاجنة واتفاق ابنغي و ملكتبات. فائدة ال  شلك متسقجيع البدلان ب  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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يف  أ خرى مكتبة اتعو مجم يف أ و ،موعاتاجمل يف املوجودة لنسخابستبدال ا لمكتباتل  كذكل تكل اليت تأ ذن
 خطر.تعرضه لل أ وه رتدهو أ و  هتلف أ و املصنف فقدان حاةل

عارة املصنفات بني املكتبات  •  نسخب  لمكتباتل  تسمح اليت تكل يه ش يوعا قلالقوانني ال   .توفري الواثئقأ و ا 
 .مطلهب عىل بناء للمس تخدمني قدهمات وأ   اتخدهمتس  يك ل أ خرى مكتباتهبا  ودلزت  مصنفات

ّ  التحايل. ماكحفة •  بعضوسّن ال  التكنولوجية. امحلاية تدابري عىل ايلالتح نعمل  اأ حاكم البدلان من العديد تسن
عفاءات سنّت اليت البدلان ادلراسة هذه وحتدد اال عفاءات. بعض أ يضا البدلان تكلمن  تنطبق  قانونية ا 

 املكتبات.رصاحة عىل 

ىل تتطرق اجلداول ما غالبا ّ  وقد القامئة. هذهمن املواضيع البارزة الواردة يف  أ بعدمواضيع  ا   بشأ ن قوانني البدلان بعض تسن
حق  بشأ ن أ خرى وأ حاكم اس تثناءاتتقريبا  بدل لكول تفصيل.ابل  هنا القواننيوترد هذه  ،لمكتباتاخلاصة ل  حتياجاتالا

 "متفرقات" اجلدول املعنون فا ن وابلتايل، .ةحارص املكتبات ال يتناول القانون  رمغ أ ن للمكتبات هممة تكون قد اليتو املؤلف 
شارات الباغتضمن ي  بدل للك ىل مقتضبة ا   والتعامل ،واال عارة للعموم الشخصية،لل رغرا   نسخال  مثل سائلم  بشأ ن القوانني ا 

 لقواننيل ملخصاتويه جمرد  شامةلاال شارات ليست  هذهو  .ةكثري ذوي اال عاقات ومسائل أ خرى  واحتياجات العادل،
 مس تفيضة أ حباث رةمثأ يضا  ليست ويه ،البحث من زيدمل عنرصا همام تكون قد أ و للمكتبات مفيدة تكون قد اليت ال خرى

هنا ،وجهية اننيقو ل ملخصات جمردرمغ كوهنا  ولكن التقرير. لك أ جزاء يف البدلان جيع يف ةمنسجم قضااي هاابعتبار  ت درجال و  فا 
 .حق املؤلف اس تثناءاتو  القانونية ايةامحل بني العالقة حتديد ةوأ مهي تعقيدد يتزاو  حق املؤلف الس تثناءات املتنايمالتنو  تبني 

 حلق املؤلف ةالوطني القوانني يف اتاملكتبلفائدة الاس تثناءات 
عداد  2015عام لملخص نتاجئ دراسة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية   نت كروزكي من ا 

 188 دلراسة:اب املشموةلاال جاميل للبدلان العدد 

 عدد البدلان  الاس تثناء
 

 32 ءال يش

)مالحظة: تعكس  اس تثناء عام لفائدة املكتبات
الاحصاءات عدد البدلان اليت دلهيا اس تثناء عام 

 (فقط

31 

ل رغرا  )لفائدة مس تخديم املكتبات النسخ 
 (البحوث وادلراسات

98 

  99 احملافظة: نَسخ ل رغرا  احملافظة أ و الاستبدال
 90 الاستبدال:

 28 (اال حاتحة) نسخ ل رغرا  البحث أ و ادلراسةال 
 21 توفري الواثئق: بني املكتباتعارة اال   وأ  توفري الواثئق 

 9 رة بني املكتبات:اال عا
 - التكنولوجيةامحلاية التحايل عىل تدابري ماكحفة 

عفاءات لفائدة املكتبات  ا 

52 

 املهنجية

ذا عداد و . واحضةلهذا التقرير  ابلنس بة هتامأ مهين ا  ف، 2014و 2008عايم  يتدراس حيل حمل  2015 لعام ن هذا التقريراك ا  بدأ  ا 
 شامل ا اس تعر . واكنت اخلطوة التالية حتديد ما تبقى من ثغرات وأ وجه القصورالتقريرين و جداول توحيد ب هذا التقرير 

أ خرى من  واردموانني امللكية الفكرية و لق خضمويه مصدر ، (WIPO Lex) ليكس ويبو قاعدة البياانت للموارد املتاحة يف
أ و ها استبدال أ و  ويبو ليكسنتاجئ ل س تكامامت (. و/www.wipo.int/wipolex/en :ال عضاء يف الويبو )انظر البدلانجيع 
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، لمكتباتل زايرات القيام بو  ،بياانتال  عدواقيف نرتنت واال  عىل  البحث صارمة، مبا يف ذكلقانونية حبوث من خالل  هاتأ كيد
مت بعد ذكل ، هذه خطوات البحث القيام فبعديف الواقع، واكتب حق املؤلف واتخمتصني يف بعض البدلان. مب تاتصاالو 

ىل بشلك أ سايس  عملال دستنواللك بدل،  حق املؤلفال لكرتوين ملكتب التحقق من مصادر أ خرى عن طريق زايرة املوقع ا ا 
الستشهاد ل ال ولوية اكنتبشلك عام، و (. www.wipo.int/directory/en/urls.jsp: ا الويبو )انظرهتقدمالقامئة اليت 

ن وجد أ فضليؤخذ مبصدر  هويبو ليكس، ولكنمبصدر قانوين متاح يف   .ا 

جياد مصدر موثوقواكن الهدف من البحث  ستشهد امل صدر امل ونكيال قد يف لك بدل. و  اتكتبامل الس تثناءات  به ومعمول ا 
 املعنيةبشأ ن القضااي أ ن املصدر تدل عىل البحث مؤرشات لكن جيع و لبدل، القانون رمسية" نسخة " ،طافامل هنايةيف  ،به

صدار لعثور عىل اال فضلية اكنت و . امصدر والرتجة موثوق هباملأ ن ، و معمول به ىل اللغة اال نلكزيية رتمجما  أ ن الباحث رمغ  ا 
ىل  ال صيلمن النص الرتجة عىل  دراق أ داة  اس تخدامالتحقق مهنا من خالل مت ترجامت أ خرى أ و عدت وأ  بعض اللغات. ا 

 مهأ فاكربسخاء هماراهتم و زمالء يف خمتلف البدلان قدم أ خرى،  يف حاالتو. لرتجةلخدمة رغوغل ويبو ليكس أ و  يفالرتجة 
 .لكمة الشكر والتقدير أ دانهالهامة يف  مساهامهتوأ ش يد مب 

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

ىل  يف التقرير بدللك  جداولتوارخي يف هناية ال  توارخي  اجلداولل أ يضا . وميكن أ ن تشمحتديث لها أ خروهو حاترخي  2015عام ا 
حدىدراهجا يف ا   قبل لجداولا ىل حاترخي أ خر حتديث ل شريت  سابقة  .هيامأ و لك تنيالسابق  نيادلراس ا 

 شكر وتقدير

ا ىل  وصصعىل وجه اخل شكرابل وأ توجه . من دمع جيع أ حناء العامل منزمالء الما أ بداه لوال  لرتى النورهذه ادلراسة  تكنمل 
هذه  ةبلورسامهت بشلك مبارش يف  معلوماتو ا أ فاكر  العامني املاضيني خاللبسخاء  واقدم نياذلو  ة أ سامؤمهملهنيني التاليا

 ادلراسة.

 ش، الويبويدو ح نور ادلين أ  
 اململكة العربية السعوديةشايع الشايع، 

 نومينتواي ابساخنوو، منغوليا
ميليا   ، ليتوانيابيتون ين ابا 

 أ لكس ندرا هباحاتشاراي، بنغالديش
 ، سلوفينياششتي ن اي ياحاتغ بو ايما

 دالنهو  ن،فييك برمي
 سلوفينيا ،ريبودمي انأ  

 ويبلو اداين شادارفيان، 
 ، قريغزيس تانتشوابروفاأ يسولو 

 أ يرلنداترييزا هاكيت،  
 ، نيويهيكونينا 

 بوورث، أ سرتاليام اتريش ه
 ، كولومبيادايز هرييراخوس يه روبرتو 
 الوالايت املتحدة ال مريكيةبيرت هريتل، 
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يس يكو سرتاب، سويرسا  سوزان ا 
براهمي  اململكة املتحدة، اجام ا 
 ، فرنساشبورلو لو  مياكئيل

 فنلندايواك ليدس، 
 الوالايت املتحدة ال مريكية، سكوي ن داان 
 جنوب أ فريقيانيكولسون،  نزيو د

 ، كنداأ وينفيكتوراي 
 جزر الهبامارون بيندر، 

يران )جهوريةيل، وساروز ر بهي  اال سالمية(-ا 
 دافنلن، رهبندرماراي 
 السويد ،دنيار جركر 

 السودان، الالبشري حس
 ، بنغالديششاش ياكنتيتا غ سان 

يرينا ش  الاحتاد الرويس رمينا،و ا 
 اململكة املتحدة، سرتاتون را ابراب

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

 ، ادلامنركهارادل فون هيلمكرون
 اململكة املتحدة وايت،بنيامني 

 يةهورية التش يك اجل ابفيل زميان، 

عداديف  اأ ساس يالزمالء يف الويبو  دورواكن  ويبو ليكس يف الس نوات قاعدة البياانت شامةل. وقد تطورت ال هذه ادلراسة  ا 
ق فتح الطرييف يف الويبو  لك من سامه ا ىل شكرال ق يعم ب أ توجه و قانون امللكية الفكرية. ل ممتزيةقاعدة بياانت  لتصبحال خرية 
 يشكر و . فهيا لبحثاميكن و  تنظميال يف غاية شامةل  قوانني مجموعةجعلوا مهنا  نواذلي، ليك تمنو وتتطورويبو ليكس أ مام 
م قدل  رشف ال اكن يل و  .مراحهللك هذا املرشو  يف  دمععىل ما أ بداه من صرب يف رغريدي النغ ميش يل وودز و  ىلا  اص اخل

 أ ن لريو  الس يد فرانسس رغري ، وأ شكر املدير العام2014 ديسمربيف جنيف يف  حق املؤلفجلنة اجامت   يفبعض النتاجئ 
 طوال الوقت.هتم قيادتوجهياهتم و عىل ومارتن موسكوسو فيالكورحات 

عداد يف تاسامه  نيللتاني تاملساعدني ثتبعمل الباح  مرة أ خرى وأ ش يد ال ن مع يه وي، وك: ميش يل تنيالسابق  تنيادلراس   ا 
كولورادو. ب يف دنفر Faegre Baker Danielsرشكة ويه مع ترينا كيسل حاتيلور، ، و ق املؤلفحل الوالايت املتحدةمكتب 
ىل ترجع اممساهامهت أ نورمغ  نا مناقشات غالبا ما يظهر تأ ثريها اليوم يف صفحات هذا التقرير. وال تزال ف ،املاضيةالس نوات  ا 
 .املكتباتالس تثناءات تقيميي  صقلتحول التفسري القانوين  العميقة
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يف مكتبة القانون وانئب  ال كفاء نياملهنيا ىل ال س امي امعة كولومبيا، وجبيف لكية احلقوق  زماليئ ا ىل اصاخل يشكر ب قدم توأ  
عىل  Gipson Hoffman & Pancione مؤسسة يف نالقانو رجال . وأ ود أ يضا أ ن أ شكر زماليئزاكت عميد أ فرييال 

ىل أ ماكن بعيدة. وأ انالسفر و املرشو  تسلمي مواعيد ام ن احرت م متكنليك أ   همصربمه ودمع  أ رحب بأ ي و   مم ن لهذه الفرصةا 
 تعليقات ومعلومات حمدثة من جيع القراء.

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

 2015يونيو  10

 الوثيقة[ ]هناية


