ملخص معيل لدلراسة بشأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات :حمدثة
ومنقحة ()SCCR/30/3
من اعداد كينيت كروز ،دكتور يف القانون وحمام
ملخص معيل
مقدمة
هذا التقرير هو الثالث يف سلسةل من ادلراسات اليت أجريت بتلكيف من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن
الاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،1ولكها من اعداد كينيث كروز ابعتباره الباحث الرئييس.
ويلغي هذا التقرير ابلاكمل مجموعات البياانت الواردة يف ادلراس تني السابقتني لعام  22008وعام  .32014وتتناول ادلراسات
الثالث لكها طبيعة الحاكم القانونية وتنوعها يف قوانني حق املؤلف لدلول العضاء يف الويبو وتقدم دراسة حتليلية للقانون
املعين .بيد أن هذا التقرير يوحد املعلومات الواردة يف دراس يت  2008و ،2014ويضيف كام كبريا من املعلومات اجلديدة
والقوانني احملدثة ،ويوسع نطاق املوضوعات القانونية ،ويعيد دراسة لك تفصيل تقريبا من التفاصيل .وللمرة الوىل ،جيمع هذا
التقرير وحيلل القانون املتعلق ابالس تثناءات عىل حق املؤلف من جيع البدلان العضاء حاليا يف الويبو والبالغ
عددها  188بدلا.
سن
ومن بني البدلان العضاء البالغ عددها  188بدلا ،س ّن  156بدلا مهنا اس تثناء قانونيا واحد عىل القل لفائدة املكتبات و ّ
يسن 32
معظم البدلان أحاكما قانونية متعددة تتناول مجموعة متنوعة من قضااي املكتبات .وابلتايل ،مفن أصل  188بدلا ،مل ّ
بدلا أي اس تثناء لفائدة املكتبات يف قوانني حق املؤلف احمللية .وتوحض هذه االحصاءات الساس ية بشلك جيل أن
الاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات أساس ية لهيلك قانون حق املؤلف يف جيع أحناء العامل ،وأن الاس تثناءات
تؤدي دورا هاما يف تيسري خدمات املكتبات وخدمة الهداف الاجامتعية لقانون حق املؤلف .واملوضو الكرث ش يوعا يف
النظمة القانونية هو نسخ (القيام بنسخة واحدة يف العادة) املصنفات للقراء والباحثني ومس تخديم املكتبات الخرين،
والنسخ للمحافظة عىل املواد يف اجملموعات .وسن ّت البدلان يف غالب الحيان قوانني جتزي للمكتبات النسخ الستبدال
املصنفات اليت حلقت هبا أضار أو خسائر.
واكنت هذه املواضيع الثالثة لفرتة طويةل دعامة أساس ية الس تثناءات املكتبات ،بيد أن الس نوات الخرية جاءت بتنقيحات
تعكس الاحتياجات املتغرية والتكنولوجيات اجلديدة .والمه من ذكل أن الاحتاد الورويب اعمتد توجهيا لعام  2001واذلي
جيزي لدلول العضاء اجراء نسخ رمقية للمصنفات املتاحة للمس تخدمني يف مقر املكتبات لرغرا البحث وادلراسة .4واعتمد
هذا احلمك يف العديد من البدلان الوروبية ،وسنّت قوانني مماثةل اىل جانب القانون احمليل يف بدلان خارج الاحتاد الورويب.
سن عدد قليل نسبيا من البدلان قانوان ممزيا تختلف حقا عن خمتلف اجتاهات وضع القوانني ملعاجلة
ومن انحية أخرىّ ،
املشالك الناش ئة عىل احلدود بني حق املؤلف والتقنيات الرمقية .ومن بني البدلان اليت سن ّت قوانني شامةل وأصيةل يف
الس نوات الخرية يه كندا والاحتاد الرويس واململكة املتحدة.
 1يرد أانه تعريف ملفاهمي الاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
 2كينيت كروز ،دراسة بشأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ادلورة السابعة (جنيف ،سويرسا ،)2008 :ادلراسة متاحة عىل الرابط التايل:
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192وتتضمن دراسة عام  2008مقدمة مطوةل (حوايل  55صفحة)
تس تقيص وحتلل العديد من القوانني الواردة يف ذكل التقرير .ورمغ أن البحث احلايل س يغري الكثري من التفاصيل ،فان املبادئ والنتاجئ العامة املعروضة يف املقدمة
تظل وجهية اليوم ،وس تكون ذات فائدة كبرية للباحثني واملسؤولني اذلي حيتاجون اىل اس تكشاف القضية بعمق أكرب.
 3كينيت كروز ،دراسة بشأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ادلورة التاسعة والعرشون (جنيف ،سويرسا ،)2014 :ادلراسة متاحة عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290457
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ويف حني أن عددا قليال من البدلان أدخلت تغيريات ابرزة مماثةل ،فان الكثري من البدلان تراجع اس تثناءاهتا لفائدة املكتبات
أو تعمتد قوانني جديدة لكيا بشأن حق املؤلف .ويف الواقع ،اعمتدت موريش يوس وسيش يل قوانني جديدة لكيا بشأن حق
املؤلف يف  .2014وأدخلت التنقيحات عىل قوانني خمتارة حلق املؤلف يف الشهر القليةل املاضية فقط يف العديد من البدلان
الوروبية 5وكندا واملكس يك وبريو وس نغافورة .ويظل البحث كثيفا عن التطورات العاملية حلق املؤلف.
وتعكس أيضا قوانني حق املؤلف التوتر احملمتل بني الهداف املتضاربة يف البدل .وتكشف تفاصيل الاس تثناءات لفائدة
املكتبات الكثري عن عالقة قانون حق املؤلف خبدمات املكتبات .وقد تربز كذكل توفيقا بني الهداف الثقافية والتارتخية
والاقتصادية ،وعادة ما يمت ذكل عرب السامح للمكتبات ابس تخدام املصنفات احملمية حبق املؤلف مبا يعود ابلفائدة عىل اجملمتع،
ولكن مع وضع حدود ورشوط هتدف اىل حامية مصاحل أحصاب حق املؤلف والنارشين وأحصاب احلقوق الخرين .ويقدم هذا
التقرير بياانت خامة عن القوانني اليت ميكن أن تسمح بفهم أمعق للهداف والبدائل لتطوير قانون أكرث فعالية يف املس تقبل.
املصطلحات
ميكن أن يكون للمصطلحات والتسميات املس تخدمة يف حفص حق املؤلف والاس تثناءات عىل حق املؤلف أاثر معيقة.
ويس تخدم هذا التقرير الكثري من املصطلحات نفسها الواردة يف ادلراس تني السابقتني ،وجيدر التذكري ببعضها هنا:
•

"املكتبة" و"أمني املكتبة" :ميكن اس تخدام هذين املصطلحني ،عىل القل يف هذه املقدمة ،عىل اعتبار أهنام ال
يشمالن فقط املكتبات وأمناء املكتبات ولكن أيضا دور احملفوظات وأمناء دور احملفوظات .والاختالفات بني
املكتبات ودور احملفوظات كثرية وهممة .ولرغرا اخزتال اللغة ،قد يس تخدم هذا التقرير أحياان مصطلح
"مكتبة" لالشارة اىل لك من املكتبات ودور احملفوظات .ومع ذكل ،فاجلداول ال تعمم اللغة وال ختزتلها .فاذا
اكن القانون يشمل املكتبات ودور احملفوظات ،أو املتاحف وأي مؤسسة أخرى ،فاجلداول تعكس تكل
التفاصيل .وابملثل ،اذا اكن القانون يشري فقط اىل "املكتبات" فاجلدول يشري اىل نفس اليشء أيضا.

•

"حق املؤلف" :يتغري نطاق قانون حق املؤلف وطبيعته يف كثري من البدلان .ولرغرا هذا التقرير ،فان
مصطلح "حق املؤلف" يشري اىل احلقوق القانونية املرتبطة مبصنف محمي من أي نو  .وتشمل تكل احلقوق يف
معظم الحيان ما يسمى "احلقوق املالية" العادة النسخ وما شابه ذكل .وحيامث يكون مناس با ،يشري هذا
التقرير أحياان اىل احلقوق املعنوية واحلقوق اجملاورة (املشار الهيا يف بعض النظمة القضائية مبصطلح "احلقوق
اجملاورة").

•

"اس تثناء" :يتناول هذا التقرير يف الساس التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف .وقد ترد يف اللغة
والدبيات القانونية ،يف بعض الحيان ،تسميات أخرى مهنا "االعفاءات" أو "التقييدات عىل أحصاب حق
املؤلف" أو "حقوق مس تخديم حق املؤلف" .وال يأخذ هذا التقرير أي موقف فامي تخص مدى مالءمة أي
تسمية ويقترص عىل اختيار مصطلح "اس تثناء" لرغرا الوضوح والبساطة .والاس تثناءات اخلاصة املطبقة
6
رصاحة عىل املكتبات (ودور احملفوظات) يه "اس تثناءات لفائدة املكتبات".

والتعريف املعمول به ،لرغرا هذا التقرير ،فامي تخص "الاس تثناء لفائدة املكتبات" يفرت بأن يسمح للمكتبة أو مؤسسة
أخرى مبوجب القانون ابس تخدام املصنف دون احلصول عىل اذن املؤلف أو صاحب حق املؤلف أو أي طرف أخر ،وأنه ال
 5ترجع الكثري من التغيريات الخرية يف البدلان الوروبية اىل تنفيذ الاحتاد الورويب للتوجيه بشأن املصنفات اليتمية .توجيه الربملان الورويب واجمللس الورويب
 EU/28/2012بتارخي  25أكتوبر  2012بشأن بعض الاس تخدامات املرخص هبا للمصنفات اليتمية ،2012 ،اجلريدة الرمسية ( ،)L 299الصفحات .12-5
 6يس تخدم هذا التقرير مصطلح "اعفاء" يف س ياق ترشيع ماكحفة التحايل ،ويرجع ذكل أساسا اىل أن قانون ماكحفة التحايل تختلف اختالفا جذراي عن املقاييس
التقليدية حلق املؤلف .ومينح العديد من ادلول "االعفاءات" من حظر التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية .ويساعد مصطلح "اعفاء" أيضا عىل توضيح أن
مفهوم "انعدام اس تثناء لفائدة املكتبات" هو اشارة اىل اس تثناءات للحقوق املالية وغريها من احلقوق اليت تشلك احملور التقليدي لقانون حق املؤلف.
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يدفع أي مبلغ مايل أو غريه من املاكفأت مقابل الاس تخدام .وذلكل ،اذا نص القانون رصاحة عىل أنه جيوز الاس تخدام دون
اذن أو دفع مبلغ مايل ،فال ميكن تكرار تكل الحاكم القانونية يف اجلداول  .وعىل العكس من ذكل ،اذا نص القانون عىل أن
تطبيق الاس تثناء مرشوط ابذن أو دفع مبلغ مايل أو املشاركة يف نظام ترخيص ،فان ذكل الرشط القانوين يرد يف اجلداول .
نطاق ادلراسة
تركز هذه ادلراسة عىل أحاكم الترشيع احمليل حلق املؤلف اليت تنص رصاحة عىل اس تثناءات حق املؤلف املنطبقة عىل
املكتبات بشلك عام أو عىل أنوا معينة من املكتبات يف الفئات العريضة .وال تشمل ادلراسة بشلك ممهنج القوانني املنطبقة
فقط عىل املكتبات الفردية أو عىل اجملموعات الصغرية واحملدودة مثل مكتبات ادلول أو املكتبات الوطنية.
ويشمل البحث أيضا القانون املتعلق بقضية التحايل عىل أنظمة امحلاية التكنولوجية ،والهدف السايس من ذكل هو ابراز
الحاكم اليت من شأهنا أن تتيح للمكتبات أو دور احملفوظات اماكنية التحايل أو غري ذكل من الفعال اليت قد تكون
حمظورة ،وذكل يف س ياق أداء خدماهتا أو ممارسة مزااي اس تثناء لفائدة املكتبات عندما يكون املصنف املعين خاضعا لتدابري
امحلاية التكنولوجية.
ويف حاةل انعدام اس تثناء لفائدة املكتبات يف قانون بدل ما ،يشار اىل ذكل يف بداية جداول ذكل البدل .7كام تصنف اجلداول
املفصةل الحاكم القانونية حبسب املواضيع مثل:
•

تسن بعض البدلان حكام شامال ومران يسمح للمكتبات أو املؤسسات الخرى
اس تثناء عام لفائدة املكتباتّ .
بنسخ املصنفات ،وفقا لرشوط خمتلفة يف العادة ولكن دون الاقتصار عىل أرغرا معينة .ويشري اجلدول أدانه
اىل عدد البدلان اليت دلهيا فقط اس تثناء عام لفائدة املكتبات .وعدد أكرب من البدلان دلهيا اس تثناء عام اىل
جانب أحاكم أخرى ،بيد أنه من اجلدير ابذلكر أن تكل البدلان تعمتد فقط عىل اس تثناء عام ،دون الاس تفادة
من قانون أكرث حتديدا بشأن املكتبات.

•

النسخ لرغرا البحوث وادلراسات .من أكرث الحاكم ش يوعا يف هذه ادلراسة احلمك اذلي يسمح ملكتبة أو
مؤسسة أخرى ابلنسخ (نسخة واحدة يف العادة) بناء عىل طلب مس تخدم ما ،وغالبا ما يكون هدف ذكل
الشخص البحث أو ادلراسة .وتشمل هذه الفئة من القوانني أي حمك جيزي للمكتبة نسخ مصنف ملس تخدم
معني سواء أورد يف القانون "البحث وادلراسة" أم مل يرد فيه.

•

الاحاتحة .دفع توجيه الاحتاد الورويب لعام  ،2001كام هو موحض أعاله ،ابلعديد من بدلان الاحتاد الورويب
اىل اعامتد قانون يسمح للمكتبات ابحاتحة النسخ الرمقية للمس تخدمني يف مقارها لرغرا البحث أو ادلراسة
يف العادة .ويشري اجلدول أدانه أن  28بدلا تبىن مثل هذا القانون .ومن اجلدير ابذلكر أن  11من تكل البدلان
ليست أعضاء يف الاحتاد الورويب.

•

النسخ لرغرا احملافظة أو الاستبدال .من القوانني الشائعة بصورة نسبية أيضا تكل اليت تأذن للمكتبة
ابلنسخ لرغرا احملافظة دون أن تشرتط ابلرضورة أن يكون املصنف الول يف خطر .ومن القوانني الشائعة

 7يركز هذا التقرير عىل قوانني حق املؤلف (ويف حاالت قليةل عىل اللواحئ املعمتدة وفقا لسلطة قانونية) للك بدل .وابلتايل ،فان معيار "انعدام الاس تثناء" يعين
النظر فامي اذا اكن ترشيع حق املؤلف ،عىل النحو اذلي سنته به هيئة وضع القوانني املعنية يف لك بدل ،يتضمن اس تثناء حلق املؤلف ينطبق رصاحة عىل
املكتبات .ومن انحية أخرى ،فان بعض البدلان ال تسن أي اس تثناء قانوين ،ولكهنا أعضاء يف الصكوك املتعددة الطراف اليت تشمل اس تثناءات حق املؤلف
لفائدة املكتبات .واتفاق قرطاجنة واتفاق ابنغي مثاالن عىل ذكل ويشار الهيام عند احلديث عن البدل املعين .ومن أجل التطرق اىل جيع البدلان بشلك متسق
عىل طول هذه ادلراسة ،يمت التعامل مع البدل عىل أساس أن الاس تثناء لفائدة املكتبات منعدم اذا مل يكن دليه مثل هذا احلمك يف قانونه احمليل.
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كذكل تكل اليت تأذن للمكتبات ابستبدال النسخ املوجودة يف اجملموعات ،أو يف مجموعات مكتبة أخرى يف
حاةل فقدان املصنف أو تلفه أو تدهوره أو تعرضه للخطر.
•

اعارة املصنفات بني املكتبات أو توفري الواثئق .القوانني القل ش يوعا يه تكل اليت تسمح للمكتبات بنسخ
مصنفات لزتود هبا مكتبات أخرى ليك تس تخدهما أو تقدهما للمس تخدمني بناء عىل طلهبم.

•

وسن البعض
ماكحفة التحايل .سن ّت العديد من البدلان أحاكما ملنع التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجيةّ .
من تكل البدلان أيضا بعض االعفاءات .وحتدد هذه ادلراسة البدلان اليت سنّت اعفاءات قانونية تنطبق
رصاحة عىل املكتبات.

غالبا ما تتطرق اجلداول اىل مواضيع أبعد من املواضيع البارزة الواردة يف هذه القامئة .وقد سن ّت بعض البدلان قوانني بشأن
الاحتياجات اخلاصة للمكتبات ،وترد هذه القوانني هنا ابلتفصيل .وللك بدل تقريبا اس تثناءات وأحاكم أخرى بشأن حق
املؤلف واليت قد تكون هممة للمكتبات رمغ أن القانون ال يتناول املكتبات رصاحة .وابلتايل ،فان اجلدول املعنون "متفرقات"
للك بدل يتضمن غالبا اشارات مقتضبة اىل القوانني بشأن مسائل مثل النسخ للرغرا الشخصية ،واالعارة للعموم ،والتعامل
العادل ،واحتياجات ذوي االعاقات ومسائل أخرى كثرية .وهذه االشارات ليست شامةل ويه جمرد ملخصات للقوانني
الخرى اليت قد تكون مفيدة للمكتبات أو قد تكون عنرصا همام ملزيد من البحث ،ويه ليست أيضا مثرة أحباث مس تفيضة
وال تدرج ابعتبارها قضااي منسجمة يف جيع البدلان يف لك أجزاء التقرير .ولكن رمغ كوهنا جمرد ملخصات لقوانني وجهية ،فاهنا
تبني التنو املتنايم الس تثناءات حق املؤلف وتزايد تعقيد وأمهية حتديد العالقة بني امحلاية القانونية واس تثناءات حق املؤلف.
الاس تثناءات لفائدة املكتبات يف القوانني الوطنية حلق املؤلف
ملخص نتاجئ دراسة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية لعام  2015من اعداد كينت كروز
العدد االجاميل للبدلان املشموةل ابدلراسة188 :
عدد البدلان
الاس تثناء
ال يشء
اس تثناء عام لفائدة املكتبات (مالحظة :تعكس
الاحصاءات عدد البدلان اليت دلهيا اس تثناء عام
فقط)
النسخ لفائدة مس تخديم املكتبات (لرغرا
البحوث وادلراسات)
َنسخ لرغرا احملافظة أو الاستبدال
النسخ لرغرا البحث أو ادلراسة (االحاتحة)
توفري الواثئق أو االعارة بني املكتبات
ماكحفة التحايل عىل تدابري امحلاية التكنولوجية -
اعفاءات لفائدة املكتبات

32
31
98
احملافظة99 :
الاستبدال90 :
28
توفري الواثئق21 :
االعارة بني املكتبات9 :
52

املهنجية
اذا اكن هذا التقرير لعام  2015حيل حمل دراس يت عايم  2008و ،2014فان أمهيهتام ابلنس بة لهذا التقرير واحضة .وبدأ اعداد
هذا التقرير بتوحيد جداول التقريرين وحتديد ما تبقى من ثغرات وأوجه القصور .واكنت اخلطوة التالية اس تعرا شامل
للموارد املتاحة يف قاعدة البياانت ويبو ليكس ( ،)WIPO Lexويه مصدر خضم لقوانني امللكية الفكرية وموارد أخرى من
جيع البدلان العضاء يف الويبو (انظر .)www.wipo.int/wipolex/en/ :ومت اس تكامل نتاجئ ويبو ليكس أو استبدالها أو
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تأكيدها من خالل حبوث قانونية صارمة ،مبا يف ذكل البحث عىل االنرتنت ويف قواعد البياانت ،والقيام بزايرات للمكتبات،
واتصاالت مباكتب حق املؤلف واتخمتصني يف بعض البدلان .ويف الواقع ،فبعد القيام خطوات البحث هذه ،مت بعد ذكل
التحقق من مصادر أخرى عن طريق زايرة املوقع االلكرتوين ملكتب حق املؤلف للك بدل ،واستند العمل بشلك أسايس اىل
القامئة اليت قدمهتا الويبو (انظر .)www.wipo.int/directory/en/urls.jsp :وبشلك عام ،اكنت الولوية لالستشهاد
مبصدر قانوين متاح يف ويبو ليكس ،ولكنه يؤخذ مبصدر أفضل ان وجد.
واكن الهدف من البحث اجياد مصدر موثوق ومعمول به الس تثناءات املكتبات يف لك بدل .وقد ال يكون املصدر املستشهد
به ،يف هناية املطاف ،نسخة "رمسية" لقانون البدل ،ولكن جيع مؤرشات البحث تدل عىل أن املصدر بشأن القضااي املعنية
معمول به ،وأن املصدر والرتجة موثوق هبام .واكنت الفضلية العثور عىل اصدار مرتمج اىل اللغة االنلكزيية رمغ أن الباحث
قادر عىل الرتجة من النص الصيل اىل بعض اللغات .وأعدت ترجامت أخرى أو مت التحقق مهنا من خالل اس تخدام أداة
الرتجة يف ويبو ليكس أو خدمة رغوغل للرتجة .ويف حاالت أخرى ،قدم زمالء يف خمتلف البدلان بسخاء هماراهتم وأفاكرمه
وأش يد مبساهامهتم الهامة يف لكمة الشكر والتقدير أدانه.
ويشار اىل القوانني املس تخدمة يف التحليل يف هناية جداول لك بدل .ومت تدقيق النص من حيث عالمات الرتقمي واالمالء
لرغرا اتساق التقرير ومل تدقق النصوص املقتبسة .وتامتىش أسامء البدلان مع قامئة البدلان العضاء يف الويبو
(انظر .)www.wipo.int/members/en/ :وحولت التوارخي اىل نسق موحد كام ييل :اليوم-الشهر-الس نة .وتشري
التوارخي يف هناية جداول لك بدل يف التقرير اىل عام  2015وهو حاترخي أخر حتديث لها .وميكن أن تشمل أيضا اجلداول توارخي
سابقة تشري اىل حاترخي أخر حتديث للجداول قبل ادراهجا يف احدى ادلراسني السابقتني أو لكهيام.
شكر وتقدير
مل تكن هذه ادلراسة لرتى النور لوال ما أبداه الزمالء من جيع أحناء العامل من دمع .وأتوجه ابلشكر عىل وجه اخلصوص اىل
املهنيني التالية أسامؤمه واذلين قدموا بسخاء خالل العامني املاضيني أفاكرا ومعلومات سامهت بشلك مبارش يف بلورة هذه
ادلراسة.
نور ادلين أحيدوش ،الويبو
شايع الشايع ،اململكة العربية السعودية
نومينتواي ابساخنوو ،منغوليا
اميليا ابنيونبيت ،ليتوانيا
ألكس ندرا هباحاتشاراي ،بنغالديش
مااي بوغاحاتي اينيشتش ،سلوفينيا
فييك برمين ،هولندا
أان بودميري ،سلوفينيا
داين شادارفيان ،الويبو
أيسولو تشوابروفا ،قريغزيس تان
ترييزا هاكيت ،أيرلندا
نينا هيكو ،نيوي
تريش هامبوورث ،أسرتاليا
خوس يه روبرتو هرييرا دايز ،كولومبيا
بيرت هريتل ،الوالايت املتحدة المريكية
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سوزان ايس يكو سرتاب ،سويرسا
ابراهمي جاما ،اململكة املتحدة
مياكئيل لو بورلوش ،فرنسا
يواك ليدس ،فنلندا
داان نيسكو ،الوالايت املتحدة المريكية
دونزي نيكولسون ،جنوب أفريقيا
فيكتوراي أوين ،كندا
رون بيندر ،جزر الهباما
بهيروز راسويل ،ايران (جهورية-االسالمية)
ماراي رهبندر ،فنلندا
جركر رايدن ،السويد
البشري حسال ،السودان
سانغيتا شاش ياكنت ،بنغالديش
ايرينا شورمينا ،الاحتاد الرويس
ابرابرا سرتاتون  ،اململكة املتحدة
حاتتياان سينودينو ،قربص
ابرابرا تزشيباناك ،بولندا
رغريتيل فيالفراناك دي تيخادا ،كواب
هارادل فون هيلمكرون ،ادلامنرك
بنيامني وايت ،اململكة املتحدة
ابفيل زميان ،اجلهورية التش يكية
واكن دور الزمالء يف الويبو أساس يا يف اعداد هذه ادلراسة الشامةل .وقد تطورت قاعدة البياانت ويبو ليكس يف الس نوات
الخرية لتصبح قاعدة بياانت ممتزية لقانون امللكية الفكرية .وأتوجه بعميق الشكر اىل لك من سامه يف الويبو يف فتح الطريق
أمام ويبو ليكس ليك تمنو وتتطور ،واذلين جعلوا مهنا مجموعة قوانني شامةل يف غاية التنظمي وميكن البحث فهيا .وشكري
اخلاص اىل ميش يل وودز ورغريدي النغ عىل ما أبداه من صرب يف دمع هذا املرشو يف لك مراحهل .واكن يل الرشف لقدم
بعض النتاجئ يف اجامت جلنة حق املؤلف يف جنيف يف ديسمرب  ،2014وأشكر املدير العام الس يد فرانسس رغري وأن لري
ومارتن موسكوسو فيالكورحات عىل توجهياهتم وقيادهتم طوال الوقت.
وأش يد مرة أخرى بعمل الباحثتني املساعدتني اللتني سامهتا يف اعداد ادلراس تني السابقتني :ميش يل كوي ،ويه الن مع
مكتب الوالايت املتحدة حلق املؤلف ،وترينا كيسل حاتيلور ،ويه مع رشكة  Faegre Baker Danielsيف دنفر بكولورادو.
ورمغ أن مساهامهتام ترجع اىل الس نوات املاضية ،فغالبا ما يظهر تأثريها اليوم يف صفحات هذا التقرير .وال تزال مناقشاتنا
العميقة حول التفسري القانوين تصقل تقيميي الس تثناءات املكتبات.
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وأتقدم بشكري اخلاص اىل زماليئ يف لكية احلقوق جبامعة كولومبيا ،وال س امي اىل املهنيني الكفاء يف مكتبة القانون وانئب
العميد أفريي اكتز .وأود أيضا أن أشكر زماليئ رجال القانون يف مؤسسة  Gipson Hoffman & Pancioneعىل
صربمه ودمعهم ليك أمتكن من احرتام مواعيد تسلمي املرشو والسفر اىل أماكن بعيدة .وأان مم ن لهذه الفرصة وأرحب بأي
تعليقات ومعلومات حمدثة من جيع القراء.
كينيت كروز
لوس أجنلوس ،اكليفورنيا (الوالايت املتحدة المريكية)
 10يونيو 2015
[هناية الوثيقة]

