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 االفتتاحية

      
ديسمبر من  أكتوبر/ بداية إصدارىا فيتتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ  في عاميا الثالث     

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين متتابعة أعداد  سبعة منيا ليصدر – 3102العام 
 وباحثين من مختمف دول العالم.

من المجمة وىو "  الثامند دالع" واآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال     
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين 

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط.      

نتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم إوجد األساتذة الراغبون فى تقديم 
العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من 

 خالل موقعيا اإللكتروني.
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف    

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
 الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

 

من  ياس خضير البياتيأ.د/ مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي ففي البداية نجد        
وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي االجتماعي في مواجية الشغب دور  "عن: (العراق)

 ."والجريمة الرياضية من وجية نظر الشباب الجامعي
كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة       

قدم دراسة بعنوان:  والذي( تونس) من المثنانيرضا محمود د.  منيم: لدرجة أستاذ التدريس لمتقدم لمترقية
من  زهير عبد اللطيف عابد عابدد. وقدم "،  استراتيجّية االّتصال واستراتيجّية المؤّسسة: أّي رابط؟ بين" 
أثر الدعاية الصييونية عمى  الرأي العام الفمسطيني خالل العدوان موضوع: "  ( دراسة حولفلسطين)

 وصفية ".دراسة  -عمى غزة  3102

أنماط تعرض  بدراسة في موضوع: " ( شاركمصرمن ) إبراهيم حسن المرسي محمدد. أما      
شارك و  "، الجميور السيناوي لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرأي نحو األحداث الجارية

ظاىرة اإلعالم الجديد وتأثيرىا عمى األمن  بدراسة حول: "( مصرمن ) حمدي بشير محمد عليد. 



( فقدمت ورقة عممية حول: " مبادرات السودانمن )د. مها مصطفى عمر عبد العزيز القومي"، أما 
 ".( نموذجاً  حق المؤلف)حماية حقوق الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية 

متمقي إلى منتج  من :صحافة المواطن"  ورقة عممية بعنوان: محمد أمين عبوبقدم ( الجزائرمن دولة )و 
 . "المضامين اإلعالمية

نشر ممخص ( لالعراق) دولة من حردان هادي صايل الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم      
دور المواقع اإلسالمية االفتراضية في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي  " بعنوان: لمدكتوراه دراستو

 .دراسة تحميمية ميدانية " -العراقي نحو القضايا الدينية المعاصرة 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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 كلية اإلمارات للتكنولوجيا بأبوظبي. –أستاذ اإلعالم المساعد 





 الملكية الفكرية في البيئة اإللكترونيةمبادرات حماية حقوق :  د/ مها مصطفى عمر عبد العزيز 081 

 مببدراث حمبيت حقوق الملكيت الفكريت في البيئت اإللكترونيت

 نموذجبً" "حك المؤلف
                                             

مها مصطفى عمر عبد العزيزد/                                               
 

                                                                                    
 كلية اإلمارات للتكنولوجيا بأبو ظبي

 :صـالملخ
بدأ االىتماـ بالممكية الفكرية مع الثورة الصناعية األولي في أوروبا، حيث تعددت االبتكارات        

سيمت بشكؿ فعاؿ في النمو االقتصادي في البمداف الصناعية الكبري، والتي شيدت أواالبداعات التي 
أىميا النصوص موجو واسعو مف التدابير التشريعية في مجاؿ حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات 

التي تنطبؽ عمى الوسط والوسائط الرقمية، وبما يتيح االنتفاع بالمصنفات ذات األشكاؿ الرقمية واألعماؿ 
نترنت، ومف أىميا تمؾ الحقوؽ المتصمة بتخزيف وبث األعماؿ وكذلؾ إلالتي يتـ تداوليا عبر شبكة ا

المؤلؼ، وعميو يمكف القوؿ اف االىمية  االستثناءات والقيود الواردة عمى تمؾ الحقوؽ خاصة حماية حؽ
المنوطة بقضايا الممكية الفكرية في ظؿ التغييرات والتطورات المتبلحقة التي طرأت عمي البيئة اإللكترونية 
في شتي المجاالت االنسانية واالفادة منيا في تطوير إنتاجو العممي، واألدبي، والفني، والتقني، والتجاري؛ 

واالحاطة بكؿ التحديات والمستجدات في حماية ىذه الحقوؽ مف استغبلؿ مستخدمي  قياسا بمدي اإللتزاـ
اإلنترنت ليذه المصنفات بغير ترخيص مف المؤلؼ أو إذف منو. ووجود اعتداءات كثيرة عمى الحقوؽ 
عادة النشر والنسخ االلكتروني واإلستغبلؿ لتمؾ الحقوؽ  المنشورة في البيئة الرقمية مف خبلؿ النشر وا 

 بدوف موافقة وترخيص مالكيا.
الي تسميط الضوء عمي أىمية توضيح حقوؽ الممكية الفكرية عمى شبكة اإلنترنت  هدفت الدراسة     

واألعماؿ المتعقمة بحماية حؽ المؤلؼ ومصنفاتو الرقمية عمي الشبكة االلكترونية مف حيث التعريؼ بيا، 
ه المصنفات الرقمية الخاصة بالنشر اإللكتروني عبر وتوضيح أىـ القوانيف واآلليات الخاصة بحماية ىذ

ىـ متطمبات نظاـ أوضوابط قانونية مف العشوائية الكبيره التي تدعو أصحاب أومعرفة  المواقع المختمفة.
حؽ المؤلؼ في طمب المزيد مف الحماية القانونية عند نشر مصنفو عمى شبكة اإلنترنت، خاصة في ظؿ 

 التطور التكنولوجي. نظاـ دولي جديد يعتمد عمى
صعوبة متابعة المعتديف عمى حقوؽ الممكية الفكرية وخاصة حقوؽ المؤلؼ قد تأثرت بينت الدراسة      

بشكؿ كبير في التطور التكنولوجي وظيرت إلى حيز الوجود في البيئة الرقمية والمصنفات الرقمية، 
عديد مف المشاكؿ والصعوبات سواء كانت تقنية وبالتالي فإف تداوؿ ىذه الحقوؽ في البيئة الرقمية آثار ال

 أو قانونية.
عدد مف مناىج البحث العممي، منيا المنيج الوصفي الذي اعتمد عمي )دراسة حالة(،  استخدمت الدراسة

 وكذلؾ المنيج الوثائقي باالطبلع عمي المصادر األولية والثانوية المتوفرة في المجاؿ.
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دد مف النتائج أىميا البد مف ووجود قوانيف وآليات تحتوي عمي منظومة الي ع أخيرًا خمصت الدراسة     
كاممة تنشأ مف خبلؿ جمعيات عربية إقميمية إلدارة حقوؽ المؤلفيف تستوعب كؿ التغييرات والمستجدات 
التيي طرأت عمي كؿ وتفعيؿ المعاىدات واالتفاقيات وقوانيف العقود في الحفاظ وحماية الممكية الفكرية في 

المقترحات التي خرجت بيا الدراسة ضرورة إعداد نماذج دراسات مقارنة لمقوانيف  لبيئة الرقمية. ومف أىـا
واآلليات العربية والدولية وصياغتيا وفؽ القوانيف واآلليات الوطنية الخاصة بكؿ دولة لحماية حقوؽ 

اإللكترونية وترسيخ إحتراـ حماية المكمية الفكرية وحقوؽ المؤلؼ في استخداـ مصنفاتو الرقمية عبر البيئة 
الممكية الفكرية وحؽ المؤلؼ في البيئة اإللكترونية كأساس الـز في ظؿ التقدـ التقني وفي المحيط 

 .الرقمي
 

ىمقدمةى:
ستشعار األمانة والمسئولية اإف حماية الحقوؽ الفكرية واجب شرعي ينبع مف اإليماف با تعالى، و      

وعدـ االعتداء عمى أمواليـ، وىو يؤدِّي إلى تحقيؽ عدٍد كبير مف المصالح في حفظ حقوؽ الناس، 
العائدة عمى مجموع األمة، عمى عكس إىدار ىذه الحقوؽ وعدـ حمايتيا فإنَّو سبيؿ إلى المفاسد والتخمُّؼ 

، وسبب إلى عزوؼ العمماء والمفكريف والمنتجيف عف اإلنتاج الفكري والعمم ي. الحضاريِّ واالقتصاديِّ
عتداء عمى أمواؿ الناس  ، وا  فالتعدي عمى الحقوؽ الفكرية ُيَعدُّ في نظر اإلسبلـ سرقة، وخديعة، وِغشٌّ

ـْ  َأْمَواَلُكـْ  َتْأُكُموااَل  آَمُنواَيا َأيَُّيا الَِّذيَف  وحقوقيـ واختصاصاتيـ، وأكٌؿ ليا بالباطؿ لقولو تعالي:﴿ َبْيَنُك
ـْ  َتَراضٍ َعْف  ِتَجاَرةً  َتُكوفَ ِإالَّ َأْف  ِباْلَباِطؿِ  ـْ َرِحيًما﴾ المَّوَ ِإفَّ  ۚ   َأْنُفَسُكـْ  َتْقُتُمواَواَل  ۚ  ِمْنُك َكاَف ِبُك

وىذه كمُّيا  .1
جعؿ اإلسبلـ لذا ؛ جرائـ عظيمة وخطيرة، تؤثر عمى المجتمعات واألفراد، وتقود إلى المفاسد والزواؿ

يَّة الُمَتَصرِّؼ ورضاه واختياره أساسًا لكؿِّ تعامٍؿ التراضي أساسًا لجميع المبادالت المالية، وجعؿ  ُحرِّ
و نفاذه ، وقرينًة لصحَّ  .2ماديٍّ

قضية حماية الممكية الفكرية مف أىـ التحديات ومكونات المشكبلت أصبحت  فقد ومف ىنا      
الوقت الراىف األخبلقية التي تواجو الدوؿ العربية في ىذا القرف،فإذا كاف نتاج التطور التكنولوجي في 

وجود عبلقة ارتباط قوية بيف استخدامات شبكة االنترنت وارتكاب بعض الجرائـ المستحدثة مثؿ الجرائـ 
ستغبلؿ المصنفات الرقمية األدبية والفنية وأي انتاج فكري بمختمؼ مجاالتو االمعموماتية بوجو عاـ وسوء 

رونية قد أفرز بعض خبلفات جوىرية بيف شرايح الصناعية والتجارية واألدبية والفنية عمي الشبكة اإللكت
حماية حقوؽ المكمية الفكرية وحؽ المؤلؼ في البيئة االلكترونية بصفة خاصة ظواىر تتعمؽ بطبيعة ما 
يسمي أو ما يعرؼ بالجريمة المعموماتية مف الناحية االجتماعية أواالقتصادية أو القانونية بصعوبة وضع 

ر خشية مف حصرىا في نطاؽ ضيؽ؛وتعرؼ الظواىر بأنيا:"كؿ فعؿ أو امتناع تعريفًا محددًا لتمؾ الظواى

                                                           
1

 .
 (92سورة النسبء اآليت )

 (55نبصر الغبمدي ، ص )2
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و أمواؿ المادية ألعمدي ينشأ عف االستخداـ غير المشروع لتقنيات المعمومات ييدؼ الي االعتداء عمي ا
.المعنوية فحماية حقوؽ الممكية الفكرية عبارة عف "نظاـ قانوني يمنح األفراد والمؤسسات حقوقًا  3"

استئثارية لحماية ثرواتيـ غير المادية في محيط تنافسي"،إذ يعاني الكثير مف المؤلفيف مف تيميش العديد 
عدـ لويرجع ذلؾ  ستغبلليـ المعارؼ والمؤلفات المنشورة؛النترنت إلمف المنتفعيف لمؤلفاتيـ مف معتدي ا

لخصائص والمميزات بحماية حقوؽ وجود نظاـ مناسب لمحماية وعدـ توافؽ األنظمة المعموؿ بيا حاليًا وا
 الممكية الفكرية في ىذا الوقت الذي يشيد العالـ خاصة عالمنا العربي عيدًا مف ثورة التكنولوجيا الجديدة.
فمف بيف اإلشكاليات المطروحة تمؾ المتعمقة بمشكمة حماية الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية بإعتبارىا 

ي تأثر بيا النظاـ القانوني بفرض قوانيف واضحة تنص عمي كيفية حماية أىـ القضايا األخبلقية الت
عادة اإلنتاج لممواد الرقمية مف قبؿ معتدي ا نترنت إلالمصنفات الرقمية مف سيولة عمميات النسخ، وا 

ستخداميا دوف أي ضوابط أو مراعاة لقوانيف منظمة لحواجز وطنية أو فردية اخاصة حماية حؽ المؤلؼ و 
الي عشوائية إلى حد كبير تحتاج إلى مف ينظميا ويقننيا، خاصة في ظؿ نظاـ دولي جديد مما أدي 

 .يعتمد عمى التطور والسيطرة والسمطة
ى:ةىالدراسةأهمو
 التوفير الحماية لمصنفًا أو عنصرً تأتي أىمية الدراسة في محاولة إيجاد الحموؿ القانونية واآلليات      

مف عناصر حقوؽ الممكية الفكرية عمى البيئة اإللكترونية بوصفيا حقوؽ ارتبطت بالتقنية الحديثة وظيور 
نترنت تجتاح عالمنا المعاصر وىي تعبر عف تطور ىائؿ في ثورة المعرفة إلالكمبيوتر.. فشبكة ا

ء لمنفعة شخصية، أو والمعموماتية. فتوفير حماية الفكر لممؤلفيف عند استخداـ المصنفات الرقمية سوا
الرقمي في اإلنترنت دوف  مصنفةلزيادة المعرفة، أو إلنتاج أعماؿ أخرى؛ تدفع المؤلفيف بالتشجيع لنشر 

نترنت. يقود الي ظيور ابتكارات جديدة فى كافة مجاالت إلتخوؼ مف أي اعتداءات مف منتفعي شبكة ا
واجية محيط مستحدثات ومستجدات التطور الممكية الفكرية تؤدى إلى تقدـ البشرية ونيضتيا؛وذلؾ لم

 التقني المستمر.
ى:الهدفىمنىالدراسة

تيدؼ الدراسة إلي محاولة التعرؼ بمدي االىتماـ بالممكية الفكرية وحمايتيا وذلؾ لتحقيؽ التنمية      
يعة ىذه لممجتمع؛ وتحديد أىـ القوانيف واآلليات الخاصة بحمايتيا وطب االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المصنفات الرقمية. واإللماـ بضرورة وجود نظاـ قوانيف وآليات تواجو التحديات والمستجدات التي تحمي 
ىذه الحقوؽ في ظؿ نظاـ دولي جديد يعتمد عمى التطور التكنولوجي؛ وفي ىذا السياؽ البد مف التعريؼ 

و مف دالالت ومفاىيـ وأثر التكنولوجيا بالممكية الفكرية الرقمية وحقوؽ المؤلؼ ومصنفاتو الرقمية ما تحوي
الحديثة عمى تمؾ الحقوؽ حيث تتنوع طرؽ الوصوؿ لممعمومات.وتوضيح أىـ الصعوبات والمعوقات التي 
تواجو وضع أنظمة لرصد منتفعي مستخدمي اإلنترنت وفقًا لمعايير تناسب الموضوع محؿ الحماية.. 

                                                           
 (7محمد سبمي الشوا، ص )3
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ي أستفادة مف الة حقوؽ الممكية الفكرية في تنظيـ مزايا اونشر ثقافة ما يعرؼ بمحاولة التوفيؽ بيف حماي
 منفعة أدبية أو عممية أو تجارية أو صناعية قد تنبثؽ عنيا الجيود الفكرية.

ى:ىىمشكلةىالدراسة
تكمف مشكمة الدراسة في أف قضية حماية الممكية الفكرية تعتبر ذات اتجاىات متباينة إزاء حماية      

ىـ التحديات التي تواجييا الدوؿ العربية في القرف الحادي والعشريف وذلؾ ىذه الحقوؽ؛ فيي مف أ
لصعوبة متابعة المعتديف عمى تمؾ الحقوؽ وخاصة حقوؽ المؤلؼ؛ فقد تأثرت بشكؿ كبير بالتطور 

البيئة اإللكترونية مف آثار عديدة سواء كانت تقنية أو ا ظيرتيأولوجي. وعميو ستناقش الدراسة ما التكن
عمييا مف نشر المصنفات الرقمية عمى اإلنترنت والتحديات والمستجدات  تقانونية والمخاطر التي ترتب

خاصة ما أتاحتو شبكة اإلنترنت مف إمكانية التواصؿ بيف  التي يواجييا المؤلؼ في حماية حقو؛
توفرة ليذه المعمومات الحاسبات في مجانية التداوؿ ليذه الحقوؽ في البيئة اإللكترونية، فمدى الحماية الم

أصبح محؿ جدؿ ونقاش لمميتميف بيذا المجاؿ في تحديد المشكبلت األخبلقية واالعتداءات التي تعترض 
حماية  المصنفات محؿ الحماية، وكيفية مواجيتيا بوضع قوانيف وآليات تكوف ضمف نصوص قوانيف

ة الفكرية بتشريع قوانيف جديدة لحماية صوات المنادية بحماية الممكيألفقد برزت بعض ا الممكية الفكرية،
 .وؿ محؿ االىتماـحقوؽ المؤلؼ لمصنفاتو في البيئة اإللكترونية خاصة بيف الد

ى:التىالدراسةاؤتس
ما ىو حؽ المؤلؼ ولماذا يحظي حؽ  نواعو ؟أماىي الممكية الفكرية وما مفيوـ المصنؼ الرقمي و  .1

 المؤلؼ بالحماية؟
 الممكية الفكرية وحؽ المؤلؼ في البيئة اإللكترونية ؟يمكف حماية حقوؽ  ىي مدألي إ .2
ما ىي القوانيف واآلليات المنصوص عمييا والمعموؿ بيا لحماية حقوؽ المؤلؼ في البيئة  .3

 اإللكترونية؟
 التعامؿ مع حقوؽ الممكية الفكرية وحمايتيا في البيئة اإللكترونية؟ فيما دور المنظمات الدولية  .4
والصعوبات التي تعاني منيا الممكية الفكرية والمؤلؼ في حمايتيا لممصنفات ما أىـ المشاكؿ  .5

 الرقمية في البيئة اإللكترونية؟
ما المبادرات والحموؿ التي يمكف أف تساعد في مواجية مستجدات والتحديات التي تحمي حقوؽ  .6

 الممكية الفكرية والمؤلؼ في البيئة اإللكترونية؟
ىمنهجىالدراسة:

 البحث وفؽ المنيج التالي :  سرُت في ىذا
رجعت في بحث ىذا الموضوع إلى الكتب المعتمدة والوثائؽ ، مع االستفادة مف الدراسات الحديثة  .1

المتخصِّصة في مجاؿ الحقوؽ والممكيَّة ؛ وتأييد البحث بما توصمت إليو الدراسات والبحوث 
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وليدة العصور المتأخرة، فإفَّ التركيز  والمؤتمرات الخاصة في ىذا الموضوع، ونظرًا ألفَّ ىذه الحقوؽ
 عمى االستفادة مف الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ سيكوف واضحًا في مراجع البحث . 

 ض الواقع. أر استخداـ المنيج الوصفي وذلؾ بعرض نموذج يوضح العبلقة القريبة بالموضوع عمي   .2
 

 (The Intellectual Propertyالمبحث األول : الممكية الفكرية )
 (The Concept of Intellectual Propertyأواًل : مفهوم الممكية الفكرية )

إف حماية الممكية الفكرية جزء ال يتجزأ مف نظاـ حماية الممكيات األخري حفظًا لمحقوؽ ومنعًا لنشوء      
األخري مف الممكيات عدا النزاعات وتحقيقًا لمعدؿ، ومف المعموـ أف القوانيف المتعمقة بحماية األنواع 

الممكية الفكرية قد استقرت منذ زمف بعيد في النظـ القانونية المختمفة بشقييا اإلجرائي والموضوعي. فقد 
تـ بمورة كثير مف المبادئ العامة والقوانيف الوطنية واالتفاقيات الدولية لنظاـ الممكيات األخري؛لكف التقدـ 

، وكذلؾ التنافس في المجاالت المختمفة  المتسارع الخطي في تقنيات االتصاؿ والعولمة نظمت عالـ اليـو
دبية؛ وما ينشأ مف نزاعات حوؿ االستحواذ المستمر عمي ألعماؿ األفي الصناعة والتجارة واالختراعات وا
نسانية يجعؿ أمر حماية الممكية الفكرية أمرًا ضروريًا مف ناحية إلالمنافع الناشئة عف ىذه األنشطة ا

وتـ تناوؿ مفيوـ الممكية  خري.أمف ناحية والدولي ضي تطويرًا لمفيوـ الحماية في النظاـ المحمي ويقت
ـ تمؾ اإلتفاقية التي أسست 1976يوليو  14الفكرية في نص واضح ومحدد في اتفاقية استوكيولـ في 

ريعات في ( وقد سبؽ صدور ىذا الحدث صدور تش(WIPOبموجبيا المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 
 (33م، ص 6004حسام أحمد حسين ، ) بعض الدوؿ وتوقيع معاىدات دولية تقوـ أساسًا ليذا المفيوـ.

 (Importance of Intellectual Propertyثانيًا: أهمية الممكية الفكرية )
مف موضوع الممكية الفكرية أىمية بالغة مف حيث كونو يتعمؽ بمسألة حماية الحقوؽ، ويزيد  يكتسب     

أىمية الموضوع التطورات اليائمة في مجاالت التكنولوجيا والمعمومات واالبتكارات الشيء الذي ينجـ عنو 
مما يؤدي لصعوبة مراقبة ىذه الحقوؽ.  ظيور وسائؿ جديدة ومتطورة لتبادؿ المعرفة بطرؽ سيمة وفعالة

الذي تؤديو في تنشيط  بلقًا مف الدوروتزداد األىمية التي تولييا الدوؿ حاليًا لمجاؿ الممكية الفكرية انط
كما ظيرت أىمية موضوع الممكية الفكرية  دواليب االقتصاد العالمي وما يحققو مف مداخؿ مالية ىامة.

مف خبلؿ االىتماـ الذي أصبح يولى ليا مف طرؼ عمماء االقتصاد والسياسة واالجتماع والتربية 
وؽ الممكية الفكرية عمى المستوي العممي والعممي والقانوف.وقد اىتمت الدوؿ الصناعية بموضوع حق

فوضعت فيو الكتب واألبحاث، وفتحت لو البرامج الدراسية في الجامعات والمعاىد؛ وعميو فإف االىتماـ 
بحقوؽ الممكية الفكرية قد أصبح ضرورة وطنية ممحة خاصة في ظؿ عصر زراعي صناعي تجاري 

وال يخفى أف التفاوت بيف الدوؿ في امتبلؾ الحقوؽ الفكرية، قد  متطور تسيره اآللة وتحكمو التكنولوجيا؛
أدى إلى تقسيـ دوؿ المعمورة إلى مجموعات متفاوتة في مضمار التقدـ والتخمؼ، فيناؾ دوؿ متطورة 
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وأخرى تحت التطور وثالثة متخمفة، بؿ قد أصبح تحديد قوة الدولة، يعتمد عمى مقدار ما تممكو مف 
 . (622، ص م0750مد حسني عباس ،)مح.الحقوؽ الفكرية

 (The Nature of Intellectual Property Rightsثالثًا : طبيعة حقوق الممكية الفكرية )
إف طبيعة الممكية الفكرية طبيعة مزدوجة، وىذه الطبيعة المزدوجة تجعؿ الممكية الفكرية تحتوي عمي    

 نوعيف مف الحقوؽ: 
تجعؿ لصاحبيا السمطة المباشرة عمى الشيء محؿ الممكية :(Material Rights الحقوؽ المادية) .1

ف أفي آلية استعماؿ ىذا الشيء أو استغبللو والتصرؼ فيو واالستفاده مف عائده المادي دوف 
 ينازعو أحد.

نتاجو : تجعؿ ل (Moral Rights)الحقوؽ المعنوية  .2 صاحبيا الحؽ في صوف وحماية إبداعو وا 
جانب حقو في نسب إنتاجو الذىني إليو بإعتباره إمتدادًا  ىلإالفكري مف تعدي الغير؛ 

 .(33،35ص ،م6004حسام أحمد حسين،  )لشخصيتو.
 (Definition of Intellectual Property)رابعًا: تعريف الممكية الفكرية 

الممكية الفكرية ليا تعريفات كثيرة منيا تعريؼ منظمة التجارة العالمية فتعرؼ الممكية الفكرية " أنيا      
لعالـ األمريكي تشارلزماف في بحثو االحقوؽ التي تعطى لمبشر عمى منتجات إبداعاتيـ الذىنية"، وعرفيا 

"أف الممكية الفكرية ـ1998" في العاـWho willown your-The Atlantic next good ideaبعنواف"
ىي تمؾ المعرفة أو ذلؾ التعبير الذي يممكة شخص ما".أماالمركز المصري فقد عرؼ الممكية الفكرية 
"عمى أنيا كؿ ما ينتجو ويبدعو العقؿ والذىف اإلنساني، فيي األفكار التي تتحوؿ أو تتجسد في أشكاؿ 

 لعقمية، واالبتكارات مثؿ االختراعات والعبلماتممموسة يمكف حمايتيا، وتتمثؿ في اإلبداعات الفكرية وا
حسام أحمد حسين،  )المؤلفيف". والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاممة والسبلالت النباتية وحقوؽ والرسـو
 .(33،35ص ـ،2006
مصطمح قانوني في المقاـ األوؿ،حيث صنفتيا المنظمة  أف الممكية الفكرية القوؿ ومما سبؽ يمكف      

(؛أف الممكية الفكرية بوجو عاـ ىي القواعد القانونية WIPOالعالمية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية "الوايبو")
 literary and artistic) المقررة لحماية اإلبداع الفكري المفرغ ضمف مصنفات "الممكية الفنية واألدبية

property") والتجارية "الممكية الصناعية)أوحماية العناصر المعنوية لممشاريع الصناعيةIndustrial 
Property). ، (63، 52م، ص 6000) نواف كنعان. 

 (Sectionsof Intellectual Property) : أقسام الممكية الفكريةخامساً 
تنقسـ بوجو عاـ إلى قسميف:أوالً الممكية األدبية والفنية المرتبطة بحؽ المؤلؼ والمصنفات التي      

تشمؿ الحقوؽ المجاورة مثؿ حقوؽ فناني األداء )مف ممثميف وموسيقييف في أدائيـ( و منتجي التسجيبلت 
نية، وماشابو ذلؾ.. الصوتية في األشرطة واألقراصالمدمجة، وكذلؾ حقوؽ الييئات اإلذاعية والتمفزيو 

وثانيًا الممكية الصناعية المرتبطة ببراءات االختراع، والعبلمات التجارية والرسوـ والنماذج الصناعية، وما 
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يقع في حكميا. إضافة الي المؤشرات الجغرافية ؛ التصميمات التخطيطية )الرسومات الطبوغرافية( 
 (http://journal.cybrarians.inf.)عنيالمدوائر المتكاممة ؛ حماية المعمومات الغير مفصح 

 (DigitalWorks)سادسًا : المصنفات الرقمية 
( بأنو عبارة عف"كؿ عمؿ مبتكر أدبي أو فني أو عممي أيًا كاف نوعو أو Workbookالمصنؼ)يعرؼ 

تعريؼ المصنؼ فقد أثير جداًل طويبًل حوؿ مف  طريقة التعبير عنو أوأىميتو أو الغرض منو". وبالرغـ
إال أنو يمكف أف نعرفيا بأنيا "المصنفات اإلبداعية العقمية التي تنتمي إلي  تعريؼ المصنفات الرقمية،

)يونس ثبلثة أنواع: والتي يتـ التعامؿ معيا بشكؿ رقمي"،وىي تنقسـ الي بيئة تقنية المعمومات
 (.30م، ص 6003عرب،

 ( برامج الحاسوبSoftware): تعرؼ برامج الكمبيوتر بأنيا مجموعة معارؼ أو معمومات تعبر عنيا
في شكؿ شفوي أو مكتوب أوبياف أو غيره ويمكف نقميا أو تحويميا بفؾ رموزىا بواسطة آلة يمكف بيا 

أوؿ وأىـ مصنفات المعمومات التي حظيت باىتماـ  انجاز ميمة بواسطة جياز إلكتروني. فيي تعد مف
كبير باعتبارىا الكياف المعنوي لنظاـ الكمبيوتر؛فيي تنقسـ مف الناحية التقنية إلى برمجيات التشغيؿ 
والمنوط بيا مف مكونات النظاـ بيئة عمؿ البرمحيات التطبيقية، أما مف ناحية الدراسات التشريعية 

يد مف المفاىيـ المتصمة بأنواع البرمجيات، أىميا برمجيات المصدر واآللة، والقانونية، فقد أثير العد
( فإف البرمجيات محؿ Tripsالتفاقية تريبس ) اوالخوارزميات، ولغات البرمجة، وبرامج الترجمة، ووفقً 

في أو المصدر، ولمؤلفيا كافة الحقوؽ المالية والمعنوية لممصنفات شأنيا  اآللة حماية سواء كانت بمغة
 ذلؾ شأف التسجيبلت الصوتية والمرئية.

 (قواعد البياناتDatabase:)  ،ىي تجميع لمبيانات يتوفر فييا عنصر االبتكار عبر جيد شخصي
بوجو  -يكوف مخزنًا بواسطة الكمبيوتر، ويمكف استرجاعو مف خبللو، والمراد بحماية قواعد البيانات

( مف 10/2لدولية في ىذا الحقؿ، فتنص المادة رقـ )ىو االبتكار كما تعبر عنو االتفاقيات ا -عاـ 
(عمى أف "تتمع بالحماية البيانات المجمعة، أو المواد األخرى سواء كانت في Tripsإتفاقية تربس )

خر إذا كانت تشكؿ خمقًا فكريًا نتيجة إنتفاع وترتيب محتواىا"؛ كما آشكؿ مقروء آليًا، أو أى شكؿ 
ـ عمى أنو "تتمتع مجموعات 1996العالمية لمممكية الفكرية لسنة ( مف اإلتفاقية 5نصت المادة)

البيانات، او المواد األخرى بصفتيا ىذه أيًا كاف شكميا إذا كانت ابتكارات فكرية بسبب محتواىا أو 
ترتيبيا". وكاف اإلعتراؼ لقواعد البيانات بالحماية لـ يأتي وليدًا إال مف خبلؿ جيد لمنظمة الوايبو 

(WIPO) ـ قواعد إرشادية وقرارًا يقضي عمى حماية قواعد 1996مجمس أوروبا الذي وضع عاـ ول
 البيانات ضمف حقوؽ المؤلؼ.

 سعت ولقد .البيانات قواعد مف أجزاء األساس فى ىى اإلنترنت عبر المتاحة المواد مف كثيًرا إف     
 . وتعرؼالبيانات قواعد ممكية حقوؽ لحماية قانوف سف عمى المتحدة المممكة ومنيا الحكومات بعض
 التي األخرى المواد أو المستقمة البيانات أو أعماؿ مف مجموعة " :أنيا عمى اآلف البيانات قاعدة

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id
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 وقد آخر، وسيط أى أو إلكترونى وسيط عمى منيا كؿ ويتاح فنية، أو نسقية بطريقة مًعا ترتب
 عمى التعريؼ وينطبؽ المؤلؼ، حؽ قانوف بواسطة لمحماية البيانات قواعد مف قاعدة كؿ تخضع
 كانت إذا عما النظر بصرؼ البيانات لقواعد الحماية آلًيا. تتوافر والمقروء المطبوع شكمييا فى المواد
 "البيانات قاعدة حماية" ىو األوؿ احتماليف إلى ذلؾ ويؤدى .ال أو التأليؼ لحؽ جزئًيا أو كمًيا تخضع

 حؽ قانوف + المؤلؼ حؽ لقانوف البيانات قاعدة تخضع أف :اتجاىيف فى الحماية ىذه تسير وقد
 وذلؾ فقط، البيانات قواعد استخداـ حؽ لقانوف البيانات قاعدة تخضع أف أو البيانات، قواعد استخداـ

 .التأليؼ لحؽ تخضع كانت ما إذا بالمحتويات الخاصة التأليؼ وحقوؽ البيانات بقاعدة يتعمؽ فيما
 ليس البيانات لقاعدة المكونة المحتويات كانت إذا فقط ،"البيانات قاعدة حماية" ىو اآلخر االحتماؿ

 بأى يمحؽ ما دائًما فإنو الشائع، الخاطئ لممفيـو وطبًقا البسيطة؟ الحقائؽ  كمعظـ تأليؼ حقوؽ ليا
 عمى .البيانات قاعدة استخداـ حؽ إلى باإلضافة المؤلؼ حؽ :الحقوؽ مف النوعيف كبل بيانات قاعدة
 محتويات كانت فإذا .آخر معيار عمى البيانات قاعدة بيا تتمتع التى الحماية مستوى يعتمد حاؿ، أية

 إلى باإلضافة المؤلؼ حؽ بحماية البيانات قاعدة فستحظى فكرى، إبداع عمى تنطوى البيانات قاعدة
 ) Copyright databases/1997. )البيانات قواعد استخداـ حؽ

  طوبوغرافيا الدوائر( المتكاممةTopographies of integrated Circuits:) وىي أشباه
الموصبلت التي مثمت فتحًا جديدًا ومميزا في حقؿ صناعة اإللكترونيات وتطوير وظائؼ التقنية 
العالية إعتبارًا مف منتصؼ ىذا القرف؛ ومع تطور عمميات دمج الدوائر اإللكترونية عمى الشريحة 

ترونية أصبح التميز والخمؽ اإلبداعي يتمثؿ بآليات ترتيب وتنظيـ الدوائر لمقياـ بمياـ ووظائؼ إلك
المدمجة عمى شريحة شبو الموصؿ، بمعنى أف طوبوغرافيا الشريحة إنطوى عمى جيد إبداعي يمكف 
مف تطوير أداء نظـ الكمبيوتر بشكؿ متسارع وىائؿ وباالعتماد عمى مشروع قانوف الحماية التي 

بغرض  ـ دليبًل لحماية الدوائر المتكاممة1986روبية أصدر مجمس أوروبا عاـ أعدتو المجنة األو 
 نسجاـ التشريعي بيف دوؿ أوروبا.التوفير ا

 
 Intellectual Property in the Electronicالممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية )سابعًا:

Environment) 
والتطور اإللكتروني الحالي والمستمر وبصفة ؿ تطور اليائؿ لثورة المعرفة والمعموماتية في ظبل    

خاصة ما أتاحتو مف إمكانية التواصؿ بيف الحاسبات، أصبح مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكرية في 
س تقصاء البيئة االلكترونية مثار تساؤؿ وجدؿ لمكثيريف وذلؾ بشأف تحديد المصنفات محؿ الحماية، وا 

الحماية البلزمة لمواجية اإلعتداءات والمخاطر التي تعترض ىذه الحقوؽ، وتقييـ ما إذا كانت تقع ضمف 
قوانيف وآليات الممكية الفكرية، أو غيرىا مف القوانيف الواضحة لتوفير الحماية لتمؾ الحقوؽ. حيث نجد 

الحاسوب لنسخيا دوف ترخيص، ( بإتاحة برامج webالتعدي مف خبلؿ ما تقوـ بو بعض مواقع الويب)
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إلي ظيور ى قد أد ومف ثـ يقوـ مستخدـ الشبكة بنسخ برامج الحاسوب وتحميميا عمى جيازه وغيره
مشكبلت ناجمة عف مستحدثات التطور التقني وظيور اإلنترنت إلى تسارع خطوات التعاوف الدولي في 

ة..حيث صدرت بعض النصوص المنظمة مجاؿ تنظيـ تمؾ الحقوؽ وحمايتيا في محيط الشبكة اإللكتروني
(المتيف عرفتا باسـ WIPO، ثـ تبلىا التنظيـ الوارد في معاىدتي الوايبو)Trips)لذلؾ في إتفاقية تربس )

ـ تحت مسمى "معاىدة 1996الصادرتيف عاـ  ( Internet treatiesمعاىدتي اإلنترنت)
تي"، لكف بالرغـ مف ذلؾ فإف الصعوبات ( بشأف حؽ المؤلفوبشأف األداء والتسجيؿ الصو WIPOالوايبو")

العممية المرتبطة بإستخداـ التقنيات الحديثة قد تجاوزت الحموؿ المطروحة مف خبلؿ المعايير الدولية، 
فمشكبلت حماية حقوؽ المستخدميف والمتعامميف في البيئة اإللكترونية تضـ حقوؽ المستيمؾ بوجو عاـ 

حقوؽ الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية.لكف نشير ىنا الي  حماية الحؽ في الحياة الخاصة وحماية
الحماية القانونية لدراسات حقوؽ الممكية الفكرية عمومًا ودراسات حؽ المؤلؼ عمى وجو الخصوص في 
البيئة اإللكترونيةالتي أصبحت تثير التساؤؿ إبتداءًا بشأف تحديد حقوؽ الممكية الفكرية في البيئة 

تحديد المصنفات محؿ الحماية،حيث يوجد العديد مف سوء الفيـ المتعمؽ بحقوؽ الممكية اإللكترونيةو 
البيئة اإللكترونية، إذ  الفكرية عمى البيئة اإللكترونية،فينالؾ اتجاىات متباينة إزاء حماية ىذه الحقوؽ في

نترنت أو لما ينشر يرى البعض أف قوانيف الممكية الفكرية يجب أال تمتد لتشمؿ بشكميا الحرفي شبكة اإل
عمييا، تختمؼ عف النشر بأساليبو التقميدية، ولما ليا مف أثر كبير في نشر الثقافة والعموـ في جميع 
نما  أنحاء العالـ، وال يعني ذلؾ تجريد النشر عمى اإلنترنت مف أي شكؿ مف أشكاؿ الحماية القانونية، وا 

متع بيا الشبكة اإللكترونية. والمؤيدوف ليذا االتجاه ضرورة أف يراعي تقنينيا الفوارؽ والمزايا التي تت
يستندوف لمعديد مف السوابؽ القضائية في الواليات المتحدة األمريكية، ولبعض المبادئ القانونية العالمية 

 م.(0774( من لسنة 02) القانون السوداني، حق المؤلف المادة ).Fair useمنيا مبدأ االستعماؿ العادؿ 
مستخدـ اإلنترنت )الفرد( ال يقوـ بنسخ المعمومات والصور المحمية إلى جيازه الخاص حيث أف 

الستخداميا لغايات تجارية، بؿ إف عممية النسخ تتـ في أغمب األحياف بشكؿ آلي، ودوف عمـ المستخدـ 
بؽ بذلؾ، وتقوـ برامج استعراض اإلنترنت بيذه العممية حتى ُتسرع وصوؿ المستخدـ لمصفحات التي س

وأف زارىا في السابؽ.. سنعرض فيما يمي أبرز المسائؿ المتصمة باسماء المواقع وعناويف اإلنترنت والنشر 
  م،6003)خاطر لطفي، والوسائط المتعددة التي ما زالت محؿ بحث وىي: اإللكتروني )محتوى اإلنترنت(

 (.22ص 
 (Name and Address of Internet Sitesأواًل: أسماء مواقع وعناوين اإلنترنت:)

ويتكوف النطاؽ مف يقصد بو مكاف إتاحة المعمومات عمى شبكة المعمومات مف خبلؿ عنواف محدد    
أجزاء متعددة، الجزء األكثر أىمية ومعروؼ مف قبؿ المستخدميف ىو ما يعرؼ باسـ النطاؽ األعمى 

(Top-level domains) ( وىو الجزء األخير مف العنوافcom،net أما الجزء الثاني وىو عمى ،)
يسار اسـ النطاؽ األعمى، أو الجزء المتوسط، فيو اسـ أو رمز أو اختصار المؤسسة أو الشخص أو 
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وعميو فإف السنوات القميمة القادمة ستشيد حربًا طاحنة بشإف  (..WIPOالجية صاحبة الموقع مثبًل )
كما تذىب المعالجات والدراسات االستراتيجية التي ئلنترنت و ل عمياالسياسات التعامؿ مع عناويف المواقع 

تنشر يشكؿ مكثؼ عمي شبكة اإلنترنت، فإف مف يسيطر عمى مقدرات ىذا الموضوع سيسيطر عمي 
 طريؽ المعمومات السريع.

 (Electronic Publishing (online content)ثانيًا: النشر اإللكتروني )محتويات اإلنترنت(
البيانات ونقميا بكافة و  اإلنترنت وسيمة لبلتصاؿ تتيح حرية تبادؿ ونقؿ المعموماتعتبار أف اعمى      

مسموعة..إلخ، فاإلنترنت لـ يصبح مجرد صفحات لممعمومات بؿ  مرئية أو صورىا سواء مكتوبة أو
أصبح مكانًا لمتسوؽ ولؤلعماؿ والخدمات وفضاء واسع غير منتاىي لمصفحات واألخبار والمعالجات 

ات واألبحاث والمواد. كذلؾ يتضمف المحتوى اإلعبلف التجاري والمادة المؤلفة والبث المرئي والمؤلف
والتسجيؿ الصوتي. لذلؾ أصبح ىناؾ مجاؿ لمتساؤؿ حوؿ مدى القدرة عمى حماية حقوؽ الممكية الفكرية 

ؿ فيما يتعمؽ عمى ما تتضمنو تمؾ المواقع وأف ما ينشر عمى المواقع ىو محؿ الحماية، لكف نجد اإلشكا
بمحتوى تمؾ المواقع؛ فالمتاح عمى المواقع ليس نصوص فقط، ولكف ىناؾ العبلمات والرسوـ واألشكاؿ، 
فيذه اإلشكاليات ما تزاؿ في مرحمة بحث وتقصي مف قبؿ الميتميف في مجاؿ قوانيف الممكية الفكرية في 

الدوؿ لمقوانيف التي تنظميا، باعتبار أف  العالـ، ال سيما بعد شيوع التجارة اإللكترونية، ونص العديد مف
إلى المجنة الدولية في منظمة   أحد تحديات التجارة اإللكترونية مسألة الممكية الفكرية، ويمكننا اإلشارة

ـ، لكف ىذا المشروع 1996األمـ المتحدة )اليونستراؿ( قد وضعت مشروع قانوف لمتجارة اإللكترونية عاـ 
 E-commerce) الفكرية المثارة في بيئة التجارة اإللكترونية لـ يتعرض لمسائؿ الممكية

environment). 
 المنظمات ىذه  .المؤلؼ حؽ االستنساخ حماية حؽ تمنح منظمات العالـ مف عديدة دوؿ فى أنشئت    
 ىذه منح مف تمكنيـ التى السمطة يمتمكوف الذيف الناشريف وكبلء خبلؿ مف جزئًيا أو كمًيا الحؽ ليا

 رسـو مقابؿ المؤلؼ حؽ قانوف يحمييا التي لممواد والقانونى الشرعى اإلصدار إعادة المنظمات امتياز
 ووكالة The Newspaper Licensingالمممكة  فى المنظمات تمؾ عمى األمثمة أىـ ومف .محدودة

التأليؼ  بحؽ الرخيص وكالة : المتحدة The Copyright Licensing Agency لمصحؼ الترخيص
 مف أنو حيث التقميدية، المواد عمى االستنساخ لتصاريح المنظمات ىذه إصدار اقتصر أف أسؼ ومف
 .اإللكترونية المواد التصاريح.( NLA Agency. ىذه) تغطى أف النادر
 ترحيًبا ىذا الرقمى. ولقى لبلستنساخ تصاريح تقديـ فى البريطانية االستنساخ منظمات بدأت ولقد     
 نطاؽ عمى اإللكترونى االستنساخ إعادة تصاريح انتشار عدـ إف .الشئ بعض متأخًرا أنو جاء رغـ واسًعا
 االنتحاؿ عمميات ضبط إجراءات ذلؾ بقصور وارتبط المستفيديف غضب فى سبًبا كاف اآلف حتى واسع

                                                           

 

.NLA media access  
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 مناسبة غير أداة المؤلؼ حؽ أف عمى أكد الذى األمر أحكاميا، فى التأليؼ حقوؽ أصحاب يرغب التى
 (Copyright Licensing Agency/ 1998& Grossman1999)). استخداـ المعمومات لمتحكـ فى

 (Multimedia)ثالثًا:الوسائط المتعددة:
مكانية  يقصد بياتمثيؿ المعمومات باستخداـ أكثر مف وسيط مثؿ الصوت والصورة والحركة والمؤثر، وا 

صورًة، صوتًا وتفاعميا معًا عف طريؽ برنامج مف برامج المزج بيف عدة عناصر في وقت واحد نصًا، 
(، أو السي Diskالكمبيوتر ويتـ تسويقيا تجاريًا عف طريؽ مواد مدعمة ماديًا أخرى مثؿ الديسؾ)

( ويتـ توزيعيا أو إنزاليا عف طريؽ خط االتصاؿ بشبكة اإلنترنت. ويرى البعض أف تمؾ CDدي)
 -مة لحماية المصنفات األدبية دوف حاجة لوضع قواعد جديدة المصنفات محمية بموجب القواعد العا

عمى إعتبار أف ىناؾ تداخؿ في برامج كمبيوتر يسمح بالتفاعؿ مع وسائؿ التعبير المتعددة وأف برنامج 
 Digital&الكمبيوتر محؿ حماية أصبًل. لذلؾ كاف موضوع حؽ المؤلؼ والبيانات الرقمية)

DataCopyrightالبحث؛وعميو فقد أنجز في الوقت الحاضر سواء عمي المستوى  (ال يزاؿ في نطاؽ
الوطني أو الدولي مف خبلؿ إتفاقية المنظمة الدولية لمممكية الفكرية بشأف حؽ المؤلؼ والحقوؽ 

 Digitalـ إلى اإلنطبلؽ نحو بناء نظاـ قانوني لحماية المحتوى الرقمي)1996المجاورة لو عاـ 
content) تتمتع بالحماية القانونية باعتبارىا مصنفات أدبية كما نصت  وبالحاسخاصة أف برامج
، وتطبؽ تمؾ الحماية عمى برامج الحاسوب أيا (Berne Convention( مف اتفاقية بيرف)2المادة )

 .(03-00م،ص6003)يونس عرب، كانت طريقة التعبير عنيا أو شكميا.
ومتنوعة مف التعدي عمى حقوؽ اآلخريف منيا  فقد أوجدت شبكة االنترنت أشكااًل جديدة -ومما سبؽ ذكره

 -055م، ص 6002)محمد عمي العريان،:مظاىر االعتداء عمى حقوؽ الممكية الفكرية عمى البيئة اإللكترونية
056). 
اإلعتداء عمى األعماؿ الذىنية والفكرية مثؿ نسخ أي مادة فكرية منشورة إلكترونيًا )سواء كانت  .1

و صورة أو فيمـ أو برامج أو موسيقى أو غير ذلؾ( واستغبلليا بشكؿ ىذه المادة نصًا مكتوبًا أ
 أو بآخر، دوف الحصوؿ عمى تصريح مف صاحبيا. 

بث أو عرض أو نشر األعماؿ الفكرية المسروقة إلكترونيًا، بدوف ترخيص دوف اإللتزاـ بشروط  .2
شروع أو حذؼ االستخداـ أو دوف إذف صاحبيا، بطريقة ال تتفؽ مع مقتضيات االستخداـ الم

 أي معمومات واردة في شكؿ إلكتروني أو تغييرىا دوف إذف.
بث أو إذاعة أو إتاحة أي معمومات واردة في شكؿ إلكتروني لمجميور، دوف إذف أو حذؼ أو  .3

تغيير في المعمومات الضرورية أو تحميؿ مواد محمية مف اإلنترنت الستخداميا في أشكاؿ 
 أخرى دوف إذف.

مضامينيا، بصورة و لمصنفات الفكرية اإللكترونية، وتشويو أو تحريؼ معالميا تقميد األعماؿ وا .4
 تضر بيا.
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بث أو نسخ المواد األصمية في أشكاؿ أخرى مثؿ نسخ صور مف مجبلت عمى اإلنترنت أو في  .5
 شكؿ صيغة مف صيغ تبادؿ الصور عبر اإلنترنت أونقميا بدوف تصريح أو إذف.

ما أو بثيا أو إرسالو عبر إحدى المجموعات اإلخبارية أو  القياـ بنسخ أي رسالة كتبيا شخص .6
 إحدى القوائـ البريدية أو مجموعة إخبارية أخرى دوف الحصوؿ عمى تصريح مسبؽ.

التعدي عمى المادة اإلخبارية واإلعبلمية التي توفرىا بعض وكاالت األنباء والصحؼ  .7
ف كاف البعض يرى  أف المواقع الخاصة بالصحؼ والمجبلت، ونسب ىذه المواد لممعتدي، وا 

والمجبلت عمى اإلنترنت ال تتمتع بالحماية، باعتبار أنيا معمومات عامة، وأف ما ينطبؽ عمى 
اإلذاعة والتمفزيوف والصحافة ينطبؽ عمى اإلنترنت أيضًا، مف ناحية وجوب التزاميا بحقوؽ 

 الممكية الفكرية.
 (Copyrightالمبحث الثاني : حق المؤلف )

 (The Concept of Copyright)أواًل : مفهوم حق المؤلف  
ىو مصطمح قانوني يصؼ الحقوؽ الممنوحة لممبدعيف في مصنفاتيـ األدبية والفنية، ويشمؿ المصنفات 
األدبية وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والبرامج واألفبلـ والقطع الموسيقية وتصاميـ الرقصات 

، الصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات اليندسة والمصنفات الفنية مثؿ المو  حات الزيتية، الرسـو
المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوـ التقنية، تتمتع الحقوؽ المادية لممؤلؼ بالحماية طيمة مدة حياة 
المؤلؼ يضاؼ إلييا مدة خمسيف سنة تسري إعتبارًا مف نياية السنة التي حدثت فييا وفاة المؤلؼ أو 

 (40م، ص 6000.) رضا متولي وهدان،لؼ في حالة األعماؿ المشتركةآخر مؤ 

 ( The Definition of Copyright)ثانيًا : تعريف حق المؤلف
المؤلؼ ىو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنؼ وكؿ إشارة إلى الحقوؽ المادية لممؤلفيف في ىذا القانوف 

ذاتيًاأو معنويًا آخر غير المؤلؼ، فيي تضمف حقوؽ حيثما يكوف المالؾ األصمي ليذه الحقوؽ شخصًا 
 .(03م،ص6005) أحمد فضل شبمول،.المالؾ األصمي".وتنقسـ حقوؽ المؤلؼ إلى حؽ أدبي وحؽ مادي"

 

 (The laws of Copyright Protection)ثالثًا: قوانين حماية حق المؤلف
لحماية ىذا الحؽ طيمة حياتو ولمدة خمسيف عامًا بعد وفاتيوتشمؿ  وفقاً  قوانيف حماية حؽ المؤلؼ تكوف

الحماية، الحقوؽ المعنوية و المالية لممؤلؼ، الستغبلؿ مصنفو، وىي حماية استئثارية يمنع مف خبلليا 
أي استخداـ يضر بمصمحتو، وتعطي الحؽ لممؤلؼ في استنتاج مصنفة واحدة واستغبلليا وفقا لشروط 

ف العربية. وتنص القوانيف أيضا عمى إجازة استخداـ المصنؼ دوف إذف المؤلؼ، في تقترحيا القواني
معرض تقديـ المصنؼ أو خبلؿ اجتماع عائمي أوفي مؤسسة تعميمية ثقافية أو اجتماعية أو ألغراض 
شخصية بعمؿ نسخة واحدة دوف تعارض مع االستغبلؿ العادي، واستخدامو في اإليضاح التعميمي 

فقرات منو في إنتاج آخر.فالحماية التي يحظي بيا المؤلؼ ىي أساسية لئلبداع اإلنساني لما واالستشياد ب
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توفره مف تشجيع لممبدعيف عف طريؽ االعتراؼ بيـ أو مكافأتيـ مكافأة مالية عادلة؛ وعمييا يطمئف 
مما  المبدعوف إلى إمكانية نشر مصنفاتيـ دوف خشية استنساخيا مف غير تصريح بذلؾ أو قرصنتيا.

يساعد عمى زيادة فرص النفاذ إلى الثقافة والمعرفة ووسائؿ التسمية وتوسيع إمكانية التمتع بيا في جميع 
مف ليـ عبلقة في نشر حؽ المؤلؼ  نجد -ومما سبؽ ذكره.(.60م،ص 6000) نزهة الخطيب،.أرجاء العالـ

اء في ذلؾ المؤلؼ نفسو أو صحاب حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة سو أممثؿ في  في البيئة اإللكترونية
المرخص لو أو المتنازؿ إليو مف المؤلؼ عف حؽ االستغبلؿ المالي )كميًا أو جزئيًا(؛ ومستخدمي 
المصنفات الخاضعة لمحماية مثؿ األفراد الذيف يرغبوف في استخداميا سواء لمنفعة شخصية أو لزيادة 

تتميز بمميزات  (DigitalEnvironmentالرقمية ) مبيئة الرقمية. فالبيئةلأخرى  المعرفة أو إلنتاج أعماؿ
 منيا:  تتعمؽ  باستخداـ شبكة االنترنت فيي تعطي حرية كبيرة لمستخدمييا

حرية المستخدميف لشبكة اإلنترنت بمعنى أف األشكاؿ الجديدة مف الخدمات التي يقدميا  .1
تكسب حامميا  االنترنت قد تنطوى عمى دفع رسوـ مالية نظير الحصوؿ عمى اإلجازة التى
 .حؽ اإلفادة مف الخدمات؛ ينبغى أف تصاغ دوف أف تتعرض لحقوؽ التأليؼ

الطبيعة العالمية لئلنترنت فعالمية الشبكة تجعؿ مف المتعذر التحكـ فييا حتى ولو وضعت  .2
 قوانيف صارمة خاصة واف القوانيف غالبًا ما تتسـ بالطابع المحمى.

بة منع وضبط األشكاؿ المختمفة لعمميات التعدي سيولة استنساخ المواد تساعد عمى صعو  .3
 عمى الحقوؽ، لذلؾ ال يمكف فرض قانوف حؽ المؤلؼ التقميدى عمى معتدي اإلنترنت.

فيرى البعض أف قانوف حؽ المؤلؼ ال ينطبؽ  أما وسائؿ حماية حقوؽ المؤلؼ عمى البيئة اإللكترونية
المصنفات الفكرية عمى اإلنترنت، أما البعض  عمى شبكة اإلنترنت، وضرورة نص قوانيف جديدة لحماية

اآلخر فيرى أف الوسائؿ مثؿ التميفزيوف والتسجيبلت تتفؽ مع قوانيف حؽ المؤلؼ وأف اإلنترنت ليست 
استثناءًا؛ وبالرغـ مف ذلؾ فما زاؿ البعض اآلخر يرى وجود حاجة الستصدار قانوف جديد لتوضيح بعض 

 .(03م، ص 0776) سامر عبد الكريم فرعون ، .األمور، وتثبيت القوانيف الموجودة
 ونجد من وسائل حماية حق الؤلف في البيئة اإللكترونية المتبعة كما يمي: 

 

 (Preventive Measuresاإلجراءات الوقائية :) .1
تتمثؿ اإلجراءات الوقائية في حجب الوصوؿ إلى األعماؿ الفكرية مف خبلؿ تقنيات معينة تساعد في 
تحديد ىوية مستخدمييا أو إتاحتيا فقط لممشتركيف وأصحاب الحؽ في االنتفاع في الخدمة. ومف حؽ 

قوؽ ومنع نقؿ أصحاب األعماؿ الفكرية استخداـ تكنولوجيا التشفير ومنع استنساخ األعماؿ محفوظة الح
تسجيبلت الصوت والصورة مف اإلنترنت بصورة غير قانونية. فمف حؽ أصحاب أسماء النطاقات حفظ 
وضماف أحقيتيـ بالتمتع بيذه األسماء مف خبلؿ اإلجراءات التي تتبعيا الجيات المسئولة. وضرورة 

ال يتداخؿ مع عناويف  ضماف حؽ مزودي خدمات اإلنترنت في عناوينيـ اإللكترونية عمى اإلنترنت بما
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اآلخريف. العمؿ عمي مراقبة مزودي الخدمة لممواقع التي تستضيفيا، لمتأكد مف عدـ تعديميا عمى الحقوؽ 
الفكرية لآلخريف.إضافة الي عمؿ حظر نشر المادة المقمدة، وتعديؿ المصنؼ أو أوجو األداء، إلزالة 

 .(660م ، ص6002لعريان، ) محمد عمي ا.األجزاء المقمدة منو أو حذؼ أجزاء منو
 (Legal Depositof Worksاإليداع القانوني لممصنفات: ) .2

يتـ إلزاـ الناشر في األعماؿ الفكرية التقميدية بإيداع عدد مف نسخ المصنؼ في المكاف الذي يحدده 
ينة القانوف ضمف مدة معينة مف تاريخ النشر لكف يختمؼ األمر في البيئة اإللكترونية فبل توجد جية مع

إليداع األعماؿ الفكرية اإللكترونية لدييا، كما أف المصنؼ الموجود في البيئة اإللكترونية يصدر في 
طبعات متجددة مما يصعب مف عممية إيداعو. وقد يعد توافر ىذه األعماؿ عمى اإلنترنت إيداعًا في حد 

ف وجدت بعض أنواع مف األعماؿ الفكرية إلي تسجيمي ا لضماف نسبيا إلى أصحابيا ذاتو ليذه المادة. وا 
مثؿ أسماء النطاقات التي يفترض أف تسجؿ لدى المؤسسات المكمفة بالقياـ بيذا العمؿ، ومف ثـ تنطبؽ 
عميو شروط الحماية.وبينما يتـ إيداع بعض نسخ مف المطبوعات والكتب التقميدية في جية ما مسؤولة 

ىذه قد ال تتفؽ مع طبيعة العمؿ اإللكتروني عمى  عف الحفظ واإليداع )كدار الكتب( فإف مسألة اإليداع
نما ىي نسخة واحدة يقرأىا  اإلنترنت حيث ال تصدر مواقع اإلنترنت بعدد معيف مف النسخ مثؿ الكتب. وا 
المبلييف، ويتحدد عدد نسخيا بعدد متصفحييا. وبينما يتـ إيداع عدد مف النسخ مف الصحؼ والمجبلت 

جيات المسؤولة عف اإليداع.فإف عدد الطبعات اإللكترونية التي تصدرىا التي تصدر بصفة دورية لدى ال
ىذه الصحؼ والمجبلت عمى اإلنترنت ال يعرؼ حتى اآلف وجود جية ما مسؤولة عف تخزيف ىذه 
 الطبعات اإللكترونية، حيث تقـو المؤسسات الصحفية واإلعبلمية بشكؿ تطوعي بحفظ مادتيا اإللكترونية.

ينطبؽ ىذا عمي  نظاـ الترخيص الذي تحصؿ عميو الصحؼ والمجبلت والمؤسسات وفي ذات الوقت 
اإلذاعية والتميفزيونية حيث يعد ىذا الترخيص أو اإلذف بالعمؿ أو التخصيص بمثابة حماية وقائية 

 .(47م، ص 6003) يونس عرب،.ألصحاب الحقوؽ الفكرية عمى اإلنترنت
 (Civil Liability)المسئولية المدنية  .3

مثمما ىو الحاؿ في الواقع غير االفتراضي، فقد وضع القانوف طريقًا مدنيًا حيث يحؽ لممؤلؼ أو ورثتو 
أو خمفو أف يباشروا دعوي إذا وقع بالمؤلؼ ضرر غير مادي يمس شخصيتو ويؤثر عمى مركزه في  

صود مدنية لممطالبة بالتعويض عف الضرر الذي لحؽ بيـ نتيجة لبلعتداء المقصود وغير المق
من قانون حق  6) المادة .ستغبلؿ أعمالو، يجوز لو المطالبة بالحؽ المدني والتعويض األدبي والماديال

 .م(0774المؤلف لسنة 
 

 (Copyright Cyberspaces)لكترونية :إل رابعًا : حق المؤلف في البيئة ا
يواجو أصحاب حؽ المؤلؼ في البيئة اإللكترونية المتشابكة كثير مف الصعوبات والقضايا      

والمشكبلت بسبب حماية نشر مصنفاتيـ الرقمية ويرجع السبب في وجود غالبيتيا إلى السيولة التي 
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ي تستمـز يمكف مف خبلليا استنساخ المواد المنشورة إلكترونيًا عمى اإلنترنت وقمة التكاليؼ المالية الت
ذلؾ حؽ الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية. إذ نجد أف حؽ المؤلؼ في الواقع االفتراضي )البيئة 

 اإللكترونية( يكتنؼ فيو الكثير مف سوء الفيـ ممثبًل فيما يمي: 
إف قوانيف حماية الممكية الفكرية ال تطبؽ عمى المصنفات اإللكترونية بوجو عاـ، وعمى شبكة  .1

ت بوجو خاص فيذه القوانيف في ظؿ ظيور اإلنترنت وشيوع استخدامو قد اصحبت اإلنترن
 عديمة الجدوي.

إف أي مصنؼ رقمي إلكتروني منشور عبر اإلنترنت ىو ممؾ لمجميع، ويمكف نسخو بحرية  .2
 وبمجانية دوف التعرض أليمساءلة قانونية.

المساءلة القانونية عف أي  ديف عفيبع بروف أنفسيـتيع إف المعتدي في البيئة اإللكترونية، .3
انتياكات لحقوؽ الممكية الفكرية الخاصة باآلخريف عمى اإلنترنت، بحكـ الكـ اليائؿ مف 
عادة اإلنتاج، وبحكـ إمكانية  المعمومات المتوافرة عمى اإلنترنت، ولسيولة عمميات النسخ، وا 

 استخداـ طرائؽ تقنية عديدة.
ة، وعدـ سف قوانيف واضحة خاصة بيا، وقمة بإعتبار أف اإلنترنت وسيمة اتصاؿ جديد .4

ف الوقوع الحاالت القضائية التي البت فييا، فضبًل عف جيؿ أفراد وجيات عديدة بيا، يعفييـ م
 اإلفبلت مف العقاب.قانوف، و ي تحت طائمة أ

 ستخداـ اإلنترنت، حينمااتعتبر ىذه االعتقادات واألفكار خاطئة تمامًا، حيث شاعت في بداية       
كانت حكرًا عمى العمماء واألكاديمييف، الذيف كانوا يستخدمونيا في األغراض العممية والبحثية وتبادؿ 
المعمومات، بينما يشير الواقع إلى أف جميع القوانيف الخاصة بحقوؽ الممكية الفكرية تنطبؽ عمى 

ة ألي شخص آخر أو اإللكترونية، في حاالت كثيرة، حيث ال يجوز االستحواذ عمى الممتمكات الفكري
أعمالو المبتكرة دوف الحصوؿ عمى تصريح مسبؽ بذلؾ، والتعمؿ بالجيؿ بيذه القوانيف، وأنيا ال تنطبؽ 
ف كانت بعض مواد ىذه القوانيف تحتاج إلى تحديث  عمى اإلنترنت ال يعفي أبدًا مف المسؤولية القانونية، وا 

ف حماية حقوؽ المؤلؼ حؽ أساسي وضروري، بغض لتتوائـ مع البيئة الرقمية الجديدة، بيد أنو يظؿ أ
النظر عف البيئة التي يتواجد فييا إنتاجو. حيث يتوفر اآلف العديد مف السوابؽ القضائية التي يمكف 
االحتكاـ إلييا، إضافًة إلى أف دواًل عديدة بدأت تشرع في سف قوانيف تنظـ إدارة حماية حؽ المؤلؼ في 

ى كثير مف الميتميف بحماية حقوؽ الممكية الفكرية في ىذه الحالة مف قياـ البيئة اإللكترونية..حيث يخش
ىذا المستفيد أو غيره بأي عمؿ غير نظامي ربما ينتج عنو فقد معمومات المؤلؼ مف مصدر المعمومات 
الرقمي، أو قد توضع بغير اسمو، وربما في بعض األحياف تظير بيانات المؤلؼ صحيحة وسميمة ولكف 

غيير في محتويات مصدر المعمومات الرقمي وذلؾ بإضافة أو حذؼ محتوياتو بغير عمـ قد يحدث ت
المؤلؼ ورغبتو والتي ربما تؤدي إلى ظيور اسـ المؤلؼ عمى مادة أو أفكار تختمؼ مع معتقداتو وقناعاتو 
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نت لذا يدعو أصحاب حؽ المؤلؼ طمب المزيد مف الحماية القانونية عند نشر مصنفو عمى شبكة اإلنتر 
 (.033م، ص6005عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل، ) وذلؾ تحسبًا الي اآلتى:

صعوبة حصوؿ المؤلؼ عمى مقابؿ مادي مف استغبلؿ مستخدمي اإلنترنت ليذا المصنؼ بغير  .1
ترخيص مف المؤلؼ أو إذف منو ووجود اعتداءات كثيرة عمى الحقوؽ المنشورة في البيئة الرقمية 

عادة  لكتروني واإلستغبلؿ لتمؾ الحقوؽ بدوف موافقة وترخيص إلالنشر والنسخ امف خبلؿ النشر وا 
 .مالكيا

صعوبة إيقاؼ أو منع النشر أو الحد مف انتشاره أو الحصوؿ عمى تعويض مادي مقابؿ النشر  .2
  .غير المرخص

تعدد واختبلؼ جيات اإلختصاص القضائي والتنازع القانوني والقوانيف واجبة التطبيؽ عمى نزاعات  .3
 .وقضايا اإلعتداء عمى حقوؽ المؤلفيف في البيئة الرقمية

المعتديف عمى حقوؽ المؤلؼ حيث يجد صاحب الحؽ نفسو أماـ مبلحقة ومتابعة  صعوبة متابعة .4
أشخاص عديديف ويتواجدوف في عدة دوؿ باإلضافة إلى التكمفة المادية الكبيرة لمبلحقة األشخاص 

 . .كبيرًا وخبراء وتكاليؼ عالية المعتديف في عدة دوؿ وىذا يتطمب جيداً 
ومما الشؾ أف حقوؽ المؤلؼ قد تأثرت بشكؿ كبير بالتطور التكنولوجي وعميو فإف تداوؿ ىذه الحقوؽ في 
البيئة اإللكترونيةآثار العديد مف المشاكؿ والصعوبات سواء كانت تقنية أو قانونية، وقد وجدنا مف خبلؿ 

الشبكة مف خبلؿ المواقع اإللكترونية ىي عبارة عف ممكية فكرية  ىذه الدراسة أف معظـ ما تتضمنو ىذه
سواء كانت براءة اختراع أو عبلمات تجارية أو حقوؽ المؤلفيف والحقوؽ المجاورة ليا، حيث أف ما ينشر 
في البيئة اإللكترونية أو الفضاء اإللكتروني ىي حقوؽ لصاحبيا وال يجوز استغبلليا بأي شكؿ مف 

لمنتفعيف بحماية ؛ إذ يعاني الكثير مف المؤلفيف مف تيميش العديد مف اأذف وموافقة مالكيااألشكاؿ إال ب
، ويرجع ذلؾ إلى انعداـ نظاـ مناسب لمحماية وعدـ توافؽ األنظمة المعموؿ بيا حاليا؛ الممكية الفكرية

ية فهي طرق التعدي وانتهاك حقوق المؤلف لممصنفات في البيئة اإللكترونلذلؾ ظيرت وانتشرت 
 .(057م، ص6002)محمد عمي العريان،كالتالي:

نشر المصنؼ مف قبؿ دور النشر اإللكترونية دوف إذف المؤلؼ أو المتنازؿ إليو يعد تعديًا عمى  .1
 حؽ المؤلؼ.

التوزيع لتعديؿ و النسخ والمصؽ يعتبر تعدي عمى المصنؼ المحمي إعادة النسخ. الي ذلؾ ا .2
عادة التوزيع و   . أجيزة الحاسوب العمؿ عمي تحوير أو توزيع تمؾ المصنفاتالتحميؿ عمى وا 

 مجرد نشر المصنؼ عمى شبكة االنترنت دوف ترخيص مف صاحب الحؽ يعد تعدي. .3
نترنت دوف ترخيص يعد تقميدًا إلوتوزيعيا عبر شبكة ا بث األغاني أو استخداميا أو تداوليا .4

حصولنا شرعيًا عمى ىذه  لمصنؼ محمي وكؿ ما يخالؼ الشروط التي نوافؽ عمييا عند
 المنتجات يعتبر حصوؿ غير شرعي ليذه المنتجات.
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 خامسًا: قوانين الحماية لحقوق الممكية الفكرية وحق المؤلف في البيئة اإللكترونية:
)Laws protecting intellectual property rights and copyright in the electronic 

environment( 

النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ األبحاث الدائمو أف نشر وتداوؿ حقوؽ لقد أوضحت بعض مف 
المؤلؼ تتعرض العتداءات كبيرة وأنو مف الصعوبة بمكاف تطبيؽ قوانيف الحماية التقميدية عمي أولئؾ 
المعتدوف، وأف ىذه القوانيف تقؼ عاجزه عف حماية أصحاب الحقوؽ في الشبكة اإللكترونية.وعميو يوجد 

عمرو )حمايتها القانونية والتقنية وهي: آلية لحماية المصنفات أو المنتجات الرقمية طريقتاف في العالـ
 .(2م، ص6000عبد الرؤوف، 

وتعتمد عمى التحذير قبؿ االستخداـ والمعاقبة بعد إساءة  Legal protection أواًل: الحماية القانونية
 ىذا االستخداـ.

وىي السائدة في أوروبا ودوؿ العالـ الثالث، وتعتمد Technical protectionثانيًا:الحماية التقنية
-E)عمى وضع عقبات تقنية تمنع أو تعيؽ إساءة االستخداـ، مثؿ الحماية مف خبلؿ مفاتيح إلكترونية

keys)كممات سر أو(Password) الخ.. لكف بالرغـ مف ذلؾ فقد أثبت الواقع العممي أف القوانيف..
بمقدورىا توفير الحماية الكافية لممصنفات التى تنشر في البيئة الرقمية،وكاف ال بد مف  الوطنية ليس

ابتكار وسائؿ تقنية لحماية المصنفات بمعنى توفير الحماية لممصنفات بمعرفة أصحاب الحقوؽ 
(، ومف خبلؿ ىذه الوسائؿ يتمكف Encryption أنفسيـ باستخداـ وسائؿ تكنولوجية مثؿ التشفير)

اب الحقوؽ السيطرة عمى مصنفاتيـ ومنع االعتداء عمييا، وبالتالي أصبح مف الممكف استغبلؿ ألصح
ىذه المصنفات عف طريؽ الترخيص لمغير بإستخداميا والحصوؿ عمى عائد مالي مقابؿ ذلؾ واليدؼ 

 مف استخداـ ىذه الوسائؿ التقنية تيدؼ الي اآلتي :
ود في البيئة اإللكترونية إال بإذف أو ترخيص مف منع الوصوؿ إلى المصنؼ محؿ الحماية الموج .1

 صاحب حؽ المؤلؼ وذلؾ باستخداـ تقنيات التشفير بمختمؼ أنواعيا.
وضع نظاـ لسداد المقابؿ إلكترونيًا، في كؿ مرة يرغب فييا أي مف مستخدمي اإلنترنت، لموصوؿ  .2

لمصنؼ المحمي بدوف واإلطبلع عمى المصنؼ محؿ الحماية، إضافة الي عمؿ تدابير تمنع نسخ ا
 ترخيص مف صاحب حؽ المؤلؼ.

التكنولوجية  تستعمؿ في التحايؿ عمى التدابير حظر تصنيع أو بيع األجيزة أو الخدمات التي .3
 . المتقدمة بنوعييا

بوضع توازف بيف مصمحة المؤلفيف مف جانب  أما االتجاه القانوني يقيـ كيفية حماية ىذه التدابير      
مف جانب آخر، ألنو يسمح بإبطاؿ مفعوؿ التدابير التكنولوجية أو التحايؿ عمييا إذا ومصالح المجتمع 

كانت ىذه التدابير تعوؽ الحصوؿ عمى مصنؼ غير محمي قانونًا أو تمنع نسخو، ووفقا ليذا االتجاه 
عماؿ يكوف إبطاؿ مفعوؿ التدابير التكنولوجية أو التحايؿ عمييا مشروعا إذا كاف الغرض مف ذلؾ ىو است
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ستخداـ المصنؼ افي الحاالت االستثنائية التي يسمح القانوف ب (Fair useالمصنؼ استعمااًل عاداًل )
ستخداـ ألغراض التعميـ أو اليندسة الفييا بدوف حاجة إلى الحصوؿ عمى ترخيص مف صاحبو، كا

الة ضد التحايؿ عمى األطراؼ المتعاقدةفي قوانينيا وضع حماية مناسبة و جزاءات فع إذ تنص.العكسية
عمى التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعمميا المؤلفوف لدى ممارسة حقوقيـ بناء عمى اتفاقية بيرف 
والتي تمنع مف مباشرة ألعماؿ لـ يصرح بيا المؤلفوف المعنيوف أو لـ يسمح بيا القانوف، فيما يتعمؽ 

االلكتروني لممصنفات فيي تعتبر أحد أىـ بمصنفاتيـ ..أما فيما يتعمؽ بالجوانب األخبلقية لمنسخ 
الجوانب المتصمة باالستنساخ النمطى وأنشطة االقتباس األخرى عمى اإلنترنت، وتشمؿ ىذه الحقوؽ الحؽ 
فى نسبة العمؿ إلى مؤلفو، والحؽ فى االعتراض عمى أف يضاؼ اسـ مؤلؼ ما، باإلضافة إلى حؽ 

تعرض أعمالو إلى عمميات غير الئقة مف جانب أحد  المؤلؼ فى االعتراض والتقاضى لمضرر فى حالة
األشخاص كأف يقوـ شخص ما باستنساخ مادة ما ثـ يقوـ بكتابة مقدمة ليذه المادة، أو كأف يكتفى 
المعتدي بإضافة إسمو إلى اسـ المؤلؼ األصمى عمى النص، أو كأف يستنسخ أجزاء مف النص ثـ 

أجزاء أخرى والتى توافر عمى إعدادىا المؤلؼ األصمى  يضيؼ إلييا بأسموبو ما انطوت عميو ضمنياً 
 (.74م، ص 6004)حسام أحمد حسين،.بصورة تسئ لعممو

توسع مجاؿ نفسو .. ىؿ سايرت حقوؽ المؤلؼ التطور التكنولوجي؟!! لقد  ؿومما ذكر يطرح سؤا     
العقود األخيرة والذي أدى حؽ المؤلؼ بصورة كبيرة وذلؾ بفضؿ التطور التكنولوجي الذي شيدتو مختمؼ 

إلى استحداث وسائؿ جديدة لنشر اإلبداعات وتوزيعيا بمختمؼ طرؽ االتصاؿ العالمية مثؿ البث عبر 
أو األقراص المدمجة، إضافة الى ظيور مصنفات رقمية وبالتالي فإف المشاكؿ التي  األقمار الصناعية
صبحت تقمؽ العالـ مما أدى إلي وجود تعاوف دولي اإللكترونية بالنسبة لحقوؽ المؤلفيف أ ظيرت في البيئة

( المعروفة باسـ "معاىدتي WIPOفي ىذا الصدد وبالتالي صدرت اتفاقيتيف تديرىما منظمة الوايبو )
نترنت". ووضعت ىاتيف المعاىدتيف قواعد دولية ترمي إلى منع النفاذ الى المصنفات اإلبداعية أو إلا

و شبكات رقمية أخرى دوف تصريح بذلؾ وال شؾ أف ىاتيف المعاىدتيف االنتفاع بيا عمى شبكة انترنت أ
في  (8ستؤدياف الى حؿ جزء كبير مف المشاكؿ التي تظير في البيئة اإللكترونية، وىوما أكدتيا المادة )

       نترنت، حيث نصت عمىإلاتفاقية حؽ المؤلؼ منيا حماية المصنفات الرقمية التي تنشر عبر شبكة ا
"يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية بالحؽ االستئثارى في التصريح بنقؿ مصنفاتيـ إلى الجميور : أنو

أي  ةبأي طريقة سمكية أو السمكية، بما في ذلؾ إتاحة مصنفاتيـ لمجميور بحيث يكوف في إستطاع
جميور شخص مف الجميور اإلطبلع عمى تمؾ المصنفات مف أي مكاف وفي وقت يختاره أي فرد مف ال

 " .بنفسو
 -الثالث  .المحمى بالطابع تتسـ ما غالًبا التى القوانيف خبلؿ مف يبث فيما التحكـ المستحيؿ مف     

 األشكاؿ ضبط محاوالت تواجو صعوبة مف وما يقابميا المواد استنساخ عمى تساعد التى المفرطة السيولة
 التأليؼ التقميدى حؽ قانوف فرض يمكف ال التطبيقى المستوى عمى أنو ذلؾ االنتحاؿ، لعمميات المختمفة
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 القانوف أف المؤلؼ حؽ قانوف خبراء معظـ يعتقد اآلخر، الجانب عمى .اإلنترنت مف المستفيديف عمى
 Hugenholtz, 1996)).اإلنترنت تجاه ومفيد إيجابى والقياـ بدور واالستمرار البقاء بإمكانو
 حقوؽ وراء الكامنة بالمبادئ ودراية ألفة والمستفيديف القراء جميور لدى يكوف أف المفروض ومف     

 المحددة، والقوانيف - القراء يكوف أف أيًضا المفترض ومف .(الزمنية، والفترة الممكية، :مثؿ المؤلؼ
 الصمة ذات الجارية بالتطورات دراية عمى والمستفيديف) المؤلؼ حؽ قانوف يمنحيا التى واالستثناءات

 .(.Oppenheim,1998 & Oppenheim Charles, 2000. p 279-298) باإلنترنت
 ما شخص يبذليما المذيف والميارة لمعمؿ البلزمة الحماية يكفؿ التأليؼ حؽ أف معروؼ ىو وكما     
 اإلنترنت وعمى مسبوؽ، غير عمؿ ابتكار فى  آخر أى مبدع أو فناًنا، مؤلًفا، الشخص ىذا كاف سواء
ف حتى نصية األساس فى المادة تكوف  اإلعبلمية واألصوات والصور والمتحركة الثابتة الصور تداخمت وا 

 المتصمة الخادمات فى تختزف الى المواد مف الحديثة األنماط أصبحت أف ومنذ .النص مع األخرى
 (Gringras,1997 )تأليفية أو أدبية أعماؿ أنيا عمى معيا التعامؿ يتـ  بيانات، صورة فى باإلنترنت

 
 :حقوق الممكية الفكرية وحق المؤلف في البيئة اإللكترونية المبحث الثالث:

)Intellectual property rights and copyright in the electronic environment) 
 حماية حقوق الممكية الفكرية وحق المؤلف في البيئة اإللكترونية: أواًل: دور المنظمات الدولية في

)Role of international organizations in the protection of intellectual property 

rights and copyright in the electronic environment( 

حقوؽ الممكية الفكرية عمى شبكة  اقترحت بعض الييئات الدولية إنشاء منظمة رسمية تحفظ      
 كأساس الـز لتشجيع اإلنتاج الفكري واألدبي والفني الفكرية اإلنترنت، وترسيخ احتراـ حقوؽ الممكية

المجتمع المدني لممساىمة في  والتكنولوجي، ونشر الوعي العاـ بحقوؽ الممكية الفكرية، ودعوة منظمات
وعميو عقدت قمتاف لػ "المعموماتية" لمحاولة تجاوز اإلفرازات السمبية  نشر الوعي وثقافة الممكية الفكرية.

حيث تمثمت في تشريعات حماية .الممكية الفكرية فيالشبكة اإللكترونية )اإلنترنت(.إلنتياكات حقوؽ 
حقؿ التقنية لبعض دوؿ العالـ .. ويقصد باإلطار لحقوؽ الممكية الفكرية في إطار القانوف الدولي 

لمؤلؼ المبرمة لحماية حؽ ا -ثنائية كانت أـ جماعية -القانوني الدولي: المعاىدات واالتفاقيات الدولية
، 1996لحماية حقوؽ التأليؼ لعاـ  ( WCT ) بكافة أبعاده عمى المستوى الدولي. منيا اتفاقية الوايبو

( مف اتفاقية برف لئلعبلف مف نطاؽ 20والتي جاءت كاتفاؽ خاص وفقا لممعنى الوارد فيالمادة )
اتفاقية  .كما عززت.وحدود الحماية المقررة لحؽ المؤلؼ عمى المصنفات األدبية والفنية

( مف مكانة اتفاقية بيرف؛ والتي نصت في مادتيا األولى ضرورة التزاـ الدوؿ الموقعة WIPOالوايبو)
( وممحؽ اتفاقية بيرف. بأف ال تنتقص 1/21عمييا بالمواد األساسية في اتفاقية برف ومنيا المواد مف ) 

واالتفاقية العالمية لحقوؽ  (Trips) أي مف الحقوؽ أو االلتزامات الواردة في اتفاقيات كاتفاقية تربس
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تعامميا مع مجموعة مف األمور األساسية وأىميا النصوص  (WCT) . ونجد  مميزات اتفاقية.المؤلؼ
التي تنطبؽ عمى الوسط والوسائط الرقمية، وبما يتيح االنتفاع بالمصنفات ذات األشكاؿ الرقمية 

ف أىميا تمؾ الحقوؽ المتصمة بتخزيف وبث نترنت، ومإلواألعماؿ التي يتـ تداوليا عبر شبكة ا
األعماؿ وكذلؾ االستثناءات والقيود الواردة عمى تمؾ الحقوؽ؛ كما قامت بتوضيح مجموعة مف 

  :األحكاـ مثؿ
 Berne( مف معاىدة برف )9الفنية التقميدية وفؽ مفيوـ المادة )تخزيف األعماؿ األدبية و  .1

Convention).  
بحيث يكوف بث العمؿ محددًا بموافقة المؤلؼ أو  إللكترونيةحؽ بث أعماؿ عمى البيئة ا .2

 صاحب الحؽ في التأليؼ مع مراعاة االستثناءات الواردة عمى ذلؾ.
ضرورة حماية األعماؿ عندما يتـ نقميا أو توصيميا إلى الجميور، بغض النظر عف العمؿ  .3

ما في ذلؾ جعؿ العمؿ أو طبيعتو سواء تـ بث العمؿ بواسطة الطرؽ السمكية و البلسمكية، ب
متاحا لكافة الناس؛ بحيث يتاح لؤلفراد االطبلع عمى ىذه األعماؿ في الوقت و المكاف الذي 

 يحددونو.
 

  :آلية الحماية
تبنت معظـ تشريعات الدوؿ العربية في قوانينيا الخاصة بالممكية الفكرية المبادئ والمعايير الدولية     

ظؿ التقدـ التقني وفي المحيط الرقمي والتي تدور حوؿ الحماية المدنية الكفيمة بحماية حؽ المؤلؼ في 
يقصد بيا حماية الحؽ المالي لممؤلؼ، وىي حماية يمكف تحقيقيا بالمجوء إلى القضاء المدني  لممصنفات

لتزامو التعاقدي أو امباشرة في شأف اإلعتداءات الواقعة عمى حؽ المؤلؼ، بغية إجبار المديف عمى تنفيذ 
لحكـ عميو بالتعويض؛ فبل يختمؼ اثناف في كوف القاعدة العامة تقضي بأف كؿ خطأ سبب ضررًا لمغير ا

 التعويض. ارتكبويمـز مف 
  :نصوص التعويض

(: "عمى الدوؿ األعضاء أف تمنح لمسمطات القضائية  Trips( إتفاقية تربس)  45/1أوجبت المادة )    
كما  .صبلحية األمر بدفع تعويضات مناسبة لصاحب الحؽ مقابؿ الضرر الذي حدث بسبب التعدي"

مف نفس االتفاقية عمى الدوؿ األعضاء أف تخوؿ لمسمطات القضائية ) 45( مف المادة )2ألزمت الفقرة )
وىو  ."لحؽ تكميؼ اإلنفاذ و استرداد األرباح أو األضرار القانونيةأف تأمر المتعدي بأف يدفع ألصحاب ا

حيث  ((15مف المادة  (11( البند ) 6و5 (نفس النص الذي أشارت إليو اتفاقية التبادؿ الحر في الفقرة
ألزمت كؿ طرؼ مف الطرفيف لمالكي الحقوؽ القياـ بإجراءات قضائية مدنية ترمي إلى صيانة حؽ 

سمطة القضاء بإصدار أمر لممعتدي عمى أف يدفع لمالؾ الحؽ تعويضات كافية  حويؿالمؤلؼ، وذلؾ بت
ف حماية إعف الضرر الذي لحؽ حقوقو بسبب التعدي أو التزييؼ. لقد تبيف مف خبلؿ ىذه االتفاقيات، 
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فات نصسب المتعديف أو المنتفعيف مف المحؽ المؤلؼ طريؽ مسدود في بعض األحياف. ويرجع ذلؾ ح
منيا: الصعوبة في تحديد أصحاب حؽ  أو ما يسمي باالنتاج الرقمي ويرجع ذلؾ إلى عدة أسبابالرقمية 

المؤلؼ؛ وقصور الحماية بموجب حؽ المؤلؼ عمى أشكاؿ التعبير األصمية فقط دوف أف تشمؿ المفاىيـ 
بيا أو األفكار أو األنماط في حد ذاتيا. الشي الذي قد يؤدي إلىإغفاؿ بعض الجوانب التي تيتـ 

المجتمعات التي ظيرت فييا تمؾ األشكاؿ، خاصة وأف ليس ىناؾ ما يمنع الغير مف األخذ بأساليب 
بعض المجتمعات أو إستغبلليا ألغراض تجارية بدوف تصريح. إلي ذلؾ االستثناء في بعض التجميات 

ة مف الحماية الفمكمورية وميزتيا أنيا مسجمة أو مقيدة في مجاؿ حؽ المؤلؼ وتحصؿ بالتالي عمى درج
 (03،02م، ص6000وداد العيدوني ، ).بموجب قوانيف آلية حماية حؽ المؤلؼ

 اإلضافية الحقوؽ 1996 ديسمبر فى المنعقدة الفكرية لمممكية الدولية المنظمة مؤتمر نتائج وتعكس     
 تأليؼ حؽ وراء مف طائمة الأمواً  يحصموف الذيف أولئؾ وال سيما التأليؼ حؽ أصحاب عمييا حصؿ التى

 ىو ما ىذا أف التأليؼ حؽ أصحاب يعتبر ذلؾ ومع .(.Giaverra, 1998, 41-50)بيـ الخاصة األعماؿ
 المؤلفيف أحد القانوف. ويصنؼ إلييـ يخوليا أف ينبغى التى الحقوؽ مف (يسيرMetacopyrght) جزء إال

 ىى:  ثبلث فئات إلى التأليؼ حقوؽ
 البيانات قواعد استخداـ حؽ قانوف خبلؿ مف البيانات قواعد بحماية خاص فيو األوؿ المصطمح أما     

 اإلدارة بنظـ المتعمؽ التأليؼ لحؽ الحماية بتوفير الثانى المصطمح ويعنى آخر، قانوف أى خبلؿ مف أو
 مف الحماية بتوفير الثالث المصطمح " Click On". يعنى بينما اإلدارية، بالمعمومات أو اإللكترونية

 بسمعة اإلضرار إف .األخبلقية الحقوؽ عمى التركيز أيضا الفورى وينبغى النقر" اجازات استخداـ خبلؿ
 المقاـ فى أخبلقى عمؿ ال ىو لمنص الجائر االقتباس عمميات مثؿ العمميات بعض خبلؿ مف المؤلؼ
 التعديبلت عمى المؤلؼ حؽ قوانيف تنطوى أف ويجب التأليؼ لحؽ انتحاؿ مجرد كونو مف أكثر األوؿ

         .اإلنترنت بيئة فى فقط المؤلفيف وليس إطبلقيـ عمى المبدعيف الحماية الحقوؽ يكفؿ بما البلزمة
 ((Jaszi, 1998, 58-65. 

 حؽ لقانوف أرادوا ما إذا الضغوط مف الكـ ىذا وطأة تحت العمؿ يجيدوا أف المشرعيف عمى ويجب     
 ىذا وفى .اإلنترنت  :المتشابكة Barlow بنود تعديؿ -الثانى ،البيئة ىذه مثؿ فى االستمرار التأليؼ
 بما الحالى يرى القانوف كما التأليؼ حؽ تبلشى أو ضعؼ - األوؿ : محتممة طرؽ ثبلث توجد الصدد
 زيادتو، إلى اإلنترنت آليات أدت الذى االستنساخ مف المواد تحمى التى المناسبة األساليب توفير يكفؿ
 أىمية بأف يعتقد ال ذلؾ ظؿ وفى .البلزمة الحماية توفير عمى الحالى لقدرتو القانوف بقاء -الثالث

 .األحواؿ مف حاؿ بأى تتضاءؿ سوؼ والعقود االتفاقيات
 فى تجاىميا يتـ ما غالًبا والتى المستفيديف حقوؽ أف مؤداىا حقيقة إلى كمو ذلؾ مف ونخمص    

 حؽ أصحاب إكساب عمى القانوف ركز إذا أما .مف التطوير مزيد إلى تحتاج المستقبؿ، حوؿ المناقشات
 لقانوف إذا أردنا أنو الواضح ومف .االستمرار لمقانوف يكفؿ لف ذلؾ فإف والقوى، الحقوؽ مف المزيد التأليؼ
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 أصحاب :الطرفيف بيف التعاوف عمى التركيز حينذاؾ فعمينا اإلنترنت، عصر فى االستمرار التأليؼ حؽ
 غير اإلبداعى التفكير عمى األولى بالدرجة يعتمد ذلؾ أف فيو ومما الشؾ .والمستفيديف التأليؼ حؽ

اإلنترنت،  بيئة فى اإللكترونى والنشر المؤلفين محمد، حقوق حسن إبراهيم محمد ) .المشرعيف جانب مف المسبوؽ
 .(06ص 

 المؤلف في البيئة اإللكترونية:ثانيًا: المشاكل والصعوبات التي تواجه حماية الممكية الفكرية وحق 
)Problems and difficulties facing the protection of intellectual property and 

copyright in the electronic environment) 

إف المشكمة الرئيسية التي تواجو محاولة التوفيؽ بيف االنتاج االدبي والمالي لحؽ المؤلؼ في البيئة      
 ىي مف جية ثانية، نية معارفو المحمية وابتكاراتو وعاداتو مف جية، وحقوؽ حماية الممكية الفكريةاإللكترو 
عتراؼ بالمصالح الخاصة بحؽ المؤلؼ وحماية مصنفاتو الرقمية والعمؿ عمي وضع أنظمة الإنعداـ ا

في ىذا  لرصد االنتفاع بمصنفاتو وفقًا لمعايير تناسب الموضوع محؿ الحماية. ومف الميـ أيضا
المضمار، أخذ مبادئ العدالة واإلنصاؼ في االعتبار والتي ينبغي أف تنظـ مزايا أية نتيجة عممية أو 

المختمفة. فحماية حؽ المؤلؼ  تنبثؽ عف الجيود الفكرية لممجتمعات المحمية تجارية أو صناعية، قد
مستقؿ مف عالـ  القانونية عمى نحو لمصنفاتو الرقمية في البيئػػة اإللكترونية؛ تثير العديد مف المشكبلت

م،ص 6000، ) محبوبي محمد، النية بشري:الحوسبة واالتصاالت. التي يمكف توضحييا في ثبلث مجاالت
4-5). 

نترنت ابتدءًا مف عقود االشتراؾ مرورًا بالعقود مع المواقع )عقود طمب الخدمات إلمشكبلت عقود ا .1
 والتسوؽ االلكتروني(.

المستخدميف والمتعامميف في البيئة اإللكترونية ونظـ حقوؽ المستيمؾ وحماية مشكبلت حماية حقوؽ  .2
 .الحؽ في الحياة الخاصة وحماية حقوؽ الممكية

نترنت والمستخدميف؛والحماية القانونية لحقوؽ الممكية إلمشكبلت أمف المعمومات بالنسبة لمواقع ا .3
تحديد المصنفات محؿ الحماية، وتقييـ ما الفكرية في البيئة اإللكترونية، خصوصا الشأف المتعمؽ ب

إذا كانت القواعد القائمة ضمف قوانيف آلية حماية الممكية الفكرية، كافية لتوفير الحماية أـ أف ىناؾ 
 .حاجة لقوانيف خاصة بالمصنفات محؿ الحماية في البيئة اإللكترونية

ؼ في العالـ العربي بصفة عامة حماية وعميو فقد تضمنت قوانيف حماية الممكية الفكرية وحؽ المؤل     
الكتب والكتيبات وغيرىا مف المواد المطبوعة، والمصنفات التي تمقى شفاىية كالمحاضرات والخطب 
وغيرىا، كذلؾ المصنفات المسرحية والموسيقى، والتمثيؿ..الخ، وبرامج الحاسوب )في أعقاب انضماـ 

إلى البرمجيات سواء كانت بمغة المصدر أو األلة، إضافة الدوؿ العربية إلى اتفاقية باريس(؛ حيث امتدت 
إلى حماية قواعد المعمومات المجمعة وتحديدًا حماية طريقة التجميع سواء كانت بطرؽ تقميدية أو آلية، 

( مف اتفاقية باريس، وتشمؿ الحماية الحقوؽ المعنوية والمالية لممؤلؼ 10ولكي تتوافؽ مع المادة رقـ )
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وىى حماية لممؤلؼ وحده يمنع بموجبيا أى استغبلؿ أو استخداـ يضر بمصمحتو، ولو  إلستغبلؿ مصنفو
جازة استخدامو، وفقًا لشروط تقررىا القوانيف العربية في ىذا الحقؿ،  وحده الحؽ في استنساخ المصنؼ وا 
ومف أكثر التحديات ىي مفيوـ االستعماؿ الشخصي لممصنؼ ومداه ونطاقة إضافة إلى اإلشكاالت 

)حسام احمد حسين .متعمقة بمدى ونطاؽ استخداـ تمؾ المصنفات لغايات عممية أو بحثية أو في المعارضال
 (.55م،ص 6004،

قد خمؽ إشكاليات عديدة منيا: ما  خبلؿ الرجوع لمدراسات القانونية نجد أف مفيوـ البرنامج ونطاقو ومف
اتباع وسائؿ برمجية غير المتبعة في إنتاجو أصبًل إذا كاف إعادة إنتاج البرنامج أو اقتباس أجزاء منو، أو 

يعد مف طرؽ النسخ الغير مشروعة أو التقميد؛ حيث اتفؽ عمى أف التقميد أو النسخ الكامؿ لممنتج بغرض 
االستغبلؿ المالي ال يثير إشكااًل في التطبيؽ، ولكف اإلشكاؿ ىو إقتباس الخوارزميات المحتواه ضمف 

نبي يرى مف وجية نظره أف حقوؽ المؤلؼ الخاصة بالبرمجيات تتفؽ مع أحكاـ البرنامج، فالقضاء األج
االتفاقيات الدولية بشأف عدـ شموؿ الخوارزميات والحقائؽ لمحماية، وىذا يعنى أف االقتباس الذي ال 
ؿ يتجاوز النسخ الجزئي وطريقة اليندسة العكسية المتبعة في إعادة بناء البرنامج تخضع لمعايير معينة قب

 أما (44-43م ، ص6000)رضا متولي وهدان ، .القوؿ بحصوؿ النسخ أو االعتداء عمى حقوؽ المؤلؼ
اإلشكاؿ اآلخر المتعمؽ بالنسخ التجريبية التي يزود بيا المستخدموف؛ حيث أنيا ليست المنتج النيائي 

قاىا معظـ المستخدموف المثبت ممكيتو، والشائع لدى العديد مف الدوؿ النامية النسخ التجريبية التي يتم
عبر اإلنترنت، أو عف طريؽ بائع األجيزة نفسو بالحصوؿ عمييا ضمف ما يعرؼ بسياسات الترويج 
اإلعبلمي التي تتبعيا غالبية المؤسسات المنتجة لمبرمجيات، ونشير إلى أف ىناؾ العديد مف الدعاوي قد 

 .(47م، ص 6003) يونس عرب،لكترونية.اؿ خصوصًا ما يتعمؽ باأللعاب اإلحأقيمت عمى العديد مف الم
 

 المبحث الرابع : الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية )حق المؤلف(.. السودان نموذجاً 
(Intellectual propertyin the electronic environment(copyright).. Sudan model) 

 (Sudan's experienceinintellectual property أواًل: تجربة السودان في الممكية الفكرية:)
يعد السوداف مف الدوؿ األفروعربية التي بدأت حديثًا في اعماؿ قوانيف الممكية الفكرية ال سيما المسائؿ 
المتعمقة بقانوف حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة؛ والثابت أف بدايات ثبلثينات القرف الماضي قد شيدت 

عماؿ التجارية بيما لـ يحظ قانوف حؽ المؤلؼ والحقوؽ ألسماء اأالتجارية و  تشريعات خاصة بالعبلمات
ـ 1974المجاورة إال مؤخرًا في التشريعات الوطنية الخاصة بقوانيف الممكية الفكرية وكاف ذلؾ في العاـ 

بصدور أوؿ قانوف لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة الذي جاء عقب المسألة المستعجمة التي دفع بيا 
ض أساتذة معيد التربية ببخت الرضا الذيف كانو يؤلفوف الكتب الخاصة بمقررات وزارة التربية والتعميـ، بع

وقد راعي واضعوه تماشيو وانسجامو مع القوانيف العريقة التي شرعتيا الدوؿ التي عنيت بحؽ المؤلؼ 
وروبية التي عرفت األخذ بقوانيف حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة بنحو ألسيما الدوؿ اوؽ المجاورة الوالحق
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دبية والفنية ألف تـ تعديمو الحقًا بقانوف المصنفات اأ إلىف ذلؾ ظؿ خامدًا أقرف ونيؼ مف الزماف غير 
ـ تـ إنشاءأوؿ محكمة متخصصة بقضايا الممكية الفكرية ؛ وقد جاء 2000ـ..ففي العاـ 2001لسنة 

يجابية مف الييئة القضائية العميا في السوداف لمواكبة مسيرة الدوؿ اآلخذه بنيج إلمحكمة ثمرة انشاء تمؾ ا
) برف ( ٌأـ  اتفاقية معالممكية الفكرية وضرورة حمايتيا وقد جاء إنشاء المحكمة منسجمًا في نفس العاـ 

؛ توجد بالسوداف أربعة قوانيف االتفاقيات الدولية الخاصة بحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة..أما عف القوانيف
ـ، قانوف براءة االختراع 1969خاصة بالممكية الفكرية وىي تتمثؿ في؛ قانوف العبلمات التجارية لسنة 

ـ، قانوف حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لسنة 1974ـ، قانوف النماذج الصناعية لسنة 1971لسنة 
لصمة بقوانيف حماية الممكية الفكرية والتي تركز ـ؛ الي جانب ذلؾ ىناؾ العديد مف القوانيف ذات ا1996

عمي البحث والتطوير والمعرفة منيا قانوف جرائـ المعموماتية وقانوف المعامبلت اإللكترونية لسنة 
 ـ.2007
أما آليات حماية حقوؽ الممكية الفكرية فيناؾ جيات عديدة عمى الصعيد الوطني مناط بيا حماية      

وتنظيـ القوانيف وضبط العمؿ فييا، وىي متمثمة في المجمس االتحادي لممصنفات  حقوؽ الممكية الفكرية
عبلـ وييدؼ الي تييئة البيئة الصالحة لئلبداع إلدبية والفنية حيث يتبع المجمس الي وزارة الثقافة واألا

خارجيًا وحماية نتاج األدبي والفني والثقافي لتمكيف نشره محميًا و إلليؼ والنشر في مجاؿ اأواالبتكار والت
دبية والمالية ويختص المجمس بتنفيذ احكاـ قانوف حماية حؽ المؤلؼ ألعضائيا اأورعاية مصالح 

ـ، ويؤدي 2001دبية والفنية لسنة ألـ إلي جانب قانوف المصنفات ا1996والحقوؽ المجاروة لسنة 
ومحكمة حقوؽ  ةالمجمس دوره مستعينًا بالشرطة المخصصة لمعمؿ بالمصنفات والنيابة المتخصص

 (6م،ص 6006) جالل الدين بانقا ، .الممكية الفكرية
ىنالؾ محكمة حقوؽ الممكية الفكرية وتختص نوعيًا بنظر القضايا المدنية والجنائية المتعمقة  وأيضاً      

بقانوف إيداع المصنفات وقانوف العبلمات التجارية وقانوف براءات االختراع وقانوف النماذج الصناعية 
وقانوف المصنفات اإلدبية والفنية والجرائـ المتعمقة بالممكية الفكرية في قانوف جرائـ المعموماتية لسنة 

 (3م، ص 6003) آمال التني ، .ـ2007
 

 ثانيًا: نموذج لدعوى قضائية في اإلعتداء عمي حق المؤلف واآلثار التى ترتبت عميها:
(Modelto a lawsuitin theattack onthe right ofthe author and theimplications) 

جراءات       مف المعموـ أف النصوص القانونية ال يمكف أف يظير أثرىا إال مف خبلؿ وضع وسائؿ وا 
تكفؿ تفعيميا ومف ثـ حماية أصحاب الحقوؽ، بناء عمي ذلؾ فقد تضمف قانوف حماية المؤلؼ والحقوؽ 

حقوؽ المؤلفيف، ىذا وقد نص القانوف عمي مجموعة ـ نصوصًا تحدد وسائؿ حماية 1996المجاورة لسنة 
مف اإلجراءات الوقائية التي تيدؼ الي حفظ الحقوؽ الي أف يتـ الفصؿ في الدعوي التي يقيميا نتيجة 
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االعتداء عمي حقوقو ثـ وضع جزاءًا مدنيًا ىو تعويض المؤلؼ عف الضرر الذي لحؽ بو مف جراء 
 :ونصو كما يمي نموذج يوضح سرقة مصنفاً اإلعتداء عمي حقوقو... وىنا سنعرض أ

ـ 24/7/2000قضت المحكمة العميا)الدائره الجنائية( فى محاكمة صبلح الديف الحاج بتاريخ       
بالغاء حكـ محكمة االستئناؼ واالستعاضو عنو بحكـ محكمة الموضوع القاضى بالتعويض بمبمغ 

ألؼ مصنفًا عباره عف تصويره لمجموعو جنيو؛ حيث تتمخص وقائع الدعوى أف المدعى 2.000.000
أعمف فى و  419 -2075/98جؿ مصنفو تحت رقـ مف التماثيؿ) صياديف مف قبيمة الدينكا( وقد س

مع مقاؿ بعنواف " مقدمات فى  ةأف مجمة المقدمو نشرت النحت والصورة الفوتغرافي إال الجريدة الرسمية
إلى كاتب المقاؿ باعتباره المؤلؼ لمنحت والصورة  الفمكمور الشعبى لقبيمة النوير" كما تـ نشره منسوباً 

 صو وأنيا نشرت دوف إذنو وأف ضرراً خت ة، كما إدعى الشاكى بأف النحت والصور الفوتوغرافيةالفتوغرافي
وحرمانو مف عمؿ  ةث حرمو مف المشاركو فى مسابقات عالميأصابو مف الطريقو التى تـ بيا النشر حي

مضوابط الفنية خاصة فيما يتعمؽ لكاتموج تنزؿ فيو الصوره كعمؿ أساسى إضافو إلى عدـ مراعاة المجمة 
مما أصابو الضرر المادى واألدبى  بالخمفيو القائمو لمصورة كما أنيا جاءت مبتوره فى جانبيا األيسر

دينار سوداني عف الضرر الذى لحؽ  3.000.000نارسودانى. والتعويضدي 5.000.000وقدره.
، وقد ألغت محكمة االستئناؼ التعويض عمى ةاليومي الصحؼى نشر الحكـ بإحدى بالشاكى إضافو إل

أساس أف المؤلؼ سبؽ وأف عرض مصنفو بقاعة الصداقة بالخرطـو فحـر نفسو مف المشاركو فى 
تقـو عمى اإلحتماؿ وأنإحتماؿ الفوز أمر  ةشاركو فى المسابقات العالميكما أف الم ةالمسابقات العالمي

عمى معايير تستعصى عمى الضبط  يصعب تقديره عمى المختصيف مف لجاف ىذه المسابقو ألنو ينبني
يراه األخر متوسطًاأو  ةجادإلخبلؼ فما يراه البعض قمة فى ا تتعمؽ بفنيات العمؿ نفسو وىى محؿ

جنيو لماذا  5.000.000بػ  ةتعويض فمـ يستطع الشاكى اف يقدـ شئ مقنع مف المطالبضعيفًا، أما عف ال
أف االتياـ قدـ  إال أف المحكمو العميا قد ذكرت لتسبيبيا إصدار لحكـ المذكور إال قؿ.أو أليس ازيد منيا 

تشويو حيث بينات قويو توضح أف النشر الذى تـ لمصنفو ولـ ينسب اليو واف منصفو اعتراه التحريؼ وال
، كما ثبت أف النشر الذى افتقد الشاكى فرصتو فى عرض ذلؾ العمؿ فى ةوالفني ةالميني ةلـ تراع فيو الدق

بعض معالـ الصوره  سمع طم األدبي بالنشر المعارض الدوليو ألوؿ مره باالضافو إلى ثبوت الضرر
ضرار يستحؽ عنيا ألاألصؿ وىو أمر ظاىر بالمبلحظو العاديو لمشخص العادى عند المقارنو وىذه ا

مف قانوف حماية حؽ المؤلؼ والحقوؽ المحاوره لسنو  (38الشاكى التعويض حسب نص الماده )
 .(26م، ص 6000، ةالسوداني ةحكام القضائيألمجمة ا) ـ.1996
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               )حق المؤلف(.. الخامس :مبادرات حماية الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونيةالمبحث 
 التحديات والطموحات

)Initiatives to protect intellectual property in the electronic 

environment,)Copyright) )Challenges & Ambitions( 

خاصة حماية حؽ المؤلؼ في البيئة االلكترونية وكيفية حماية إف نظاـ حماية حقوؽ الممكية الفكرية 
 البيئة فعالمنا العربي بوجو عاـ يواجو في المصنفات الرقمية واالنتاج الفكري بمختمؼ مجاالتو.

فاالتجاه االوؿ يدعو عمى ضرورة وضع قوانيف وآليات  اإللكترونية اتجاىيف فكرييف عمى الساحة الدولية،
تية لحماية حقوؽ مبدعييا حيث يؤيد ىذا االتجاه المؤسسات االتصالية خاصة فيما لؤلوعية المعموما

يتعمؽ بالدوافع المادية التي تخص التجارة اإللكترونية، إضافة الي الوكاالت الفيدرالية التي ليا أىداؼ 
ي التبلشي أو سياسية. أما االتجاه الثاني فيدعو الي أف حؽ المؤلؼ في البيئة االلكترونية في طريقيا ال

عتبارىـ المتفوقوف في عالـ الحاسوب واإللكترونيات حيث ا"بHackersالزواؿ وذلؾ لوجود القراصنة "
ف و يؤيد ىذا االتجاه المنظمات والجمعيات ذات النفع العاـ لتمؾ المنتجات الفكرية التي يقودىا الباحث

تجات عبارة عف معرفو طبيعية انسانية ال ف تمؾ المنأنتاج، باعتبار إلوالعمماء وكؿ المستفديف مف ذلؾ ا
يمكف حصرىا وحمايتيا بتشريعات وقوانيف دولية أو محمية .. وعميو نجد أف الدوؿ العربية تسير في 

البيئة اإللكترونية وذلؾ ألسباب  االتجاه الثاني الذي ينصب في عدـ إحتراـ حقوؽ الممكية الفكرية في
فالدوؿ العربية ال تزاؿ تعمؿ بقوانيف لحماية الممكية الفكرية   "Hacking"تختمؼ عف إعتداءات القرصنة 

تجاوزىا الزمف، بينما يعمؿ البعض بقوانيف غامضة. وحتى الدوؿ التي تتوافر عمى القوانيف الضرورية 
فإنيا تبلقي صعوبات كبيرة في تطبيقيا، األمر الذي انعكس عمى وجود تنمية صناعة عربية لمممكية 

اىتمت الدوؿ العربية مبكرًا بمسائؿ الممكية الفكرية، وأف عدد كبير مف الدوؿ العربية  وعميو.الفكرية
األساسية كانت ليا العضوية في العديد مف إتفاقيات الممكية الفكرية الدولية؛ ومف خبلؿ المسح التشريعي 

ف كافة الدوؿ العربية عمى نطاؽ الحماية المقررة في الدوؿ العربية لمصنفات الممكية الفكرية فإننا نجد أ
تتوفر لدييا قوانيف في ميداف حماية حؽ المؤلؼ.أما بالنسبة لموقؼ الدوؿ العربية مف االتفاقيات الدولية 
في حقؿ الممكية الفكرية وغالبية الدوؿ العربية ىي أعضاء في أىـ ثبلثة اتفاقيات، وىي اتفاقية إنشاء 

"بيرف" لمممكية األدبية، واتفاقية "باريس" لمممكية الصناعية. أما  المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، واتفاقية
اتفاقية "تربيس" فعضوية أي مف الدوؿ العربية في منظمة التجارة العالمية يجعميا ممتزمة بأحكاـ ىذه 

( اتفاقية، 24(اتفاقية مف أصؿ )11االتفاقية. "فمصر تعد الرائدة في عقد االتفاقيات حيث انضمت إلى)
وفي ىذا المقاـ، ". اتفاقيات(8)( اتفاقيات، ثـ الجزائر بػ9(اتفاقيات، فتونس بػ )10تي المغرب بػ )ثـ يأ

رساءًا لمبعد األخبلقي لحماية الممكية الفكرية تقترح خضوع سائر االتفاقيات الدولية لمدراسة الشاممة  وا 
ستراتيجيات عممية ااعد تشريعية، و لدى كؿ دولة بالمقارنة مع نظاميا القانوني وما ىومقرر لدييا مف القو 
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في ميداف الممكية الفكرية خاصة بالنسبة لحماية البرمجيات وقواعد البيانات.فالدوؿ العربية نجدىا 
 .مستيمكة لئلنتاج المعرفي لمدوؿ المتقدمة، وىوما يجعؿ تطبيؽ بنود االتفاقيات أمر صعب

نيف جديدة لحماية المصنفات الرقمية في البيئة فإف الدوؿ العربية تتجو بعمؿ لسف قوا -وكما سبؽ ذكره
لكي تتبلءـ مع متغيرات النظاـ الدولي لممعمومات وتطوره ونوعية األوعية المستخدمو فيو،  اإللكترونية

وذلؾ لتطوير تنمية الصناعة العربية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية وحؽ المؤلؼ في البيئة اإللكترونية. 
نترنت.. فما وراء موضوع حماية حقوؽ إلالثقافية وحماية انتجيا الفكري عبر ا وذلؾ تعزيزًا لمكانتيا

الممكية الفكرية وحؽ المؤلؼ في البيئة اإللكترونية وكيفية العمؿ عمى مواجية التحديات والطموحات 
نترنت وتقنيات االتصاؿ ينبغي اتخاذ بعض إلومستجدات التطور والتقدـ التكنولوجي السريع لشبكة ا

جراءات التي يمكف مف خبلليا الحد والتقميؿ مف االعتداءات عمى المصنفات الرقمية بمختمؼ أشكاليا اإل
دبية والمعنوية والمالية واالستغبلؿ الخاطئ لبلنتاج الفكري لممؤلؼ لنشر مصنفو الرقمي وحمايتو مف ألا

لممكية الفكرية بشكؿ عاـ المعتديف عمي شبكة االنترنت؛بعمؿ مزيد مف القوانيف الخاصة لحماية حقوؽ ا
 .(2م،ص6005، غالب شنيكات)وحؽ المؤلؼ بشكؿ خاص، تتمثؿ في ما يمي: 

عمؿ وسائؿ حماية غير مباشرة تتمثؿ في عبلمات و رموز لممصنؼ الرقمي محؿ الحماية وذلؾ  .1
شبكة االنترنت وبعض الشركات مف استعماليا بشكؿ يتعارض والنظاـ العاـ لمنع مستخدمي 

 والقانوف.
البد مف وضع برنامج لمتعاوف القانوني لتطوير أنظمة الحماية في مختمؼ البمداف في مجاؿ الممكية  .2

الفكرية وحماية مصنفات حؽ المؤلؼ ونشره لذلؾ االنتاج األدبي والفني ، وتطبيؽ ذلؾ في إطار 
 متكاممة.خطة 

إصدار مطبوعات في شكؿ كتيبات تعمؿ عمى توجيو كؿ الميمتميف والقائميف عمى أمر حماية  .3
الممكية الفكرية وحؽ المؤلؼ في البيئة االلكترونية بمختمؼ الدوؿ العربية ؛وذلؾ لتقديـ كؿ النصائح 

 المشمولة الحماية. نتاج األدبي والفني والتجاري والصناعي وغيرىا مف المصنفاتإلالعممية لحماية ا
ضرورة إعادة تقويـ األنظمة والقوانيف الوطنية، والعمؿ عمي تطوير قوانيف حماية حقوؽ الممكية  .2

الفكرية خاصة حؽ المؤلؼ في البيئة االلكترونية وذلؾ تماشيًا مع كؿ مستجدات نصوص 
وجية والتقنية لبرامج االتفاقيات الجديدة حوؿ الممكية الفكرية والمؤلؼ مف جية، والتطورات التكنول

ثبلثة معايير مختمفة لحماية ومف ىنا يمكف القوؿ بأف ىناؾ  استخدامات الحاسوب مف جية ثانية.
 حؽ المؤلؼ في البيئة اإللكترونية: 

منع أي شخص مف االعتداء عمى حؽ المؤلؼ أو ارتكاب أي فعؿ مف األفعاؿ المحظورة  .1
 .نترنتإلفي قانوف حماية حؽ المؤلؼ عمى شبكة ا

منع أو حظر أي شخص الوصوؿ بغير إذف صاحب الحؽ بأي شكؿ مف األشكاؿ إلى  .2
 .الغرض أو الدافع مف تمؾ المنفعة المصنؼ أيًا كاف

http://www.arab-ewriters.com/?action=ShowWriter&&id=335
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منع أو حظر إنتاج أو توزيع أي أداة قد تصمـ لمتغمب عمى الوصوؿ إلى المصنؼ محؿ  .3
 الحماية أو التحكـ في إستخداـ أو إستغبلؿ المصنؼ محؿ الحماية.

ولضماف حماية حؽ المؤلؼ مف أي إعتداءات ومواجية المستجدات والتحديات مف التطورات       
فإنو ينبغي في البدء إخضاعو لمقوانيف المعموؿ بيا عمى المستوى الوطني،  ،التقنية في البيئة اإللكترونية

اء عمى ذلؾ (، ويمكف بنCopyright Officeفبلبدأف يتـ تسجيؿ المصنؼ في مكتب حقوؽ المؤلؼ)
مقاضاة أي شخص ينتيؾ حؽ المؤلؼ في ذلؾ المصنؼ. ويتـ في دوؿ أخرى العمؿ بموجب نظاـ 
اإليداع القانوني الذي يحمي المؤلؼ أو مف ينوب عنو مف أي انتياكات مالية أو أدبية لحقوقو. بحيث يتـ 

تحقيؽ حماية حؽ المؤلؼ ضبط عممية اإلتاحة مف خبلؿ اتفاقيات التراخيص التي تؤدي دورًا رئيسًا في 
ستخداـ مصادر المعمومات أو المصنفات الرقمية. ويذكر أف ىناؾ اضد اإلعتداءات التي قد تحدث عند 

 ثبلث فئات مف التراخيص التي تحدد استخداـ قواعد البيانات وىي عمى النحو التالي:
مح (: ال يسSingle User License Agreementاتفاقية ترخيص المستخدـ الواحد) .1

ىذا النوع مف التراخيص بربط قاعدة البيانات بشبكة لتستخدـ مف قبؿ أشخاص متعدديف 
 في الوقت نفسو، فيو ترخيص لبلستخداـ عمى جياز واحد فقط. 

: (Multi User License Agreementاتفاقية ترخيص المستخدميف المتعدديف ) .2
ص في الوقت نفسو. ستخداـ قاعدة البيانات مف قبؿ عدد مف األشخااليعطى الحؽ 

وبذلؾ فإف ىذه االتفاقية تعتمد عمى عدد المستخدميف بغض النظر عف مكاف تواجد 
 المستخدميف.

(: يضع ىذا النوع مف Site User License Agreement اتفاقية ترخيص الموقع ) .3
التراخيص قيػودًا جغرافية عمى االستخداـ، فبل يسمح باستخػداـ قاعدة البيانات إاَل في 

 موقع المرخص باالستخداـ فيو.ال
 وتتضمف اتفاقيات التراخيص شروط االستخداـ والتي نذكر مف بينيا ما يمي:

عدـ مشروعية نقؿ ترخيص االشتراؾ في قاعدة البيانات إلى شخص آخر دوف موافقة خطية مف  .1
 صاحب الحؽ.

موؿ بيا عمى المستوى منع النسخ الكامؿ لقواعد البيانات إال في حدود ما تسمح بو القوانيف المع .2
 الوطني .

تمنع بعض االتفاقيات النسخ أو النقؿ باستخداـ البريد اإللكتروني لمحتويات قاعدة البيانات دوف  .3
الحصوؿ عمى ترخيص خاص بذلؾ مف صاحب الحؽ. الي ذلؾ عدـ الترخيص باستخداـ 

ا أو إعادة إنتاجيا محتويات قاعدة البيانات ألغراض تجارية مثؿ بيع المعمومات المسترجعة مني
 بشكؿ آخر أو ما سوى ذلؾ.
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ستخداـ بعض األساليب التزاـ باتفاقيات التراخيص يتـ الولضبط تطبيؽ قوانيف حماية حؽ المؤلؼ وا
 التقنية والتنظيمية ومف بينيا ما يمي:

( : وىو نظاـ يوفر حماية لحقوؽ الممكية Digital Object Identifier(DOI)معرؼ المواد الرقمية  .1
الفكرية مف خبلؿ تحديد رقـ ثابت لكؿ مادة رقمية، فيو نظاـ يمنح ويخصص لكؿ وثيقة العناصر 

، والجية ودورىا )ناشر، منتج، فييا تحديد الرقـ المحدد لموثيقة، والعنوافالخاصة بيا والتي يتـ 
اديًا..(، والشكؿ )نص، سمعي، بصري،..( ويمكف مؤلؼ( ، والنوع )ممؼ رقمي، أو مادة ممموسة م

أف تتغير بعض العناصر الخاصة بالوثيقة في حالة انتقاؿ حقوؽ ممكيتيا مف جية إلى أخػرى ولكف 
 ( الخاص بيا يظؿ ثابتًا ال يتغػير.DOIرقـ )

 Electronic Copyright Management Systemالنظاـ اإللكتروني إلدارة حقوؽ المؤلؼ : .2
(ECMS))   وىو نظاـ يستخدـ لمراقبة طمبات الوصوؿ إلى الوثيقة اإللكترونية، فيو النظاـ الذي

مى إعداد تقارير يتحكـ في السماح لموصوؿ إلى وثيقة إلكترونية معينة مف عدمو. ويعمؿ النظاـ ع
صرح ، وتساعد ىذه التقارير الناشريف والمنتجيف عمى معرفة محاوالت الدخوؿ غير المبما قاـ بتسجيمو

عمي تقييد ما يمكف لممستخدـ عممو عمى الممؼ اإللكتروني (ECMS)بيا لموثيقة. وتعمؿ بعض نظـ 
كأف تسمح عمى سبيؿ المثاؿ بعرض الممؼ فقط، كما يمكف مف خبلؿ ىذه النظـ تحديد عدد المرات 

 Copy or Open it or Print).التي يسمح باسترجاع العمؿ فييا ، أو نسخو، أو فتحو، أو طباعتو
it). 

 

ىالنتائــجى:
 :لقد بينت الدراسة النتائج التالية

أف نشر وتداوؿ حقوؽ المكمية الفكرية والمؤلؼ في البيئة االلكترونية تتعرض لكثير بينت الدراسة  .1
 ةعتبار أف القوانيف واآلليات تقؼ عاجز اف المعتديف بعيدًا عف المحاسبة القانونية؛ بأمف االعتداءات و 

 .نترنتإلصحاب الحقوؽ في شبكة اأعف حماية 
قد تأثرت بشكؿ كبير  المعتديف عمى حقوؽ الممكية الفكرية وخاصة حقوؽ المؤلؼ صعوبة متابعة .2

ثار العديد مف أ في التطور التكنولوجي، وبالتالي فإف التداوؿ ليذه الحقوؽ عمى البيئة اإللكترونية
 المشاكؿ والصعوبات سواء كانت تقنية أو قانونية.

بالرغـ مف التطور المقدر في قوانيف وآلية حماية حقوؽ الممكية الفكرية وحؽ المؤلؼ في البيئة  .3
اإللكترونية؛ إال أف التطور لـ يواكب تفسير نصوص قوانيف حماية حؽ المؤلؼ بصورة واضحة في 

 البيئة اإللكترونية.
قؽ مرونتيا ومواكبتيا ما يحب حماية حؽ المؤلؼ باستمرار التي تنص عمى القوانيف يجب تفعيؿ .4

لمتطورات المتسارعة في مجاؿ تكونولوجيا المعمومات عمى النحو الذي يحقؽ التوازف بيف الحماية 
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إلدارة حقوؽ المؤلفيف لتستوعب كؿ التغييرات والمستجدات التي تطرأ في االتفاقيات  والحريات الفردية
 الدولية.

 ةعتبارىا إحدي الشروط األساسية والضروريا، بنشر الوعي العاـ بأىمية حماية حقوؽ المؤلؼ يجب .5
 الستمرار عممية اإلبداع والخمؽ واالنتاج بكافة أشكالو.

نترنت مع تفعيؿ دور إلالبد مف عمؿ وحدة متخصصة في التحقيؽ والتحري في جرائـ شبكة ا .6
ستخداـ الشرطة المجتمعية لنشر الوعي المجتمعي لمحاصرة جرائـ تكنولوجيا المعمومات وكيفية اال

 نترنت.ئلاآلمف ل
ىالتوصواتى:

ضرورة إعداد نماذج دراسات مقارنة لمقوانيف واآلليات العربية والدولية وصياغتيا وفؽ القوانيف  .1
واآلليات الوطنية الخاصة بكؿ دولة لحماية حقوؽ المكمية الفكرية وحقوؽ المؤلؼ في استخداـ 

 مصنفاتو الرقمية عبر البيئة اإللكترونية.
حتراـ حماية الممكية الفكرية وحؽ المؤلؼ في البيئة اإللكترونية كأساس الـز في ظؿ اضرورة ترسيخ  .2

 .التقدـ التقني وفي المحيط الرقمي
البد مف نشر وتعزيز الوعي بضرورة الحماية الوطنية والمحمية لمممكية الفكرية مف خبلؿ وسائؿ  .3

 .عبلـ المختمفة واألبحاث والمؤتمرات والندواتإلا
البد مف تفعيؿ دور العقود القانونية وذلؾ لمحفاظ عمى حماية حقوؽ الممكية الفكرية وحؽ المؤلؼ في  .4

 الفضاء الرقمي.
لتقديـ االستشارات القانونية فيما يتعمؽ بحماية حقوؽ الممكية  (Web Linksإنشاء روابط إلكترونية ) .5

 الفكرية وحؽ المؤلؼ والنشر اإللكتروني لضماف الحماية لممؤلفيف مف معتدي الشبكة اإللكترونية.
ضرورة االىتماـ بإعداد تقارير سنوية مف خبلؿ المنظمات العربية عف واقع حماية الممكية الفكرية  .6

 دوؿ العربية والتنسيؽ مع منظمات المجتمع المدني بيذا الخصوص.الوحؽ المؤلؼ بكؿ 
البيئة  البد مف إنشاء سجؿ الستقباؿ الشكاوي المتعمقة باالعتداءات عمى حقوؽ المؤلفيف في .7

 اإللكترونية.
ضرورة االىتماـ بوضع منيج دراسي جامعي مشترؾ وفؽ المنيج االسبلمي يدرس لطبلب وطالبات  .8

 في كؿ الدوؿ العربية خاصة كميتي القانوف واإلعبلـ.الجامعات والكميات 
ى

ىالخالصة:
يسود العالـ اىتماـ متزايد بثورة المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت والتي أصبحت سمة ىذا العصر؛      

فقد أصبح العالـ بمثابة قرية صغيرة يستطيع االنساف أف يتبادؿ المعرفة والمعمومات في وقت قصير وقد 
نتاج العمـ والتكنولوجيا، فالدوؿ التي تممؾ أدوات التكنولوجيا  مف الثابت أف يكوف العالـ اليـو ىو أصبح
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ىي الدوؿ التي تممؾ الغد؛ ونتيجة ليذا التطور اليائؿ نتجت جرائـ حديثة ترتبط بتقنية المعمومات  مما 
ى مرتكبييا كما آثار تحديات نشطة التحقيؽ والوصوؿ إلأنشطة المكافحة و أآثار تحديات بالغة في حقؿ 

ف آليات مباشرة إجراءات التفتيش والضبط والتعامؿ مع األدلة الرقمية المتعمقة بيذه أقانونية وفنية بش
ف إالجرائـ؛ فيذه الجرائـ ال تترؾ أثر ماديًا في مسرح الجريمة كغيرىا مف الجرائـ الطبيعة المادية بؿ 

 تشوية أو إضافة الدليؿ في فترة قصيرة.مرتكبييا يممكوف القدرة عمى إتبلؼ أو 
 مف عدد يرى Barlow- المتشابكة البيئة فى المؤلؼ حؽ لبقاء فرض مف ما أنو -سابًقا ذكرنا كما     

 جميع فى التأليؼ حؽ عمى الحالية اإللكترونية الثورات تأثير ىو ما ( Arnold, 1998)أمثاؿ الخبراء
 نفسو الوسيط طبيعة أف إال والضبط التحكـ آليات بعض تقديـ التكنولوجيا تستطيع قد ؟ العالـ أنحاء
 أنو الوسائؿ إال بعض وجود مف الرغـ وعمى .المعمومات مواد استنساخ عمميات منع المستحيؿ مف تجعؿ
 Adob's Portable     Document الرقمى والتوقيع  Digital Signutureتوجد، الحظ ولسوء

Format المعقدة النظـ وجود ظؿ فى حتى والتحايؿ لمخداع عديدة ممفات طرؽ مثؿ اآلمنة التكنولوجية 
 .المؤلؼ حؽ لحماية
 التأليؼ حؽ انتحاؿ قضايا أف إال العالـ، أنحاء جميع فى والقرصنة االنتحاؿ عمميات انتشار ورغـ     

 بسبب المؤلؼ حؽ تجاىؿ ذلؾ .. وال يعنى (Gurnsey, 1995 )قميمة. تزاؿ ال المحاكـ أماـ المنظورة
 صناعة إلى اإلنسانية حاجة مدى يدرؾ منا كؿ .حقوقيـ إثبات فى المواد أصحاب تواجو التى الصعوبات

 بمثابة فيو المتعددة، مشاكمو رغـ المؤلؼ حؽ قانوف استمرار مف فبلبد ثـ ومف المعمومات اإللكترونية،
 ممكية تحديد :القانوف تواجو التى المشكبلت أىـ ومف .الصناعة تمؾ عمييا ترتكز التى األساسية الصخرة
 الربط. عمميات فى بيا المسموح الحدود وتعريؼ التأليفى، الطابع ذات اإللكترونى البريد رسائؿ

ىالمصادرىوالمراجعى:ى

 أواًل: القرآن الكريم 
 .92سورة النساء : اآلية  .1

 ثانيًا: المراجع بالمغة العربية

انًهكُخ انفكشَخ وفمب نًب ػهُه انؼًم فٍ انمبَىٌ انغىداٍَ ، )انخشطىو : ششكخ يطبثغ انغىداٌ نهؼًهخ، حغبو أحًذ حغٍُ يكٍ ،  .1

 و(.2006

 و(.2003د ، ششكخ َبط نهطجبػخ ، -خبطش نطفٍ ، يىعىػخ انًهكُخ انفكشَخ ، ) ة .2

 و(.2001هُشش ،سضب يزىنٍ وهذاٌ ، حًبَخ انحك انًبنٍ نهًإنف،) اإلعكُذسَخ : داس انجبيؼُخ انجذَذح ن .3

، انشثغ األول 55حًبَخ حمىق انًإنفٍُ انفكشَخ ػهً اإلَزشَذ، )يجهخ حًبَخ انًهكُخ انفكشَخ،ع  -عبيش ػجذانكشَى فشػىٌ  .4

 و(1991

 و(.2000صالح صٍَ انذٍَ ، انًهكُخ انصُبػُخ ، ) األسدٌ : داس انثمبفخ نهُشش وانزىصَغ،  .5

هىيبرُخ واالَزشَذ )انجشائى اإلنكزشوَُخ(، ) ثُشود : يُشىساد انحهجٍ انحمىلُخ ، ػجذ هللا ػجذ انكشَى ػجذ هللا ، جشائى انًؼ .6

 و(.2002
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 االَذثبس واحزًبالد انجمبء فشص :اإلَزشَذ ثُئخ فً اإلنكزشوًَ وانُشش انًإنفٍُ يحًذ، حمىق حغٍ ئثشاهُى يحًذ .2

 و (.1920انُهضخ انؼشثُخ ،يحًذ حغٍُ ػجبط ، انًهكُخ انصُبػُخ وانًحم انزجبسٌ، ) انمبهشح : داس  .1

 و(.1994يحًذ عبيٍ انشىا، ثىسح انًؼهىيبد وئَؼكبعبرهب ػهٍ لبَىٌ انؼمىثبد ،) انمبهشح: داس انُهضخ انؼشثُخ،  .9

 و(.2004يحًذ ػهٍ انؼشَبٌ ،انجشائى انًؼهىيبرُخ ، ) االعكُذسَخ : داس انجبيؼخ انجذَذح نهُشش،  .10

 و(.2005انجُجُهٍ، أيٍ انًؼهىيبد اإلنكزشوَُخ،)اإلعكُذسَخ: داس انفكش انؼشثٍ، يُُش يحًذ انجُجُهٍ، يًذوح يحًذ  .11

اعزشارُجُـخ نذخـىل اإلَزبج انفكشٌ انًكزىة ثبنهغـخ  انؼشثُـخ نهفضبء اإلنكزشوٍَ،) رىَظ: االرحبد انؼشثٍ  َحى -َضهخ انخطُت .12

 و(.2001نهًكزجبد وانًؼهىيبد، 

 و(2000داس انثمبفخ ، َىاف كُؼبٌ ، حك انًإنف ، ) ػًبٌ :  .13

 و(.2003،  3000َىَظ ػشة ، انزذاثُش انزششَؼُخ انؼشثُخ نحًبَخ انًؼهىيبد وانًصُفبد انشلًُخ،) انًجهخ انؼشثُخ  .14

 ثالثًا: المقاالت والتقارير وأوراق العمل :

أوَالٍَ، فجشاَش  حىل انًهكُخ انفكشَخ وحمىق انًإنف ػهً شجكخاإلَزشَذ، يُذل ئَغذأحًذ فضم شجهىل، يمبل ثؼُىاٌ  .1

 و  2002

 و.2005آيبل انزٍُ ، وسلخ ػًم ثؼُىاٌ انىضغ انشاهٍ نهًهكُخ انفكشَخ فٍ انغىداٌ ،  .2

 و.2001جالل انذٍَ ثبَمب ، وسلخ ػًم ثؼُىاٌ آنُبد حًبَخ حمىق انًهكُخ انفكشَخ ، اثشَم  .3

، يمبل ثؼُىاٌ حمىق انًإنف فٍ انجُئخ انشلًُخ وانُشش االنكزشوٍَ ، كزبة االَزشَذ  انؼشة، يبسط غبنت شُُكبدد. .4

 و.2002

د.َبصش ثٍ يحًذ ثٍ يششٌ انغبيذٌ، وسلخ ثحثُخ ثؼُىاٌ حًبَخ انًهكُخ انفكشَخ فٍ انفمه اإلعاليٍ واِثبس االلزصبدَخ  .5

 جبيؼخ أو انمشي(.  -زبر يغبػذ ثمغى انمضبء كهُخ انششَؼخ وانذساعبد اإلعاليُخ انًزشرِّجخ ػهُهب،) يكخ انًكشيخ: اع

 ثؼُىاٌ حًبَخ انًهكُخ انفكشَخ  فٍ انجُئخ انشلًُخ يٍ يُظىس االعبرزح انجبيؼٍُُ، ػضى انًجًغيمبل  د.وداد أحًذ انؼُذوٍَ، .6

 و(.2010انؼشثٍ نهًهكُخ انفكشَخ،)ػًبٌ: أعزبرح انًهكُخ انفكشَخ ثمغى انذساعبد انؼهُب جبيؼخ ػجذ انًبنك انغؼذٌ،َُبَش

 و.2010ػًشو ػجذ انشؤوف يمبل ثؼُىاٌ حًبَخ انًهكُخ انفكشَخ فٍ انجُئخ انشلًُخ ،انزكُىنىجُب وانحُبح،َىَُى  .2

 و 2000يجهخ االحكبو انمضبئُه انغىداَُخ،  .1

 و.2010جىثٍ يحًذ ، انُُخ ثششٌ ، رمشَش ػبو حىل انُذوح اإللهًُُخ انؼشثُخ،حًبَخ أشكبل انزؼبثُش انثمبفُخ انزمهُذَخ،يح .9

 رابعًا: االتفاقيات والقوانين:

 و1116ارفبلُخ ثُشٌ نحًبَخ انًصُفبد االدثُخ وانفُُخ نهؼبو  .1

 و 1113ارفبلُخ ثبسَظ نحًبَخ انًهكُخ انصُبػُخ نهؼبو .2

 و1996حًبَخ حك انزأنُف نهؼبو  WCTارفبلُخ  .3

 ارفبلُخ رشثظ نحًبَخ انزجبسح انؼبنًُخ  .4

 و1996لبَىٌ حك انًإنف وانحمىق انًجبوسح نغُخ  -و 1924لبَىٌ حك انًإنف نغُخ  .5

 و.2000لبَىٌ انًصُفبد األدثُخ وانفُُخ نغُخ  .6

 خامسًا:المراجع بالمغة اإلنجميزية
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 سادسًا: المواقع اإللكترونية : 

 www.wipo.org انًُظًخ انؼبنًُخ نهًهكُخ انفكشَخ   

 www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=3343 ارحبد كزبة االَزشَذ  انؼشة  

 www.islamselect.com/flist انًخزبس االعاليٍ      

 www.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.doc اإلنكزشوٍَ نهمبَىٌ انؼشثٍ انذنُم  

 http://www.meo.tv/culture/?id=44632ٍَيُذل اَغذ أوَال 

 www.olf.gouv.qc.ca 

 http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id   
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http://www.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.docالدليل
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       The study used a number of methods of scientific research, including the 

descriptive approach adopted Ali (case study), as well as the documentary 

approach access to primary and secondary sources available in the area. 

       Finally, the study concluded the number of results most important to be 

and the existence of laws and mechanisms contain a complete system created 

through an Arab regional assemblies to manage the rights of authors to 

accommodate all the changes and developments occurred in each and activating 

treaties and conventions and the laws of the contracts to maintain and protect 

intellectual property in the digital environment. Among the most important 

proposals that emerged from the study need to prepare studies models compared 

to the laws of the Arab and international mechanisms and formulated according 

to the laws of each state and national mechanisms to protect the rights of 

intellectual and copyright in the use of digital his works through the electronic 

environment and the consolidation of respect for intellectual property protection 

and copyright in the electronic environment as the basis needed in With 

technological advances in the digital environment. 
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Abstract 

    Interest in intellectual property with the first industrial revolution in Europe, 

where there were many innovations and creations, which effectively contributed 

to economic growth in the major industrialized countries, which have seen a 

tidal wave of legislative measures in the field of the protection of computer 

programs and databases the most important texts that apply to the center, digital 

media, and allowing the use of works with digital formats and business that are 

traded over the Internet, and the most important of those rights related to store 

and transmit the business, as well as exceptions and limitations contained on 

those rights, especially the protection of copyright, and it could be argued that 

the importance assigned to intellectual property issues in light of the changes 

successive developments occurred in the electronic environment in various 

humanitarian fields and to utilize them in the development of production of 

scientific and literary, and artistic, and technical, and commercial; compared 

with knives commitment and surround with all the challenges and developments 

in the protection of these rights from the exploitation of Internet users to such 

works without a license from the author or his permission. And the presence of 

many attacks on timber rights in the digital environment through publication 

and re-publication and copies mail and exploitation of those rights without the 

consent of the license owner. 

       The study aimed to highlight the importance of clarifying the intellectual 

property rights on the Internet and business prudent protection of copyright 

digital and his works of electronic network by definition, and to clarify the most 

important laws and mechanisms for the protection of these special electronic 

publishing of digital works across sites most important system requirements 

legality of the large randomized, which calls for copyright holders to ask for 

more legal protection when the publication of his work on the Internet, 

especially in light of a new international system depends on technological 

development. 

       The study showed the difficulty of following up the aggressors on 

intellectual property rights, especially copyright may significantly affected in 

technological development and came into being in the digital and digital works, 

the environment, and therefore, these rights are traded on the digital effects are 

many problems and difficulties, whether technical or legal environment. 
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