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 المستخلص         
 تتناول هذه الدراسة حق المؤلف وأهميته وفوائد حمايته وتسعى إلى تحقيق األهداف التالية :

 الحق في العلم والثقافة. ، مفهومف ؤلملحق ا مفهوم علىرف التع -1

 التعرف على أقسام حق المؤلف، ماهية حق المؤلف في إطار الملكية الفكرية.  -2

ن حق المؤلف ومبراراته والمبادئ األساسية لحمايته، التعرف على القوانين واإلتفاقيات الدولية التي التعرف على مضمو -3
 ألهمية حماية حق المؤلف.ة الداعي ابسبرفة األف، ومعمؤلال كفلت الحماية لحق

تحليلًيا لمعرفة أسباب إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لوصف الظاهرة محل الدراسة وصًفا كمًيا       
 حدوثها. 

لمؤلف ا اةيطيلة ححماية ال مدةأن المعاهدات الدوليه عموًما تبنت سريان وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها:      
 بعد وفاته. سين سنهخمو 

المحميه بما  ينبغي مراعاة حقوق مستخدمي اإلنترنت فى الوصول للمصنفاتوقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أبرزها :     
 يتوافق مع عدم إنتهاك حقوق المؤلف.

Abstract: 

                                                                                             This study deals 
with copyright, its importance and the benefits of protecting It seeks to achieve the following 
objectives: 

   this study focuses on defining the Copyright, right to culture and science, Identify sections 
copyright, The concept of copyright Framework intellectual property, conventions and International laws 
Which ensured Protection of copyright, And to identify the reasons for the importance protection of copyright 

          The study depends on  approaches: is the descriptive analytical approach. This is to study the 
phenomenon under study quantitatively and analytically to identify the underlying reasons. 

The study shows several results of which the most important ones are as follows: That international 
treaties Generally Adopted The validity period of the protection Throughout the life of the author Fifty years 
after his death. 

The study came out with some recommendations of which the most important ones are : Should be 
taken into account Rights of Internet users In access to protected works Consistent with non-infringement 
Copyright.  
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 تمهيد: 1/1/1
ال يستتتت يع أر فتتترد أن يحيتتتا بتتتدون المعلومتتتات فالمعلومتتتات هتتتى إحتتتدر مت لبتتتات الحيتتتاه 

ور التد يمالضروريه ، فكما للشمس دورًا في عملية البناء الضوئي في النباتات فإن للمعلومتات عظت
يتق متا اإلنسان، فمن خالل المعلومتات والمعرفته يستت يع اإلنستان تحقي في لبناء العقلاة يفي عمل

 يتمناه حيُث أننا نحيا عالمًا ثقافيًا، بل ثقافيًا مرقمنًا.

نتيجًة لما تشكله المعلومات في كافة مناحي الحياه، نتادت التشتريعات والمواثيتق، بضترورة 
ان اإلعتمتاد علتى الوستائل التقليديته ما كإليها، وبعد ولصسان الو ناإل  ق قوالحصول عليها وكفلة ح

وع النخيتتل ومتترورًا بالكتابتته علتتى أوراق البتتردا، ثتتم إختتتراع ال باعتته، بتتدًء متتن الكتابتته علتتى جتت  
أصتتبحت المعلومتته متاحتته متتن ختتالل الحاستتد اشلتتى بتتل وجتتدت رتتبكة اإلنترنتتت، وت تتورت وستتائل 

ومته هتى التتى تتذهد إليته، فقتد لمعلومته أصتبحت المعلد إلتى افيستتملا اإلتصال فبعد ما كان يذهد
علومات بأقل وقت وبأيسر التكلفه ودون عناء ، دون أدنتى إعتبتار أتاحت اإلنترنت الوصول إلى الم

 ألر من الحدود الجغرافية أو ال منية.

و وهت أالرغم ما تقدم إال أن أصبح هنتاك جانبتًا رختر يقتع عليته الضترر فتي هتذه المنظومته 
المصتتنف علتتتى  نتهتتاك حقوقتتته الذهنيتتة،  والتعتتتدا عليهتتا فوجتتتودبإ أصتتبح مهتتتدداً  ثحيتتت المؤلتتف 

نترنت جعله ُعرضه لعمليات اإلستنساخ التى تتم دون إذن صريح من المؤلف، بل ُيمكتن التعتدا اإل 
على المصنف بالحتذف منته أو اإلضتافه عليته، وغيرهتا متن التجتاوزات ومتن هنتا ستنتناول فتي هتذا 

ون ومبررات حق المؤلف، سياسة حقوق التأليف والنشر مضم لف وأقسامة،ؤ لماهية حق ماث حبال
 وفوائد حماية حق المؤلف.التاريخي لحق المؤلف وأخيًرا أهمية  ، اإلطار

 مفهوم حق المؤلف: 1/1/2
الحق من القيم اإلنسانية العليا،  فهو مدار الحرب و السلم على مدر أواًل مفهوم الحق: 

ا المتنوعة. لذلك االختالف أو االتفاق في المعرفة بصورهناط مثلما هو م درافم و األماأل خريتا
 .غل الفكر اإلنساني بالتأمل في الحق كمفهوم و كقيمة و كبعد أساسي في الوجود البشرا ارت

ويقصد به: " الحرية التي للفرد في وجوده كما تتحدد طبيعيا أو ثقافيا أو       
سس الحق بتباين مصادره و التي يمكن أن ين أية تبين تبانسانربة اإل تجال نأ دينيا. فحيث

يني المعبر عن اإلرادة اإللهية و المصدر ال بيعي المتأسس على در الدتخت ل في المص
 .iحق القوة و المصدر الثقافي المرتك  إلى الفاعلية البشرية"
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 1/1/3 مفهوم الحق في  العلم والثقافهii:- 

ي صكوك متنوعة لحقوق اإلنسان، مثل تراف فباإلع ثقافةلوا مي العلف حقلاى يحظ       
اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  اإلعالن العالمي لحقوق 

 والثقافية.

( "المشاركة 1من اإلعالن العالمي على حق كل رخص في ) 27وتنص المادة        
إلسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد ، واتاع بالفنون مستوفي اال ة،فياقلثالحرة في حياة المجتمع ا

و"حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أا إنتاج علمي أو أدبي ( 2التي تنجم عنه"، )
 أو فني من صنعه".

 رظهويرد هذان البعدان المتمثالن في المشاركة الثقافية وحماية التأليف في كل ما        
 من 15المادة  من 1ق في العلم والثقافة، بما في ذلك الفقرة الح اإلعراب عن عاضو ًا من محقال

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويكرر العهد ما ورد في الميثاق 
لى ع وءضلا التأسيسي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، حيث يلقي

عتبارها ررطًا لة في صيانة العلم والثقافة وإنمائهما ونشرهما، والحرية بامتمثالقياسية ال دئاالمب
 3و 2مسبقًا إلعمال الحق في العلم والثقافة، وأهمية التعاون الدولي إلعمال ذلك الحق )الفقرات 

 (. 15من المادة  4و

ن وفي نساية لحقوق اإل مليقاقيات إتفا ةدع ويتكرس الحق في العلم والثقافة أيضًا في     
اللت ام بحماية الملكية الفكرية،ووضعت اللجنة من الدساتير الوطنية، حيث غالبًا ما يقترن باالعديد 

المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إررادات تفسيرية بشأن بعض جواند الحق في 
 العلم والثقافة. 

لجنة بشأن حق كل فرد ( ل2005)17عام رقم ال يقلوع التعوضم يهف فحماية التألي    
عنوية والمادية المترتبة على أا إنتاج علمي أو أدبي أو فني في أن يفيد من حماية المصالح الم

من تأليفه، حيث يمي  بين حقوق الملكية الفكرية وحقوق اإلنسان، مؤكدًا على أن المصالح 
في تناول قانون الملكية الفكرية. سائد مع النهج ال رةو بالضر  ابقتت  الالمعنوية والمادية للمؤلفين 
المعنوية" للمؤلفين بتمكن المبدعين من التمتع بمستور معيشي الئق، ويربط التعليق "المصالح 

 ويؤكد على ضرورة حماية حقوق المؤلفين بسبل ال تثقل كاهل المشاركة الثقافية دون داع.

( للجنة بشأن حق 2009)21م م رقالعالتعليق ان إافية، فثقال ةركوفي تناوله للمشا      
ثقافية يؤكد على أهمية التنوع الثقافي والتمكن من المشاركة كل فرد في أن يشارك في الحياة ال

 والمساهمة في الحياة الثقافية للمجتمع في ن اقه األوسع.



 م( 2020 مارسـ يناير ) 54ع                       سويفمعة بني جا –لية اآلداب كمجلة     

 

 لميةواألمانة الع لمؤلفاحق                                                                                             فاطمة علي ابراهيمأ.                              
 

        

 

 

76 

 

وت بيقاته.  ميلقدم العلتا دئواولم يتناول أا تعليق عام بعد حق كل فرد في التمتع بف     
مقدم إلى مجلس حقوق ال 2012لت في تقريرها المواضيعي لعام المقررة الخاصة تناو  ولكن

( أوجه التعارض بين الحق في اإلفادة من التقدم العلمي وت بيقاته، A/HRC/20/26اإلنسان )
ويوصي  ة،يمة عالمعاة عفمنوأنظمة حقوق الملكية. ويشدد التقرير على اعتبار المعرفة اإلنسانية 

ن فرص المشاركة في الدول التشجيع على خصخصة المعرفة إلى درجة تحرم األفراد م تجندبأن ت
 .iiiالحياة الثقافية ومن التمتع بثمار التقدم العلمي

 مفهوم المؤلف1/1/4

وردت العديتتد متتن التعريفتتات بشتتأن إيضتتام ماهيتتة المؤلتتف وابتترز هتتذه التعريفتتات متتا ستتيتم 
 :ليا يفيم لهتناو 

مؤلف لوحده والذا يتمتع بالحقوق المترتبة على المصنف ا أبدع الالشخص الذو ه     
يشاركه رخص أخر وقد يكون رخصًا معنويًا أوطبيعيا أو باسم مستعار بشرط أال يكون  دون أن

  ivهناك أا رك في رخصية المؤلف.

 ا، أم بأنفمصلاى أا رخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه عل    
 .vذلك فات لمؤلفيها، إال إذا دل دليل على عكسمتبعة في نسبة المصنق اليقة من ال رر ط

بأنه الشخص الذا 1992( من قانون حماية حق المؤلف لسنة 4كما إعتبرته المادة ) -
 مقاينشرالمصنف منسوبًا إليه سواء كان ذلك بذكرإسمه على المصنف أو بأر طريقه أخرر إال إذا 

 .viذلك يرغيل على لدال

 مفهوم حق المؤلف وأقسامة: 1/1/5

 -شأن حق المؤلف والتى من بينها ما يلى:هناك العديد من التعريفات الوارده ب

حق المؤلف هو المص لح الذا ي لق على الحقوق الممنوحة للمؤلفين والمبدعين       
الصوت او  ها بالكتابةنع رالتعبي متي يتلالحماية مصنفاتهم االدبية والفنية ويشمل كافة المصنفات 

يات، القصائد، المسرحيات، المصنفات او الرسم او التصوير او الحركة ومنها: الكتد ، الروا
الموسيقية والسينمائية واإلذاعية، الرسوم المتحركة، اعمال التصوير والرسم والنحت والحفر، برامج 

  viiة....مسمجلا لالحاسد اشلى، الخرائط والمخ  ات، واألعما

ة. ق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم األدبية والفنيصف الحقوقانوني يلح  مص
ويغ ي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتد والموسيقى واللوحات ال يتية والمنحوتات 
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م و سر لواألفالم إلى برامج الحاسد اشلى وقواعد البيانات واإلعالنات والخرائط الجغرافية وا
 viiiتقنية.لا

 : ixفي إطار حق الملكية المؤلفماهية حق 1/1/6

ة بأنهتتتا ذلتتتك الحتتتق المتتتانع الجتتتامع التتتذا يع تتتى يتتتتم تعريتتتف الملكيتتتة بصتتتفة عامتتت     
تتتتي يمكتتتن لشتتتخص التمتتتتع بهتتتا علتتتى الشتتتيء   وهتتتي ستتتل ة الستتتل ات الكافتتتة لصتتتاحد الحتتتق 

ريتتتتة كلفاالملكيتتتتة  أن هيتتتتفممتتتتا ال رتتتتك و . التصتتتترف ستتتتل ة  االستتتتتغالل وستتتتل ة  ستتتتتعمال واال
صتتتتور  فهومهتتتتا و تحتتتدد موضتتتتوعها فتتتي العصتتتر الحتتتتديث   تعتتتد أرقتتتتى و أستتتميمور لتتتالتتتتي تب

هتتتذه الستتتل ات الثالثتتتة علتتتى نتتتتاج الفكتتتر والعقتتتل ختتتول صتتتاحبها إذ ت  الملكيتتتة علتتتى اإلطتتتالق 
فتتتي مجتتتال حتتتق المؤلتتتف أو ستتتواء األدبيتتتة أو العلميتتتة أو الفنيتتتة اإلبتتتداع التتتذهني فتتتي مجتتتاالت 

 . ت اإلختراع و العالمات التجارية ...الخاءابر  ي مجاالتفة يالتجار  و يةعانصال

فالملكيتتتة الفكريتتتة ال تقتتتع علتتتى رتتتيء متتتادا محستتتوس بتتتل علتتتى و وعلتتتى هتتتذا النحتتت    
رتتتتيء معنتتتتوا يع تتتتى لصتتتتاحبة حتتتتق استتتتتعماله أو استتتتتغالله أو التصتتتترف فيتتتته  ويحتتتترم الغيتتتتر 

متتتتن عتبتتتتره جتتتت ءا يا ذاحبة التتتتصتتتت اءضتتتتر  ن متتتتن االستتتتتيالء عليتتتته أو ستتتترقته أو استتتتتعماله دو
 خصه و أسمى ما عنده  .ر

لستتابقة: أن التعريفتتات التتثالى األولتتى للمصتت لح قتتد وتالحتتا ال البتتة متتن ختتالل التعريفتتات ا
جتتاءت كلهتتا منصتتبه حتتول الحقتتوق التتتى يمنُحهتتا ذلتتك المصتت لح القتتانونى للمؤلتتف علتتى مصتتنفه، 

فتي الحقتوق دها مؤلتف فقتد حتدلا قأقستام حت ىعلت الً باإلضافة إلى أن التعريف الثالث قد جتا مشتتم
يف الرابتتع قتتد جتتاء ُمبينتتًا للمصتت لح متتن حيتتُث الماليتته ، والمعنويتته، ومبتتررات هتتذا التقستتيم.التعر 

مجاالتتته والتتتى ُيصتت لح عليهتتا بالمصتتنفات كمتتا قتتد ذكتتر الجانتتد المتصتتل بحقتتوق المؤلتتف وهتتي 
 حتتدد عريتف الختتامستال.المؤلتتف قحتتن يبتو  الحقتوق المجتتاوره ،متع إيضتتام طيفتتات اإلختتالف بينهتتا

فقط وهى ما تمثل الشتق المتادر متن المص له فى كونه معلومه جديده كماحدد القيمه التجاريه له 
حق المؤلف.فهولم يتعرض للحقوق المعنويه.كما رب ه السنهورر فى التعريف التالي بكونه متعلتق 

، مصتنفهالمؤلتف علتى  هتايحصتل علي ىالتت ايتبالذهن،هذا وحدده الصده فتى أنته الفوائتد بقولته الم ا
ين ماهيتة المصتت لح بأنته أحتد فتتروع ستواء أكانتت أدبيه)معنويتته( أوماديته.وجاء رتريف رتتاهين لُيبت

 الملكيه الفكريه، كذلك حدد مايندرج أسفل هذا الحق.

وتص لح الدراسة على التعريف التالى وفًقا لما يتمارى معها: حق المؤلف هتو ذلتك الحتق 
نشتتتوه وينظمتتته ويحتتتدد متتتداه ون اقتتته ومدتتتته لتتتذر يلقتتتانون هتتتو ااف ن القتتتانو دجتتتبمو  أشتتتالتتتذر ين

رد عليته وكتذلك متتى ينتهتى وال تتجستد حمايتة القتانون لهتذا الحتق فتى حمايتة واإلستثناءات التى تت
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األفكار فحسد وإنما أيضا حماية وسائل التعبير عن األفكار التى تتجسد فتى كيتان ملمتوس ويتميت  
 باألصالة .

 فلمؤ لن حق اضموم 1/1/7

تتتتي يمنحهتتتا للمؤلتتتف كحقتتتة فتتتي نستتتبة المصتتتنف إليتتته ومنتتتع أا الحقتتتوق الأا مجمتتتوع 
 x....عديل عليه يلحقه بالتشوية أو التحريف وغيرهت

 حقتتتتتوق )قتتتتتانون حمايتتتتتة  82/2002متتتتتن القتتتتتانون رقتتتتتم  143نص المتتتتتادة وتتتتتت
  -الحقوق التالية:وخلفه العام ( على منح المؤلف الفكرية الملكية

 ر ألول مرة.و مهجمصنف للالة حاإت -1

 نسبة المصنف إلي مؤلفه. -2

 أو تحريف له.منع تعديل المصنف تعديال يعتبر تشويه  -3

حتتتتتتق استتتتتتتوثارا فتتتتتتي التتتتتتترخيص أو المنتتتتتتع ألا استتتتتتتغالل للمصتتتتتتنف  -4
التتتتتأجير  وأالترجمتتتتة أو التحتتتتوير البتتتتث اإلذاعتتتتي أو األداء العلنتتتتي أو  وأنستتتتخ ستتتتواء بال

 ر.و هجمأو اإلعارة أو اإلتاحة لل

ف فتتتتتي النستتتتتخة األصتتتتتلية للمصتتتتتنف ر أعمتتتتتال التصتتتتت عتبتتتتتتالحتتتتتق فتتتتتي  -5
 xi.للحصول على نسبته في زيادة القيمة

 :xiiمبررات حق المؤلف 1/1/8

فلكل رتخص حتق المشتاركة  1948تلك التي كفلها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 
رد الحتق فتل كعلى أن ل (57)م في الحياة الثقافية واإلسهام في التقدم العلمي، كما نصت المادة رق

ألدبتي والفنتي، وكتذلك ماكفلته المصتالح األدبيتة والماديتة المترتبتة علتى إنتاجتة العلمتي وا حمايةفي 
 الدستور المصرا للمواطن من حرية البحث العلمي واإلبداع وتوفير الوسائل الالزمة لذلك.

 المبادئ األساسية التى ترعى حق المؤلف:1/1/9

  تعبيرعنها. بل طريقة ال رةكفكرة كفالي محي حق المؤلف ال-1

 حق المؤلف هو حق ملكية.  -2

 .و مدة محدودةحق المؤلف هو حق ذ -3

  حق المؤلف هو حق حصرا.  -4
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  حق المؤلف هو عبارة عن مجموعة من الحقوق.    -5

 xiii.حق المؤلف ال يشترط أية ركليات-6

 أقسام حق المؤلف:1/1/10

 xivةالحقوق المعنوي: أوالً 

ى الشخص المبتكر، وله الحق في الكشف عنهتا للكافتة، ية إلرة االبتكار كلفاتنسد  أن وهي
مرتبط بالشخص المبتكر، ون اقه ال مني حتق دائتم، وهتي متن الحقتوق المرتب تة بتالمؤلف إذن هو 

 وال تخضع للتصرف القانوني، ويمكن إجمالها في اشتي:

 خيتتتتتع النستتتتتجمى لتتتتتعه الحتتتتتق فتتتتتي أن ينستتتتتد إليتتتتته مصتتتتتنفه، وأن يتتتتتذكر استتتتتم -1
 منتجة.لا

 تقرير نشر مصنفه، وفي تعييه طريقة النشر.في  الحق -2
تعتتتتديل علتتتتى مصتتتتنفه ستتتتواء بتتتتالتغيير، أو التنقتتتتيح، أو  الحتتتتق فتتتتي إجتتتتراء أا -3

 الحذف، أو اإلضافة.
الحتتتتتتق فتتتتتتتي دفتتتتتتتع أر اعتتتتتتتتداء علتتتتتتى مصتتتتتتتنفه، ومنعتتتتتتته متتتتتتتن التشتتتتتتتويه، أو  -4

 التحريف، أو أر تعديل أخر عليه، أو المساس به.
 انت هناك الحاجة لذلك.ا كالتداول إذ نم هسحد مصنف يف قحلا -5

 xvالحقوق المادية: ثانياً 
ستغالل المادا، وتتمثل في اإلفادة ماليًا من اإلنتاج الفكرا واإلبداعي، فهو هي اإل     

حق مؤقت، ويجوز لصحابه التصرف به كيفما يشاء  حيث لمؤلفه الحق في استغالل مصنفه بأا 
 :ليافي الت هلجماإ نطريقة، ويمك

نف بتتتتتأا طريقتتتتتة أو رتتتتتكل ستتتتتواء كتتتتتان تنستتتتتاخ المصتتتتتالحتتتتتق فتتتتتي اس -1
بمتتتتتا فتتتتتي ذلتتتتتك التصتتتتتوير الفوتتتتتتوغرافي، أو الستتتتتينمائي، أو بصتتتتتورة مؤقتتتتتتة أو دائمتتتتتة، 
 التسجيل الرقمي اإللكتروني.

الحتتتق فتتتي ترجمتتتة المصتتتنف إلتتتى لغتتتة أختتترر، أو اقتباستتته، أو توزيعتتته  -2
 موسيقيا، أو إجراء تعديل عليها.

ألصتتتتتلية متتتتتن المصتتتتتنف، أو اارا للنستتتتتخة جتتتتتلتاالتتتتتتأجير  فتتتتتي حتتتتتقلا -3
 نسخة إلى الجمهور.

أو نستتتتتخه عتتتتتن طريتتتتتق البيتتتتتع، أو أر  الحتتتتتق فتتتتتي توزيتتتتتع المصتتتتتنف، -4
 تصرف رخر.
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الحتتتتق فتتتتي استتتتتيراد نستتتتخ متتتتن المصتتتتنف، وإن كانتتتتت هتتتتذه النستتتتخ قتتتتد  -5
 أعدت بموافقة صاحد الحق نفسه.

 و، أوةالحتتتتتق فتتتتتي نقتتتتتل المصتتتتتنف إلتتتتتى الجمهتتتتتور عتتتتتن طريتتتتتق التتتتتتال  -6
 إلذاعي أو أر وسيلة أخرر كانت. يل، أو النشر االتمثالعرض، أو  وأ ،إللقاءا

ذكر أن هناك بعض المالمح الفارقه بين الحقوق المعنوية، وبين الحقوق والجدير بال
 المادية للمؤلف.

فتتتتتالحقوق المعنويتتتتتته ال تتقتتتتتادم عكتتتتتتس الحقتتتتتتوق الماديتتتتتة فلهتتتتتتا فتتتتتتترة  -7
 حماية محددة قانونيًا.

ليهتتتتا، بختتتتالف األختتتترر جتتتت  عالح  ُيمكتتتتنالة يتتتتعنو الم ق ولحقتتتتا نكمتتتتا أ  -8
 xviفُيمكن الحج  عليها مقابل دين أوضمان.

 :xviiنظره عامة على قوانين حقوق التأليف والنشر المحلية 1/1/11

تحتفا الدول، في الحدود التي تضعها المعاهدات الدولية، بسل ة تقديرية العتماد قوانينهتا 
ف والنشتتتر أو "حقتتتوق لتتتتألين بتتتق حقتتتوق ات  ثشتتتر. حيتتتنلاف و ليأالخاصتتتة فتتتي مجتتتال حقتتتوق التتتت

ة والعلمية: متن الصتحف إلتى الكتتد والمتدونات والموستيقى المؤلفين"على كل األعمال األدبية والفني
 والرقص واللوحات الفنية والمنحوتات واألفالم والمقاالت العلمية وبرمجيات الحاسد اشلى.

ال المحفوظتتة متتاألع علتتى استتتخدام ثتتةلف الثاار طتتاألة ر وتقّيتتد حقتتوق التتتأليف والنشتتر قتتد 
احد هتذا الحتق. وتجتدر اإلرتارة إلتى أن بموجد تلك الحقتوق متن دون الحصتول علتى إذن متن صت

حق التأليف والنشتر ال يمتنح أيتة ملكيتة للحقتائق واألفكتار واألخبتار، ولكتن التعبيتر الفريتد عتن تلتك 
ليف والنشر يمكن التأ ًا ألن حقوق ر نظو ريدة. فلاية ير بالمواد يحظى بالحماية من نسخ عناصرها التع

أن يكتون طرفتًا غيتر المؤلتف األصتلي، أا النارتر رراؤها وبيعها، فتإن صتاحد تلتك الحقتوق يمكتن 
مثاًل. ومن ثم، تعد حماية حقوق التأليف والنشر أمرًا جوهريًا فتي نظتام متنح التتراخيص والتدفع متن 

 دة.ثقافية متعد اتعرك صناتح لتيا ةأجل االطالع على األعمال اإلبداعي

 حقوق التأليف في إطارتاريخي : 1/1/13

إطار تاريخى ) الت ور التشريعي لحتق المؤلتف(: لقتد مترت مستألة حقوق التأليف فى      
حماية حقوق التمؤلفين والحقوق المجاوره بمراحل تاريخيه متعدده وبدأت الحاجه تظهر لها أكبر ما 

ارتترين إال أنتته بتتالرغم متتن وجتتود والن وق المتتؤلفينقتتلح صتترم بتتهملاير خغايمكتتن فتتى ضتتؤ اإلستنستت
عالقته إال أن ت تور ال باعته ووستائلها كتان لته أكبراألثتر فتى ستهولة بعض القوانين الوطنيته ذات ال

 xviiiإنتاج نسخ بأعداد أكثر وبكلف أقل مماذاد األمر تعقيدًا وظهرت الحاجه إلى حمايه أكبر.
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" َأَمن ُهَو َقنت ءاناء اليل  الىتع ليل قولهدب فالمؤل ق وقة حايمكما حث اإلسالم على ح 
ويرجوا رحمة ربه قل هل يستور الذين يعلمون والذين ال يعلمون ِإنما  ساجدًا وقائمًا يحذُر األخرةَ 

فقد أودع هللا ع  وجل العلم والمعرفة مع الف ر ة اإلنسانية وحض على  xixيتذكُر أولو األلبِد"
قال تعالى " الرحمن،علم القررن ،  xxمعرفةم والناس في العللا ناضل بيفتلت لجار العلم وأوجد د

 xxi" البيان خلق اإلنسان ،علمه

كما أن هذا الحق كأا حق مالي أخر يتمتع صاحبة باإلستقالل واإلستعمال والتصرف فيه 
أا  ةيمسالإلابحسد قواعد الشريعة اإلسالمية دون أا مخالفة ألًيا من مبادئها، وال مت الشريعة 

، وأكد القررن xxiiحق أو االعتداء عليه بالتعويض عن هذا الضررذا الوم بإتالف هقي صرخ
وقدظهرت الحاجة إلى حماية  xxiiiالكريم ذلك بقوله تعالى :)و ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ...(

ثم  نم، و عةاالملكية الفكرية في القرن الخامس عشر الميالدر عندما قام جوتنبرج بإختراع ال ب
عشر م القانوني لحماية حق المؤلف، وذلك في أوائل القرن الثامن لتنظيعى بأهمية او ال ظهر

 ويمكننا عرض القوانين التي تناولت قوانين حق المؤلف في الجدول التالي: xxiv.الميالدر
 المالحظات السنة القانون 

 وقد أدر هذا القانون إلى : xxv 1709رن

 عدن رخرين بيرر انشر لنال حق نحممنح المؤلفين حق إعادة  -9
 رور فترة معينة من ال من.م

يق إع اء المؤلف حرية تشجيع المنافسة فى مجال النشر عن طر  -10
 xxviمنح حق النشر ألكثر من نارر.

حث على أن ال تكون المنافسة في النشر منافسة غير  -11
 xxviiمشروعة.

قتتتتانون حتتتتق المؤلتتتتف 
 xxviiiبأسبانيا

 أدر إلى: 1761

 .الكتاب عبط زايتمنح المؤلف وحده إم -12

درالي تشتتتتتتتتريع الفيتتتتتتتتلا
اليتتتتتتتتات المتحتتتتتتتتدة بالو 

 xxixاألمريكية.

 أدر إلى: 1790

المؤلف من حيث توفير حماية الكتد، الخرائط، والرسوم حماية حق -
 البيانية.

كتتتتتتتتانون  13قتتتتتتتتانون 
الثتتتاني وكتتتذلك تشتتتريع 

 xxxنابليون.

 .كل اكتشاف وابتكار جديد أيا كان نوعه لمؤلفهنص على ملكية  -13 1791

ليشمل كافة المفرادات   (1792لقانون سنة)اا ذ وير هت مد تقو  -14
ية ومن ثم التعديالت على مدة المتعلقة بالمصنفات األدبية والفن

 الحماية.
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 المالحظات السنة القانون 

 وهو أول قانون بروسيا خاص بحقوق المؤلف. xxxi 1830قانون روسيا

 وهو أول قانون فيدرالي بألمانيا xxxii 1837القانون الفيدرالي

 xxxiiiتعتتتتتتديل القتتتتتتانون 
 الير دفيال

 سنة بعد وفاة المؤلف.50ى مدة الحماية لتشمل ديالت علءات التعجا ثحي 1866

ة انتتتة العامتتتدعتتتوة األم
 xxxivلعصبة األمم

ففي هذه الفترة لم يكن بمصر تشريع خاص بحماية حق المؤلف،  -15 1924
ثم تمت دعوة مصر من قبل األمانة العامة لإلنضمام إلى ومن 

 ه االتفاقيةذه ةصة لدراساخه جنلإتفاقية برن، وقد تم تشكيل 
صلوا إلى در ان باقها على الوضع القانوني لحق المؤلف، وتو وم
( من االتفاقية تت لد وجود قانون وطني لحماية 25المادة )أن 

خاص لحماية حق المؤلف   حق المؤلف ولكنه لم يكن هناك قانون 
مما أدر ذلك إلى وضع مشروع قانون حماية حق المؤلف سنة 

ها دعيت لالرتراك في ألنذا القانون هم ايتم إبر  ملو  م،1927
 إتفاقية " برن ". ادة النظر فيم إلع1928مؤتمر "روما" سنة 

مشتتتتتتتتتروع اللجنتتتتتتتتتة 
القانونيتتتتتتتتتة لجامعتتتتتتتتتة 

 الدول العربية

وعا لحماية حق المؤلف،  أوصى المجلس فقد وضعت اللجنة مشر  -16 1948
ع و وبقى مشر  ةبيعر لالحكومات العربية باتخاذه قانونا لكل الدول ا

 xxxvكماهو.را لقانون المصا

قتتتتتتتتتتتانون حمايتتتتتتتتتتتة 
الملكيتتتتة الفكريتتتتة فتتتتى 

 xxxviمصر.

ين مواد هذا القانون واإلضافة إلية عدة مرات في م تحسوقد ت -17 1954
 82نون رقم م إلى أن صدر القا1992،1975،1968سنوات 
 م.2002لسنة

قتتتتتتتتتتتتتتتانون رقتتتتتتتتتتتتتتتم 
(22)xxxvii 

زال  ماو نونية اق ةادم ن صدر عن األردن ويتكون من اثنان وستو -18 1992
 الوقت.ذا ى هي بق حت

قتتتتتتتتتتتتانون إبتتتتتتتتتتتتداع 
المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنفات 

 xxxviii(4رقم)

ة الوطنية بالنسبة للمصنفات التي يتم ره في المكتبالذا تم إقرا -19 1994
 إبداعها ومازال سارًيا المفعول.

 .1992(لسنة 22وهذا جاء تعدياًل للقانون رقم) -20 1998 (14القانون رقم )

األردن لكي تتمكن األردن  ف فيون حق المؤلنقالالنسبة ب ذاهو  -21 1999 (29القانون رقم )
من اإلنضمام إلى الشراكه األوروبية وإتفاقية الجواند اإلقتصادية " تربس 

" 

 (82قانون رقم )
xxxix 

راماًل لكل ما سبقه، ومواكبًا في الوقت نفسه وهذا القانون جاء  -22 2002
كنولوجيا الت صرلثورة المعلومات واإلتصاالت التى أسَتحدثت في ع
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 المالحظات السنة القانون 

 ة للمعرفة.يدل جدائأدوات ووس

المعتتتتتتتتدل  القتتتتتتتتانون 
 (72رقم)

وقد أجرا هذا القانون على قانون حق المؤلف الصادر في األردن  -23 2003
عي و اداء المؤدا ليضم المحررات االلكترونية و البث االذا

 xlوالتسجيل ألول مرة.

استتين أن الستتابقة القانونيتتة كانتتت متتد بنتتي يمحهتتذا ويتتذكر كتتاًل متتن فتتواز محمتتد الُم القتتة، بستتام   
لفرنسا في وضع قانون حماية حق المؤلتف فقتد ستبقت إنجلتترا وأمريكتا وألمانيتا وكافتة دول العتالم، 

ت تترق للنشتتر ومتتا يتعلتتق بالنشتتر متتن الحقتتوق  م1709لكتتن القتتانون اإلنجليتت ا المشتترع فتتي عتتام 
لف بحيث تضتمن كافتة المفتردات لحق المؤ ا م تم تشريع قانون إنجلي  1810وااللت امات وفي عام 

 المتعلقة بهذا القانون. 

 المبادرات واإلتفاقيات التي تناولت حق المؤلف : 1/1/14

بير لحماية حقوق ك هناك العديد من المبادرات، واإلتفاقيات التى كان لها رأن
المجال ا التأليف وقد أبرزت هذة المبادرات الدور الذر تقوم به منظمة الوايبو في هذ

يُث أن هذة المنظمة تقوم بإدارة عدة مبادرات لحماية حق المؤلف كما هو موضح ح
 بالجدول التالي:

 مالحظات السنة  إلتفاقية أو المعاهدةا

إتفاقية برن بشأن حماية 
دبية فات األلمصنا

 xliوالفنية

وتشمل مجموعة من األحكام  أساسية مبادئ ثالثة إلى  تستند 1886 
الواجد منحها وبعض األحكام  للحماية األدنى بالحد لقةتعالم

  وهذه المبادئ الثالى النامية البلدان الخاصة التي وضعت لمصلحة
 هى:

 :المعاملة الوطنية -24

ا المصنفات التي عاقدة )أالمتالناروة في إحدر الدول  فالمصنفات
يكون مؤلفها من مواطني تلك الدولة، أو التي نشرت للمرة األولى 

أن تحظى في كل دولة من الدول المتعاقدة  ة( يجدتلك الدول في
 .األخرر بالحماية نفسها التي تمنحها لمصنفات مواطنيها

 الحماية التلقائية: -25

 كلي.أا أن ال تكون الحماية مشروطة بأا إجراء ر

 مبدأ إستقالل الحماية: وأخيًرا -26

نشأ م على الحماية الممنوحة في بلدوهذا بأن ال تتوقف الحماية 
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لك، إذا حدد تشريع أية دولة متعاقدة مدة للحماية ومع ذ المصنف
أطول من الحد األدنى المنصوص عليه في االتفاقية وتوقفت 
 تهاءحماية المصنف في بلد المنشأ، جاز رفض الحماية عند ان

 .xliiي بلد المنشأمدتها ف

إتفاقية 
بشأن حماية  جنيف

 منتجي الفونوغرامات
من إستنساخ 

دون  xliiiاتهمامفونوغر 
)لسنة تصريح 
1971)xliv  

 تنص على : 1971 

على الت ام كل دولة متعاقدة بحماية أا منِتج للتسجيالت الصوتية 
دون موافقته،  نسخ أية إنتاج من مواطني دولة متعاقدة أخرر من

بغرض توزيعها على  استيرادها إذا كان صنعها أوستيرادها من او 
 ر.على الجمهو  توزيعها الجمهور، ومن

 تنص على: xlv  1974روكسلاتفاقية ب

الت ام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير المالئمة  -27
لحظر توزيع اإلرارات الحاملة للبرامج المرسلة 
 عبر التوابع الصناعية )السواتل( في أراضيها

ها دون تصريح. وال يكون ان القا منأو 
التصريح بالتوزيع جائ ا إال إذا صدر عن الهيوة 

وهي عادة هيوة  نامج،ر مضمون البر قر التي ت
لت ام على الهيوات التي  اإلذاعة. وين بق هذا اال

 تحمل جنسية إحدر الدول المتعاقدة.

في إطار  خاص بشأن حق المؤلف : هي اتفاقأواًل  -xlvi  1996 28إتفاقيتي الويبو
تفاقية برن وتتناول حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها ا

 .في البيوة الرقمية

يكن ملت ما باتفاقية برن(  إن لمتعاقد )حتى و م وكل طرف -29
يجد أن يمتثل لألحكام الموضوعية الواردة في وثيقة 

)باريس( التفاقية برن بشأن حماية المصنفات  1971
ذلك، ضافة إلى وباإل(. 1886األدبية والفنية )لسنة 

يتعين  موضوعين تذكر معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف
 ف وهما:ؤلحمايتهما بموجد حق الم

اسد اشلى، أيا كانت طريقة التعبير عنها أو ج الحبرام -30
 .ركلها

أيا كان ركلها، إذا كانت تعتبر ابتكارات  قواعد البيانات: -31
في  تدخلفكرية بسبد اختيار محتوياتها أو ترتيبها. )وال 

لمعاهدة أية قاعدة للبيانات ال تعد بمثابة ابتكار ن اق ا
 من ذلك القبيل(.
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 لحقوق الثالى التالية:فين امعاهده المؤلالوتمنح هذه 

 حق التوزيع. - أ

 حق التأجير. - ب

 حق نقل المصنف للجمهور. -ج

 ثانًيا بشأن  األداء والتسجيل الصوتي:

 في البيوة سيماتتناول حقوقًا لنوعين من المستفيدين، وال 
 الرقمية هما:

فنانو األداء )الممثلون والمغنون والموسيقيون وما  -
 إلى ذلك(

صوتية )أا األرخاص ت النتجو التسجيالم -
ال بيعيون أو المعنويون الذين يتم تثبيت األصوات بمبادرة منهم 

 وبمسؤوليتهم(.

 وتمنح فناني األداء الحقوق المالية التالية:

 .حق االستنساخ -32

 لتوزيع.حق ا -33

 التأجير. حق -34

 إتاحة األداء المثبت. -35

معاهدة بيجين بشأن األداء 
السمعي البصرا 

(2012)xlvii 

 

 أدائهم حقوق الملكية الفكرية لفناني األداء في أوجهاول تتن 2012 
 األربعه التالية: المالية الحقوق  وتمنحهم البصرا  السمعي

 .حق االستنساخ -36

 حق التوزيع. -37

 حق التأجير. -38

 .داءة األحق إتاح -39

ان لهذه المعاهدة الفضل في دخول فناني األداء ألول مرة وقد ك
 .حو رامل ألول مرةلى نلحق المؤلف ع ليتحت مظلة اإلطار الدو 
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معاهدة مراكش لتيسير 
النفاذ إلى المصنفات 

ألرخاص دة االمنشورة لفائ
كفوفين أو معاقي الم

البصر أوذوا إعاقات 
أخرر في قراءة 

 xlviiiالم بوعات

 ية:إلتفاقية بأهما تقر هذه 2013 

دور أصحاب الحقوق في إتاحة مصنفاتهم لألرخاص  -40
ذوا إعاقات بصرية أو إعاقات أخرر في قراءة 

الم بوعات، وبأهمية التقييدات واالستثناءات المالئمة 
 .صولوك األرخات أل إلتاحة المصنفا

على الت امات األطراف المتعاقدة بموجد المعاهدات  تؤكد -41
 ؤلف.حماية حق الم أنالدولية القائمة بش

نظام حق المؤلف الدولي وتحذوها كذلك تقر بأهمية  -42
الرغبة في مواءمة التقييدات واإلستثناءات من أجل 

تيسير نفاذ األرخاص ذوا إعاقات بصرية أو 
ة الم بوعات خرر في قراءات أاألرخاص ذوا إعاق

 إلى المصنفات واستخدامهم لها.

 

قوق الملكية الفكرية هو ذ حمن حماية وإنفاف أوضحت أن الهد   إتفاقية التربس
اإلسهام في تسجيل روم االبتكار التكنولوجي ونقل وتعميم 
التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة 

ا يحقق الرفاهية باألسلوب الذيها التكنولوجية ومستخدم
 xlixاالجتماعية واالقتصادية والتوازن بين الحقوق.

  -المؤلف:حق ة وفوائد حماية ميأه 1/1/15

 يمكن إيجاز أهمية وفوائد تحقيق الحماية لحق المؤلف في النقاط التالية:

 أن تحقيق الحماية لحق المؤلف يحقق:   -1

لشخصية اللصيقة به إذ هي د من الحقوق اُتع إحتراًما بالنسبة لصاحبها، لكونها -
واثتيق الدولتية إلعتبتارها لمتتتذا متا دعتا اهتُتعد ج ء من فكر، ذهن ، ملكات ، وقدرات صاحبها. و 

 حتق المتؤلف حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان ال بيعية. 

ية ومتن ناحية ثانية، فإن تقرير حماية هذه الحقوق هو أمر ال غنى عنه لحما -
اته، وحرصًا على عدم إنتشار عمليات ت وير المصنفات وإحجام المؤلفين عن جتمع الدولة ذم
 .lور األمم ، ودفع عجلة التنمية والت ور في الدولةت  دورهم الخالق فيء أدا

أن حتتتتتتق المؤلتتتتتتف يفيتتتتتتد فتتتتتتي أن يتصتتتتتترف صتتتتتتاحبه فتتتتتتي الحقتتتتتتوق الماليتتتتتتة  -2
 liالمتحصل عليها.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323
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تنتتتتتاول نموذًجتتتتتا متتتتتن يتبتتتتتين أن :  بادا أنتتتتته بتتتتتالنظر إلتتتتتى المستتتتتتور اإلقتصتتتتت -3
ضتتتح الحاستتتد اشلتتتى يتج المصتتتنفات التتتتي يتتتتم حمايتهتتتا بموجتتتد قتتتوانين حتتتق المؤلتتتف كبتتترام

 أن توفير الحمايه لمثل هذه المصنفات سوف يعمل على:

 تقليص وتقليل حجم قرصنة البرمجيات.  3/1    

 لي التعامل معالتاعدم ترك مجال لعمل النسخ الم يفه من البرمجيات وب 3/2     
 البرمجيات

 فى لها أو العامله ه األصليه، والذر من رأنه المحافظه على سمعة الشركات المنتج     
 حقلها.

 زيادة اإلنتاجيه، ورفع المستور اإلقتصادر فى مجال إنتاجها. 3/3     

 ت.مجياتوفير الخسائر التى تتكبدها الدول بسبد القرصنه الواقعه على البر   3/4      

 ستور الثقافيكذلك على الم -4

ر قوق المجاورة يعتبلحأن إصدار التشريعات التي تنص على حماية حقوق المؤلف وا 4/1
أمرًا في غاية األهمية من أجل كفالة إحترام حقوق المؤلفين فعن طريق المعرفة الواسعة الن اق 

ي بصورة فاعلة ترس بالقواعد التي تحكم حقوق المؤلف تست يع المجتمعات المختلفة أن
تحشد جهودهم من  أنراسخًا للعالقات بين مختلف األطراف المشاركة في الحياة الثقافية و  ساساً أ
 .إبداع وإنتاج المصنفات التي تثرا الرصيد الثقافي جلأ

أنها تسهم بشكل أساسي في النهوض بالنشاط اإلبداعي واإلبتكارا وذلك لما     4/2 
 liiاع واإلبتكار في كافة المجاالت.في هم على اإلبدي تحتمنحه للمؤلفين وبالتال

ه حيث ت داد الكتابات  اف يد من مستور الثقسيسنجد أن توفير الحمايه لهذا الحق،  4/3
 وبالتالى ثراء المعرفه، وتشجيع اإلبداع، والحلول التى من رأنها حل المشكالت.

علومات  وير وتقديم الموالتأن الهدف من وراء حماية حق المؤلف هوتنمية البحث  4/4
.الخ، ..ات والتمي  العلميار ألجل تقدم المعلومة وزيادة الحواف  االستثمارية في وتشجيع االبتك

 وبالتالى فإن تحقيق حمايتة يكُفل تحقيق الهدف منه.

وأخيرًا، فال يخفى أن فكرة حماية الملكية الفكرية صارت ذات أهمية قصور فى العصر 
أم بالنسبة للدول النامية، بإعتبار أن اإلنتاج صار يرتك  إلى ة للدول الكبرر لنسبالحاضر، سواء با

وبعدما زادت فرص ومخاطر اإلعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، اإلبداع واإلبتكارى حد بعيد عل
التى كان إلنجازها كبير الجهد وكثرة النفقات على البحث العلمي، والدليل على ذلك ما يتعرض له 
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لوجية وبرامج الحاسد اشلي من قرصنة، كذلك الخسائر الكبيرة التى لحقت المعارف التكنو  الكيم
نتهاك هذه الحقوق، والتي وصلت في بعضها إلى عشرات المليارات من إ ديد من الدول بسبدلعبا

 .liiiالدوالرات

 نتائج الدراسة:

  أن هنتتتتتتتتاك إختتتتتتتتتالف فتتتتتتتتي وجهتتتتتتتتات النظتتتتتتتتر متتتتتتتتن حيتتتتتتتتث تعريتتتتتتتتف
فتتتتتات التتتتتتى ُذكتتتتترت تتفتتتتتق فتتتتتي أنتتتتته أن معظتتتتتم التعريإال مصتتتتت لح حتتتتتق المؤلتتتتتف 

 مص لح قانوني يصف حقوق المبدع على إبداعه.
 وق المؤلتتتتتتتتف ستتتتتتتتنجد أن الحتتتتتتتتق حقتتتتتتتت بتتتتتتتتالنظر إلتتتتتتتتى أقستتتتتتتتامه أنتتتتتتتت

 المعنوا هو حق أبدا، بخالف الحق المالي الذر يكون محدود.
  أن هنتتتتتتتتتاك العديتتتتتتتتتد متتتتتتتتتن الحقتتتتتتتتتوق التتتتتتتتتتي يمنحهتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتى حتتتتتتتتتق

يتتتتتتته، وترستتتتتتيخ مبتتتتتتادئ ذر تقتتتتتتوم بتتتتتته حمار التتتتتتالمؤلتتتتتتف وبالتتتتتتتالى تع يتتتتتت  التتتتتتدو 
 تلك الحماية.
 منظومتتتتتتتة ي أن حمايتتتتتتتة حقتتتتتتتوق التتتتتتتتأليف والنشتتتتتتتر أمتتتتتتتر حيتتتتتتتوا فتتتتتتت

والتتتتتتدفع متتتتتتن أجتتتتتتل اإلطتتتتتتالع علتتتتتتى األعمتتتتتتال اإلبداعيتتتتتتة التتتتتتتى  خيصمتتتتتتنح التتتتتتترا
 تحرك صناعات ثقافية متعدده.

  أن المعاهتتتتتتتتدات الدوليتتتتتتتته عموًمتتتتتتتتا تبنتتتتتتتتت ستتتتتتتتريان متتتتتتتتدة الحمايتتتتتتتتة
.فعلى ستتتتتتبيل المثتتتتتتال فتتتتتتإن ستتتتتتنه بعتتتتتتد وفاتتتتتتته مستتتتتتينطيلتتتتتتة حيتتتتتتاة المؤلتتتتتتف وخ

لتتتتتف هتتتتتى طتتتتتوال مؤ متتتتتدة الحمايتتتتتة التتتتتتي تمنحهتتتتتا إتفاقيتتتتتة بتتتتترن لحمايتتتتتة حتتتتتق ال
 مسين عام بعد وفاته.وخ حياته

  توصيات الدراسة:

ينبغتتتتتتتتتتي ت تتتتتتتتتتوير القتتتتتتتتتتوانين الصتتتتتتتتتتادرة بشتتتتتتتتتتأن حمايتتتتتتتتتتة حقتتتتتتتتتتوق  -
التتتتتتتتأليف فتتتتتتتي البيوتتتتتتتة الرقميتتتتتتتة فبتتتتتتتالنظر إلتتتتتتتى هتتتتتتتذه القتتتتتتتوانين ستتتتتتتنجدها تستتتتتتتير 

وقتتتتتتت نفستتتتتته التتتتتتذر يبتتتتتتتدع فيتتتتتته المخترقتتتتتتون العديتتتتتتد الستتتتتتلحفاه فتتتتتتى الرعة بستتتتتت
وهتتتتتتذا بستتتتتترعة ون متتتتتتن تحقيتتتتتتق متتتتتتا يرغبتتتتتتم متتتتتتن الستتتتتتبل اإلجراميتتتتتتة التتتتتتتى تمكتتتتتتنه

 البرق.
إنشتتتتتتتتتتتتاء جمعيتتتتتتتتتتتتات عربيتتتتتتتتتتتتة إقليميتتتتتتتتتتتتة إلدارة  تبنتتتتتتتتتتتتي وتشتتتتتتتتتتتتجيع -

حقتتتتتتتتتوق المتتتتتتتتتؤلفين فتتتتتتتتتي البيوتتتتتتتتتة الرقميتتتتتتتتتة ووضتتتتتتتتتع قواعتتتتتتتتتد وأنظمتتتتتتتتتة لهتتتتتتتتتذه 
 وايبو.ة ال، وذلك على غرار منظمالجمعيات
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راعتتتتتتتتتاة حقتتتتتتتتتوق مستتتتتتتتتتخدمي اإلنترنتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتى الوصتتتتتتتتتول ينبغتتتتتتتتتي م -
، وبمتتتتتتا ؤلتتتتتتفإنتهتتتتتتاك حقتتتتتتوق الم دمللمصتتتتتتنفات المحميتتتتتته بمتتتتتتا يتوافتتتتتتق متتتتتتع عتتتتتت

 يحقق حاجتهم من الوصول إلى المعلومات.
                                                           

i :مفهوم الحق. متام على الرابط التالى http://haybnouyagdan.over-blog.org/article-
116561138.html، (.10/6/2015وصول)خ التاري 

ii .والثقافية، بما في ية تصادية واالجتماعقتع ي  وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واال فريده رهيد
.متام على : 14:7.ص ص2014ذلك الحق في التنمية. األمم المتحدة:الجمعية العامة،

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/.../A.HRC.14.36_ar.pdfخ ، تاري
 (.7/6/2015الوصول )

iii .فريدة رهيد .مرجع السابق 
iv البيوة الرقمية.متام على الرابط التالى:في الملكية الفكرية ق دعاء محمد مصيلحي.حقو 

post_1421.html-8/01/blogogspot.com/200a.blhttp://librariansinmenofi تاريخ،
 (.10/6/2015الوصول)

v ام على الرابط التالي: .متالم. حقوق المؤلفعوزارة الثقافة واإل
aspx?id=7ils.http://www.info.gov.sa/copyrights/SectionDetaخ،تاري 

 (10/6/2015الوصول)
vi متام على :1992قانون حماية حق المؤلف لسنة. 
 doc/.../law/Author%20Rights%20Law_16.pdf-www.zeraiah.net/upload تاريخ ،

 (12/6/2015الوصول)
vii ى:ونى لألعمال.حماية حق المؤلف والحقوق المجاوره فى البيوه الرقميه.متام علالتجمع القان 

www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/.../wipo_ip_dipl_amm_05_14.ppt  تاريخ ،
 (.18/6/2015الوصول)

viii متام على:حق المؤلف. http://www.wipo.int/copyright/ar/، (18/6/2015تاريخ الوصول.) 
ix  ".قاضى فى مجال الملكيه الفكريه : حق المؤلف والحقوق المجاوره". ندوة الويبو الوطنية عن التحسن الجميعى

 متام على: .3ص دنيةالملكية الفكرية ألعضاء هيوة التدريس وطالب الحقوق في الجامعة األر 
www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo.../wipo_ipr_saa_04_2.pdf. 5 تاريخ ،

  (.8/6/2015الوصول)
x ة والصناعة المصرية.متام على الرابط التالي:ى:مؤتمر القرصنلدولأحمد أبوعلي.مهرجان القاهرة السينمائي ا  

www.cipe-arabia.org/files/ppt/event33_paper2.ppt.(30/5/2015، تاريخ الوصول.) 
xi .أحمدأبوعلي.مرجع سابق 
xii 10.ص4،2003،ع1. ت ورحماية حقوق الملكية الفكرية دوليًا ومحليًا.الفهرست، سناصر جالل 
xiii ع سابق..مرجناصر جالل 
xiv حقوق الملكية الفكرية والتأليف في بيوة اإلنترنت. عبد هللا مص فى. أحمد- Cybrarian Journal  .-  2009، ديسمبر 21ع 

   .متام على:

http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/01/blog-post_1421.html
http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/01/blog-post_1421.html
http://www.info.gov.sa/copyrights/SectionDetails.aspx?id=7،تاريخ
http://www.zeraiah.net/upload-doc/.../law/Author%20Rights%20Law_16.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/.../wipo_ip_dipl_amm_05_14.ppt
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/.../wipo_ip_dipl_amm_05_14.ppt
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo.../wipo_ipr_saa_04_2.pdf.lastinform8/6/2015
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo.../wipo_ipr_saa_04_2.pdf.lastinform8/6/2015
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06-45-13-26-05-08&catid=227:2009-53-07   (1/3/2015، تاريخ الوصول.) 

xv "(.متام 2009،)21مكتبات والمعلومات. ع ابة العربية للالبو أحمد عبد هللا مص فى." حقوق الملكية الفكرية والتأليف في بيوة اإلنترنت
 من خالل الرابط التالي:

  -04-10-?option=com_content&view=article&id=487:2009info/index.phpans.http://journal.cybrari
  

06-45-13-26-50-08&catid=227:2009-53-07، (.1/3/2015ريخ الوصول )تا 
xvi ية واألخالقيات". جامعة حلوان : كلية التربية الرياضية داقرية " معيار المصفكإلهام إسماعيل محمد رلبي: دليل حقوق الملكية ال

 .     9.ص 2010للبنات،
 (.7/6/2015يخ الوصول)تار  ، www.helwan.edu.eg/pequality/adella/research.pdfمتام على الرابط التالي:

xvii عية والثقافية، بما في ذلك الحق في تمااالقتصادية واالجو  تع ي  وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية .فريده رهيد
.متام على : 14.ص 2014التنمية. األمم المتحدة:الجمعية العامة،

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/.../A.HRC.14.36_ar.pdf.(.19/6/2015ريخ الوصول )، تا 
xviii متام على:2اوره.صلمجالمؤلف والحقوق اق بسام التلهونى.اإلطار القانونى الدولى لحاية ح. 

، تاريخ    
(14/5/2015الوصول)

www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip.../wipo_ip_bah_05_2.pdf. 
xix  9سورة ال مر.اشية الكريمة رقم. 
xx ة،بسام محمد بني ياسين.مرجع سابق.زمحمد الُم القفوا 

xxi  4،3،2،1سورة الرحمن.اشيات الكريمة رقم. 
xxii القة،بسام محمد بني ياسين.مرجع سابق.ُم فوازمحمد ال 
xxiii  188سورة البقرة .من اشية الكريمة رقم. 
xxiv  المعنية بحماية  يات والتشريعاتلتحدسالم محمد بن سالم." السرقات العلمية في البيوة اإللكترونية : دراسة ل

   ط التالي :  رابمتام على ال 2010ت،حقوق التأليف".المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلوما
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xxv .سالم محمد بن سالم. مرجع سابق 
xxvi ابق.بسام التلهونى. مرجع س 
xxvii 74.ص1997عمان، -الل.كلمات وأبحاى حول الملكية الفكرية.أبوغ الة، ط. 
xxviii  10مرجع السابق.صالناصر جالل.نفس. 
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http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2009-10-04-%20%20%20%0d07-53-08&catid=227:2009-05-26-13-45-06
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2009-10-04-%20%20%20%0d07-53-08&catid=227:2009-05-26-13-45-06
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تام من خالل الرابط التالي: والفنية.م
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http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/beijing/summary_beijing.html  تاريخ ،

 (5/6/2017الوصول)
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 (7/6/2015الوصول)
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l اإلنسانية في  وق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية والنظرة العربية واإلسالمية للحق ل محمود الكردا. حقجما
 .12:11ص2002القاهرة : دار النهضة العربية، -.1ط. -ة اإلقتصاد العالمي الجديد.منظوم

li 169محمود الكردا.مرجع سابق.ص جمال. 
lii على الرابط التالي:تام ماهية حق المؤلف والحقوق المجاورة.م 
 p_copyright.phpye.org/ar/i-ww.zipo/whttp:/.(15/6/2017، تاريخ الوصول.) 

liii 12جمال محمود الكردا.مرجع سابق.ص. 
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