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 مقدمة

بداعات فنية يقصد بالممكية الفكرية كؿ ما ينتجو الفكر اإلنسا ني مف اختراعات وا 
وغيرىا مف نتاج العقؿ اإلنساني. وقد جاء في تعريؼ الممكية الفكرية لممنظمة 

تشير الممكية الفكرية إلى أعماؿ الفكر اإلبداعية أي االختراعات )العالمية الفكرية 
 .والمصنفات األدبية والفنية والرموز واألسماء والصور والنماذج والرسـو الصناعية(

ويتمثؿ اليدؼ الرئيسي مف ىذا الكتيب في بياف التدابير واالحتياطات الواجب 
لقد شيدت السنوات و فيما يتعمؽ بحقوؽ الممكية الفكرية في شتى المجاالت. اتباعيا

في االىتماـ بموضوعات الممكية الفكرية نظرا لما يشيده العالـ  كبيرا األخيرة تزايدا
. لذلؾ كاف مف الضرورى  الـ المعمومات واالتصاؿمف ثورة تكنولوجية كبيرة في ع

مفيـو ونظاـ الممكية الفكرية لمواكبة التحديات الناتجة عف التطور السريع االىتماـ ب
الستخداـ تكنولوجيا المعمومات السيما في مجاالت التجارة االلكترونية وبراءات 

بطة بذلؾ خصوصا االختراع واستخدامات شبكة االنترنت ، واآلثار السمبية المرت
 فيما يتعمؽ بالقرصنة االلكترونية وتداعياتيا القانونية.

مرتبطػػة بالمسػػتوى الحضػػاري لممجتمػػع  الفكريػة فػػ ف مشػػكمة حقػػوؽ الممكيػػةوعمومػا 
، فالممكية محترمة إلى درجة القداسػة ىذا المجتمع  والمرحمة الحضارية التي يجتازىا

 اليواف في المجتمعات المتخمفة. في المجتمعات المتحضرة، ومستباحة إلى حد 
وقػػػد أسسػػػت فػػػي السػػػنوات األخيػػػرة جمعيػػػات أىميػػػة، ومنظمػػػات أو ىيئػػػات ثقافيػػػة 
عربيػػػة، مثػػػؿ الجمعيػػػة المصػػػرية لقػػػانوف اإلنترنػػػت، واتحػػػاد كتػػػاب اإلنترنػػػت العػػػرب، 
بيػػػدؼ الحفػػػػاظ عمػػػى الممكيػػػػة الفكريػػػة، وحقػػػػوؽ الكتيػػػاب والمػػػػؤلفيف والمبػػػدعيف عمػػػػى 

وقػػػػد طالبػػػػت الجمعيػػػػة المصػػػػرية لقػػػػانوف اإلنترنػػػػت بوضػػػػع قػػػػانوف  الشػػػػبكة الدوليػػػػة.
ـ األفعاؿ غير المشروعة عمى اإلنترنت ويعاقب مرتكبيػا، ومنيػا جػرائـ  لإلنترنت يجرِّ

 النشر التي تيدر حقوؽ الممكية الفكرية وحقوؽ المؤلؼ. 
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   حقوق الملكية الفكرية -1

مى ما يممكو اإلنساف وىو الفكر. ترتبط حقوؽ الممكية الفكرية ارتباطًا وثيقًا بأس
اإلنساف في حماية فكره. وال شؾ أف  االبد أف يكوف ىناؾ حؽ ليذوبطبيعة الحاؿ 

ىذا الفكر قد يقود إلى اكتشاؼ أو اختراع ما أو وجية نظر فمسفية معينة، وبالتالي 
يمكف القوؿ أف مفيـو حقوؽ الممكية الفكرية يبدوا واضحًا في تمؾ الحقوؽ الخاصة 
بممكية اإلنساف لما ينتجو مف عصارة فكره وذىنة مف مبتكرات ومخترعات كثيرة 

 حقوؽ الممكيةلي ف ف االتي تؤدي إلى إحداث تقدـ تكنولوجي واقتصادي. وبالت
( 27المادة )تسمح لممبدع االستفادة مف عممو أو استثماره. وترد ىذه الحقوؽ في 

عمى الحؽ في االستفادة مف  اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي ينص مف
حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عف نسبة النتاج العممي أو األدبي أو 

 .الفني إلى مؤلفو

وأقر ألوؿ مرة بأىمية الممكية الفكرية في اتفاقية باريس بشأف حماية الممكية 
 ية سنةواتفاقية برف بشأف حماية المصنفات األدبية والفن  3881الصناعية سنة 

  وتتولى إدارة المعاىدتيف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الويبو( .6886

World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 حماية الملكية الفكرية -2

 األسباب التي تدفع إلى أهمية حماية الممكية الفكرية -2-1

ى إنجاز ابتكارات جديدة في يكمف تقدـ البشرية ورفاىيتيا في قدرتيا عم : أوالا 
 .مجاالت التكنولوجيا والثقافة

نفاؽ إتشجع الحماية القانونية الممنوحة لتمؾ االبتكارات الجديدة عمى  : ثانياا 
 .مزيد مف الموارد لفتح المجاؿ البتكارات أخرى

الممكية الفكرية إلى دفع عجمة النمو حماية يؤدي النيوض ب : ثالثاا 
عمؿ وصناعات جديدة ويرفع مف نوعية  االقتصادي ويتيح فرص
مكانية التمتع بيا  . الحياة وا 
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شأف نظاـ الممكية الفكرية، إذا كاف فعااًل ومنصفًا، أف يساعد جميع  ومف
الفكرية باعتبارىا أداة قديرة تسيـ في تحقيؽ  الممكيةالبمداف عمى االستفادة مف 

ساعد نظاـ الممكية الفكرية التنمية االقتصادية والرخاء االجتماعي والثقافي. وي
عمى التوفيؽ بيف مصالح المبتكر ومصالح الجماىير بضماف محيط يستطيع 
 .فيو النشاط اإلبداعي واالبتكاري أف يزدىر بما يعود بالفائدة عمى الجميع

يتمخص جوىر حماية الممكية الفكرية في أنيا تعطي لمفرد حقًّا لحماية ما و 
، وتمنع عف غيره التصرؼ في ىذا االبتكار ابتكره، وتمكنو مف التصرؼ بو

إال ب ذنو، وتقـو الدوؿ بصيانة ىذا الحؽ، فتعاقب كؿ مف يعتدي عميو في 
 حياة الفرد، وبعد موتو بعشرات السنيف )تمتد إلى خمسيف، أو سبعيف سنة(.

 مجاالت حماية حقوق الممكية الفكرية -2-2
وؽ ناتجة عف الممكية ىناؾ نوعاف لحقوؽ الممكية الفكرية: األوؿ، حق

الصناعية والثاني ناتج عف الممكية األدبية والفنية. بالنسبة لحقوؽ الممكية 
مف خالؿ  خصوصيةالحماية لحقوؽ  الصناعةالصناعية فيي توفر لرجؿ 

. أما الثاني فيخص حقوؽ الممكية األدبية تفرده ببيع منتجات مف نوع معيف
حقوؽ المجاورة ليـ وفيما يمي مزيد مف والفنية فيي تتعمؽ بحقوؽ المؤلفيف وال

 التفصيؿ عف مجاالت تطبيؽ تمؾ الحقوؽ. 
 :وتشمؿ :الممكية الصناعية -2-2-1
ي تعد أكثر مجاالت تطبيؽ حقوؽ الممكية الصناعية وى :براءات االختراع )أ(

استخدامًا وشيرة بيف المتعامميف في ىذا الشأف، وتمنح البراءة ألوؿ فرد أو 
جيميا، وفيما يتعمؽ بأنواع س يكوف المخترع الحقيقي( يقـو بتمؤسسة )قد ال

يا تحدد مف خالؿ نظـ وقوانيف الدوؿ وفقًا ف نالمنتجات التي يتـ منحيا براءات 
 لطبيعة كؿ منيا. 
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وىي األنشطة اإلبداعية الخاصة بتصميـ مظير  :)ب( التصميمات الصناعية
المنتج يمقى إعجاب  جذاب لممنتج في ظؿ الموارد المتاحة بما يجعؿ

المستيمكيف ويحقؽ المطموب منو بفعالية. أما عف حؽ التصميـ فيو يعني 
الحؽ الممنوح لحماية المالمح الجمالية الناشئة عف النشاط التصميمي لممنتج. 
وتختمؼ مدة حماية التصميـ الصناعي مف دولة إلى أخرى ويتراوح الحد 

وجاءت  عمميات تجديد الحماية. سنة شامالً  25إلى  61األقصى لمحماية مف 
اتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوؽ الممكية الفكرية أو المعروفة باتفاقية 
التريبس لتقر منح الحماية لمتصميمات الصناعية الجديدة أو االصمية ، كما 
تركت االتفاقية الحرية لمتشريعات الخاصة بالدوؿ المختمفة فى عدـ تقديـ 

عمييا االعتبارات الفنية أو الوظيفية التصميمات التى تفرضيا  الحماية لبعض
 سنوات. 61يصؿ الحد األدنى لمحماية إلى 

 Trade related aspectsلقد وضعت اتفاقية التربس  ،العالمات التجارية)ج(:  

of Intellectual property Agreement (TRIPs) 

أية إشارة يمكف ليا أف تشكؿ  تعريفًا لمعالمات التجارية، بحيث يشير إلى أنيا
عالمة ولكف مع ضرورة أف تكوف قادرة عمى تمييز المنتجات عف بعضيا 

 اويفمثؿ اإلمضاءات والكممات والحروؼ واألرقاـ والرسـو والرموز وعنالبعض،
المحاؿ والدمغات واألختاـ والتصاوير والنقوش البارزة وأية عالمات أخرى، أو أي 

وتسمح  .ستخدـ أو يراد أف تستخدـ في تمييز منتجاتمجموع منيا إذا كانت ت
التربس بتعميؽ تسجيؿ العالمة عمى االستخداـ الفعمي ليا وتمنح طالب التسجيؿ 

سنوات مف تاريخ تقديـ الطمب لمقياـ باستخداـ العالمة وذلؾ مف قبؿ قياـ  3مدة 
 المكتب الخاص بالعالمات برفض طمب التسجيؿ. 

 صح عنها:المعمومات غيرالمف)د( 
ماية فعالة لممعمومات غير المفصح عنيا في ظؿ المادة حتقدـ اتفاقية التربس 

وىي بيذا تمثؿ أوؿ اتفاقية تقدـ في  6967العاشرة مكرر مف معاىدة باريس عاـ 
 أفرادإطار دولي حماية لممعمومات غير المفصح عنيا، بحيث يتمتع األشخاص ك
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فصاح عف المعمومات الموجودة بحوزتيـ كانوا أو اعتبارييف بالحؽ في منع اإل
بشكؿ قانوني أو يحصموف عمييا أو يستخدميا غيرىـ دوف موافقتيـ طالما أف ىذا 

 يتـ بطريقة تخالؼ الممارسات التجارية النزيية.
كذلؾ ينبغي عمى الدولة حماية البيانات الخاصة باالختبارات غير المفصح عنيا 

جات الزراعية الكيميائية، إال عند الضرورة في مجاؿ المستحضرات الطبية والمنت
الجميور أو إذا ما اتخذت خطوات لضماف حماية ىذه البيانات مف  مف أجؿ حماية

االستخداـ التجاري غير العادؿ. وينبغي اإلشارة إلى أف حماية المعمومات غير 
ات المفصح عنيا أو التي يعرفيا البعض عمى أىا األسرار التجارية تشجع االستثمار 

في البحث واالستغالؿ األمثؿ لممعمومات. كذلؾ تساعد الحماية عمى تحديد النشر 
 العاـ لبعض التكنولوجيا الحديثة.

 حقوق الممكية األدبية والفنية 2-2-2
قوؽ التأليؼ والحقوؽ حتشمؿ مجاالت تطبيؽ حقوؽ الممكية األدبية والفنية، 

ييئات اإلذاعية(. ولكي يمكف تقديـ المجاورة ليا )مثؿ حقوؽ المؤديف والعازفيف وال
ينبغي أف تتميز باالبتكار ويعني ىنا االبتكار الطابع الحماية لممصنفات المختمفة 

الذي يميز مصنفًا عف غيره مف المصنفات التي تنتمي لنفس نوعو. وال تتمتع 
األفكار بالحماية، إذ يجوز استخداميا مف قبؿ الجميع بال قيود معينة، ولمحماية 

يراف أحدىما أدبي واآلخر مادي. يتمثؿ األوؿ في حؽ التوزيع وحؽ المصنؼ مظ
وحؽ السحب. أما الثاني فيو يبدو واضحًا في التمتع باحتكار استغالؿ المصنؼ. 
وىناؾ نوعاف مف المصنفات: المصنفات األدبية وىي المكتوبة في صورة كتب أو 

اطب الحس الجمالي عند خشفوية في صورة محاضرات، والمصنفات الفنية التي ت
صوات والصور. األبر عف ذلؾ باستخداـ الخطوط واألواف والحركات و عالجميور وي

وال يوجد تعريؼ محدد لممؤلؼ بخالؼ أنو ذلؾ الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي 
 يتـ توزيع المصنؼ تحت اسمو. 

وحؽ المؤلؼ يعد مصطمحا قانونيا يصؼ الحقوؽ الممنوحة لممبدعيف في 
  فاتيـ األدبية والفنية، ويشتمؿ ىذا الحؽ عمى:مصن
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سنة بعد وفاة المبدع، طبقا لمعاىدات  51التي تمتد إلى  الحقوق المالية)أ( 
 .المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

مثؿ حؽ المبدع في طمب نسب المصنؼ إلى  الحقوق األدبية أو المعنوية)ب( 
 ف شأنيا أف تمس بسمعة المبدع. نفسو، وحؽ االعتراض عمى التغييرات التي م

وفره مف تشجيع لممبدعيف عف يويعد حؽ المؤلؼ، أساسي لإلبداع اإلنساني، لما 
طريؽ االعتراؼ بيـ، ومكافأتيـ مكافأة مالية عادلة، فيطمئف المبدعوف إلى 
إمكانية نشر مصنفاتيـ دوف خشية استنساخيا مف غير تصريح بذلؾ أو 

 قرصنتيا. 
ستئثاري لممؤلؼ في استغالؿ مصنفو أو التصريح بذلؾ، لطرؼ كما يعد الحؽ اال

آخر، ىو العنصر األساسي، أو حجر الزاوية، في حؽ المؤلؼ، ولنا أف نتخيؿ أثر 
انعداـ حماية حقوؽ المؤلؼ الفكرية أو اإلبداعية، وما يرافقيا مف اضطراب 

ـ وجود األخالقيات، والفوضى التي مف الممكف أف تعـ الحياة، في حالة عد
 تشريعات تحمي حقوؽ التأليؼ وصاحبيا.

  حماية الملكية الفكرية مشكلة قديمة -3 

قد فطف الكتياب والمؤلفوف العرب مبكرا لمسألة حماية ممكيتيـ الفكرية، حيث 
وكتاباتيـ األدبية واإلبداعية، فنرى المؤرخ العربي الكبير أبو الحسف المسعودي 

ىػ يقوؿ عف كتابو "فمف حريؼ شيئا  346في في صاحب كتاب "مروج الذىب" المتو 
ف معناه، أو أزاؿ ركنا مف بناه، أو طمَس واضحًة مف معالمو، أو بديلو أو ع

اختصره، أو نسبو إلى غيرنا أو أضافو إلى سوانا، فوافاه مف غضب اهلل ووقوع 
لمعالميف،  نقمتو وفوادح بالياه، ما يعجز عنو صبره، ويحار لو فكره، وجعمو اهلل ُمثمةً 

وعبرة لممعتبريف، وآية لممتوسميف، وسمبو اهلل، وحاؿ بينو وبيف ما أنعـ عميو مف قوة 
لى اهلل  ونعمة .. فميراقب أمر ربو وليحاذر منقمبو، فالمدة يسيرة، والمسافة قصيرة، وا 

 المصير، وباهلل التوفيؽ." 
ؾ الوقت )أواخر ولعدـ وجود قوانيف تحمي الممكية الفكرية، أو حؽ المؤلؼ في ذل

القرف الثالث اليجري، وأوائؿ القرف الرابع اليجري( فقد فويض المؤلؼ المسعودي 
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أمره هلل، يشكو إليو. وقد وردت آيات في القرآف الكريـ تشير إلى النيي عف أكؿ 
في سورة النساء: }يا أييا الذيف آمنوا ال  29حقوؽ اآلخريف بالباطؿ، منيا اآلية 

ينكـ بالباطؿ إال أف تكوف تجارة عف تراٍض منكـ وال تقتموا أنفسكـ إف تأكموا أموالكـ ب
 اهلل كاف بكـ رحيما.{ 

مف سورة البقرة: }وال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطؿ وُتْدُلوا بيا إلى  688وفي اآلية 
اـ لتأكموا فريقا مف أمواؿ الناس باإلثـ وأنتـ تعمموف.{  ََ  الحؾُّ

ذا كاف المسعودي أشار ف ي مقدمة كتابو "مروج الذىب" إلى حقو األدبي أو وا 
الفكري، ومحاولة حمايتو عف طريؽ العبارة السابقة، ف ف كثيرا مف الناشريف اآلف 

( مثؿ "ُيمنع نسخ أو copyrightيكتبوف عبارات شبيية في صفحة حقوؽ التأليؼ )
فيو استعماؿ أي جزء مف ىذا الكتاب، بأي وسيمة تصويرية أو إلكترونية بما 

التسجيؿ الفوتوغرافي والتسجيؿ عمى أشرطة، أو أقراص أو حفظ المعمومات أو 
 استرجاعيا دوف إذف خطي مف الناشر." 

وفي مجاؿ الترجمة بدأت تظير عبارات شبيية في كتب الترجمة، مثؿ "حقوؽ 
 الترجمة العربية مرخص بيا قانونيا مف المؤلؼ." 

 
   ملكية الفكريةلحماية ال صعوبة الممارسة الفردية -4

وقد شيدت المراحؿ المبكرة مف إنشاء النظاـ الدولي لحؽ المؤلؼ صعوبة في 
الممارسة الفردية لبعض الحقوؽ، واتضح أف الممارسة الفردية ليذه الحقوؽ مسألة 
غير عممية، ومف ىنا نشأت الجمعيات، أو شركات اإلدارة الجماعية التي تمعب 

لممبدعيف في تحصيؿ حقوقيـ، ولعؿ جمعية المؤلفيف دورا ميما ومفيدا جدا بالنسبة 
مف أوائؿ الجمعيات التي تتولى  6777والممحنيف التي تأسست في باريس عاـ 

 اإلدارة الجماعية لحقوؽ المبدعيف. 
وعمى الرغـ مف أف االىتماـ بالممكية الفكرية بدأ مع الثورة الصناعية األولى في 
أوروبا، حيث تعددت االبتكارات واإلبداعات التي أسيمت بشكؿ فعاؿ في النمو 
االقتصادي في البمداف الصناعية الكبرى، إال أف الثمانينيات والتسعينيات مف القرف 
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بير التشريعية في حقؿ حماية حؽ المؤلؼ العشريف شيدت موجة واسعة مف التدا
فضال عف إقرار قوانيف عديدة، أو تعديؿ القوانيف القائمة، وخاصة في مجاؿ حماية 

 .وقواعد البيانات الكمبيوتربرامج 

  قوانين حماية الملكية الفكرية فى مصر -5

ب صدار حماية حؽ المؤلؼ في  6954لسنة  354في مصر صدر القانوف رقـ 
. ثـ صدر القانوف رقـ اآلداب و  الخاص ب صدار  2112لسنة  82الفنوف والعمـو

(. 6954لسنة  354قانوف حماية الممكية الفكرية، فألغى القانوف السابؽ عميو )
( خمسوف مادة تتعمؽ بحقوؽ 51( منيا )مادة 216واشتمؿ القانوف الجديد عمى )

مصنيؼ، والمصنؼ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة. وقد فريؽ ىذا القانوف بيف ال
الجماعي، والمصنؼ المشترؾ، والمصنؼ المشتؽ، ومنتج المصنؼ السمعي أو 
السمعي البصري، والفمكمور الوطني، كما تحدث ىذا القانوف عف المؤلؼ، وفناني 
األداء، ومنتج التسجيالت الصوتية، واألداء العمني، فضال عف تعريفو لالبتكار، 

وما يتمتع بو فنانو األداء، ومنتجو التسجيالت والممؾ العاـ، والنسخ والنشر، 
 . خاصةالصوتية، وىيئات اإلذاعة، مف حقوؽ مالية 

مف ىذا القانوف عمى أف يتمتع المؤلؼ  643وعمى سبيؿ المثاؿ نصت المادة رقـ 
وخمفو العاـ، عمى المصنيؼ، بحقوؽ أدبية أبدية غير قابمة لمتقادـ أو لمتنازؿ عنيا. 

 ؽ ما يمى: وتشمؿ ىذه الحقو 
 أوال ػ الحؽ في إتاحة المصنيؼ لمجميور ألوؿ مرة. 

 ثانيا ػ الحؽ في نسبة المصنيؼ إلى مؤلفو. 
ثالثا ػ الحؽ في منع تعديؿ المصنيؼ تعديال يعتبره المؤلؼ تشػوييا أو تحريفػا لػو، وال 
ف يعػػد التعػػديؿ فػػػي مجػػاؿ الترجمػػػة اعتػػداًء إال إذا أغفػػػؿ المتػػرجـ اإلشػػػارة إلػػى مػػػواط

 الحذؼ أو التغيير أو أساء بعممو لسمعة المؤلؼ ومكانتو. 
وقػػد أوضػػحت الالئحػػة التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف، الجيػػات أو األمػػاكف أو المكاتػػب التػػي 

 يمكف الرجوع إلييا في ىذا الخصوص، وىي:
  وزارة الثقافة ومقرهمكتب حماية حؽ المؤلؼ. 
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  ىيئػػة تنميػػة صػػناعة  ومقػػرهنػػات ومكتػػب حمايػػة بػػرامج الحاسػػب اآللػػي وقواعػػد البيا
 .تكنولوجيا المعمومات

وتحتؿ مصر المركز األوؿ بيف الدوؿ العربية في عدد االتفاقيات الخاصة 
اتفاقية، يمييا  24اتفاقية مف أصؿ  66بالممكية الفكرية التي انضمت إلييا وتبمغ 

 المغرب، فتونس، فالجزائر، فمبناف. 
ي لمممكية الفكرية وتسوية المنازعات عاـ وعمى الرغـ مف إنشاء المركز العرب

، وميمتو تسجيؿ وحماية مصنفات الممكية الفكرية، ومف بينيا المصنفات 6998
األدبية والفنية، إال أنو يالحظ أف ظاىرة التقاضي في حقؿ الممكية الفكرية قميمة، 
بصفة عامة، في الوطف العربي. وعموما ف ف مشكمة حقوؽ الممكية مرتبطة 

توى الحضاري لممجتمع والمرحمة الحضارية التي يجتازىا، فالممكية محترمة بالمس
إلى درجة القداسة في المجتمعات المتحضرة، ومستباحة إلى حد اليواف في 

 المجتمعات المتخمفة.

 الحقوق على شبكة اإلنترنت  -6 

 ومع ظيور شبكة اإلنترنت في عالمنا، واتساع نطاؽ ثورة النشر اإللكتروني، وما
حققتو مف حموؿ جذرية، وما أبرزتو مف مشاكؿ جديدة عمى مجتمعاتنا، ووجوب 
حماية ما ينشر عمى ىذه الشبكة، مف خطر القراصنة والياكرز في ظؿ تقاعس أو 
عدـ مواكبة التشريعات التقميدية، لمسرعة التي تتطور بيا التكنولوجيا الحديثة، 

كاف البد مف التفكير في حموؿ  ولعصر المعموماتية أو انفجار المعمومات، لذا
 .قانونية تتماشى مع روح العصر التكنولوجي الجديد 

 الرقابة المركزية على الشبكة  -7

ذا كنا نتحدث عف حماية الممكية الفكرية، وحؽ المؤلؼ، عمى شبكة اإلنترنت،  وا 
ف ف ىناؾ وجيا آخر ظير مف خالؿ استخداـ تمؾ الشبكة العالمية، وىو وجو 

المركزية عمى الشبكة، فقد أصبح معروفا أف الواليات المتحدة، تحديدا، الرقابة 
تراقب كؿ شيء عبر الشبكة الدولية، وأصبح معروفا أف شركة مايكروسوفت تسمـ 
السمطات األمريكية الكود أو الشفرة الخاصة بكؿ برنامج كمبيوتر تبيعو، مما يسيؿ 
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ي أي وقت مف األوقات، ليذه السمطات مراقبة كؿ شيء، واختراؽ الشبكة ف
والحصوؿ عمى المعمومات التي تريدىا مف أي مكاف في العالـ، مف خالؿ برامج 
التجسس التي ىي عبارة عف كود أو شفرة يتـ تنفيذىا في الكمبيوتر لجمع 

 المعمومات المطموبة ونقميا سرا إلى جية أخرى تقـو بالمراقبة. 
شريعية مناسبة لحماية الممكية الفكرية لذا كاف البد مف اإلسراع في تييئة بيئة ت

في البيئة الرقمية الجديدة، واقترح البعض إنشاء منظمة رسمية تحفظ حقوؽ الممكية 
الفكرية عمى شبكة اإلنترنت، وترسيخ احتراـ حقوؽ الممكية الفكرية كأساس الـز 

عاـ لتشجيع اإلنتاج الفكري واألدبي والفني والتكنولوجي العربي، ونشر الوعي ال
بحقوؽ الممكية الفكرية، ودعوة منظمات المجتمع المدني لممساىمة في نشر وعي 

 وثقافة الممكية الفكرية. 
لمصنفات الحاسب  2112لسنة  82يوفر القانوف المصري لحؽ المؤلؼ رقـ 

سنة مف تاريخ وفاة المؤلؼ، أو مف تاريخ النشر إذا كاف  51اآللي الحماية لمدة 
  المؤلؼ شخصا معنويا.

يتمتع المؤلؼ بالحؽ وحده فى الترخيص او المنع ألي استغالؿ لمصنفو بأي 
وجو مف الوجوه سواء بالنسخ او االستخداـ أو البيع او التأجير او االعاره بما في 
ذلؾ إتاحتو عبر أجيزة الحاسب اآللي او مف خالؿ شبكات االنترنت او شبكات 

 المعمومات وغيرىا مف الوسائؿ.
 كؿ مف االتى : فويحظر القانو 

  أي نسػػخ كمػػى أو جزئػػي لمبػػرامج أو االقتبػػاس منيػػا اال بعػػد الحصػػوؿ عمػػى
 ترخيص كتابي مسبؽ مف المؤلؼ أو مف ممثمة القانوني. 

  و التعطيؿ ألية حماية تقنية يستخدميا المؤلؼ كالتشفير او غيرهأاإلزالة . 

  نفا و بيػػػػع او عػػػػرض لمبيػػػػع أولمتػػػػداوؿ أو لإليجػػػػار فػػػػي مصػػػػر مصػػػػأتقميػػػػد
 .منشورا في الخارج أو تصديره 
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  النشػػػػػػر عبػػػػػػر أجيػػػػػػزة الحاسػػػػػػب اآللػػػػػػي أو شػػػػػػبكات اإلنترنػػػػػػت او شػػػػػػبكات
المعمومػػات او شػػبكات األتصػػاالت او غيرىػػا مػػف الوسػػائؿ دوف إذف كتػػابي 

 .مسبؽ مف المؤلؼ

  االعتداء عمي أي حؽ أدبي أو مالي مف حقوؽ المؤلؼ.  
 :وبات ـالعق

ر حتى ثالث سنوات وبغرامة ال تقؿ عف خمسة يعاقب المعتدى بالحبس مف شي
آالؼ جنيو لكؿ برنامج أو ب حدى ىاتيف العقوبتيف، كما يجوز لممحكمة اف تقضي 

 ب غالؽ المنشأة التي استغميا المقمدوف أو شركاؤىـ مدة ال تزيد عمى ستة أشير.
وفى حاؿ معاودة المخالفة، يصبح الحبس وجوبيا بحد ادني ثالث شيور مع 

 ألؼ جنية ويصبح غمؽ المنشأه وجوبيا  51مالية قد تصؿ إلى  غرامة
 وتتـ في كؿ األحواؿ مصادرة النسخ المقمدة واألدوات المستخدمة فى االعتداء 

ينشر ممخص الحكـ الصادر باإلدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر عمى نفقة 
 المحكـو عميو. 

 الجزاءات المدنية: 
فى حاؿ االعتداء عمى حؽ أو أكثر مف حقوقو،  يستحؽ المؤلؼ أو مف يخمفو

الحصوؿ عمى تعويضات مدنية عما لحقو مف أضرار أدبية ومالية قد تصؿ إلى 
 مالييف الجنييات

 اتحاد كتاب اإلنترنت العرب  -8

وقد أسست في السنوات األخيرة جمعيات أىمية، ومنظمات أو ىيئات ثقافية 
إلنترنت، واتحاد كتاب اإلنترنت العرب، عربية، مثؿ الجمعية المصرية لقانوف ا

بيدؼ الحفاظ عمى الممكية الفكرية، وحقوؽ الكتياب والمؤلفيف والمبدعيف عمى 
الشبكة الدولية. وقد طالبت الجمعية المصرية لقانوف اإلنترنت بوضع قانوف 
ـ األفعاؿ غير المشروعة عمى اإلنترنت ويعاقب مرتكبيا، ومنيا جرائـ  لإلنترنت يجرِّ

 النشر التي تيدر حقوؽ الممكية الفكرية وحقوؽ المؤلؼ. 
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أما اتحاد كتاب اإلنترنت العرب، فمف ضمف أىدافو الواردة بالئحة التأسيس، 
الدفاع عف حقوؽ الممكية الفكرية لمكتاب الذيف يمارسوف كتاباتيـ رقميا وعمى شبكة 

المتعددة، لتحقيؽ  اإلنترنت، وكونت لجنة حماية حقوؽ الممكية الفكرية ضمف لجانو
 ىذه المجنة:  ىذا اليدؼ، مف مياـ

التوعية بحقػوؽ الممكيػة الفكريػة لمنتسػبي االتحػاد خاصػة فيمػا يتعمػؽ بحقػوؽ   - أ
 الممكية األدبية والفنية والنشر االلكتروني.

إنشػاء زوايػا إلكترونيػة عمػى موقػع االتحػاد تتضػمف معمومػات متعمقػة بحمايػة   - ب
كتػب محاضػرات ونػدوات وقػوانيف عربيػة ودوليػة حقوؽ الممكية الفكريػة ونشػر 

 واتفاقيات. 

إنشػػػاء قسػػػـ إلكترونػػػي لتقػػػديـ االستشػػػارات القانونيػػػة بخصػػػوص حمايػػػة حقػػػوؽ  -ج
 الممكية الفكرية والنشر اإللكتروني .

إعػػػػداد دراسػػػػات مقارنػػػػة لالتفاقيػػػػات العربيػػػػة والدوليػػػػة لحمايػػػػة حقػػػػوؽ الممكيػػػػة   -د
 الفكرية والنشر اإللكتروني. 

 إعداد دراسات مقارنة لمقوانيف العربية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية.  -ػى
 إعداد نماذج مف عقود واتفاقيات لتنظيـ العالقة بيف الناشر والمؤلؼ.  -و
تنظػػػيـ نػػػدوات ومػػػؤتمرات بخصػػػوص حمايػػػة حقػػػوؽ الممكيػػػة الفكريػػػة، وعػػػرض  -ز

 . رير التي تتناوؿ واقع االعتداءات عمى حقوؽ المؤلفيفاالتق
تعيػػيف منػػدوبيف فػػي البمػػداف العربيػػة لرصػػد أعمػػاؿ التزويػػر واإلبػػالغ عنيػػا مػػع  -ح

 التوثيؽ ما أمكف لمعموماتيـ ونشر قضايا االعتداءات عمى حقوؽ المؤلفيف. 
إعػػداد تقريػػر سػػنوي عػػف واقػػع حمايػػة حقػػوؽ الممكيػػة الفكريػػة فػػي كػػؿ البمػػداف  -ط

 بيذا الخصوص.العربية، والتنسيؽ مع منظمات المجتمع المدني 
 إنشاء سجؿ الستقباؿ الشكاوى المتعمقة باالعتداءات عمى حقوؽ المؤلفيف.  -ؿ
 

 تيسير وسائل الحماية  -9
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أخيًرا لتيسير وسائؿ حماية الممكية الفكرية، سواء في الواقع العادي، أو الواقع 
 االفتراضي عمى شبكة اإلنترنت، ىناؾ عدة سبؿ يمكف تفعيميا منيا: 

اشػػػػر مػػػػع المؤلػػػؼ لحمايػػػػة حقػػػػوؽ المؤلػػػؼ األدبيػػػػة و الماليػػػػة. ومػػػػف تحػػػالؼ الن - أ
المحتمؿ أف يؤدي ىذا التحػالؼ إلػى تحويػؿ عميػؽ فػي بنيػة العػالـ اإللكترونػي، 
حيػػػث ستتضػػػاعؼ كفػػػاءة األنظمػػػة األمنيػػػة اإللكترونيػػػة التػػػي تسػػػتيدؼ حمايػػػػة 

 الكتب اإللكترونية وقواعد البيانات. 

اوى القضػػائية عمػػى الطػػرؼ، أو األطػػراؼ، إيجػػاد سػػبؿ لمتقاضػػي أو رفػػع الػػدع  - ب
المعتديػػة عمػػى حػػؽ المؤلػػؼ والحقػػوؽ المجػػاورة. مػػع تبسػػيط اإلجػػراءات القانونيػػة 

 في ىذا الشأف.

االتفػػاؽ مػػع الشػػركات مػػوفرة الخدمػػة ، بتجميػػد الموقػػع أليػػاـ أو أسػػابيع، إذا ثبػػت  -ج
ير نشػػر مػػادة مسػػروقة، أو حػػذؼ عضػػوية مػػف ثبػػت فػػي حقػػو السػػرقة، أو التشػػي

بػػو، واالعتػػذار لممؤلػػؼ أو المبػػدع الحقيقػػي، وفػػي حالػػة التكػػرار يمكػػف اسػػتخداـ 
 الحؽ القانوني برفع دعوى والمطالبة بالتعويض المادي أو الحبس أو بكمييما. 

قامػػة النػػدوات والمػػؤتمرات  -د نشػػر ثقافػػة الممكيػػة الفكريػػة، ونشػػر الػػوعي العػػاـ بيػػا، وا 
وخاصػة فػي البمػداف الناميػة، ووضػع إطػار التي تنشر وترسخ مثؿ ىػذه الثقافػة، 

 منيجي لتدريس موضوعات الممكية الفكرية، مما يزيد الوعي بأىميتيا. 
فرض أنظمة الحماية الرقمية التي تعطي لمجياز الذي يقػـو بتنزيػؿ الممفػات مػف  -ىػ

 اإلنترنت، كودا أو شفرة معينة، تسمح بفتح ىذه الممفات عمى ىذا الجياز فقط.

 أم سرقة؟ ساقتبا -11

أف اإللتباس في قضايا الممكية الفكرية في مصر أسبابو  وفيؤكدكثير مف الكتاب 
مع  -أخالقية وليست قانونية ألف ثقافة حؽ المؤلؼ ليست موجودة في مجتمعنا

وىذا ما يجعؿ الناس تسطو عمى أعماؿ بعضيـ البعض، والشؽ  -األسؼ الشديد
الت تكوف فعاًل إدعاءات بغرض الشوشرة الثاني لألزمة األخالقية أف أغمب الحا

دوف وجو حؽ وأحيانًا تكوف تصفية حسابات قديمة، ومف الناحية القانونية ال أعتقد 
والقى  2111أف ىناؾ مشكمة ألف الدولة سنت قانونًا لحماية الممكية الفكرية سنة 



 15 

ذا كانت ىناؾ مشاكؿ في تطبيقو  يرجع أف ذلؾ  فاعتقداستحساف النخبة والعامة، وا 
لغياب ثقافة حؽ المؤلؼ. وىناؾ مف يرى أف أحد األسباب الرئيسية لألزمة أف 
الكتابة أصبحت مينة مف المينة لو وأف ىناؾ مئات المؤلفيف الشباب معظميـ 
غير موىوبيف وىذا الجو يفرز الكثير مف المدعيف وطالبي الشيرة، وعمى سبيؿ 

أجنبية، وتحصد جوائز، والمؤلؼ  المثاؿ ىناؾ أفالـ يتـ نقميا بالنص عف أفالـ
الحقيقي يواجو قضايا مدعي الشيرة. إف اإللتباس في قضايا الممكية في مصر فاؽ 

مف الصعب تحديد صاحب الحؽ، ألف السارؽ ال  -مع األسؼ  -وأصبح كؿ حد 
ينشر النص المسروؽ بحذافيره، لكنو يغير تفاصيمو ويضيع مالمحو مما يسبب 

ؽ ميما كانت متخصصة، والمشكمة تكمف في سرقة الفكرة االلتباس لجية التحقي
. أخيرًا ف ف ىناؾ وليس النص فمف السيؿ كتابة سيناريو ومف الصعب ابتكار فكرة

مف التباسات قضايا الممكية الفكرية، مؤكدًا أف القانوف بريئة الدولة يرى أف مف 
لحماية حؽ المكتب الدائـ »مف خالؿ وزارة الثقافة  أتواضح، كما أنيا أنش

ضـ في عضويتو مندوبيف عف وزارتي الخارجية والداخمية والنقابات الذي ي« المؤلؼ
الفنية والجمعيات والمؤسسات الميتمة باإلنتاج الذىني في مصر، وقد بدأ عممو عاـ 

وىذا المكتب يحمي أي مصنؼ فني سواء سيناريو أو أغنية أو حتي قصة  6986
نسخ ويعطي صاحبيا شيادة إبداع كما يعطيو يأخذ مف العمؿ ثالث  ثقصيرة حي

ورقة بخاتـ وزارة الثقافة، وىذه الفكرة أخذىا المكتب مف كؿ  ىنسخة مختومة عم
 األزىر الذي كاف يختـ سيناريو المسمسالت الدينية صفحة صفحة لمنع تحريفيا

 
 

 الملكية الفكرية غياب ثقافة  -11

تصاد أو يركد ويتراجع اإلبداع في غياب ثقافة الممكية الفكرية يتحجر االق
واالبتكار ويفتقر المحيط التجاري إلى اإلسثتمار األجنبي المباشر، وسعيًا إلى جعؿ 

 -:الشروع فيما يمي الممكية الفكرية مف األصوؿ اإلستراتيجية يحتـ عمينا 
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استمرار تقييـ الوضع الراىف ألصوؿ الممكية الفكرية و أعداد إستراتيجية وطنية 
دماجيا مع السياسات العممية والثقافية والتجارية واالقتصادية بشأف ا لممكية الفكرية وا 

إتاحة حوافز وجوائز لممخترعيف والمؤلفيف و تنمية الموارد البشرية  والتعميمية و 
يو خصبة تسمح بنمو ثقافة الممكية توتطوير إدارات الممكية الفكرية و إرساء بنية تح

  الفكرية
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