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 :قدمةم
إن حق المؤلف حق طبيعي ولصيق بشخصه وإنسانيته، لـذا فقـد كفلتـه جميـع                

تشريعات الملكية الفكرية والمعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة بـذلك، وتكـاد           

تجمع جميع النظم القانونية السائدة في العالم، على أن الملكية الفكرية هي النـوع              

التـي يكفلهـا القـانون      )  وملكية غير المنقول   ملكية المنقول ( الثالث من الملكيات    

 .ويحميها

 المنظمة في القوانين الوطنيـة والسـوابق        المبادئ العامة وقد تمت بلورة كثير من      

القضائية واالتفاقات الدولية، ولكن التقدم التقني المتسارع الخطى والعولمـة التـي    

 عن المنافع الناجمة    أنشتنتظم عالم اليوم وتبادل المنافع بين الدول والشعوب وما ي         

عن هذا النشاط اإلنساني المستمر يجعل حماية الملكية الفكرية أمـرا ضـروريا،             

ويقتضي تطويرا لمفهوم الحماية في النطاق الوطني والدولي للقوانين المتعلقة بـه            

 .وتبسيط إجراءات تلك الحماية

 

 المؤلف وكذلك   وهنا فقد حرصت تشريعات الملكية الفكرية والقوانين الخاصة بحق        

 الالزمـة والمالئمـة   المعاهدات الدولية الخاصة بذلك على كفالة الحماية القانونية         

، وذلك من اجل ضـمان حمايـة وسـالمة          المادي واألدبي لحقوق المؤلف بشقيها    

المصنفات المحمية من أية تحريفات أو تشوهات أو أضرار قد تصـيبها، وكـذلك              

 .تضمان حقوق المؤلف على هذه المصنفا

وقد قررت قوانين حقوق المؤلف وسائل عدة لحماية المؤلف ومصنفاته مـن أيـة              

 -:اعتداءات، وتتباين هذه الوسائل تبعا لعدة اعتبارات
 

 .طبيعتها -١

 .وسائل وإجراءات تطبيقها -٢

 .مدى قوة وشدة ردع المعتدين -٣

 .نوع المصنف الذي وقع االعتداء عليه -٤

 .وقت استعمالها -٥



 ٢

قانونية التي يمنحها القانون للمؤلـف لحمايـة نتاجـه          وتتمثل وسائل الحماية ال   

 -:الفكري في نوعين بحسب محل الحماية وهما

 

 :الحماية الوقائية: األولى

        ومحلها المصنف الواقع عليه االعتداء كونه النتيجة الحتمية لالعتداء الواقع          

على حق المؤلف، إذ نص القانون على وسائل الحمايـة الوقائيـة علـى          

 -:لنحو التاليا

 . حظر النشر للمصنف المقلّد-١ 

 . إتالف المصنف المقلّد-٢ 

 . الحجز على المصنف المقلّد-٣ 

 :الحماية العالجية: الثانية

              محلها الشخص المعتدي، كونه مرتكب فعل االعتداء أو المخالفة التي لحقت           

ت المترتبة على هذه    بحق المؤلف، وبهذه الحالة فقد حدد القانون الجزاءا       

 -:المخالفات والتي تتمحور في صورتين

 أو االثنتين معا،    ةويتمثل بعقوبتي بالحبس أو الغرام    : الجزاء الجنائي  ) أ

إذا ما تم ارتكاب أي من األفعـال التـي حـددها          

 مخالفة ألحكامه، ونـص علـى       القانون واعتبرها 

المعاقبة عليها جزائيا بعقوبة الحبس أو الغرامة أو        

 .قوبتين معا في حاالت محددة حصرابالع

ويتمثل بالتعويض الذي يلتزم به المعتدي على حـق         : الجزاء المدني  ) ب

المؤلف أو مرتكب أي من المخالفات التي نص        

 .عليها القانون
 

 بادئ ذي أوفيما يلي شرحا مستفيضا عن الحماية المدنية لحق المؤلف، على أن أبد     

 .حق المؤلف على ءبدئ بلمحة سريعة لصور االعتدا

 



 ٣

 

 :صور االعتداء على حق المؤلف
 :إن االعتداء على حق المؤلف له صور متعددة وهي كالتالي

 

 ):Plagiarism(االنتحال / السرقة األدبية  )١
، مع إدخـال    ياًئ أو جز  والسرقة األدبية هي تقديم مصنف الغير أو عرضه كلياً        

لـى شـكله أو     بعض التحويرات عليه بإضفاء بعض اإلضافات والتعديالت ع       

مضمونه، وكذلك يعتبر من قبيل السرقة األدبية، االقتباس من مصنفات أصلية           

وتضمينها لمصنف جديد أو التعبير عن تلك األفكار المقتبسة بمفهـوم جديـد،             

وضعها بـين   كما أن   كما لو كانت هذه األفكار من صنيع لبه وبنات أفكاره، و          

دان مرتكبها بـالغش والتضـليل                  يدي الجمهور، يعتبر انتحاال وسرقة، كما وي      

)Deception (          ويعتبر معتديا على حق المؤلف، إذا ما كان المصنف األصلي

 .الذي تم االقتباس منه يتمتع بالحماية

 

 :Counterfeiting)(تقليده / تزييف المصنف) ٢
     ويقع هذا النوع من االعتداء على حقوق التأليف فـي المصـنفات غيـر             

شكل مباشر أو غير مباشر، فالنسخة المقلدة هـي         بالمشمولة بالحماية سواء    

الحقيقي بغض النظـر    / نسخة صنعت بأسلوب يمس حق المؤلف األصلي        

 .عن طريقة أو شكل إنتاجها

 

 ):Piracy(القرصنة الفكرية ) ٣
ة استنساخ المصنفات المنشورة والتي تتمتع بالحمايـة دون         صنرلقوتعني ا  

  .ق وبيعها بالخفاء أو بطريقة غير رسميةترخيص مسب

 

 
 



 ٤

 ):Distortion(تحريف المصنف ) ٤
   ويعني التحريف تشويه فحوى المصنف ومضـمونه والمغـزى الحقيقـي           

والرئيسي أو صورة التعبير عنه، ويتم التشويه بإدخال بعـض التغييـرات            

 عليه،  عليه إما بالحذف أو باإلضافة أو بهما معا، وإدخال بعض التحويرات          

 وكـذلك   وشـهرته، ويطال هذا النوع من االعتداء شرف المؤلف وسمعته         

اإلضرار بالمصنف نفسه من الناحية المالية حيث تـبخس قيمتـه الماديـة             

 . واألدبية

 

 -:الحماية المدنية
إذا ما نظرنا إلى حق المؤلف، نجده يتألف في معظمه من حقوق معنوية أكثر منها 

ج أفكاراً وإبداعات تسمو وترقى على الناحية المادية، لذا فالمؤلف إنما ينت. مادية

تطغى الناحية المعنوية على المادية، من هنا جاءت الحماية المدنية للحفاظ على 

 موضوع هذه –الناحيتين معا، لهذا فقد أفردنا المبحث التالي للحماية المدنية 

 .المحاضرة

 

 :الجزاء المدني

ات الخاصة بالملكية الفكرية والمتعلقة بحق المؤلف كما أسلفنا، فإن جميع التشريع

  ووقائية، أوجدت نوعين من وسائل الحماية بحق المؤلف الخصوص،على وجه 

 .عالجيةأخرى 

 

فإذا لم تجِد نفعاً الوسائل الوقائية لمنع االعتداء وردع المعتدي عن السدور في غيه 

مخالفاته ألحكام القانون، وتماديه في التعدي على حقوق المؤلف واالستمرار في 

بهذه الحالة يتم اللجوء إلى الوسائل العالجية، كحل نهائي بعد فشل الوسائل 

 بحالة عدم توفر عنصر الضرورة، فيكون إال انه يتم اللجوء إليها ابتداء. الوقائية

 اللجوء إلى الوسائل العالجية بداءة اكثر نجاعة وفاعلية، ألن من أحد العوامل أو 

 



 ٥

س الذي يترتب عليها تحديد نوع وسيلة الحماية كما أثرنا سابقاً وقت األس

 .استعمالها
 

وتنقسم الوسائل العالجية إلى جزاءين مدني وجنائي وسنعرض للشق المدني، 

الجزاء المدني الذي ينحصر أساسا في التعويض عن االعتداء على حق بالمتمثل 

 .المؤلف

 معنوياً أكثر من أنه مادياً، فموضوع الحق فلو نظرنا إلى حق المؤلف لوجدناه حقاً

جملة من األفكار واإلبداعات الفكرية فهذه التجليات الفكرية، وثمار هذا العقل 

الفريد ترقى وتسمو على المادة والذي لو كان كذلك، لوِضع المؤلف والشاعر 

 والمفكر في عداد المهن األخرى وعليه فإن االعتداء على حق المؤلف ينتج عنه

غالباً ضرراً غير مادي أو ضرراً معنوياً يمس شخص المؤلف وكيانه، ويمس 

مكانته االجتماعية، فاالعتداء على حق المؤلف بأي صورة من صور االعتداء 

 كالتحريف أو التشويه تسيء إلى سمعة المؤلف وشرفه ،التي سبق وان بينّاها

 .واعتباره

 

 أو لم تؤدي إلى المؤلف،سمعة إال أن التصرفات التي ال تنطوي على مساس ب

ال تعد اعتداء على شخصية المؤلف وال ينتج ضرراً مادياً للمؤلف، . ضرر مادي

 الخطأ في ترقيم  مثلومن هذه التصرفات األخطاء اللغوية واألخطاء المطبعية،

 .صفحات المصنف وغيرها من التصرفات التي من هذا القبيل

 

 :حق المؤلف إلى حالتينويمكن تقسيم االعتداء الواقع على 

 :  إذا ما وقع االعتداء من قبل شخص تربطه بـالمؤلف عالقـة تعاقديـة              -١

وبهذه الحالة يتم مطالبة المعتدي بـالتعويض وفقـاً لقواعـد المسـؤولية             

 .التعاقدية

 

 



 ٦

 

:            إذا ما وقع االعتداء من قبل شخص ال تربطه بالمؤلف رابطـة تعاقديـة         -٢

الغير، وهنا تتم مطالبة المعتدي بـالتعويض وفقـاً         أي وقوع االعتداء من     

 .لقواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن خطأ الغير

ويجب على المؤلف لإلدعاء بوقوع اعتداء على حق من حقوقه المادية أو األدبية 

 إلحاق األذى ، مثلأن يثبت وقوع خطأ من الغير نتج عنه ضرراً) المعنوية(

بين مدى جسامة الضرر الذي لحق ياألدبية أو المالية وان بسمعته وانتهاك حقوقه 

 التي كفلها له قانون  على حقوقهبه والتعويض الذي يطلبه لجبر الضرر الواقع

 .حماية حق المؤلف ورعاها بحمايته

 

 :ني ينقسم إلى نوعيند فإن التعويض أساس الجزاء الماًإذ

ؤلف وما فاته من كسب  ويعبر عن الخسارة التي لحقت بالم:تعويض مادي) أ

 .نتيجة الضرر الواقع، وهذه قاعدة عامة

يعبر عن مدى الضرر واألذى النفسي الذي لحق : أدبي/ تعويض معنوي ) ب

 المؤلف شخصيةبالمؤلف فهو يقوم أساساً على 

المتضرر لما أنتجه الضرر من مساس بسمعته 

فهو مقرر . وشرفه واعتباره ومكانته االجتماعية

وقع الضرر المعنوي الذي ال يمكن للتخفيف من 

للتعويض المادي إزالته تماما، وإنما تخفيفه قدر 

 .اإلمكان

 

 :من هنا نتوصل إلى أن الجزاء المدني يتمثل في ثالثة عناصر

 .أن يكون وقوع الضرر محققاً/ تحقق وقوع الضرر -١

 .طرق التعويض -٢

 .تقدير التعويض، وأسس تقديره -٣

 .صر بشيء من التفصيلعرض لكل واحد من هذه العنانوس



 ٧

 

 .الضرر الناتج عن االعتداء على حق المؤلف )١

إن عنصر الضرر المترتب على فعل االعتداء على حق المؤلف عنصر 

ضروري وشرط أساسي للجزاء المدني المتمثل بالتعويض، وبالرجوع 

أذى يصيب الشخص في حق : " إلى معنى الضرر فقد عرفه الفقهاء بأنه

ولتوفير عنصر الضرر ." ب مصلحة مشروعةمن حقوقه أو قد يصي

 -:البد من أن تتوافر فيه عدة شروط، وهي ان يكون الضرر

 

 ليستطيع         واقعياً ومادياً محسوساًن يكون الضرر أ: ثابـت يقـينياً - أ

المؤلف إثباته، وكذلك لتتمكن المحكمة من التثبت 

 . منه دون عناء

 أي أن يكون الضرر مباشراً،أن يكون الضرر : مباشــــراً - ب

الناشئ مترتب ونتيجة طبيعية لفعل االعتداء، 

 ويدخل تقدير عنصر المباشرة لفعل االعتداء الذي

ترتب عليه الضرر في السلطة التقديرية لقاضي 

 دعوى أو مسألة كلوذلك تبعاًَ لظروف . الموضوع

 .على حدة

 

 الفعل والنتيجة توافر العالقة السببية بينت أن :توافر العالقة السببية) ج

أي بين فعل االعتداء والضرر الالحق 

بالمؤلف لمساس الضرر بأحد من حقوقه 

ومعناه أن يكون . التي كفلها له القانون

الضرر المترتب على فعل االعتداء نتيجة 

طبيعية وبديهية لفعل االعتداء على أي من 

 .حقوق المؤلف

 



 ٨

يع اآلراء الفقهية والرأي الراجح  الضرر الذي قال به جملالفتراضأما بالنسبة أن 

فمفاده يمكن أن يكون أن الضرر الذي يلحق بحقوق المؤلف مفترضاً، أي عدم 

اشتراط توافر عنصر اليقين، أي يكفي أن يكون الضرر الواقع على حق المؤلف 

على حق المؤلف مفترضاً دون الوصول إلى حد اليقين ليتمكن المؤلف من رفع 

 . هذا الصدديدعوى ف

 

 :  طرق التعويض-٢
إن الهدف الرئيسي واألوحد من الجزاء المدني المتمثل في تقرير التعويض عن فعل             

االعتداء على حق المؤلف، وللتعويض نوعان، حيث يتم تحديد التعويض الواجـب            

تطبيقه وتقديمه للمؤلف الذي قد لحق به الضرر تبعاً لنوع الضرر الواقع، وبحسـب              

 .لمواد المتضررةطبيعة الضرر الناجم وا
 

  -: التعويض العيني-:النوع األول

سنداً لقواعد المسؤولية التقصيرية فان هذا النوع من التعويض يقوم أساساً على إزالة             

 الوضع لما كان عليه سابقاً قبل وقوع فعل االعتداء أو الخطأ الـذي              إعادةالضرر و 

 التعويض النقدي   عن نجم عنه الضرر، وهذا النوع من التعويض ما يفضله المؤلف         

وهـذا  ) قدر اإلمكان   ( أو بمقابل ألنه يهدف إلى إزالة الضرر أصالً  وكأنه لم يكن             

 .افضل من أن يعطى للمؤلف مبلغاً مالياً مع اإلبقاء على الضرر

وللتعويض العيني لمدة صور تختلف بحسب طبيعة المصـنف الـذي وقـع عليـه               

 .رر الضعنه بإزالةاالعتداء المراد التعويض 

 

 -: التعويض غير العيني-:الثانيالنوع 

والتعويض غير العيني هو التعويض غير المباشر لوقوع فعل االعتداء، األمر الذي            

 بإزالة الضرر و إصالحه بإعادة الوضع على ما كان          ييتعذر معه الطلب من المعتد    

الح ما  في هذه الحالة من طلب القاضي من مرتكب الضرر إص  فال فائدة عليه سابقاً،   

 أن   سوى الحالةلحق المؤلف وحقوقه من أضرار فال يكون بإمكان القاضي في هذه            



 ٩

يحكم بالتعويض النقدي، بدفع مبلغ مالي يقرره قاضي الموضوع، مـا لـم يطلـب               

ـ   المؤلف المتضرر بتعويض من غير المال وعليه فان التعـويض             أو  يغيـر العين

ر وعدم إمكانية وعدم جـدوى الحكـم        ذ إليه عند تع   يتم اللجوء التعويض المالي إنما    

 . ، إذن فهو الوسيلة البديلة والنهائية عند استحالة التعويض العينيبالتعويض العيني

 

إال أن هذه الوسيلة وعلى الرغم من الشعور لدى القارئ ببساطتها                

 تقديرية موراًال تخلو من الصعوبة والتعقيد، ألنها أ" الحكم بالتعويض النقدي " 

وتدخل في سلطة القاضي التقديرية وقناعته الشخصية، إذ تكمن صعوبة هذه الطريقة 

أي تحديد المقابل النقدي " بالتعويض إلى صعوبة تقدير التعويض، أي تحديد مقداره 

 عما لحقه من ضرر اإلمكان والذي يمكن معه تخفيف ووطئ الضرر المعنوي قدر 

 ".و ما فاته من كسب

 

يطبق على الكافة بنفس المقدار وليس له سقف، ويختلف         ) تسعيرة  ( تعويض ليس   فال

 متباينة ولـو تسـاوى فعـل        أن األضرار من مؤلف آلخر ومن مصنف آلخر، كما        

االعتداء، وذلك الن وقع الضرر وشدة وطأته تختلف من شخص آلخر، كما يـدخل              

تداء، وجسامة الضـرر    في تقدير التعويض الظروف والمالبسات المرافقة لفعل االع       

 . الذي لحق بالمؤلف والمصنف على السواء

 

 -: تقدير التعويض-٣

 -:لقد بينا سابقاً بان الضرر الواقع على حق المؤلف ينقسم إلى قسمين

 . ويتمثل في الخسارة التي لحقت المؤلف و ما فاته من كسب:ضرر مادي) أ

 وشرفه واعتباره ومكانته  ة المؤلف   يتمثل في اإلساءة إلى سمع    و :ضرر معنوي ) ب

 .الجتماعية واألدبيةا

 

 نا أيضاً بان سلطة تقدير التعويض مناطة حصراً بالجهة القضائية، فهـي              ولقد بي

وحدها من تستطيع تقدير هذه األضرار إال أن الصعوبة في تقدير التعويض تكمن             



 ١٠

  تعتريهـا   والتـي  أي تقدير التعويض عن الضرر المعنـوي      / في الشق المعنوي    

صعوبة كبيرة، لصعوبة تحديد التعويض بشكل دقيق نظراً الن تقدير التعـويض            

المعنوي إنما يكون عن أمور معنوية غير ملموسة، ال سيما وان الصعوبة تتزايد             

باجتماع الضررين المادي والمعنوي، مما يحمل القاضي على الحكم بهمـا معـاً             

 .ا و أخر لذاكدون تفصيل أو تفريق بينهما أو دون تخصيص جزء لهذ
 

وبالرجوع إلى التشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية بوجه عام، وتشريعات          

حماية حق المؤلف بوجه خاص وخاصة تلك التي تنص على التعـويض النقـدي              

 أحالـت فبعض التشريعات   . للمؤلف المتضرر، فقد وضعت معايير أسس متباينة      

الخصوص، وبعضها حددته بناء علـى      مسالة تقدير التعويض للقواعد العامة بهذا       

 -:جسامة الضرر الواقع آخذة بعين االعتبار عدة اعتبارات منها
 

 .)المركز االجتماعي(المكانة األدبية والثقافية  )١

 .مدى التأثير على سمعته وشرفه )٢

 .الخطأ الذي قام به المعتدي )٣

 .الربح الذي جناه المعتدي جراء فعله )٤

 .مقدار الكسب الفائت )٥

 .  الذي لحق بالمصنف وبقيمته األدبية والماليةحجم الضرر )٦
 

 تجـاوزه، أي ال     زوهنالك تشريعات قد وضعت حداً أدنى للتعويض األدبي ال يجو         

 الحكم بأدنى منه إذا ما تم االعتداء على حقوق معينه من حقـوق المؤلـف،             زيجو

أدبي وتضمنت فقـط الحكـم      / وتشريعات لم تعترف أصال بوجود ضرر معنوي        

 المادي آخذة بالطرح القائل بان االعتداء الذي يكون محالً للتعويض هـو             بالضرر

 .ماليةالذي يسبب أضراراً 
 

إلى انه بإجراء مفارقة سريعة بين االعتبارات واألسس التي اعتمدتها تشـريعات            

 -:ثالث اعتبارات رئيسيةب إجمالها يمكنالمؤلف وقوانين حق 



 ١١

 .يهالمعتدى عل/   اعتبارات خاصة بالمؤلف  ) أ

 .المعتدى عليه/ اعتبارات خاصة بالمصنف  ) ب

 .اعتبارات خاصة بالربح الذي جناه المعتدي من اعتداءه)  ج

 .وفيما يلي تفصيل لهذه االعتبارات

 -:المعتدى عليه/ االعتبارات الخاصة بالمؤلف ) أ

 -:فاالعتبارات الخاصة بالمؤلف عديدة، ويمكن إجمالها بما يلي

 .افي والعلمي والفني للمؤلفالمركز االجتماعي والثق .١

 مدى تـأثير فعـل االعتـداء بشـرفه         و/ مدى الضرر الذي لحق بسمعته       .٢

 .ومصداقيته األدبية

 .جسامة االعتداء على حقوقه المالية واألدبية .٣

 .تخصص المؤلف .٤

 .شهرة المؤلف .٥

 

 :محل االعتداء/ االعتبارات الخاصة بالمصنف المعتدى عليه ) ب

 -:ومن هذه االعتبارات

 .قيمة األدبية والعلمية والفنية للمصنفال .١

 .مدى وحجم انتشار النسخ المقلدة .٢

 

  -:االعتبارات الخاصة بالربح الذي جناه المعتدي) ج

حيث يدخل في اعتبار القاضي لدى حكمه بالتعويض األربـاح التـي جناهـا              

المعتدي جراء اعتداءه، والتي تدخل أيضا في تقدير الكسب الفائت الذي يشكل            

 . مهما وال يتجزأ من مبلغ التعويضجزءا
 

 

 

 



 ١٢

 

 ال بد من التطرق إلى حيثية مهمة تلقي بنفسها وبكل ثقل وثقة جدلية حمايـة                وختاماً

، والسؤال  ي وسائل النشر والبث الحديثة في زمن رقمي يزداد تسارعاً         فحق المؤلف   

 اآلن، كيف يمكن لحق المؤلف أن يساير التقدم التكنولوجي؟ 

ل حق المؤلف والحقوق المجـاورة بصـورة هائلـة بفضـل التقـدم            لقد توسع مجا  

التكنولوجي الذي شهدته مختلف العقود األخيرة والذي أدى إلى اسـتحداث وسـائل             

 أو  الساتاليتجديدة لنشر اإلبداعات بمختلف طرق االتصال العالمية مثل البث عبر           

ر وجه للتطـور    وكان توزيع المصنفات عبر شبكة اإلنترنت آخ      . األقراص المدمجة 

حيث تتابع المنظمـات    . الذي ال يزال يثير تساؤالت جديدة ذات صلة بحق المؤلف         

 من خالل المعاهدات واالتفاقيات التي      الشأنالعالمية ذات العالقة واالختصاص بهذا      

تعنى بتنظيم حق المؤلف الحوار الجاري على الصعيد الدولي بغية إرسـاء معـايير          

في الفضاء اإللكتروني، وقد وضعت معاهدتي الويبو لحق        جديدة لحماية حق المؤلف     

" المؤلف، والويبو لألداء والتسجيل الصوتي والمعروفتين في كثير من األحيان باسم            

قواعد دولية ترمي إلى منع النفاذ إلى المصـنفات اإلبداعيـة أو            " معاهدتي اإلنترنت 

خرى دون تصريح مسـبق     االنتفاع بها على شبكة اإلنترنت أو الشبكات الرقمية األ        

 يمكن القول بأن دراسة الحماية القانونية لحقوق المؤلف في العالم، ال سيما في              بذلك

 ألنهاظل شبكة اإلنترنت، تدفعنا إلى استخالص نتيجة غير واضحة بالضرورة نظراً          

أوالً انـدراج حقـوق المبـدعين، أي        : محصلة التأمل في حقيقتين متناقضتين وهما     

طار حقوق اإلنسان األساسية وثانياً، التراجع المتزايـد فـي جـوهر            المؤلفين في إ  

 .الحقوق المعترف بها للمخاطبة بالملكية الفكرية

إن انتقالنا إلى صفوف الدول المتقدمة ليس خياراً بل واجباً وطنياً، وذلك يتطلب على              

غم كل  األقل تأسيس وتفعيل أفضل نظام للملكية الفكرية، وال سيما لحقوق المؤلف، ر           

 .التحديات التي نواجهها في عصر التقنيات

وخالصة القول فإن حماية حقوق المؤلف تعد شرطاً الزماً لتشجيع اإلبداع الـوطني             

 . وتجذب التقنيةاالستثماروهي البيئة التي تستقطب 


