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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 الحضور الكريم،أيها 

 ...اسعد اهللا أوقاتكم بكل خير

لدعامة األساسية  اإلنسان عن غيره من الكائنات هو إبداعه وابتكاره الفكري، فالفكر هو ازما يمي
سب بل في االستفادة منه على نطاق البشرية ها، وقيمة الفكر ليست في وجوده فحلتقدم األمم ورقّي

جمعاء، وقد برزت ضرورة حماية الفكر بكل أصنافه مع انتشار وسائل االتصال الحديثة والتي 
 وال شك أن حق المؤلف هو األرضية .يصعب بوجودها حماية أنواع اإلنتاج الفكري المختلفة

 .الصلبة لحماية هذا الفكر بشتى صوره

المستويين الدولي والمحلي، وازداد هذا  على باهتمام واسع حق المؤلفية موضوع حماوقد حظي 
بمختلف طرق االتصال الفكرية  اإلبداعات من المصنفات لنشر ةديدج أنواعاالهتمام بعد ظهور 

 . والتي تدخل ضمن المجاالت المختلفة لحق المؤلفالعالمية

 تعديل بعض وأ ةديدجة وضع تشريعات  والفنياألدبيةقد تطلب هذا التطور في مجال المصنفات و
 بصورة  يحقق مصلحة المؤلفالذي بها لحماية حقوق المؤلف بالشكل ل التشريعات المعموأحكام
وحمايته من أي ، الفكريبداعه إالمتصلة بحقوقه المالية واألدبية عتراف إل من خالل ا و ذلكأساسية

مصنفاته دون وطمأنته لدفعه لنشر  اإلبداع، من القيام بمزيد  علىتشجيعًا له  على هذه الحقوقعتداءا
 . وبغير وجه حقدون موافقتهخشية من استنساخها ال

 بحيث به،مية نظرًا لالنتفاع العالمي المتزايد ل يتسم بالعاالفكري لهذه المصنفاتوقد أصبح اإلنتاج 
 األمم آلها جعل ىإل أدى الذي األمر فيها،التي نشأ ة  ال يقف عند حدود الدولإلنتاجا  هذاأصبح

 ،فحسبدولة بعينها  ليس على ًا واجباإلنتاج حماية هذا وأصبحت األدبي والفني، اإلنتاجشريكة في 
 وجود تنظيم دولي لحماية حقوق إلىة  ومن هنا ظهرت الحاجة الملَح .بل على آافة دول العالم

م هذه االتفاقيات هي اتفاقية  وأقدأهم وآان من دولية، واتفاقيات معاهدات إبرامالمؤلفين عن طريق 
 االتفاقية مصدرَا اساسيًا لكل ، إذ تعد هذه1886 لعام  والفنيةاألدبية لحماية المصنفات )برن(

جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة  أما بالنسبة التفاقية . الالحقة لهاتشريعات حماية حق المؤلف
لتي تقوم عليها اتفاقية برن باستثناء ما يتعلق  فهي تتضمن بشكل صريح القواعد ا)تريبس(بالتجارة 

 فغني .فقطهذه االتفاقية تتعامل مع حقوق الملكية الفكرية آمسألة تجارية بالحقوق المعنوية، إذ أن 
عن القول أن اهتمام الدول بمسائل الفكرية الملكية قد ازداد بشكل ملفت للنظر بعد تأسيس منظمة 

 .ن ثورة معلوماتية تكنولوجية وانفتاح اقتصادي دوليالتجارة العالمية وما صاحبها م
 

 -:تحديد ماهية المصنف واجب الحماية وشروط حمايته
 

 إنهاعلى تعريف للمصنف، آما  المؤلف بحق واالتفاقيات الدولية الخاصةلم تنص قوانين حق المؤلف 
ها  الفكري بصوراإلبداع أعمال أن جميع إلى باإلشارة ناه، مكتفية لتحديد معلم تضع معيارًا ثابتًا

استقراء قوانين حق المؤلف لكن من خالل  و. والعلمية والفنية تعتبر مصنفات فكريةاألدبية
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 نستخلص مجموعة من الشروط التي يجب إنواالتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف، يمكن 
 يكون نأهو لشروط ومن أهم هذه ا.  بحق المؤلفالمقررةتوافرها في المصنف حتى يتمتع بالحماية 

 إال ،تهقيم أومنه  بغض النظر عن نوعيته، أو طريقة التعبير عنه وغرضه أو الغاية المصنف مبتكرًا
، وغالبًا ما يحدده االجتهاد، ولكن بصوره عامة فان البلدان ألخر االبتكار يختلف من بلد مفهومأن 

"  من الشروط حتى يعتبر المصنف يرشترط الكثال ت" االنجلوسكسونيالنظام القانوني " التي تتبع 
النظام "  البلدان التي تتبع أما. خرآال يكون المصنف نسخة عن مصنف ن  بل تكتفي بأ ،"مبتكرا

 من العناصر التي يجب أن تتوافر في  فإنها غالبًا ما تشترط الكثير مثل فرنسا "القانوني المدني 
 . المصنف ما يدل على شخصية مؤلفه يحملنأ، إذ يجب مثًال المصنفات حتى تكون مبتكرة

 
 والجدير بالذآر أن هنالك بعض القواعد األساسية المتعلقة بحق المؤلف التي ال بد من اإلشارة إليها

  .قبل التعرض تفصيًال إلى أنواع الحقوق التي يشملها حق المؤلف وآيفية حمايتها
  تصورت مثًالفإذافكرة في حد ذاتها  التعبير عن الفكره وليس اليأ  حق المؤلف يحمي المصنفاتأن

 عبرت عنها من إذا لن تكون محمية، ولكن  بحد ذاتهاما، فإن هذه الحبكة حبكة أن المؤلف ابتكر
 قصة صغيرة فإن هذا السيناريو وهذه القصة يكونان محميين بموجب حق أوخالل سيناريو معين، 

 . حبكة مشابهة البتكار مصنفات أخرىولكن ال شيء يمنع األدباء اآلخرين من استعمال. المؤلف
 

 حتى تتمتع بالحماية ان تخرج البد لهذه المصنفات  تفيد بأنهفان القاعدة العامة ،ذلك إلىوباالضافه 
 محسوس، فال تعتبر المصنفات التي ال زالت أفكارًا في ذهن مؤلفها  ماديشكل بد حيز الوجوالى
ال تستحق الحماية وذلك ألن الفكرة . ةمحمي والتعديل ريالتغيالتي ال زالت قيد النظر والتنقيح وأو

  – أيًا آان مظهره– عالم الوجود بالتعبير عنها  في خلد صاحبها، أما اذا برزت إلىطالما ظلت
 .ت الحماية عليهاأسبغ

 
 دالوجولى حيزت التي يتم حمايتها دون أن تخرج اوعلى الرغم من ذلك فأن هنالك بعض المصنفا

ونرى أن مثل هذا االتجاه  ،لحمايتها أن يتم إتخاذ إجراءات شكلية  دون أي،سوسمح مادي شكلب
 من أهم مميزات هذه االتفاقية و، ) برن(ل الموقعة على اتفاقيةالدوموجود على وجه الخصوص في 

 .إذ أن مجرد االبتكار يؤهل المؤلف للتمتع بالحمايةتقوم على مبدأ غياب الشكليات أنها  هو
 والدول التي تتبع "االنجلوسكسوني النظام القانوني "هم الفروقات بين الدول التي تتبعوهنا تبرز أ

 "االنجلوسكسونيالنظام القانوني "تطبق  معظم دول العالم التي ، حيث أن"النظام القانوني المدني"
 فأن "النظام القانوني المدني"تطبق ، أما في الدول التي ه أو تسجيلهتطلب تثبيت العمل أي آتابت

 أجل إثبات  الدليل منحيث يؤدي ذلك إلى بروز مسألة بإبتكاره،المصنف يتمتع بالحماية منذ لحظة 
 .القضاءاإلبتكار أمام 

   
    -:المصنفات التي تشملها الحماية

 
 نصوصًا خاصة بأنواع فاقيات الدولية الخاصة بهت المؤلف واإل لحقالوطنية قوانينال آًال من نتتضم

 هذه المصنفات لم ترد على سبيل نأإال ، تتمتع بالحمايةالتي والفنية دبية والعلمية ألالمصنفات ا
 على على سبيل المثال مما ساعد الخبراء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية وإنماالحصر 
 .المنصرم التي ظهرت في النصف االخير من القرن ة الطبيعة القانونية للمصنفات الجديدتحديد

 -: بحماية حق المؤلف ال تخرج عن نوعين رئيسين هماالمشمولة المصنفات بأنالتنويه هنا ويجدر 
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 :أصليةمصنفات /  النوع األول 

 
قتباسها من مصنفات سابقة، بحيث تتميز بطابع  التي يضعها المؤلف بصورة مباشره دون إ وهي تلك
 -: فئاتثالثة إلىويمكن تقسيمها . ةواآلصال اإلبداع

 
 -:مصنفات االدبية والعلميةلا: الولى االفئة

 
  تشريعات المصنفات المشمولة بالحماية المقرره بموجبأهم والعلمية من األدبيةتعتبر المصنفات 

 الذي تبرز المصنفات جميع صور االبداع الفكريوتضم هذه الفئة من .  انتشارًاوأوسعهاحق المؤلف 
 تتخذه سواء آان آتابة او  شكل التعبير الذيتآانيًا  والعلوم، أاألدبفيه شخصية المؤلف في ميادين 

بغض النظر عن الطبيعة   رقمية،أورموز لفظية  أية باستخدام بالكلمات، أو األرقام أو شفاهة، أو
 . بحد ذاتهالماديه للعمل

 باالضافه مكتوبة،ومثال على هذه المصنفات الكتب والكتيبات والرسائل ومما يماثلها من مصنفات 
 . الخطب والمحاضرات والمواعظ والمرافعات:تشمللمصنفات الشفوية التي يمكن ان إلى ا

 
 -:المصنفات الفنية: الفئة الثانية

 
ف المصنف الفني بأنه ابتكار فكري الغرض منه استهواء الحس الجمالي للشخص الذي يحس به، يعَر

عور، وهي بذلك تختلف عن  الحس والشإلىوبذلك فان المصنفات الفنية غالبًا ما يتجه تأثيرها 
 . على العقل والتفكيرتي يكون تأثيرها في الغالب واقعًا والعلمية الاألدبيةالمصنفات 

:  ومن أهم هذه المصنفات الفنية التي نصت عليها القوانين الوطنية لحق المؤلف واالتفاقيات الدولية
صور التوضيحية، باإلضافة إلى مصنفات الرسم، والنحت والعمارة والحفر والخرائط الجغرافية وال

 .العديد من المصنفات التي يتم التعبير عنها بالخطوط واأللوان
 

 -:المصنفات الحديثة: الفئة الثالثة
 
 وسائل يتطور ف هخير من القرن العشرين في مجال اإلتصال رافقن التطور الذي شهده النصف األإ

 أوجد مصنفات جديدة جديرة  ممان آداب،صوره من علوم وفنوختالف  الفكري على إاإلنتاجنقل 
 آان  وقد.بحماية حق المؤلف آانت محل اهتمام ودراسة من قبل المختصين في مجال الملكية الفكرية

من أهم هذه المصنفات المصنفات الخاصة ببرامج الحاسبات االلكترونية، وقواعد البيانات التي آانت 
دية، األمر الذي تطلب متابعتها باستمرار ووضع قواعد طبيعتها التقنية تختلف عن المصنفات التقلي

 .قانونية محددة وثابتة لحمايتها
 

 :مشتقة من مصنفات سابقةمصنفات / النوع الثاني 
 

 يتمتع المصنف  بحيث،  سابق لهخرآمصنف  إلىالمصنف المشتق هو مصنف يتم ابتكاره استنادًا 
 يتطلب قدرًا معينًا من إبداعهالمؤلف نظرًا ألن  لحق ةالمقرر بالحماية هشتق من مصنف سابق لالم

 صياغة أو اقتباس أو القيام بإعادة قةتالمش وتتطلب المصنفات .ةالخّالقالمعرفة الخاصة والجهود 
 .تحويل للمصنف الموجود من قبل
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 بالحقوق التى يتمتع بها مؤلف اإلخالليترتب على شمول المصنف المشتق بحماية حق المؤلف عدم و
 مشتقًا أن يطلب ترخيصًا من مؤلف ًا على من يستخدم مصنفإن، وهذا يعني عمليًا  األصلي صنفالم

 قد حصل من األخير آان هذا إذا إال ومن مؤلف المصنف المشتق على السواء، المصنف األصلي
 بالتصرف تجاه الغير في الحقوق المرتبطة  يخوله على ترخيص تعاقدياألصليمؤلف المصنف 

 .لمشتقبالمصنف ا
 

 -: المصنفات التي ال تشملها حماية حق المؤلف
 

 العامة التي ة على القاعدًا شمول بعض المصنفات بالحماية المقررة لحق المؤلف استثناءم عديعتبر
 عدم إن إال . بتطبيق حماية حق المؤلف على المصنفات األدبية والعلمية والفنية لصالح مؤلفيهاتقضي

 مصلحة أن إذالعامة، بالمصلحة  تتعلق ألسبابالب لغماية يرجع في اتمتع بعض المصنفات بالح
بداع ما يسهم العهم على هذا اإل، ففي إّطاألدبي والفني والفكري اإلبداع من اإلفادةتقتضي البشرية 

 .في ثرائها وتقدمها ورفعة شأنها
 

 على ما يتمتع به قيودًاوترتيبًا على ذلك آان من الطبيعي أن تورد تشريعات حماية حق المؤلف 
 . الدولية التي نظمت حق المؤلفتفاقياتاال في آذلك آان هو الحال حقوق على مصنفاته، المؤلف من
 -:نوعينصنيف المصنفات التي ال تشملها الحماية الى ويمكن ت

 
 -:المحمية يتمثل في االستعمال الحر والمشروع للمصنفات  :األولالنوع 

 
تعمال المصنف  إسإمكانية – على الحماية ًا الذي يعتبر استثناء-صنفات الحر للمستعمالباالويقصد 

خاصة، ومع مراعاة الشروط الحاالت المحمي مجانًا ودون أي تصريح من المؤلف في بعض ال
وغالبًا ما يكون الباعث . مداه والحفاظ على الحقوق المعنوية للمؤلفالخاصة بكيفية االستعمال و

ق، أو عرض ي النقد والتعل:مثل تحقيق أغراض معينة  هوللمصنف المحمي لالستعمال الحر األساسي
 التي يتم تحديدها على ضوء بعض المعايير األغراضاألحداث الجارية، أو التدريس وغير ذلك من 

 أن الغرض من  ، أي تحقيق ربح، أو طابعًا تجاريًاحميستعمال المصنف الم آان إلإذالمعرفة ما 
 . المصنف المحميإلى، وآذلك لمعرفة حجم الجزء المستعمل بالنسبة عالميإاالستعمال تربوي أو 

   
ومن المفاهيم الخاطئة والشائعة في المؤسسات التعليمية أن االستعمال إذا آان ألهداف تعليمية فان 
ذلك يعني تلقائيا أن هذا االستعمال يدخل ضمن مفهوم االستعمال الحر وال حاجة ألخذ تصريح من 

 .لى هذا االستعمالالمؤلف ع
 

، بحيث يشترط في وتشمل أمثلة االنتفاع الحر بالمصنفات، المقتطفات المأخوذة من مصنف محمي
 اإلشارة بوضوح إلى المصدر وذآر اسم المؤلف على أن يتوافق هذا االستخدام مع حسن ذلك

 . االستعمال
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) االنتفاع المشروع ( ى مفهوم وإضافة إلى االنتفاع الحر بالمصنفات تنص قوانين بعض البلدان عل
الذي يعني السماح باستعمال مصنف ما دون موافقة صاحب الحقوق ولكن مع األخذ بعين االعتبار 

 : العوامل التالية
، سواء آان االستعمال ألغراض تجارية أو ألغراض تعليمية غير طبيعة وغاية االستعمال •

  .ربحية
 .طبيعة المصنف المنتفع به •
 . المصنف المنتفع بهلمجملمستعمل من المصنف بالنسبة الجزء ال حجم  •
 . للمصنف المحتملأو على السوق جراء هذا االنتفاع على قيمة المصنف ةترتبالماآلثار  •
 

هو من المفاهيم األقل استقرارا في القانون حيث أن مرونة ) االنتفاع الحر( ويمكن القول بان مفهوم 
 . رةي غير اليسهذا المفهوم تجعل تعريفه من األمور

 
 

 -:يدًا على حق المؤلفي تراخيص الترجمة واالستنساخ باعتبارها تق:الثانيالنوع 
 

تعمال   المصنف صاحب حق المؤلف للمستفيد من     أو المؤلف   هيعتبر الترخيص الذي يمنح     ه من اجل اس
ة حق ا    من االستثنبينهمابالطريقة وتبعًا للشروط المتفق عليها   ى حماي ف، اءات الهامة عل  ويقصد  لمؤل

ذي يمنح     - في مجال حق المؤلف    -بالترخيص تفيد         أو المؤلف    ه التصريح ال  صاحب حق المؤلف للمس
ك من اجلمن المصنف  تعماله وذل ذي اس د ال ي العق ا ف ا بينهم ق عليه ًا للشروط المتف ة وتبع  بالطريق
اده  مى ع رخيص( يس اق الت ث ،)اتف تم بحي ه ي ادإبرام ي ة ع ين المنتفع اوض ب ة تف ن بالمصنفات  نتيج

ا وق عليه ل  ، وأصحاب الحق ى تعطي الحق لك اخ الت راخيص االستنس راخيص ت ذه الت ى ه ال عل ومث
تج    د المن ي البل لطة المختصة ف ن الس ب م ة ان يطل دول النامي واطنى ال ن م واطن م ا م  المصنف فيه

وع، و         معينةنسخة   ترخيصًا باستنساخ    هالمطلوب استنساخ  ك   من هذا المصنف ونشره في شكل مطب ذل
 . تقررها التشريعات الوطنية الواجبة التطبيق في هذا المجالمعينةانقضاء مهلة بعد 

 
 

 -:حقوق المؤلف
 

فالمؤلف هو آل : قبل البدء بعرض الحقوق األساسية للمؤلف ال بد من بيان المقصود بالمؤلف ذاته
 طريقة التعبير عنه  آانتمبتكر سواء أآان هذا اإلنتاج أدبيا أو فنيًا وأيًاشخص يقوم بإنتاج فكري 

دل على أن هذا ويست . إلى غير ذلك من الطرق األخرىأوسواء بالكتابة أو الرسم أو التصوير
 ولكن ليس معنى ذلك أن ظهور اسم المصنف، وضع اسمه على الشخص هو المؤلف من خالل

إذا  آخر اسم شخص  انه المؤلف، فقد ينشر المصنف تحتالشخص على المصنف دليل قاطع على
 .رغب المؤلف في أن يظل مستترًا، وفي هذه الحالة يظهر المصنف تحت اسم مستعار أو مجهول

 
 : آما هو مفصل تاليًاماليةحقوق  حقوق أدبية وبشكل أساسي إلىتنقسم حقوق المؤلف 

 
 

 -:األدبية للمؤلفالحقوق : أوال
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 بل وال يوجد ما التقادم يلحقها وال بهاال يجوز التصرف  هي حقوق لصيقة بالشخصية الحقوق األدبية

 . مدة حمايتها بفترة زمنية محدودة بعد وفاة المؤلفبتوقيتيلزم 
 
 بمعناه الواسع فكلها تشير الى األبوة عن الحق في – جاز القول اإذ –ألدبية جميعًا تتفرع الحقوق او 
 فال يعدل او ترم مصنفهأن يح نسبة المصنف إليه والحق في  الحق في، فله وحدهه المؤلف لمصنفةأبو

 الحق في وله التحوير، في منع التعديل او الحق من بعده إال مجرد هلخلفوليس ، هوافقتإال بميحور 
 .ويضاف إلى ذلك حق المؤلف في سحب مصنفه بعد نشره وقتما شاء همصنفتقرير نشر 

 
آتب  إذا له يحق ذإ ، آمؤلف عندما يتم استنساخ هذا المصنفه ذآر اسم يجب آخرا وليس وأخيرًا
 آما ان من حقه أن يذآر اسمه عندما يستعمل هذا المؤلف الكتاب، آمؤلف لهذا ه أن يذآر اسمآتابًا

 فمثال، من غير المعقول أن تطلب من مشغل االسطوانات في صالة .المعقولوذلك ضمن حدود 
 مثال ه، ولكنهذه الحدود ال يذهب إلى األبوة يبثها فحق أغنية أن يذآر اسم المؤلف وملحن آل حفالت

 . على برنامج الحفل مثاليذآر اسمه  الفنان أن فان من حقالحفالت الموسيقيةوفي 
 

بغض "، فنصت صراحة على انه ) برن( من اتفاقية)2/1/ 6 (المادةوقد نصت على هذه الحقوق 
تفظ بالحق في النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يح

 لهذا آخر أي تعديل أو ه آل تحريف او تشوي، وباالعتراض علىإليهالمطالبة بنسبة المصنف 
  ." وبسمعتهبشرفه بذات المصنف يكون ضارًا آخر مساسالمصنف او آل 

 
 -:وفي ما يلي األنواع المختلفة للحقوق األدبية للمؤلف

 
 -:إليه مصنفه نسبة فيحق المؤلف  -أ 
 

، وإيصال هذا إنتاجه هو من أبدعه في المطالبة باالعتراف بأن المصنف الذي ه حقيعنيوذلك 
 العلمية وذلك بشكل بارز على آل نسخة من ه ومؤهالتباسمه ولقبهالمصنف إلى الجمهور مقرونًا 

 حالة األداء في اسمه يعلن إن في حقه آما يعني ،بواسطة غيرهبنفسه أو نسخ المصنف الذي ينشره 
 اسم تحت ه في أن ينشر مصنفوحقهو اإلذاعة للمصنف أو في حالة االقتباس من المصنف، العلني أ

، أي تحريف آخراسم تحت  أن يحظر على الغير القيام بنشر مصنفاته وفيمستعار أو بدون اسم، 
 .اسمه

 
ادم،  أو التقعنهاللتنازل قابلة ال وغير من الحقوق األبدية  إليهمصنفه ةنسبفي ويعتبر حق المؤلف 

 و على جميع المصنفات وجميع المؤلفين على اختالف فئاتهم، سواء آانوا آتابًا أو فنانين أ تطبقوالتي
أشخاص إذ ينبغي أال عدة على المؤلفات المشترآة بين تطبق هذه الحماية آما .  غيرهمأو موسيقيين

 . من أسمائهمًاأييغفل 
 -:مصنفهحق المؤلف في تقرير نشر  -ب 
 

الحق من اهم االمتيازات التي تترتب على الحق األدبي للمؤلف، وذلك ألن هذا الحق يمنح يعتبر هذا 
 ال، وان يحدداللحظة والطريقة أم ه مصنفبنشريرغب  آان إذاما  في تقريرالمؤلف السلطة 

 . للمرة االولىمصنفهوالظروف التي يتم فيها نشر 
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من قبل من أو  نفسه من المؤلف مباشرته نيتعي هذا الحق هو حق لصيق بالشخصية أن ذلكومفاد  

 المؤلف باشر توفي وإذا .يمثله قانونيًا أو اتفاقيًا ويتم ذلك بترخيص المؤلف بالنشر األول لمصنفه
 .المؤلف بالنهي عن ذلك صراحة في وصيتهيقم الخلف العام للمؤلف بممارسة هذا الحق ما لم 

 محسوس مادي بشكل الخارجي العالمنف الى  وظهور المصهويعتبر قرار المؤلف في نشر مصنف
 ذات ب، ويكتس صفة المؤلفالفكريبتكر اإلنتاج  مبموجبها  التي يكتسبللمصنف والدةبمثابة شهادة 

 يصعب قبل ذلك اقامة إذ ،عليه الحماية القانونية بإسباغ ًاجدير صفة المصنف، ويكون الفكري اإلنتاج
 .الدليل على وجوده في ذهن المؤلف

 
 -: السحبفيحق المؤلف  -جـ 

 
أو تعبير  أبداه رأي على  من التداول ندمًامصنفه سحب في السحب حق المؤلف فييقصد بالحق 

 .ه وسمعتهوبمكانت مساسا به مما تقدالمؤلف يرى في  شكل اتخذه المصنف ما دام حتى أوفيه  أورده
 

 من الفقه غالبية عليهاستقر  قوانين حق المؤلف وما عليهونالحظ من خالل استقراء ما نصت 
 هنالك شروط معينة ال بد من توافرها لتمتع المؤلف بهذا الحق وممارسته أن، المبدأاالعتراف بهذا 

 -:له، وهذه الشروط هي
 
 من التداول، ومثال على ه أسباب خطيرة بعد نشر المصنف تدعو المؤلف الى سحب مصنفطروء –أ 

 انه ثم تبين بعد البحث واالطالع همتأثرًا برأي يسيطر علي ه وضع مصنفذلك ان يكون المؤلف قد
 .جانب الصواب في رأيه

 .سحبهان يكون المصنف قيد التداول عند _ ب
 .عادًال تعويضًا – المحال له حق االنتفاع المالي بالمصنف – تعويض –ج 
 
 -: وعدم االعتداء عليهحق في احترام المصنفال -د 
 

 أن احترامًا آامًال، فليس الحد مصنفهمصنف، حق المؤلف في ان يحترم  احترام الفيبالحق ويقصد 
 ويعتبر هذا الحق من الحقوق الدائمة التي ال يقبل منه آتابي مسبق إذن بغير فيه يحور أول يعَد

 .االتصرف فيه
 

 -:للمؤلف  الحقوق الماليةً : ثانيا
 

 بما اإلنتاجاستغالل هذا و، االحتكار حق فكريالحق المالي للمؤلف إعطاء آل صاحب انتاج ب ويقصد
 بخاصيتينويتميز الحق المالي للمؤلف .  من منفعة اوربح مالي، وذلك خالل مدة معينةعليهيعود 

 .مؤقتحق بأنه  واستئثاري حق انه:  هماأساسيتين
 حق استغالل المصنف ماليًا هو للمؤلف وحده، أن :للمؤلف استئثاريًايترتب على آون الحق المالي 

، وأن له وحده ان ينقل الى الغير ه هذا الحق دون اذن مسبق منه او ممن يخلفمباشرة هوال يجوز لغير
 هذه الحالة مدة استغالل فيالحق من مباشرة حقوق االستغالل المقررة له آلها او بعضها، وأن يحدد 

  .همصنفالغير ل
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 معينة يحددها القانون، ة مدفواتينقضي ب  أن هذا الحق-:مؤقتًاآما يترتب على آون الحق المالي 
 يعتبر وإنما،  لشخص معيناحتكارًا  هذه المدةبحيث ال يصبح استغالل المصنف ماليًا بعد فوات

 . من التراث الفكري العام حيث يوؤل الى الملك العامةالمصنف بعد انتهاء هذه المد
 

ن خاللها استغالل المصنف  الوسائل التي يمكن للمؤلف مالمختلفة حق المؤلف قوانينوقد حددت 
ماليًا، وهي وسائل لم ترد على سبيل الحصر وانما وردت على سبيل المثال، وذلك ألنه ال يوجد ما 

 التطور في مجاالت يقتضيهايمنع من ظهور وسائل أخرى الستغالل المصنفات في المستقبل قد 
 .االتصال ووسائل نشر االنتاج الفكري

 
ؤلف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف يمكن استخالص ثالث ومن استقراء قوانين حق الم

 :ر رئيسية الستغالل المصنف ماليًا وهيصو
 
  -:حق النشر - أ
 

 التزامات وبينت تهعرفت الكثير من قوانين حق المؤلف الوطنية عقد النشر وحددت شروط صح
 على انه وضع - حق المؤلفبشكل عام في مجال -، ويمكن تعريف النشر)ؤلف والناشرالم(طرفيه

 . من النسخ الملموسةآافعدد مصنف في متناول الجمهور الول مرة وأعداده في 
 

آما تضمنت بعض قوانين حق المؤلف نماذج موحدة لعقود نشر بعض المصنفات يلتزم بها المؤلفون 
ن، باعتبار صة بموجب القانوت بعد موافقة منظمات وهيئات المؤلفين المخ على حد سواءوالناشرون

 المصاعب التي يواجهها المؤلفون في التفاوض منان هذه المنظمات تؤدي دورًا عامًا في التخفيف 
الخروج عن ) المؤلف والناشر(ن لطرفي العقد واجازت هذه القواني. المتخصصينمع بشأن حقوقهم 

 يكفلها التي شروط العقد النموذجي الموجود في بعض الحاالت شريطة عدم االنتقاص من المزايا
 .للمؤلف العقود النموذجية الموحدة أوالقانون 

 
 الفكري هويقوم عقد النشر على اتفاق بين المؤلف والناشر يتعهد االول بمقتضاه بأن يقدم للثاني انتاج

 .يته على مسؤولهويلتزم الثاني بطبع هذا االنتاج على نفقته وبتوزيع
 

 -:مثل فيما يليويتميز عقد النشر بمجموعة من الخصائص تت
 
 . يتم باالتفاق بين المؤلف والناشر بعد تحديد االلتزامات المترتبة بينهم:تبادلي عقد أنه– 1
 . بالنسبة الى الناشريًا عقدًا مدنيًا بالنسبة للمؤلف وعقدًا تجاريعتبر وذلك النه :مختلط أنه عقد – 2
 ، وتحديدًا للمقابل المادي الذيهرفي طاللتزامات فعقد النشر يتضمن تحديدًا :محدد عقد أنه – 3

 .        يتقاضاه المؤلف عن حقوق النشر
  حق المؤلف التي تضمنت احكامًا خاصة بعقود النشر قوانين اذ تشترط معظم:شكلي عقد أنه – 4

 .صحة التصرفط ل     ان تكون مكتوبة آشر
 اللتزاماتحكام تفصيًال  تخضع لقانون حماية حق المؤلف، بحيث تحدد هذه االهأحكام ان – 5

 . والناشرالمؤلف
 : بما يلي بحيث يلتزم المؤلف

 .تسليم المصنف للناشر   •
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  . تصحيحها خالل مدة معقولةبعد يقوم بتصحيح تجارب المصنف وان يعيدها إلى الناشر   أن •
 .يلتزم المؤلف باالمتناع عن استغالل المصنف بما يضر بحقوق الناشر •
 . على المصنف لطرف ثالث يضمن عدم وجود حقوقأن •

 
 : التي تترتب على الناشر فانها تتمثل فيما يليااللتزامات أما

 .التزام الناشر بأن ينشر المصنف في الميعاد المحدد له •
 . التزام الناشر بعدم اجراء أي تعديل على المصنف •
 .اشر بعدد نسخ المصنف التي يتفق مع المؤلف على طباعتها في العقدن التزام ال •
 .هيالمتعاقد عللتزام الناشر بعدم استخدام المصنف لغير الغرض ا •
  .التزام الناشر بالتوقف عن النشر عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد •
 . معينةاستثنائية في حاالت إال آخر التزام الناشر بعدم التنازل عن نشر المصنف لناشر  •
 . من خالل وسائل االعالن وتوزيعهشرالنف بالمصنف محل عقد ي التزام الناشر بالتعر •
 . التزام الناشر بالسعر المحدد للنسخة الواحده من المصنف المتفق على نشره •
 . في العقد للمؤلفه التزام الناشر بدفع التعويض المتفق علي •
 الخاصة بمبيعات نسخ ه التي تكفل اقرار صحة حساباتاإلثباتات جميع التزام الناشر بتقديم  •

 .المصنف
 
 -: الجمهورإلى النقل أو العلني التوصيلحق األداء العلني او  -ب
 

 للجمهور مصنفه المالي مقابل نقل ه لحصول المؤلف على استحقاقة يعتبر حق االداء العلني وسيل
 ة الجمهور للعزف، بحيث تعتبر عالنيأمام الموسيقية مباشرة، آما في حالة وقوف المؤدي او قبطري
 أن يجب ال يكفي ان يكون هنالك اداء للمصنف بل إذا العلني، األداء  لحقساسياأل الشرطهي  األداء

 في مكان عام يستطيع الجمهور دخوله ولو هرضع المصنف او أداء يتم أن، أي علنيًايكون هذا األداء 
 .لقاء أجرمعين

 
 -:حق التتبع -ج
 

بيع النسخ األصلية من  على نسبة من ثمن  هذا الحق على تمكين المؤلف من الحصولأساسيقوم 
بع المؤلف لعمليات البيوع  الفنية في آل مرة يتغير فيها مالك المصنف، وذلك من خالل تتهمصنفات
 المزاد العلني او بواسطة تاجر، وأخذ نسبة من ثمن ق سواء تمت عن طريالمصنفات ه لهذالعامة
 .حسبما هو معين في القانون الواجب التطبيقالبيع 

بع الى اعتبارات العدالة ازاء مؤلفي مصنفات الفنون الشخصية، اذ غالبًا ما يبيع ويستند حق التت
 بثمن بخس تحت ضغط الحاجة والرغبة في تالرسام أو النحات اللوحة التي رسمها أو العمل المنحو

  بعد مرور فترة من الزمن،ة ثم يصبح هذا المصنف الفني ذا قيمة آبير،الحصول على موارد عاجلة
 .ه الثروة التي حققها مصنفاالستفادة من أن تتاح للمؤلف مرًا عادًالإنه يبدو اولذا ف

 
 ة المؤلف التي اعترفت بحق التتبع، نالحظ ان هنالك مجموعقومن خالل استقراء نصوص قوانين ح

 :ويتم ممارسة المؤلف لهذا الحق في اطارها، وهي. ه تطبيقتحكممن الضوابط والشروط التي 
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بيق حق التتبع على مؤلفي المصنفات االصلية، وهي في الغالب المصنفات التي يقتصر تط -أ 
في مجال تطبيق هذا الحق، والتي يتم بيعها بالمزاد " المصنف الفني"  اصطالح إليهاصرف ين

 .العلني او عن طريق أي تاجر مرخص له
 الفني بالمزاد العلني  المصنفه من الثمن الذي بيع بالمئويةالنسبة يقتضي حق التتبع تحديد  -ب 

، وتختلف قوانين حق المؤلف في تحديد مقدار النسبة المئوية وآيفية هأنتجلصالح المؤلف الذي 
 المصنف الفني، بيعإلعادة على أساس الثمن الكلي القيمة  تاحتسابها، فبعض القوانين احتسب

 .لسابق مباشرة للمصنف عن البيع اه القيمة فقط في ثمنة زيادأساس على هوالبعض االخر يحتسب
 
 

 -:مدة حماية حق المؤلف
 

ان الهدف من تقرير الحماية القانونية لحقوق المؤلف المالية واالدبية هو تشجيع االنتاج الفكري 
 معينة من الزمن، خالل فترةأن اطمئنان المؤلفين إلى أن مصنفاتهم ستتمتع بالحماية القانونية باعتبار

 .بالدهم الفكري في اإلنتاج إثراءمن المصنفات مما يؤدي بالتالي إلى  المزيد إنتاجسيشجعهم على 
ومن هنا آان االتجاه الغالب في قوانين حق المؤلف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف آفالة 

 .استئثار المؤلفين بثمار جهودهم خالل حياتهم ولورثتهم وخلفائهم بعد وفاتهم
 

رة للمؤلف تقتصر على الحقوق المالية باعتبار أن هذه الحقوق مؤقتة  أن مدة الحماية المقرفاألصل
 . دائمةًاست حقوق أبدية، على عكس الحقوق االدبية التي تعتبر حقوقليو
 

 حياة مؤلف المالية تتمتع بالحماية طيلةومن هنا تعترف غالبية قوانين حق المؤلف بأن حقوق ال
 هذا المبدأ يكفل التوفيق بين مصالح المؤلفين وورثتهم و نأ باعتبار ،هوفاتالمؤلف ولمدة معينة بعد 

 .خلفائهم من جهة، ومصالح الجماعة التي تنتفع بمصنفاتهم المشمولة بالحماية من جهة أخرى
 
بعض القوانين  ف بحق المؤلفة على مده الحماية المقررتتفق هذه القوانين واالتفاقيات الدولية لم إن إال

 ومثال على ذلك دول ،ه سنة بعد وفات70و  المؤلفة حيا لحماية لتكون مدة مده اإطالة إلى تميل
، حيث نصت على أن الحد  اقل من هذا الحدة بمد قد أخذتبعض القوانينإال أن  .األوروبياالتحاد 
 حول المختلفةويرجع السبب في االختالف بين قوانين حق المؤلف .  عامًا50 للحماية هو األعلى

 حقوق المؤلف يجب ان أنيرى   ود اتجاهين في هذا المجال احدهماحماية الى وجطول وقصر أمد ال
 ماليًا لمده يحددها القانون، واما االتجاه هتكون مؤقتة وان للمؤلف حق استئثاري في استغالل مصنف

ست مؤقتة، وذلك نظرًا لكونها حقوقًا طبيعية، لي وأبدية فيرى أن حقوق المؤلف يجب أن تكون اآلخر
  .ثقافية الزمني لهذه الحقوق يجب أال يتم إال ألسباب عملية او التقييد وان

 
 -:آيفية احتساب مدة الحماية في بعض المصنفات

 
المؤلف  المأخوذ بها في معظم قوانين حق المؤلف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحق األساسيةالقاعدة 

  فيهايفارًا من اول يناير من السنة التي تو الحماية تبدأ اعتبة مدإن : مده الحماية هياحتساب في
وضع المصنف في متناول الجمهور أو انجاز (  التي حدثت خاللها الواقعة او الحدث أوالمؤلف 
 . خاللها األجل المقرر للحمايةيوتستمر في جميع االحوال الى نهاية السنة التي ينقض) المصنف
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 المؤلف أآثر سهولة في التطبيق العملي من احتسابها  تاريخ وفاة الحماية منويالحظ أن احتساب مدة

من تاريخ وضع المصنف في متناول الجمهور او نشره، اال انه يوجد هنالك عدة استثناءات على هذه 
ا بسبب  غير ممكنة من الناحية العملية، امةالقاعدة تتعلق في حاالت تكون فيها عملية احتساب المد

 ففي . يحمل اسم مستعارأو هعني أو الن المصنف ال يحمل اسم مؤلف المللمصنفالمؤلفين آثرة عدد 
ة  بها في معظم قوانين حق المؤلف بالنسبة الحتساب مدل المعموة القاعدفانالحالة االولى مثًال 

 بأن يكون تاريخ وفاة اخر االحياء من المؤلفين تقضيالحماية الخاصة بالمصنفات المشترآة 
 .اريخ بدء احتساب مدة حماية حق المؤلفالمشترآين في المصنف هو ت

 
ة أما في الحالة الثانية فان االسم الحقيقي للمؤلف يكون مجهوًال، وبالتالي فإنه ال يمكن تطبيق المد

 من ةالعامة للحماية الالحقة على وفاة المؤلف، فقد نصت معظم قوانين حق المؤلف على احتساب المد
 الحماية وذلك الن الناشر يقوم ة خالل مدتهلف عن شخصيتاريخ نشر المصنف اذا لم يكشف المؤ

عادة بممارسة الحقوق المتعلقة بهذه المصنفات باعتباره مفوضًا من قبل المؤلف في ممارستها واما 
 .للحماية المدة العامة المقررة تطبق شخصيته ن المؤلف عفاذا آش
 

 -:صور االعتداء على حق المؤلف
 

 الخاصة بحق المؤلف على آفالة الحماية الدوليةاالتفاقيات ومقارنة حرصت قوانين حق المؤلف ال
لحقوق المؤلف المالية واالدبية من االعتداء عليها، وذلك بهدف ضمان سالمة القانونية المناسبة 

المصنفات المحمية من التحريف او التشويه وآل ما من شأنه االضرار بها، وتختلف وسائل الحماية 
 .ين حق المؤ لف بحسب طبيعة المصنف الذي يقع عليه االعتداء ونوع االعتداءالتي قررتها قوان

 -:ينيرئيس التي يمنحها القانون للمؤلف تتمثل في نوعين القانونية الوسائل أنإال 
 

 لالعتداء الواقع على الحتميةالنتيجة   باعتبارههينصب على المصنف الذي يتم االعتداء علي: اولهما
 أوًالومثال على ذلك التدابير المؤقتة التي تهدف .  القانون وسائل وقائية للحمايةفيقررحق المؤلف، 

فيها السلع  إلى الحيلولة دون حدوث تعدي على أي حق من الحقوق ال سيما منع السلع المتعدية بما
فيما  ذات الصلة األدلة لصون :ًا وثانيالمستوردة فور تخليصها جمرآيًا من دخولها القنوات الجمرآية،

 مست التي للمخالفة على الشخص المعتدي باعتباره مرتكب ينصبا موثانيه .المزعوميتعلق بالتعدي 
: أولها: في الغالب في صورتينبحقوق المؤلف، فيعرض عليه القانون الجزاءات المناسبة التي تظهر 

ادي الحاصل  الضرر المعلىماليا الحقوق تعويضًا يهدف الى تعويض صاحب  الذي يمدنال اإلجراء
 السلع والمعدات التي تستخدم بإتالف األوامر خالل اصدار التعدي مني والى ردع أعمال التعدبفعل 

، يمكن للمحاآم ان تصدر أوامر التعديفي صنع السلعة المتعدية، وفي حال وجود خطر باستمرار 
 :، وثانيهما معينةاتبدفع غرام أن تأمر م للمحاآاألوامر و في حال مخالفة هذه األعمال بعض بمنع

 الذي يهدف الى معاقبة االشخاص الذين يقومون عمدًا وعلى نطاق تجاري بأعمال اإلجراء الجزائي
القرصنة على حق المؤلف والحقوق المجاورة، والى ردع آل تعدي محتمل، وتشمل هذه االجراءات 

 فيما يتعلق بالجرائم ذات طبقةالم بما يتناسب مع مستوى العقوبات والحبسالجنائية الغرامات المالية 
 .  المماثلة وال سيما في حالة التكرارةالخطور
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 حقوق المؤلف المختلفة،فرضها القانون على من يتعدى على  يالتيلإلجراءات عرضنا ت أنوبعد 
 :المشمولة بحماية حق المؤلفنعرض فيما يلي ألهم صور االعتداء على المصنفات 

 
 -:ات االدبية والعلمية على المصنف االعتداء)أ ( 
 

.   وتتنوع صور االعتداء على المصنفات األدبية والعلمية والتي يكون محلها في الغالب الكتابد تتعد
فقد يأخذ االعتداء على حق المؤلف على الكتاب صورة االقتباس او االجتزاء غير المشروع، او 

مؤلفيها أو ع بعض الكتب دون إذن  بعض الناشرين على إعادة طبإقدام أومرخصة، ال غيرالترجمة 
 .المصنفاصحاب الحقوق عليها، او اعتداء على عنوان 

 
  -: الفنيةاالعتداء على المصنفات  )ب(

        
 صور االعتداء على المصنفات الفنية في االعتداء على مصنفات الرسم والنحت أهم        تتمثل 

 .نفات السينمائيةعلى المصوالحفر والعمارة والزخرفة و االعتداء 
 
 -:االعتداء على المصنفات الحديثة) ج( 

 
تتمثل اهم صور االعتداء على مصنفات الفنون الشعبية والتسجيالت الصوتية والسمعية  

ا، وبرامج الحاسبات والبصرية والمصنفات التي تؤول الى الملك العام بسبب انقضاء مده حمايته
 .االلكترونية

 
 

 -:وسائل حماية حق المؤلف
    

 صور االعتداء على المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف نعرض للوسائل المختلفة بًينابعد أن 
 . لحقوق المؤلفالهالكفيلة بتوفير الحماية الفّع

حماية حق بحيث يتضح لنا من استقراء قوانين حق المؤلف التي تضمنت احكامًا خاصة بوسائل 
نالك وسائل متعددة لحماية حقوق  هن، إ في هذا المجالةالعملية الخاصالمؤلف ومن التطبيقات 

 في توفير الحماية لحقوق المؤلف إال انها تختلف فيما بينها جميعهاالمؤلف، وأن هذه الوسائل تساهم 
. من حيث طبيعتها، ووسائل وإجراءات تطبيقها، ومدى شدتها في ردع المعتدين على حقوق المؤلف

االيداع القانوني للمصنفات الذي يكفل حماية حقوق المؤلف : ئل التاليةوتتمثل هذه الوسائل في الوسا
 وفقًا إلجراءات همن حيث آونه وسيلة إلثبات ملكية حقوق المؤلف على المصنف الذي يتم إيداع

هدف وقف االعتداء والوسائل الوقائية لحماية حق المؤلف التي تست. وشروط معينة يحددها القانون
 من هد أو منع من خالل بعض اإلجراءات مثل حظر نشر المصنف المقّلهمنععلى حق المؤلف أو 

، وحذف بعض أجزائه أو ه وقف تداولأود المقلًّخالل بعض االجراءات مثل حظر نشر المصنف 
 اإلدارية الخاصة بمنع استيراد المصنفات إدخال بعض التعديالت عليه، وغير ذلك من اإلجراءات

 الذي يستهدف وقف نشر دةالمقّل وحجز المصنفات .ا أو ادائها علنًاغير المشروعة أو وقف بيعه
دة، وذلك ضمن د ومنع تداوله، ومنع المعتدي من التصرف في نسخ المصنف المقّلالمصنف المقّل

ؤلف التي يحددها القانون، والحماية المدنية التي تستهدف ردع المعتدي على حق المإجراءات الحجز 
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 .وأدبي صاحب الحق عما أصابه من ضرر مادي  المؤلفتعويضدنية في عن طريق الجزاءات الم
 على آل من يعتدي على حق المؤلف في شكل جزائيةوالحماية الجنائية التي تستهدف تقرير عقوبات 

 المعتدي ردع إذ أن من شأن هذه العقوبات التي تترتب على جريمة التقليد، حبس،غرامات مالية أو 
 .ي وقوع االعتداء على المصنفات المحميةعلى حق المؤلف، وتالف

    
   

 هذه الفعالية العلمية إنجاح بالشكر الجزيل لكل من ساهم في أتقدموفي الختام ال يسعني إال أن 
ف يالمتخصصة والتي تدخل في سياق الحمالت المختلفة لزيادة التوعية لدى المهتمين في التعر

 واخص بالذآر جامعتنا المؤلف،ايتها وعلى رأسها حق بحقوق الملكية الفكرية المختلفة وسبل حم
متمثلة ر عبد اهللا الموسى ولكلية الحقوق  الدآتواألستاذ برئيسها متمثلة األردنية الجامعة الحبيبة

رة المبذولة من قبل وال يفوتني أن انوه بالجهود الخّي الفاضل الدآتور احمد الزيادات، أستاذنابعميدها 
شكور في رفد هذه على ما تقدمه من دعم م) اليونسكو(  والثقافة والعلومة للتربية  المتحداألمممنظمة 

، والبد من التنويه بدور دائرة المكتبة الوطنية الفعال في ةأو الفنيرة بإمكانياتها المادية المسيرة الخّي
ميزة في الدفاع حماية حق المؤلف في األردن متمثلة بمديرها العام السيد مأمون التلهوني وجهوده المت

 .عن حق المؤلف ومساهمته في إزالة الكثير من السلبيات التي تنتج عن عدم احترام هذا الحق
 
 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 


