


منشورات ضمن سلسلة أدلة "امللكية الفكرية لقطاع األعمال

١-تصميم عالمة جتارية: مدخل إلى العالمات التجارية للشركات الصغيرة واملتوسطة. منشورات الويبو رقم ٩٠٠.

٢-جمال املظهر: مدخل إلى الرسوم والنماذج الصناعية للشركات الصغيرة واملتوسطة. منشورات الويبو رقم ٤٩٨.

٣-اختراع املستقبل: مدخل إلى البراءات للشركات الصغيرة واملتوسطة. منشورات الويبو رقم ٩١٧.

٤-التعبير اإلبداعي: مدخل إلى حق املؤلف واحلقوق اجملاورة للشركات الصغيرة واملتوسطة. منشورات الويبو رقم ٩١٨.

للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على صفحة الشركات الصغيرة و املتوسطة على العنوان التالي:

http://www.wipo.int/sme
وميكن االشتراك مجانا بالنشرة الشهرية االلكترونية الصادرة عن شعبة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

املتوفرة على املوقع التالي:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html
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للملكية  العاملية  املنظمة  من  ومسبقة  صريحة  مبوافقة  إنتاجه  واعادة  الدليل  هذا  تعديل  مت 

مالكة حقوق الطبع للنسخة االجنليزية األصلية والتي هي منشورة على موقع  الفكرية (ويبو) 

www.wipo.int/sme/en/documents/guides اضافة الى أن الويبو ال تتحمل أية مسؤولية جتاه دقة 
و  الصناعة  وزارة  عاتق  على  تقع  املسؤولية  هذه  وان  الدليل،  في  الواردة  املعدلة  املادة  صحة  أو 

التجارة/ مديرية حماية امللكية الصناعية في األردن.

متتلك الويبو  مديرية حماية امللكية الصناعية (٢٠١٢).  حقوق الطبع لوزارة الصناعة و التجارة / 

حقوق الطبع في النسخة االصلية باللغة العربية (٩١٨).

ويقتصر  القانونيني.  املتخصصني  مشورة  محل  الدليل  هذا  في  الواردة  املعلومات  حتل  ال  حتذير: 

هدفها الرئيسي على تزويد القارئ ببعض املعلومات األساسية عن املوضوع.

االفصاح
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 املقدمة

في  الفكرية  امللكية  بأهمية  بالتوعية  تعنى  التي  االدلة  الدليل ضمن سلسلة  إصدار هذا  يأتي 

النشاط االقتصادي بشكل عام وللمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بشكل خاص.

ويعد هذا الدليل مدخالً حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ملديري األعمال واملقاولني. ويشرح بلغة بسيطة 

اجلوانب الرئيسية املرتبطة بقانون حق املؤلف واملمارسات التي تؤثر في االستراتيجيات التجارية 

للشركات.

الشركات  وال سيما  اجملاورة  واحلقوق  املؤلف  على حق  الشركات  تعتمد  أن  على  العادة  وقد جرت 

العاملة في مجال الطباعة والنشر واملوسيقى واإلبداعات السمعية البصرية (األفالم والتلفزيون)؛ 

ومجال الدعاية واالتصاالت والتسويق؛ ومجال احلرف اليدوية والفنون البصرية وفنون األداء؛ ومجال 

التصميم واألزياء؛ ومجال البث.

بل كل  الوسائط  واإلعالم متعدد  احلاسوبية  البرامج  األخيرين شرعت صناعات  العقدين  وخالل   
أم ال في اإلعتماد على احلماية  الرقمية سواء كانت على اإلنترنت  املواد  القائمة على  الصناعات 

الفعلية التي يوفرها حق املؤلف.

دُّ هذا الدليل ملساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة خاصة على ما يلي: وقد أعِ

- فهم كيفية حماية املصنفات التي أبدعتها أو التي متلك حقوقا فيها؛
- واالستفادة بأكبر قدر ممكن من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛

- وجتنب التعدي على حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اململوكة لآلخرين.
تعليقات  بأية  الصناعية  امللكية  حماية  مديرية  والتموين/  والتجارة  الصناعة  وزارة  وترحب  و 

لتحسني الدليل و تلبية إحتياجات الشركات الصغيرة و املتوسطة في االردن.

وزير الصناعة والتجارة والتموين

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

نطاق احلماية ومدتها

حماية إبداعاتك األصلية

ملكية حق املؤلف

االستفادة من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

االنتفاع مبصنفات ميتلكها الغير

إنفاذ حق املؤلف

*املالحق

- مواقع الكترونية مفيدة

- عناوين مواقع املكاتب الوطنية حلق املؤلف

- موجز عن املعاهدات الدولية الرئيسية
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قائمة احملتويات
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مينح قانون حماية حق املؤلف االردني  و تعديالته رقم ٢٢ 

البرامج  وواضعي  وامللحنني  الكتّاب    ١٩٩٢ لسنة 

واملبدعني  اإللكترونية  املواقع  ومصممي  احلاسوبية 

والفنية  األدبية  إلبداعاتهم  القانونية  احلماية  اآلخرين 

إليها  يشار  التي  اإلبداعات  من  أخرى  وأنواع  واملسرحية 

عادة مبصطلح "مصنفات".

ويحمي قانون حق املؤلف مجموعة كبيرة من املصنفات 

املواد  من  غيرها  و  الكتيبات  و  الكتب  مثل  األصلية 

و  كاحملاضرات  شفاهةً  تلقى  التي  املصنفات  و  املكتوبه 

و  املسرحية  املصنفات  و  واملوسيقى  املواعظ  و  اخلطب 

الشمسية  والصور  الزيتية  واللوحات  االميائي  التمثيل 

واملنحوتات وأعمال الهندسة املعمارية واألفالم والبرامج 

احلاسوبية وألعاب الفيديو وقواعد البيانات األصلية.

ويعطي قانون حماية حق املؤلف كاتب املصنف أو مؤلفه 

مصنفه  في  اإلستئثارية  احلقوق  من  متنوعة  مجموعة 

ملدة محددة ولكنها طويلة. ومتكّن تلك احلقوق املؤلف من 

االستغالل املالي ملصنفه بأي طريقة يختارها وبأي مقابل 

أدبية"  "حقوق  أيضا على  املؤلف  قانون حق  وينص  مالي. 

حتمي سمعة املؤلف وشرفه.

يحمي حق املؤلف في أغلب املؤسسات، بعض اجلوانب من 

بلغة  احلاسوب  برامج  يلي:  ما  منها  التجارية،  أعمالها 

املواقع  على  املنشورة  واملواد  االلة  بلغة  أو  املصدر 

اإللكترونية وفهارس املنتجات؛ والنشرات اإلخبارية وأدلة 

استخدام اآلالت أو املنتجات االستهالكية تعليمات وأدلة 

االستخدام والتصليح والصيانة خملتلف أنواع املعدات

الدعاية  ومواد  التغليف  أو  امللصقات  إلى   باإلضافة 

واإلعالن على الورق والالفتات واملواقع اإللكترونية وغيرها. 
واملسرحية  والفنية  األدبية  اجلوانب  املؤلف  حق  يحمي 

ملنتَج أو خدمة ما أو عناصر إبداعية أخرى مبا ميكّن صاحب 

حق املؤلف من منع اآلخرين من استخدام هذه العناصر 

األصلية. وميكّن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة الشركة من:

احلقوق  مجموعة  إلى  اجملاورة"  "احلقوق  عبارة  تشير 

الصوتية  التسجيالت  ومنتجي  األداء  لفناني  املمنوحة 

وهيئات اإلذاعة.

وتنقسم "احلقوق اجملاورة" إلى الفئات الثالث التالية:
- حقوق فناني األداء (مثل املمثلني واملوسيقيني) في أدائهم. 
أو  أو مسرحي  فني  لعمل  احلي  األداء  احلقوق  هذه  وتضم 
موسيقي سابق أو تالوة أو قراءة حية ملصنف أدبي سابق. وال 
أي  على  مسبق  تثبيت  إلى  األداء  محل  املصنف  يحتاج 
دعامة أو بأي شكل وميكن أن يكون في امللك العام أو محميا 
وميكن أن يكون اآلداء مرجتال سواء كان  مبوجب حق املؤلف. 

أصلياً أو مبنيا على مصنف سابق.
(أو  الصوتية  التسجيالت  منتجي  وحقوق   -
"الفونوغرامات") في تسجيالتهم (مثل األقراص املدمجة)؛
- وحقوق هيئات اإلذاعة في برامجها اإلذاعية والتلفزيونية 

التي تبثها عبر الهواء.
ويكفل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة حماية مصنفات فئات 
املؤلف  يحمي حق  وبينما  احلقوق،  أصحاب  من  مختلفة 
متنح  اجملاورة  احلقوق  فإن  أنفسهم،  املؤلفني  مصنفات 
لبعض الفئات من األفراد أو املؤسسات التي تقوم بدور هام 
وتعميمها  اجلمهور  إلى  ونقلها  املصنفات  آداء  في مجال 
عليه سواء كانت حتظى باحلماية مبوجب حق املؤلف أو لم 

تكن كذلك.

إذا ما أخذنا أغنية ما كمثال، فإن حق املؤلف يحمي  مثال: 
موسيقى امللحن وكلمات املؤلف (الشاعر أو الكاتب). وفي 

هذه احلالة، تنطبق احلقوق اجملاورة على ما يلي:
 أداء املوسيقيني واملغنني الذين يؤدون األغنية؛

على  ويحتوي  املنتج  يعده  الذي  الصوتي  والتسجيل   
األغنية؛

وتبثه  وتنتجه  األغنية  على  يحتوي  الذي  البث  -وبرنامج 
هيئة البث.

١- حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

ما املقصود بحق املؤلف؟

عالقة حق املؤلف باألعمال

األصلية: ما املقصود باحلقوق اجملاورة؟ للمصنفات  التجاري  االستغالل  في  -التحكم 
احلاسوبية  والبرامج  واألفالم  واملوسيقى  الكتب  مثل 

وقواعد البيانات األصلية واإلعالنات واملواد املنشورة على 

املواقع اإللكترونية وألعاب الفيديو والتسجيالت الصوتية 

وال  أخرى،  إبداعات  أية  أو  والتلفزيونية  اإلذاعية  والبرامج 

يجوز لآلخرين نسخ املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف 

من  مسبق  إذن  دون  جتاريا  استغاللها  أو  اجملاورة  واحلقوق 

أصحاب احلقوق. ومن شأن االستئثار باالنتفاع بحق املؤلف 

واحلقوق اجملاورة في املصنفات احملمية، مساعدة الشركة 

على كسب ميزة تنافسية في السوق واحلفاظ عليها.

احلقوق  أو  املؤلف  حق  لصاحب  ميكن  اإليرادات:  -حتقيق 
اجملاورة في مصنف ما أن ينتفع بهذه احلقوق أو يتنازل عنها 

عن طريق البيع أو الهبة أو االرث، شأنه في ذلك شأن أي 

وتوجد طرق مختلفة لتسويق حق املؤلف  صاحب أمالك. 

واحلقوق اجملاورة:

األولى إمكانية إعداد نسخ عدة عن املصنف احملمي مبوجب 

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وبيعها (مثل مطبوعات صورة 

شمسية)؛ 

إمكانية بيع حقوقك إلى شخص آخر أو شركة  والثانية 

(التنازل عنها). 
أي   – عادة  املفضل  وهو   – ثالث  خيار  هناك  وأخيرا 

شركة  أو  لشخص  التصريح  به  يقصد  الذي  الترخيص 

باالنتفاع مبصنفك احملمي مبوجب حق املؤلف مقابل مبلغ 

من املال أو شروط وبنود يتفق عليها الطرفان 

أصول حق  متلك  التي  الشركات  بإمكان  التمويل:  -إيجاد 
التوزيع  (مثل محفظة من حقوق  املؤلف واحلقوق اجملاورة 

من  املال  تقترض  أن  واألفالم)  األشرطة  من  عدد  في 

احلقوق  من  اجملموعة  هذه  باستخدام  مالية  مؤسسات 

كضمانات إضافية ومتكني اجلهات املستثمرة واملقرضة من 

قيد "تأمني عيني" بشأن تلك األصول.

ألصحاب  املؤلف  حق  قانون  يسمح  املتعدين:  -مقاضاة 
احلقوق برفع دعوى ضد أي طرف ينتهك احلقوق االستئثارية 

على  احلصول  أجل  من  املؤلف  حق  صاحب  ميلكها  التي 

القانون  ويجيز  املتعدية.  املصنفات  وإتالف  مادي  تعويض 

يتعدى على حق  توقيع عقوبات جزائية على من  االردني 

املؤلف بشكل متعمد.

ما هي فائدة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة في

 أعمالكم؟

استخدام  يعزز  قد  الغير:  ميتلكها  مصنفات  -استخدام 
مصنفات قائمة على حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ميتلكها 

فعاليتها  أو  الشركة  قيمة  من  جتاريا،  استخداما  الغير 

في  أداء معزوفة موسيقية  فإن  التجاري.  اسمها  وقيمة 

أو على اخلطوط اجلوية مثال،  أو دكان  أو مقصف  مطعم 

وتفرض  يضيف قيمة إلى جتربة الزبون أو الزائر أو املسافر. 

أغلب البلدان احلصول على تصريح من أصحاب حق املؤلف 

النحو،  ذلك  على  املوسيقى  الستخدام  اجملاورة  واحلقوق 

فإذا فهمت قوانني حق  بواسطة ترخيص ألغراض معينة. 

متى  معرفة  من  ستتمكن  فإنك  اجملاورة  واحلقوق  املؤلف 

يشترط احلصول على تصريح وكيف ميكن احلصول عليه. 

املؤلف  حق  أصحاب  من  ترخيص  على  احلصول  ويعتبر 

واحلقوق اجملاورة باستخدام مصنف ألغراض معينة، أفضل 

الوقت  إهدار  إلى  تؤدي  قد  التي  املنازعات  لتفادي  طريقة 

واملال في دعاوي مكلفة ال تعرف نتيجتها.

االيداع  او  التسجيل  يشترط  لم  االردني  املشرع  ان 

اجلزائية.  او  املدنية  باحلماية  شموله  لغايات  للمصنف 

حيث تنص املادة ٤٥ من قانون حماية حق املؤلف وتعديالته 

ال يترتب على عدم ايداع املصنف إخالل بحقوق  على انه " 

املؤلف املقررة في هذا القانون"  

دولية هامة ساعدت  االردن على عدة معاهدات  وقّع  وقد 

املؤلف  حق  حماية  مستوى  تنسيق  على  كبير  حد  إلى 

في  الدولية  املعاهدات  بأهم  قائمة  وترد  اجملاورة.  واحلقوق 

املرفق الثالث.

وقد تضمن قانون حماية حق املؤلف األردني اجراءات وقائية 

املطالبه  دعوى  خالل  من  مدنية  وأخرى  وقائية  تدابير  أو 

من  املؤلف  حق  على  حفاظا  جزائية  حماية  و  بالتعويض 

اإلعتداء عليه بأي شكل من األشكال.

كيف ميكن احلصول على حق املؤلف واحلقوق 

اجملاورة؟
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أيضاً  تستخدم  أن  ميكنك  إبداعك،  طبيعة  على   ً اعتمادا

التالية  أو عدة أصناف من حقوق امللكية الفكرية  صنفا 

حلماية مصالح شركتك:

حقا  التجارية  العالمة  تضمن  التجارية:  العالمات   -
استئثارياً في إشارة ما (سواء كانت كلمة أو شعارا أو لوناً 

مما يساعد على  أو تشكيلة من هذه العناصر أو غير ذلك) 

متييز منتجات شركة ما من منتجات شركات أخرى.

حق  على  احلصول  ميكن  الصناعية:  والنماذج  الرسوم   -
استئثاري في اخلصائص الزخرفية أو اجلمالية لسلعة ما 

من خالل حماية الرسوم والنماذج الصناعية.

تتوفر  التي  اإلختراعات  أن حتمي  للبراءات  ميكن  -البراءات: 
فيها معايير اجلدة والنشاط االبتكاري وإمكانية التطبيق 

الصناعي.

-وميكن للمعلومات التجارية السرية ذات القيمة التجارية 
أن تستفيد من احلماية بوصفها سرّا جتاريا ما دام مالكها 

اتخذ خطوات معقولة لإلبقاء على سريتها.

بالتوسع  االردن  في  املؤلف  حق  حماية  قانون  تاريخ  يز  متَ

التدريجي في أنواع املصنفات التي حتظى باحلماية. وفي ما 

يلي أنواع املصنفات احملمية في االردن:

والصحف  واجملالت  الكتب  (مثل  األدبية  -املصنفات 
واجلداول  والفهارس  والدالئل  املتخصصة  والبحوث 

ومجموعات املصنفات األدبية)؛

هل توجد وسائل قانونية أخرى حلماية

 اإلبداعات األصلية؟

بني  فرق  أي  إطالقا  يوجد  ال  الرقمية،  النظر  وجهة  من 

النص واألصوات والرسوم والصور الشمسية واملوسيقى 

ولكن  والبرمجيات.  الفيديو  املتحركة وأشرطة  والرسوم 

يوجد اختالف أساسي يفصل برامج احلاسوب عن سائر 

والرسوم  واألصوات  النصوص  تتسم  فبينما  املصنفات. 

وما شابهها بطبيعة ثابتة،

بشيفرة  االحتفاظ  التجارية  املمارسات  في  الشائع  ومن 

املصدر لبرامج احلاسوب كسرّ جتاري باإلضافة إلى إتاحة 

احلماية مبوجب حق املؤلف.

يقصد بعبارة قاعدة البيانات، مجموعة من املعلومات مت 

إليها  النفاذ  لتيسير  منهجية  بطريقة  تنظيمها 

إلكتروني.  شكل  في  أو  الورق  على  تكون  وقد  وحتليلها. 

ويعتبر حق املؤلف أول وسيلة حلماية قواعد البيانات. ومع 

ذلك، فإن حق املؤلف ال يتيح احلماية لكافة قواعد البيانات 

فإنها  القواعد  تلك  لبعض  يوفرها  التي  احلماية  وحتى 

حماية محدودة جدا.

حق  مبوجب  باحلماية  البيانات  قاعدة  حظيت  ما  ومتى 

املؤلف، فإن هذه احلماية تشمل طريقة االنتقاء والتقدمي 

فقط وال تشمل احملتويات.

احلماية.  يستحق  حتى  أصليا  املصنف  يكون  أن  يجب 

ويقصد باملصنف األصلي ذلك املصنف الذي يكون "أصل" 

أنتج بشكل  قد  املصنف  أن  أي  املؤلف  التعبيري  شكله 

مستقل وليس تقليدا ملصنف مؤلف آخر أو مواد آلت إلى 

بشكل  األصالة  ترتبط  األحوال  كل  وفي  العام.  امللك 

التعبير وليس بالفكرة األساسية في املصنف .

املنشورة  املصنفات  من  كال  املؤلف  حق  ويحمي 

واملصنفات غير املنشورة.

ووقتا  ومهارة  جهدا  أصلي  مصنف  إبداع  ويتطلب 

فاملصنف  ذلك،  ومع  ذهنيا.  وعمال  وبصيرة  وعبقرية 

عن  النظر  بغض  املؤلف  حق  مبوجب  باحلماية  يحظى 

أن  إلى  حاجة  وال  قيمته  أو  جودته  أو  اإلبداعية  عناصره 

أيضا  املؤلف  حق  وينطبق  فنية.  أو  أدبية  قيمة  ذا  يكون 

حتضير  وطرق  الغالف  على  امللصقة  اإلشارات  على 

والرسوم  اإلرشادية  والدالئل  التقنية  والدالئل  الوجبات 

الهندسية بل ينطبق على رسوم األطفال.

حماية برامج احلاسوب والبرمجيات

حماية قواعد البيانات

ما هي املعايير التي يتعني على املصنَّف

 استيفاؤها ليستحق احلماية؟

- املنافسة غير املشروعة:  يسمح لك القانون االردني برفع 
دعوى ضد منافس ميارس نشاطا جتاريا غير مشروع. و مينح 

حماية  التجارية  واألسرار  املشروعة  غير  املنافسة  قانون 

إضافية من نسخ جوانب مختلفة من املنتجات، تتجاوز في 

كثير من األحيان احلماية التي ميكن احلصول عليها من خالل 

حقوق امللكية الفكرية اخملتلفة. 

واملصنفات أو املؤلفات املوسيقية ومجموعاتها؛

املصنفات املسرحية (وال تقتصر على املسرحيات فقط   -
على  املسجلة  البيع  على  التدريب  برامج  مثال  تضم  بل 

شرائط فيديو)؛

والرسوم  املتحركة  الصور  (مثل  الفنية  املصنفات   -
على  الفنية  واألعمال  واملنحوتات  الزيتية  واللوحات 

احلاسوب)؛

شكل  وفي  الورق  (على  الشمسية  الصور  ومصنفات 

رقمي)؛

- برامج احلاسوب
وبعض أنواع قواعد البيانات 

البيانية  والرسوم  األرضية  الكرة  ومجسمات  واخلرائط 

واألشكال البيانية واخملططات والرسوم املتخصصة؛

واإلعالنات واملطبوعات وامللصقات التجارية؛

السينمائية  األفالم  ومنها  السينمائية  واملصنفات 

تبث  التي  والبرامج  االستعراضية  التلفزيونية  والبرامج 

عبر اإلنترنت؛

واملنتجات اإلعالمية متعددة الوسائط 

وورق  الفنية  اجملوهرات  (مثل  التطبيقي  الفن  ومصنفات 

اجلدران والسجاد) في بعض البلدان 

ويحمي حق املؤلف املصنفات املطبوعة وكذلك تلك التي 

تصنع أو تخزن باستخدام وسائط إلكترونية أو رقمية. وإذا 

باستعمال  إال  يقرأ  ال  الرقمي  شكله  في  املصنف  كان 

احلاسوب – ألنه مؤلف من رقمني فقط هما واحد وصفر – 

فإن ذلك ال يؤثر في كونه جدير باحلماية مبوجب حق املؤلف.

برنامج  في  األصلية  املؤلف  فكرة  املؤلف  حق  -يحمي 
األساس ميكن  وعلى هذا  أدبيا.  احلاسوب بوصفه مصنفا 

قراءته،  لإلنسان  ميكن  أدبياً  مصنفاً  املصدر  شفرة  اعتبار 

قاموا  الذين  البرامج  مهندسي  أفكار  عن  تعبر  حيث 

اإلنسان  يقرأها  التي  التعليمات  تنفرد  وال  بتأليفها. 

 "ً (شيفرة املصدر) باعتبارها مصنفا أدبيا أو "تعبيرا مكتوبا
فالتعليمات التي تصدر في صيغة ثنائية وقابلة للقراءة 

فهي  ولهذا،  أيضا.  كذلك  تعتبر  الهدف)  (شيفرة  باآللة 

املالية  القيمة  ولكن  املؤلف.  حق  مبوجب  باحلماية  حتظى 

لشيفرة الهدف املشمولة بحق املؤلف مستمدة كلياً من 

فشيفرة  البرمجيات.  تتيحها  التي  الوظيفية  الغايات 

الهدف هي التي جتعل احلاسوب يعمل وهي ما يوزع على 

اجلمهور في شكل برمجيات تباع بالتجزئة. ويخضع سوق 

البرمجيات املتكاملة ملهل محددة، أي أن للمنتجني فترة 

املزايا على حساب  الزمن يستطيعون خاللها كسب  من 

طيلة  امليزة  هذه  املؤلف  حق  قانون  ويكفل  منافسيهم. 

استئثارية  حقوقا  املؤلفني  مبنح  للحماية  القانونية  املدة 

إلنتاج مصنفات مشتقة.

متغيرة  بطبيعة  املقابل  في  احلاسوبية  البرامج  تتميز   
حق  قانون  صالحية  بشأن  اجلدل  كثر  فقد  ولذا،  أساسا. 

املؤلف حلماية برامج احلاسوب.

وفي الواقع، هناك طرق عديدة حلماية العناصر اخملتلفة في 

برامج احلاسوب:

ما هي أنواع املصنفات التي حتظى بحماية 

حق املؤلف؟

٢- نطاق احلماية ومدتها

احلماية.  يستحق  حتى  أصلياً  املصنف  يكون  أن  يجب 

ويقصد باملصنف األصلي ذلك املصنف الذي يكون "أصل" 

أنتج بشكل  قد  املصنف  أن  أي  املؤلف  التعبيري  شكله 

مستقل وليس تقليدا ملصنف مؤلف آخر أو مواد آلت إلى 

بشكل  األصالة  ترتبط  األحوال  كل  وفي  العام.  امللك 

التعبير وليس بالفكرة األساسية في املصنف 

املنشورة  املصنفات  من  كال  املؤلف  حق  ويحمي 

واملصنفات غير املنشورة.

ووقتاً  ومهارة  جهدا  أصلي  مصنف  إبداع  ويتطلب 

فاملصنف  ذلك،  ومع  ذهنيا.  وعمالً  وبصيرةً  وعبقريةً 

عن  النظر  بغض  املؤلف  حق  مبوجب  باحلماية  يحظى 

عناصره اإلبداعية أو جودته أو قيمته وال حاجة إلى أن يكون 

ذا قيمة أدبية أو فنية. 

ما هي املعايير التي يتعني على املصنَّف

 استيفاؤها ليستحق احلماية؟
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على  امللصقة  اإلشارات  على  أيضا  املؤلف  حق  وينطبق 

والدالئل  التقنية  والدالئل  الوجبات  الغالف وطرق حتضير 

رسوم  على  ينطبق  بل  الهندسية  والرسوم  اإلرشادية 

األطفال.

احلقوق  وأما   ، احلقوق  من  مجموعتني  املؤلف  حق  يتيح 

املالية فتحمي املصالح املادية للمؤلف أو للمالك املتمثلة 

في إمكانية حتقيق مكاسب جتارية ، وأما احلقوق املعنوية 

خالل  من  تتجلى  كما  وسمعته  إبداعه  سالمة  فتحمي 

املصنف.

احلق  املؤلف  حق  املالك/صاحب  املالية  احلقوق  متنح 

االستخدامات  بعض  بشأن  إذن  منح  في  االستئثاري 

ويقصد بكلمة االستئثاري  أو منعها.  املتعلقة باملصنف 

بدون احلصول على  أنه ال يجوز ألحد ممارسة هذه احلقوق 

ويختلف نطاق هذه  تصريح مسبق من مالك حق املؤلف. 

احلقوق وتقييداتها واستثناءاتها اعتمادا على نوع املصنف 

فاحلقوق املالية أهم  املعني والقانون الوطني حلق املؤلف. 

من أن تختزل ببساطة في "حق النسخ". وال يجب التركيز 

ملنع  مختلفة  حقوق  عدة  على  بل  احلق  هذا  على  فقط 

اآلخرين من االستفادة غير املشروعة من املصنف اإلبداعي 

عادة  املالية  احلقوق  وتضم  األصلي.  املؤلف  حق  لصاحب 

حقوقا استئثارية للقيام مبا يلي:

 
-نسخ املصنف بأشكال مختلفة. مثل نسخ قرص مدمج 
صورة  ورقمنة  حاسوبي  برنامج  وحتميل  كتاب  ونسخ 

وتخزينها على احلاسوب ومسح النصوص وطبع شخصية 

إدماج  أو  األقمصة  على  املتحركة  الصور  من شخصيات 

جزء من أغنية ما في أغنية جديدة. ويعد هذا احلق أحد أهم 

احلقوق التي مينحها حق املؤلف.

-توزيع نسخ عن املصنف على اجلمهور. يسمح حق املؤلف 
املصنف  عن  نسخ  بيع  من  اآلخرين  مبنع  احلق  لصاحب 

وتأجيرها بدون تصريح ولكن يوجد استثناء هام في هذا 

اجملال:

بيع  بعد  التوزيع  في  احلق  يستنفد  البلدان،  أغلب  ففي 

نسخة من املصنف للمرة األولى أو نقل ملكيتها. وبعبارة 

أخرى، ال يتحكم صاحب حق املؤلف إال في "عملية البيع 

األولى" لنسخة عن املصنف مبا في ذلك حتديد تاريخها وما 

يصاحب ذلك من شروط أخرى. 

 ولكن ما أن تباع نسخة عن املصنف ، حتى يفقد صاحب 
تلك  توزيع  كيفية  في  التحكم  إمكانية  املؤلف  حق 

النسخة الحقا في البلد املعني ، ويحق للمشتري أن يعيد 

بيع النسخة، أو التنازل عنها ولكنه ليس بإمكانه نسخها 

أو إعداد أية مصنفات مشتقة منها.

-تأجير نسخ عن املصنف. ينطبق هذا احلق عادة على بعض 
أو  السينمائية  املصنفات  مثل  فقط  املصنفات  أنواع 

املصنفات املوسيقية أو برامج احلاسوب. ولكن هذا احلق ال 

منتج  من  جزءا  تشكل  التي  احلاسوب  برامج  يشمل 

صناعي مثل برنامج التحكم في تشغيل سيارة مؤجرة.

أيضا  املصنفات  هذه  تسمى  حتويره.  أو  املصنف  -ترجمة 
على  قائمة  جديدة  مصنفات  وتعتبر  مشتقة  مصنفات 

مصنف محمي ، ومنها ترجمة دليل تعليمات معد باللغة 

اإلنكليزية إلى لغات أخرى أو حتويل رواية إلى فيلم أو إعادة 

كتابة برنامج حاسوبي بلغة حاسوبية مختلفة أو القيام 

من  مستوحاة  لعبة  صنع  أو  مختلف  موسيقي  بتوزيع 

من  العديد  ولكن   ، املتحركة  الصور  شخصيات  إحدى 

البلدان يفرض استثناءات هامة على احلق االستئثاري في 

إبداع املصنفات املشتقة ، فإذا كنت متتلك نسخة قانونية 

حتويره  أو  تكييفه  بإمكانك  مثال،  حاسوبي  برنامج  من 

بهدف االستخدام العادي فقط.

مبوجب  ذلك  يكون  للجمهور.  ونقله  علناً  املصنف  -أداء 
احلقوق االستئثارية في نقل املصنف بواسطة أدائه أمام 

اجلمهور أو تالوته أو بثه من خالل اإلذاعة أو الكابل أو القمر 

أداء  من  واملقصود  اإلنترنت،  أو  التلفزيون  أو  الصناعي 

مفتوح  مكان  في  تأديته  هو  اجلمهور  أمام  املصنف 

للجمهور أو في مكان يحضر فيه أشخاص من غير أفراد 

في  األداء  حق  وينحصر  املقربني.  األصدقاء  أو  العائلة 

املصنفات األدبية واملوسيقية والسمعية البصرية بينما 

يضم حق النقل املصنفات بكافة فئاتها.

يشار  -حتصيل حصة من ثمن البيع إذا أعيد بيع املصنف. 
إلى ذلك بحق إعادة البيع ("حق التتبع"). ويتاح هذا احلق في 

املصنفات  فئات  بعض  في  وينحصر  البلدان فقط  بعض 

(مثل اللوحات الزيتية والرسوم واملطبوعات وفنون اللصق 
والفخاريات  واملنجدات  واملنقوشات  واملنحوتات 

إعادة  حقوق  ومتنح  األصلية).  واخملطوطات  والزجاجيات 

بيع  إعادة  أرباح  من  حصة  حتصيل  حق  املبدعني  البيع 

املصنف شرط أن تتم عملية إعادة البيع بطريقة معينة،

وتتراوح هذه احلصة عادة بني ٢٪ و٥٪ من حصيلة املبيعات 

اإلجمالية.

ما هي احلقوق املالية؟

ما هي احلقوق املترتبة على حماية حق املؤلف؟

-إتاحة املصنفات على اإلنترنت ومتكني اجلمهور من النفاذ 
إليها عند الطلب بحيث يستطيع أي شخص أن ينفذ إلى 

املصنف من مكان وفي وقت يختارهما ، ويشمل هذا احلق 

على  بناء  اإلنترنت  عبر  املصنف  إتاحة   ، خاصة  بصفة 

الطلب وبشكل تفاعلي.

ويجب على من يرغب في استخدام املصنفات احملمية ألي 

من األغراض املذكورة سلفاً سواء كان شخصاً أو شركة، 

املؤلف.  من صاحب حق  تصريح مسبق  على  يحصل  أن 

وبالرغم من أن حقوق صاحب حق املؤلف استئثارية فإنها 

والتقييدات  االستثناءات  لبعض  وتخضع  زمنيا  محدودة 

الهامة.

-األفكار أو املفاهيم. ال يحمي قانون حق املؤلف إال الطريقة 
في  الواردة  واملفاهيم  األفكار  عن  بها  التعبير  مت  التي 

املصنف. فهو ال يحمي الفكرة أو املفهوم أو االكتشاف أو 

طريقة العمل أو املبدأ أو اإلجراء أو العملية أو النظام مهما 

في  أو جتسيدها  بواسطته وصفها  مت  الذي  الشكل  كان 

ال  ما  شيء  فعل  طريقة  أو  املفهوم  كان  ولئن  املنصف. 

أو  املكتوبة  التعليمات  فإن  املؤلف،  حق  ملفهوم  يخضع 

الرسومات التخطيطية التي تشرح أو توضح مفهوما أو 

طريقة، حتظى بحماية حق املؤلف.

وقرارات  القضائية  واألحكام  االنظمة  و  -القوانني 
الوثائق  سائر  و  الدولية  واالتفاقيات  االدارية  الهيئات 

الرسمية و الترجمات الرسمية لهذه املصنفات أو ألي 

جزء منها.

-االنباء املنشورة او املذاعة او املبلغة بصورة علنية.

يعتبر  و   ، العامة  امللكية  الى  آلت  التي  -املصنفات 
الفلكلور الوطني ملكا عاما.

ما هي جوانب املصنف التي ال حتظى بحماية

 حق املؤلف؟

إنها مستوحاة من املفهوم الفرنسي حلق املؤلف الذي يرى 

وتعتبر  ووجدانه.  املبدع  روح  الفكرية جتسد  اإلبداعات  أن 

البلدان التي تطبق القانون اإلنكليزي حق املؤلف واحلقوق 

عمل  أي  شراء  ميكن  أنه  أي  ملكية  حقوق  مجرد  اجملاورة 

إبداعي أو بيعه أو تأجيره مثله مثل عقار أو سيارة.

املعنوية ولكن نطاق هذه  باحلقوق  البلدان  وتعترف أغلب 

احلقوق يتفاوت جدا وال تدرجها كافة البلدان في قانون حق 

احلقوق  من  نوعني  البلدان  أغلب  وتقر   ، نفسه  املؤلف 

املعنوية على األقل وهما:

-حق املؤلف في نسبة املصنف إليه ("حق التأليف" أو "حق 
األبوة"). وعندما يُنسخ مصنف مؤلف ما أو يُنشر أو يُتاح 

للجمهور أو يُنقل إليه أو يُعرض عليه فإن على الشخص 

املؤلف يظهر على  أن اسم  التأكد من  املسؤول عن ذلك 

.ً املصنف أو مقترنا به، متى كان ذلك معقوال

-حق حماية سمعة املؤلف. مينع هذا احلق إجراء أية تغييرات 
أو  املؤلف  بسمعة  الضرر  إحلاق  من شأنها  املصنف  على 

شرفه.

وخالفا للحقوق املالية، ال ميكن نقل احلقوق املعنوية إلى 

شخص آخر ألنها مرتبطة باملبدع (ولكن يجوز أن تنتقل 

وتظل احلقوق املعنوية في املصنف ملكاً  إلى ورثة املبدع). 

إلى  املصنف  في  املالية  احلقوق  بيعت  إذا  حتى  للمبدع 

شخص آخر. 

ما املقصود باحلقوق املعنوية؟
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ولكن يجوز للمؤلف أو املبدع في بعض البلدان التنازل عن 

حقوقه املعنوية باتفاق مكتوب يوافق مبوجبه على عدم 

ممارسة بعض حقوقه املعنوية أو كلها.

باحلقوق  متزايد،  ولكنه  البلدان  من  عدد محدود  ويعترف 

وتدوم احلقوق املعنوية  أدائهم.  املعنوية لفناني األداء في 

ما  إلى  املسجل  أدائهم  أو  احلي  أدائهم  في  األداء  لفناني 

بعد نقل احلقوق املالية وتشمل ما يلي:

-حق املطالبة بتعريفه بصفة فنان األداء، إال إذا كان إغفال 
ذلك متليه طريقة االنتفاع باألداء.

-واحلق في االعتراض على أي تشويه أو حتوير أو تعديل آلدائه 
من شأنه أن يلحق ضررا بسمعته.

الرياضية  والنوادي  واملطاعم  واجلامعات  واملعاهد 

والصحية والفنادق واملعارض التجارية ومنظمي احلفالت 

اجلوية  واخلطوط  واملالهي  التجارية  واملراكز  املوسيقية 

القطاعات  أنواع شاسعة في  باملوسيقى في  واملنتفعني 

األخرى مثل قطاع االتصاالت (رنات جرس الهاتف).

استيراد  منع  البلدان  من  العديد  في  للمنتجني  ويجوز 

في  لهم  ويحق  أيضا.  وتوزيعها  الصوتية  تسجيالتهم 

العلني  اآلداء  لقاء  املكافأة  نصف  حتصيل  البلدان  بعض 

للتسجيالت السمعية التي ميلكون فيها حقوقا أو لقاء 

نقلها للجمهور.

ال يستطيع مصنعو األسطوانات في العديد من البلدان 

على  احلصول  لهم  يحق  ولكن  تسجيالتهم  إذاعة  منع 

إيرادات من هيئات اإلذاعة.

هيئات  على  يتعني  احلق،  بهذا  تعترف  التي  البلدان  وفي 

اإلذاعة دفع هذه اإليرادات للملحن مقابل احلق في إذاعة 

وكذلك  التسجيل  لشراء  التسجيل  ولشركة  اللحن 

لشركة التسجيل مقابل احلق في إذاعة التسجيل.

التجارة  أو منظمة  روما  اتفاقية  إلى  بلد  ينضم  وعندما 

اآلداء  بشأن  الويبو  معاهدة  أو  تريبس)  (اتفاق  العاملية 

ال  حتى  حتفظات  يبدي  أن  له  يجوز  الصوتي،  والتسجيل 

تلزم هيئات البثّ في هذا البلد بدفع أتاوات إلى مصنعي 

األسطوانات.

النقل  البث بحقوق استئثارية في إشارة  وتتمتع هيئات 

الالسلكي مثل حق إعادة البث وتثبيت اإلشارة أو نسخ أي 

تثبيت لإلشارة وإن مت التثبيت بدون موافقة هيئة البث.

ولهيئات البث في بعض البلدان احلق في التصريح بنقل 

ومنح  الطلب  على  بناء  للمشترك  املثبتة  برامجها 

بيانات  قواعد  في  املثبتة  برامجها  إلى  النفاذ  اجلمهور 

ذلك.  منع  وبإمكانها  إلكترونية  شبكة  عبر  احلاسوب 

ولكن بلداناً عديدة أخرى ال تعتبر إرسال الصوت والصورة 

عبر اإلنترنت من جملة خدمات البث وفق األحكام احلالية 

لقوانني حق املؤلف واحلقوق اجملاورة التي تطبقها ، ويحق 

بالبث  التصريح  أيضا  البلدان  بعض  في  البث  لهيئات 

تزال لدى مشغلي  ولكن ال  أو منعه.  لبرامجها  الكيبلي 

الكيبالت في بعض البلدان األخرى، اإلمكانية إلعادة نقل 

إشارات هيئات البث عبر الكيبل دون تصريح أو مقابل.

برنامجا  حتمل  إشارة  تبث  التي  البث  هيئات  وتتمتع 

تلفزيونياً حقاً استئثارياً في السماح بنقله إلى اجلمهور 

لقاء  للجمهور  بثه في مكان مفتوح  مثل  نقله،  منع  أو 

دفع رسم الدخول.

والراقصني)  واملوسيقيني  املمثلني  (مثل  األداء  فنانو  ميلك 

حقا استئثاريا في التصريح بتثبيت أدائهم احلي على أي 

أو  بثه  أو  اجلمهور  إلى  أي جزء كبير منه  أو  ونقله  دعامة 

احلي.  األداء  تسجيالت  نسخ  عن  الكابل فضال  عبر  نقله 

االحتاد  في  األعضاء  الدول  منها  البلدان،  بعض  ومتنح 

التصريح  في  االستئثاري  احلق  األداء  فناني  األوروبي، 

للتسجيالت  بالنسبة  منعهما  أو  اإلعارة  أو  بالتأجير 

واملصنفات السمعية البصرية  الفونوغرامات)  الصوتية ( 

التي جتسد أداءهم احلي.

ملنتجي  أو  األداء  لفناني  تدفع  البلدان،  من  العديد  وفي 

واحدة  مكافأة  جلميعهم  أو  الصوتية  التسجيالت 

إلى  نقله  أو  الصوتي  التسجيل  بث  مقابل  ومنصفة 

اجلمهور.

ويجوز في أغلب البلدان، نقل حقوق فناني األداء، كلياً أو 

الوطنية  القوانني  بعض  وجتيز  آخر.  شخص  إلى  جزئيا، 

أو مهربة  بدون تصريح  األداء منع صنع تسجيالت  لفنان 

من أدائه احلي أو بيعها أو استيرادها حتى بعد نقل احلقوق 

أو ترخيصها.

إنتاج  (شركات  الصوتية  التسجيالت  منتجو  أما 

فلهم احلق االستئثاري في التصريح بنسخ  األسطوانات) 

تسجيالتهم أو االنتفاع بها أو توزيعها أو منع ذلك ، وأهم 

حق هو حق التحكم في نسخ التسجيالت الصوتية ، وقد 

تضم احلقوق األخرى حق حتصيل مكافأة منصفة عندما 

تبث التسجيالت الصوتية أو حق إتاحتها (في الوقت الذي 

يختاره كل فرد من اجلمهور) أو حق نقلها إلى اجلمهور. 

ما هي احلقوق التي تتيحها "احلقوق اجملاورة"؟

حقوق مصنعي األسطوانات

منها  شتى  ألسباب  املوسيقى  ما  شركة  تستخدم  قد 

جلب انتباه الزبائن وإحداث أثر إيجابي على سلوك الزبون أو 

لفائدة املوظفني ، وقد يساعد ذلك الشركة على احلصول 

على ميزة تنافسية وإتاحة محيط عمل أفضل للموظفني 

الناس  معرفة  وتعزيز  األوفياء  الزبائن  من  نواة  وتشكيل 

بعالمتها أو بالشركة ككل.

آداء املصنفات املوسيقية أمام اجلمهور واالنتفاع بها  وإن 

أهم  تسدده  ماديا  مقابال  يتطلب  ترخيص  إطار  في 

الشبكات التلفزيونية ومحطات التلفزيون واإلذاعة احمللية 

الصناعية  واألقمار  الكيبالت  بواسطة  اإلرسال  وشبكات 

وهيئات البث العامة واملواقع اإللكترونية على اإلنترنت 

ومتارس منظمة اإلدارة اجلماعية عادة حق التصريح بإعادة 

هيئة  تكن  لم  ما  منعه  أو  ما  لبرنامج  الكيبلي  اإلرسال 

البث متارس ذلك احلق بالنسبة لبرامجها.

خط  على  وإرسالها  الشبكية  املواد  بإنتاج  يتعلق  وفيما 

اإلنترنت ، ينصح باستشارة خبير في مجال حق املؤلف في 

البلد املعني حيث أن هذا اجملال من القانون يتميز بالتطور 

السريع.

حق  مينحها  التي  احلماية  اجملاورة  احلقوق  ممارسة  متس  وال 

املؤلف إن وجد في املصنفات التي تؤدى أو تسجل أو تذاع 

على اإلنترنت وال تؤثر فيها بأي شكل من األشكال.

وكثيرا ما تشمل حماية املصنفات املوسيقية مبوجب حق 

من  وعددا  احلقوق  من  مجموعة  اجملاورة  واحلقوق  املؤلف 

وملحنني  مؤلفني  من  عليها  واملشرفني  احلقوق  أصحاب 

التسجيل  وشركات  املوسيقية  اخملطوطات  وناشري 

وجمعيات  اإللكترونية  املواقع  وأصحاب  البث  وهيئات 

حتصيل األتاوات.

وتتضمن حقوق نشر املوسيقى حق التسجيل وحق األداء 

أو  جديد  مصنف  في  املصنف  إدماج  وحق  النسخ  وحق 

 .ً مشتقا مصنفاً  األحيان  بعض  في  يسمى  مختلف 

ولتيسير االستغالل التجاري ، يفضل أغلب كتاب األغاني 

لنشر  إلتفاق  وفقاً  الناشر  إلى  النشر  نقل حقوق   ، عامة 

املصنف املوسيقي الذي يتم مبوجبه التنازل عن حق املؤلف 

أو حق إدارة حق املؤلف لفائدة الناشر.

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة في مجال 

املوسيقى

املؤلف  االردن طيلة حياة  في  املالية  احلقوق  تدوم حماية 

وملدة ٥٠ سنة بعد وفاته، او بعد وفاة آخر من بقي حيا من 

من  أكثر  كانوا  اذا  املصنف  تأليف  في  اشتركوا  الذين 

الوحيد  املستفيد  ليس  املؤلف  فإن  وبذلك  واحد.  مؤلف 

من املصنف بل ورثته أيضا. 

املصنف  بها  يحظى  التي  احلماية  مدة  تنقضي  وعندما 

"امللكية  من  جزءا  املصنف  يعد  املؤلف،  حق  مبوجب 

العامة" .

اخلاصة  األحكام  بعض  تطبق  االردني  القانون  وبحسب 

على بعض فئات املصنفات وال سيما ما يلي:

فيه  احلق  صاحب  او  مؤلفه  يكون  الذي  الذي  املصنف    -
شخصا معنويا؛

-  املصنفات مشتركة التأليف؛
-  املصنفات السينمائية؛

-  املصنفات املنشورة باسم مستعار أو مجهولة املؤلف؛
-  مصنفات الفنون التطبيقية 

-  املصنفات املنشورة الول مره بعد وفاة املؤلف؛
حيث  املعنوية  للحقوق  بالنسبة  احلماية  مدة  وتختلف 

عند  أو  املالية  احلقوق  بانقضاء  املعنوية  احلقوق  تنقضي 

وفاة املؤلف.

وتكون مدة احلماية مبوجب احلقوق اجملاورة أقصر من مدة 

اجملاورة  احلقوق  حتظى  حيث  املؤلف.  حق  مبوجب  احلماية 

التقوميية  السنة  نهاية  تاريخ  سنة من  باحلماية ملدة ٢٠ 

التي مت فيها التثبيت أو جرى خاللها أداء املصنف أو بثه. 

كم تدوم حماية حق املؤلف واحلقوق

 اجملاورة؟
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٣- حماية إبداعاتك األصلية

بدون  اجملاورة  واحلقوق  املؤلف  حق  مبوجب  احلماية  نح  متُ

القيام بأية إجراءات رسمية. فاملصنف محمي تلقائيا منذ 

خاصة  إجراءات  وجود  دون  النور  فيها  يرى  التي  اللحظة 

أية شروط شكلية  أو  دفع رسوم  أو  اإليداع  أو  للتسجيل 

أخرى.

متعدد  منتج  في  جتميعها  ميكن  التي  العناصر  وأما 
الشمسية  والصور  والنص  املوسيقى  فتضم  الوسائط 
احلاسوب  وبرامج  البيانية  والرسوم  الفنية  والقصاصات 
العناصر  هذه  من  عنصر  كل  يكون  وقد  الفيديو.  وأفالم 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  املؤلف.  حق  مبوجب  للحماية  قابالً 
املنتج متعدد   – جتميع هذه املصنفات في مصنف واحد 
قد يحظى باحلماية مبوجب حق املؤلف إذا ما  الوسائط – 

.ً أدت هذه العملية إلى منتج يعتبر أصليا
- وميكنك إيداع نسخة عن مصنفك لدى مصرف أو محام. 
على  مصنفك  من  نسخة  إرسال  ميكنك  ذلك،  من  وبدال 
عنوانك في ظرف مختوم عن طريق مكتب خدمات البريد 
اخلاص (مما ينتج عنه احلصول على تاريخ واضح مختوم على 
ولكن ال تقبل  وترك الظرف مغلقا لدى تسلمه.  الظرف) 

كل البلدان مبثل هذه املمارسات كدليل صالح.
- ويتعني وضع إشارة حق املؤلف على املصنفات املنشورة 

- وينصح أيضا، بتمييز مصنفك باستخدام أنظمة ترقيم 
معيارية معينة لتعريفه مثل نظام الرقم املعياري الدولي 
الدولية  املعيارية  والشيفرة  للكتب؛  بالنسبة   (ISBN)

للتسجيالت (ISRC) بالنسبة للتسجيالت الصوتية؛ 
بالنسبة   (ISMN) للموسيقى  الدولي  املعياري  والرقم 
املعياري  والرمز  املطبوعة؛  املوسيقية  األعمال  ملنشورات 
بالنسبة للمصنفات   (ISWC) الدولي للمصنف املوسيقي
اجلماعية؛  اإلدارة  منظمات  لدى  احملفوظة  املوسيقية 
والبصرية  السمعية  للمصنفات  الدولي  املعياري  والرقم 

(ISAN) إلخ.

متعدد  منتج  في  جتميعها  ميكن  التي  العناصر  وأما 
الشمسية  والصور  والنص  املوسيقى  فتضم  الوسائط 
احلاسوب  وبرامج  البيانية  والرسوم  الفنية  والقصاصات 
العناصر  هذه  من  عنصر  كل  يكون  وقد  الفيديو.  وأفالم 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  املؤلف.  حق  مبوجب  للحماية  قابالً 
املنتج متعدد   – جتميع هذه املصنفات في مصنف واحد 
قد يحظى باحلماية مبوجب حق املؤلف إذا ما  الوسائط – 

.ً أدت هذه العملية إلى منتج يعتبر أصليا
- وميكنك إيداع نسخة عن مصنفك لدى مصرف أو محام. 
على  مصنفك  من  نسخة  إرسال  ميكنك  ذلك،  من  وبدال 
عنوانك في ظرف مختوم عن طريق مكتب خدمات البريد 
اخلاص (مما ينتج عنه احلصول على تاريخ واضح مختوم على 
ولكن ال تقبل  وترك الظرف مغلقا لدى تسلمه.  الظرف) 

كل البلدان مبثل هذه املمارسات كدليل صالح.
- ويتعني وضع إشارة حق املؤلف على املصنفات املنشورة 

- وينصح أيضا، بتمييز مصنفك باستخدام أنظمة ترقيم 
معيارية معينة لتعريفه مثل نظام الرقم املعياري الدولي 
الدولية  املعيارية  والشيفرة  للكتب؛  بالنسبة   (ISBN)

للتسجيالت (ISRC) بالنسبة للتسجيالت الصوتية؛ 
بالنسبة   (ISMN) للموسيقى  الدولي  املعياري  والرقم 
املعياري  والرمز  املطبوعة؛  املوسيقية  األعمال  ملنشورات 
بالنسبة للمصنفات   (ISWC) الدولي للمصنف املوسيقي
اجلماعية؛  اإلدارة  منظمات  لدى  احملفوظة  املوسيقية 
والبصرية  السمعية  للمصنفات  الدولي  املعياري  والرقم 

(ISAN) إلخ.
املساعدة  وأدواتها  الرقمية  احلقوق  إدارة  أنظمة  وبإمكان 

بالطريقتني  الرقمية  املؤلف في املصنفات  إدارة حق  على 

التاليتني:

- تضمني املصنفات الرقمية معلومات بشأن احلماية التي 
حتظى بها مبوجب حق املؤلف وبشأن املالك وكل ما يعرف 

"باملعلومات الضرورية إلدارة احلقوق"؛
- وتطبيق "تدابير احلماية التكنولوجية" التي تساعد على 
التحكم في النفاذ إلى املصنفات الرقمية أو االنتفاع بها 

تدابير  استخدام  شأن  ومن  املنع).  أو  بالسماح  (سواء 
املصنفات  من  مختلفة  أنواع  في  التكنولوجية  احلماية 

قدرة  في  التحكم  يسهل  أن  املؤلف  حق  مبوجب  احملمية 

املستخدم على معاينة املصنف واالستماع إليه وتعديله 

ظهور  إلى  شكلية  إجراءات  أية  من  خال  نظام  يؤدي  قد 

بعض الصعوبات عندما حتاول إنفاذ حقوقك في إطار نزاع 

قلّدت  أنك  أحدهم  ادعى  فإذا  وبالفعل،  آخر.  طرف  مع 

األول؟  املبدع  أنك  إثبات  حينئذ  ميكنك  فكيف  مصنفه 

بإمكانك أخذ بعض اإلحتياطات لوضع أدلة تبني أنك من 

ألّف املصنف في تاريخ معني. فعلى سبيل املثال:

- االيداع لدى املكاتب الوطنية حلق املؤلف والتي تتيح إجراء 
اختياريا إليداع مصنفاتك أو تسجيلها لقاء تسديد رسم 

وهذا اإلجراء يعطيك دليال على صحة مطلبك للحماية 

مبوجب حق املؤلف. 

قضائية  دعوى  رفع  ميكنك  البلدان  هذه  من  بعض  وفي 

بسبب التعدي على حق املؤلف بفعالية أكبر إذا ما كنت 

قد سجلت املصنف لدى املكتب الوطني حلق املؤلف. وفي 

االختياري  التسجيل  إلى  باللجوء  ينصح  البلدان،  هذه 

املسبق.

وتسجيله واالستشهاد به وترجمته واالحتفاظ به لفترة 

ذلك  وغير  وطبعه  ونسخه  وإرساله  الوقت  من  معينة 

وتضمن  اجملاورة املطبق.  املؤلف واحلقوق  وفقا لقانون حق 

وأمن  اخلصوصية  احترام  التكنولوجية  احلماية  تدابير 

احملتوى وسالمته.

ماذا عليك أن تفعل للحصول على احلماية 

مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؟

كيف تثبت ملكيتك حلق املؤلف؟

ميكن استخدام العديد من التقنيات لتقليص خطر وقوع 

إدارة احلقوق  تعد على حق املؤلف من خالل تفعيل أدوات 

وضعف  قوة  مواطن  منها  ولكل  وأنظمتها.  الرقمية 

الشراء  تكاليف  في  تفاوت  وجود  عن  فضال  مختلفة 

واإلدماج والصيانة. فتقييمك ملدى احتمال انتفاع اآلخرين 

باملصنف هو أفضل عامل يساعدك على اختيار التقنيات 

التي ستستخدمها.

حق  مبوجب  احملمية  موادك  لتحديد  متنوعة  طرق  توجد 

املؤلف:

- ميكنك متييز احملتوى الرقمي مثال بعبارات تشير إلى حقوق 
املؤلف أو بوضع تنبيه من قبيل "يجوز استنساخه ألغراض 

إدراج  نذكر  اجليدة  املمارسات  بني  ومن  جتارية فقط".  غير 

نص يشير إلى حق املؤلف على كل صفحة من صفحات 

االنتفاع  شروط  يوضح  الذي  اإللكتروني  شركتك  موقع 

مبحتوى تلك الصفحة.

لتعريف  نظام  هي  الرقمية،  التعريف  أداة  واستخدام   -
الرقمي  احمليط  في  املؤلف  حق  مبوجب  احملمية  املصنفات 

رقمي  شكل  في  ملصنف  متنح  رقمية  أسماء  أو  بعبارات 

لتوفير  تستخدم  وهي  اإلنترنت.  على  االستخدام  لغرض 

معلومات حديثة منها معلومات عن مكان وجود املصنف 

باملصنف  املتعلقة  املعلومات  تتغير  وقد  اإلنترنت.  على 

الذي  املكان  عن  املعلومات  ومنها  الزمن  مر  على  الرقمي 

يحفظ فيه املصنف ولكن أداة التعريف الرقمية ال تتغير 

.(www.doi.org :انظر املوقع التالي)
- واستخدام ختم مؤرخ أي معلومات ترفق باحملتوى الرقمي 
(املصنفات) ميكن أن تقدم دليال على حالة احملتوى في تاريخ 

معني. 

اختيار أدوات إدارة احلقوق الرقمية املناسبة

املعلومات الضرورية إلدارة احلقوق

إن املصنفات املثبتة على دعائم إلكترونية أو رقمية (مثل 

اإلنترنت  ونصوص  املرئية  واألقراص  السمعية  األقراص 

معرضة بشكل خاص للتعدي حيث  واملوسيقى واألفالم) 

أية  تفقد  أن  دون  اإلنترنت  عبر  نقلها  أو  نسخها  يسهل 

وتنطبق  نسبة تذكر من جودتها بل رمبا ال تفقدها باملرة. 

التدابير الواردة أعاله مثل التسجيل واإليداع لدى املكتب 

الوطني حلق املؤلف على هذه املصنفات أيضا.

من  أنواع  عدة  من  عادة  الوسائط"  "متعدد  املنتج  يتألف 
جهاز  مثل  واحدة  مثبتة  دعامة  في  جتتمع  املصنفات 
متعددة  املنتجات  بني  ومن  مدمج.  قرص  أو  احلاسوب 
اإللكترونية  واألكشاك  الفيديو  ألعاب  الوسائط 

للمعلومات والصفحات التفاعلية على اإلنترنت. 

كيف حتمي مصنفاتك في شكلها اإللكتروني 

أو الرقمي؟
حماية املنتجات متعددة الوسائط مبوجب 

حق املؤلف
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فالوقت عنصر حاسم عند تقدمي دليل على وقوع تعد على 

متى مت إرسال رسالة إلكترونية معينة ومتى  حق املؤلف: 

مت التوافق على عقد ما ومتى مت استحداث جزء من امللكية 

الرقمي.  الدليل  استخدام  مت  متى  أو  تعديله  أو  الفكرية 

للتصديق على  التواريخ  االستعانة بخدمات ختم  وميكن 

الرقمية  األوشمة  وتستخدم   - املصنف.  إجناز  تاريخ 

البرامج احلاسوبية لتنزيل املعلومات املتعلقة بحق املؤلف 

ذا  الرقمي  الوشم  يكون  وقد  ذاته.  الرقمي  املصنف  على 

شكل مرئي واضح كأن يتخذ شكل إشارة إلى حق املؤلف 

كلما  املصنف  كامل  في  أو  ما  صورة  حاشية  في  تدرج 

طبعت الوثائق على أوراق موشمة. 

وكثيرا ما يطمر الوشم الرقمي بشكل يجعله غير قابل 

البارزة  األوشمة  وتعد  العادي.  االستعمال  لدى  للكشف 

مفيدة  اخلفية  األوشمة  بينما  ردع  كوسيلة  مفيدة 

للتدليل على وقوع سرقة واقتفاء أثر مستخدم املصنف 

احملمي مبوجب حق املؤلف على اإلنترنت.

التكنولوجية بطرق  اتخاذ تدابير احلماية  فال ينبغي مثال 

أو  اخلصوصية  قانون  مثل  مطبقة  أخرى  قوانني  تخرق 

مكافحة  قوانني  أو  املستهلك  حتمي  التي  القوانني 

املمارسات املنافية للمنافسة املشروعة.

وتشجع الشركات التي تنتفع مبواد رقمية مملوكة للغير 

على احلصول على كل التراخيص أو التصاريح الضرورية 

لذلك الغرض ومنها: 

االقتضاء).  عند  احملمي  املصنف  تشفير  بفك  التصريح 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشركة أو الشخص الذي 

يستخدم  ثم  التكنولوجية  احلماية  تدابير  على  يتحايل 

املصنف احملمي، قد يساءل بشأن خرق قانون الغش فضال 

عن التعدي على حق املؤلف 

- يستخدم نظام مراقبة النفاذ أو نظام النفاذ املشروط في 
وملفات  املستخدم  هوية  من  للتأكد  أشكاله  أبسط 

احملتوى والصالحيات (القراءة والتعديل والتنفيذ إلخ) التي 

فبإمكان  بالنسبة ملصنف معني.  ميلكها كل مستخدم 

مالك املصنف الرقمي وضع عدة طرق للنفاذ ، وقد يجعل 

الوثيقة مثال قابلة لالطالع ولكن غير قابلة للطباعة أو قد 

يحدد استخدامها بفترة زمنية معينة.

- إتاحة نسخ أقل جودة من األصل. بإمكان الشركات مثال، 
عرض صور شمسية أو صور أخرى على موقعها اإللكتروني 

تكون مفصلة بالقدر الذي يكفي لفائدتها في اإلعالنات 

في  بنسخها  تسمح  ال  وتفاصيلها  جودتها  ولكن  مثال 

مجلة.

جلعل  التكنولوجيا  استخدام  الشركات  بعض  تفضل 

النفاذ إلى مصنفاتها مقصورا على الزبائن الذين يقبلون 

ومن هذه التدابير ما  بعض الشروط لالنتفاع باملصنفات. 

يلي:

البرامج  منتجات  حلماية  كثيرا  التشفير  يستخدم   -
ل زبون  فعندما يحمّ احلاسوبية من االنتفاع غير املرخص. 

يتصل  أن  الرقمية  احلقوق  إدارة  لبرنامج  ميكن  مصنفا، 

مبنظمة مركزية (مؤسسة تدير حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) 

امللف  تشفير  وفك  الثمن  تسديد  بشأن  ترتيبات  التخاذ 

السر،  كلمة  مثل  به  خاصا  "مفتاحا"  الزبون  وإعطاء 

لالطالع على احملتوى أو االستماع إليه.

ترخيصا  تضم  كونتي  ميموري  برنامج  من  نسخة  فكل 

مبوجب  محمي  احلاسوبي  البرنامج  أن  يبني  للمستخدم 

أو  كليا  استنساخه  أو  نسخه  ومينع  املؤلف  حق  قانون 

احتياطية  نسخة  إعداد  خالف  غرض  ألي  جزئيا 

برنامجها  ميموري  شركة  وسجلت  الستخدامه. 

احلاسوبي لدى مكاتب حق املؤلف في البلدان التي تنشط 

فيها وفي البلدان التي تسمح مكاتب حق املؤلف لديها 

بالتسجيل الطوعي حلق املؤلف.

امللكية  حقوق  انتهاكات  أن  ميموري  شركة  وتدرك 

الفكرية وال سيما قرصنة البرامج احلاسوبية حتدث كثيرا 

ولذلك فقد وضعت استراتيجية موازية حلماية منتجاتها. 

اآلليات  احلاسوبي مجموعة من  برنامجها  أدمجت في  إذ 

التكنولوجية منعاً لنسخ البرنامج بسهولة. 

وعلى  البيع  بعد  اخلدمات  جودة  على  الشركة  ركزت  ثم 

التي  منتجاتها  من  جديدة  إلصدارات  املتواصل  االبتكار 

يجعلهم  ما  وهذا  الشرعيون  زبائنها  منها  يستفيد 

القانونية  بالطرق  حاسوبية  برامج  شراء  يفضلون 

ويدركون قيمة ذلك بدال من االنتفاع بالبرامج املقرصنة.

عندما أصدرت شركة ميكروسوفت برنامج أوفيس أكس 

بي بنيويورك في سنة ٢٠٠١، قدمت الشركة ذاتها أيضا 

برنامجا حاسوبيا يعرف باسم ميموري كونتي وهو عبارة 

عن برنامج محاسبة للشركات ميكن إدماجه في برنامج 

شركة  إبداع  من  "الذاكرة"  وبرنامج  بي.  أكس  أوفيس 

شركة  وهي  ("ميموري")  كمبيوتيشن  ميموري 

متخصصة في برامج احلاسوب في أوروغواي:

الضرورية  التدابير  بانتظام  "ميموري"  شركة  وتقيّم 

أفضل  حتقيق  بهدف  وإنفاذها  وإدارتها  حقوقها  حلماية 

النتائج التجارية من ملكيتها. 

في  رقمية  محتويات  تعرض  التي  الشركات  تفكر  قد 

احلاجة  ظهرت  ما  إذا  التكنولوجية  احلماية  تدابير  تنفيذ 

بدون  والتوزيع  النسخ  الرقمية من  املصنفات  إلى حماية 

هذه  استخدام  بني  توازن  إحداث  يتعني  ولكن  تصريح. 

التدابير واالعتبارات األخرى. 

تدابير احلماية التكنولوجية

دراسة إفرادية – شركة ميموري

 كمبيوتيشن

كن حذرا عند اتخاذ تدابير احلماية التكنولوجية

انضمت أغلب البلدان إلى معاهدة دولية أو أكثر لضمان 

واحملمي  ما  بلد  في  املبتكر  املصنف  أن  منها  أمور  جملة 

البلدان  كافة  في  باحلماية  تلقائيا  يحظى  املؤلف،  بحق 

برن  اتفاقية  وتعد  الدولية.  املعاهدات  هذه  في  األعضاء 

معاهدة  أهم  والفنية  األدبية  املصنفات  حماية  بشأن 

دولية بشأن حق املؤلف  فإذا كنت مواطنا أو مقيما في بلد 

أحد  في  مصنفك  نشرت  إذا  أو  برن  اتفاقية  في  عضو 

البلدان األعضاء، فإن مصنفك سيحظى تلقائيا بحماية 

سائر  في  االتفاقية  متنحه  الذي  باملستوى  املؤلف  حق 

البلدان األعضاء فيها.

إقليمية  املؤلف  حق  مبوجب  احلماية  تبقى  ذلك،  ومع 

ولذا فإن مصنفك سيحظى باحلماية إذا استوفى  الطابع. 

الشروط القانونية التي ينص عليها قانون حق املؤلف في 

البلد املعني، وقد يحظى مصنفك بحماية تلقائية مبوجب 

املعاهدات  (بفضل  البلدان  من  العديد  في  املؤلف  حق 

نظامه  مع  بلد  في كل  تتعامل  أن  عليك  ولكن  الدولية) 

املستقل حلماية حق املؤلف وهذه األنظمة تختلف كثيرا 

فيما بينها.

ال تشترط أغلب البلدان اإلشارة إلى حق املؤلف للحصول 

ولكن كثيرا ما ينصح بوضع إشارة إلى حق  على احلماية. 

املؤلف على املصنف أو باالقتران به ، ألنها تذكّر الناس بأن 

هذا  ويساعد  املؤلف.  حق  مبالك  وتعرّف  محمي  املصنف 

مسبق  إذن  على  احلصول  في  يرغب  من  كل  التحديد 

واإلشارة إلى حق املؤلف ضمان قليل  الستخدام املصنف. 

التكلفة، فهو ال يتطلب مصاريف إضافية كبيرة بل قد 

عن  اآلخرين  ردع  خالل  من  التكلفة  في  وفرة  عنه  تنتج 

من  املسبق  اإلذن  منح  تيسير  عن  فضال  املصنف  نسخ 

خالل التعريف مبالك حق املؤلف.

وعالوة على ذلك، فإن إدراج إشارة صاحلة قانونيا يعني في 

بعض األنظمة القضائية وال سيما في الواليات املتحدة، أن 

بحق  محمي  املصنف  بأن  مفترضة  دراية  على  املتعدي 

املؤلف ، ونتيجة لذلك ، فإن احملكمة ستعتبره مسؤوالً عن 

من  أكبر  جزائية  لعقوبة  سيعرضه  مما  التعدي  تعمد 

عن  املصنف  على  تعدى  لو  سيلقاها  كان  التي  العقوبة 

حسن نية ، وال يوجد أي إجراء شكلي يتبع لوضع اإلشارة 

فاإلشارة قد ترد كتابة باليد أو مطبوعة أو  على املصنف. 

مختومة أو مرسومة. وتتخذ عادة الشكل التالي:

- عبارة "حق املؤلف" أو كلمة "Copr" أو رمز حق املؤلف .
- والسنة التي نشر فيها املصنف ألول مرة؛

- واسم مالك حق املؤلف
فمن  مصنفك،  على  كبيرة  تعديالت  أدخلت  وإذا 

بإضافة  املؤلف  حق  إلى  اإلشارة  حتدّث  أن  املستحسن 

و السنوات التي أجريت فيها التعديالت، كأن تذكر "٢٠٠٠ 

وعدل  لبيان أن املصنف أجنز في سنة ٢٠٠٠  و٢٠٠٤"   ٢٠٠٢

في سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤.

وبالنسبة للمصنف الذي يخضع لتحديث منتظم، مثل 

املواد املعروضة على اإلنترنت، فمن املمكن ذكر السنوات 

 � مثل  اجلارية،  السنة  حد  إلى  األول  النشر  تاريخ  من 

بإضافة  أيضا  وينصح  احملدودة.  سي  بي  أي   ١٩٩٨-٢٠٠٦

قائمة باألفعال التي ال يجوز القيام بها بدون إذن.

 "P" احلرف  يستخدم  الصوتية،  للتسجيالت  وبالنسبة 

(وهو أول حرف من كلمة فونوغرام باإلنكليزية) في دائرة أو 
بني قوسني.

ما نوع احلماية التي حتظى بها في اخلارج؟

هل اإلشارة إلى حق املؤلف على املصنف 

إجراء إلزامي؟
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األولى  النشر  وسنة  الرمز  وضع  البلدان  بعض  وتشترط   
على نسخ التسجيالت (مثل األقراص املدمجة أو األشرطة 

السمعية) لتحظى باحلماية.

إطار  في  مصنفاً  موظف  أبدع  إذا  البلدان،  بعض  في 

املؤلف  حق  ميلك  الذي  هو  العمل  صاحب  فإن  وظيفته 

تلقائيا ما لم يتم االتفاق على غير ذلك. وبناء على القانون 

صاحب  إلى  احلقوق  نقل  فإن  البلدان،  بعض  في  املطبق 

العمل ليس تلقائيا وقد يطلب ذكره في عقد العمل. وفي 

الواقع، قد تشترط بعض البلدان تفعيل عقد التنازل عن 

املؤلف  بحق  محمي  مصنف  لكل  بالنسبة  املؤلف  حق 

يبتكر بهذه الطريقة.

ويصنع ألعاب  يعمل مبرمج حاسوبي لدى شركة.  مثال: 

مهامه  من  وكجزء  العادية  العمل  ساعات  في  فيديو 

ملكية  تعود  احلالة  هذه  في  الشركة.  أدوات  ويستخدم 

احلقوق املالية في البرنامج احلاسوبي في أغلب البلدان إلى 

الشركة.

وقد تنشأ منازعات إذا ما أبدع املوظف مصنفا في بيته أو 

إلى  بصلة  ميت  ال  مصنفا  أنتج  إذا  أو  العادي  الدوام  بعد 

مجال التخصص العادي للموظف ، ومن أفضل املمارسات 

يتناول  اتفاق  على  املوظف  يوقع  أن  املنازعات  لتجنب 

بوضوح جميع أنواع قضايا حق املؤلف التي قد تظهر.

إذا قام استشاري أو جهة إبداعية من خارج املؤسسة مثال 

بإبداع مصنف في إطار عقد تكليف ، فإن الوضع يختلف 

املؤلف في  املبدع حق  ، ميلك  البلدان  ، ففي أغلب  حينئذ 

كلفه  الذي  الشخص  وأما  بإبداعه  املكلف  املصنف 

لألغراض  املصنف  باستخدام  بترخيص  فيكتفي  باإلبداع 

امللحنني  من  العديد  ويعمل  التكليف.  من  املبتغاة 

مجال  في  والعاملني  املستقلني  والصحفيني  واملصورين 

احلاسوبية  البرامج  وواضعي  التصويري  التصميم 

ومصممي املواقع اإللكترونية بهذه الطريقة. وتثار قضية 

املكلف  املواد  استخدام  إعادة  عند  األغلب  في  امللكية 

بإعدادها للغرض نفسه أو لغرض مختلف.

كالواليات  البلدان  بعض  في  املؤلف  حق  قانون  يحدد 

باسم  تعرف  املصنفات  من  فئة  األمريكية،  املتحدة 

"املصنفات املعدة لإليجار". ويكون هذا النوع من املصنفات 
عقد  إطار  في  أو  وظيفته  إطار  في  موظف  إعداد  من 

مالك  فإن  لإليجار  املعدة  للمصنفات  وبالنسبة  تكليف. 

حق املؤلف هو اجلهة التي تسدد ثمن إبداعه وليس املبدع. 

.ً وقد تكون تلك اجلهة شركة أو منظمة أو شخصا

لها.  إعالن  بإعداد  خارجية  جهة  شركتك  تكلِّف  مثال: 

ملنتجك  للترويج  اإلعالن  استخدام  آنذاك  تقصد  وكنت 

وتقضي أغلب القوانني الوطنية  اجلديد خالل عرض جتاري. 

بأن مكتب اإلعالنات هو الذي ميلك حق املؤلف ما لم يتم 

ثم بعد مضي فترة  االتفاق على غير ذلك في إطار العقد. 

من الزمن ترغب في استخدام أجزاء من اإلعالن (تصميم 

موقعك  في  شعار)  أو  شمسية  صورة  أو  تصويري 

اإللكتروني اجلديد. وفي هذه احلالة، عليك أن تطلب إذناً من 

حق  مبوجب  احملمية  املواد  إلستخدام  اإلعالنات  مكتب 

املؤلف بهذه الطريقة اجلديدة. ويرجع السبب في ذلك إلى 

أن استخدام املواد في موقعك لم يكن بالضرورة متصورا 

زمن توقيع العقد األول.

في  املؤلف  حق  البلدان  بعض  في  احلكومة  متتلك 

مصنفات ابتكرت أو نشرت ألول مرة حتت إدارتها وإشرافها 

مكتوب.  عقد  مبوجب  ذلك  غير  على  االتفاق  يتم  لم  ما 

لفائدة  مصنفات  تبتكر  التي  الصغيرة  الشركات  وعلى 

إدارات ووكاالت حكومية أن تكون على دراية بهذه القاعدة 

حق  ملكية  مسألة  مكتوب  عقد  مبوجب  توضح  وأن 

املؤلف.

من ميلك حق املؤلف في مصنف يبدعه

 موظف؟

من ميلك حق املؤلف في املصنفات املعدة 

بناء على تكليف؟

مصنفات لإليجار

املصنفات املبتكرة لفائدة احلكومات

"امللكية".  مبفهوم  "التأليف"  مفهوم  يختلط  ما  كثيرا 

وإذا قام أكثر  فمؤلف املصنف هو الشخص الذي ابتدعه. 

حينئذ  املبدعني  كل  يعتبر  املصنف  بإبداع  شخص  من 

مسألة  وترتبط  مشتركني.  مؤلفني  أو  جماعيني  مؤلفني 

وحتديد  املعنوية  باحلقوق  اخلصوص  وجه  على  التأليف 

التاريخ الذي تنقضي فيه احلماية .

إذ إن مالك  وأما ملكية حق املؤلف فهي قضية مختلفة. 

املؤلف في املصنف هو من ميلك احلقوق االستئثارية  حق 

الستغالل املصنف كأن يستخدمه أو ينسخه أو يبيعه أو 

وفي العموم، يعود  يعدّ على أساسه مصنفات مشتقة. 

حق املؤلف في املصنف مبلكيته في البداية إلى الشخص 

ولكن هناك بعض االستثناءات وال  الذي أبدعه أي املؤلف. 

سيما في احلاالت التالية:

- إذا كان املصنف من إبداع موظف كجزء من عمله؛
- وإذا أجنز املصنف بناء على تكليف أو طلب خاص؛

- وإذا اشترك في إبداع املصنف عدة أشخاص.

تعود احلقوق املعنوية مبلكيتها دائما إلى مبدع املصنف (أو 

ورثته).

فإذا  معنوية.  حقوقا  متلك  أن  ميكنها  فال  الشركات  وأما 

كان منتج الفيلم شركة ما، تعود ملكية احلقوق املعنوية 

إلى اخملرج وكاتب السيناريو فحسب. املصنفات  من  تشكيلة  اإللكترونية  املواقع  تضم 

واملوسيقى  والنصوص  الرسوم  مثل  العديدة  اإلبداعية 

البيانات  وقواعد  الشمسية  والصور  الفنية  واملصنفات 

 HTML وشفرة  حاسوبية  وبرامج  الفيديو  وأفالم 

أن  وباإلمكان  اإللكتروني.  املوقع  لتصميم  املستخدمة 

يحمي حق املؤلف هذه العناصر كل على حدة. وقد يكون 

ملقال منشور على املوقع حقوقه اخلاصة. وباإلمكان أيضا 

أن يحمي حق املؤلف الطريقة اخلاصة التي مت بها انتقاء 

إلكتروني  موقع  إلجناز  وترتيبها  املتنوعة  العناصر  هذه 

التالي:     املوقع  زيارة  ميكن  املعلومات  من  وملزيد  كامل. 

www.wipo.int/sme/en/documents/business_website.htm

حماية املواقع اإللكترونية مبوجب حق املؤلف

هل املؤلف هو دوما مالك املصنف املشمول

 بحق املؤلف؟

من ميلك احلقوق املعنوية؟

٤- ملكية حق املؤلف

الصور  منها  االستثنائية  احلاالت  بعض  توجد  ذلك،  ومع 

واملنحوتات  واللوحات  املأخوذة ألغراض خاصة  الشمسية 

ففي بعض  والتسجيالت الصوتية واألفالم السينمائية ، 

البلدان، ميلك من يكلف جهة بإبداع املصنف حق املؤلف 

فيه ما لم يتم االتفاق كتابة على غير ذلك.

وكما هو األمر في حالة املوظف وصاحب العمل، فإن من 

اتفاق  املؤلف في إطار  أن تعالج قضايا ملكية حق  املهم 

مكتوب ينبغي إبرامه قبل تكليف جهة خارجية باإلبداع.

يكون كل  أن  هو  املشترك  للتأليف  األساسي  الشرط  إن 

جزء ساهم به املؤلفون قابال للحماية مبوجب حق املؤلف. 

على  عادة  احلقوق  متارس  املشترك،  التأليف  حالة  وفي 

التأليف.  في  املشتركني  املؤلفني  كافة  بني  اتفاق  أساس 

القواعد  عادة  تطبق  القبيل،  هذا  من  اتفاق  غياب  وفي 

التالية:

يكون املصنف "مصنفا مشتركا"  املصنفات املشتركة.   -
عندما يتفق مؤلفان أو أكثر على إدماج مساهماتهم في 

عمل يتكون من املساهمات الفردية املترابطة أو املتالزمة. 

ومن بني املصنفات املشتركة املقرر التعليمي الذي يساهم 

في  جمعها  يُعتزم  مستقلة  بأجزاء  أكثر  أو  مؤلفان  فيه 

املصنف  في  املساهمون  املؤلفون  ويصبح  واحد.  مصنف 

املشترك املالكني املشتركني للمصنف بأكمله ، ويشترط 

البلدان أن يوافق جميع  قانون حق املؤلف في العديد من 

املؤلفني املشتركني على مـمارسة حق املؤلف.

وفي بلدان أخرى يجوز ألي واحد منهم إستغالل املصنف   
من دون إذن من سائر املؤلفني املشتركني (ولكن قد يتعني 

عليه اقتسام األرباح التي يجنيها من هذا االستغالل). ومن 

اتفاقاً مكتوباً  أو املالكون  األفضل عامة أن يبرم املؤلفون 

فيما بينهم يتناول بالتحديد قضايا مثل امللكية واالنتفاع 

اإليرادات  وتقاسم  والتسويق  املصنفات  مراجعة  وحقوق 

املؤلف.-  حق  على  التعدي  من  حتمي  التي  والضمانات 

إذا لم تكن في نية املؤلفني أن يكون  املصنفات اجلماعية. 

املصنف مشتركاً ورغبوا في أن يستخدموا مساهماتهم 

بشكل مستقل، يعتبر املصنف "جماعيا". 

من ميلك حق املؤلف في مصنفات 

ساهم فيها عدة مؤلفني؟
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ومن األمثلة على املصنفات اجلماعية القرص املدمج الذي 

أو مجلة حتتوي على  أغاني ملحنني مختلفني  يتألف من 

عدة مقاالت كتبها صحفيون مستقلون. وفي هذه احلالة، 

فإن كل مؤلف ميلك حق املؤلف في اجلزء الذي ابتكره.

قائمة على مصنف  هي مصنفات  املشتقة.  املصنفات   -
أو  املوسيقي  التوزيع  أو  الترجمة  مثل  أكثر  أو  سابق 

االستنساخ الفني أو حتويل املصنف إلى عمل مسرحي أو 

إجناز  في  االستئثاري  احلق  املؤلف  حق  وملالك  سينمائي. 

املشتق مؤهل حلماية  املصنف  ولكن  املشتقة  املصنفات 

منفصلة مبوجب حق املؤلف وإن كان حق املؤلف ال يشمل 

إال تلك اجلوانب األصلية في املصنف املشتق.

مصنف  بني  التمييز  دائما  اليسير  من  ليس  الواقع،  وفي 

أن  حيث  مشتق،  ومصنف  جماعي  ومصنف  مشترك 

مؤلفي املصنف املشترك كثيرا ما يقدمون مساهماتهم 

على حدة وفي تواريخ مختلفة مبا يقودنا إلى احلديث عن 

ما  فإن  إذن  "الالحقة".  واملصنفات  "السابقة"  املصنفات 

يسمح باعتبار املصنف مشتركا أو جماعيا أو مشتقا في 

عزمهم  عن  املؤلفني  جميع  يعبر  أن  هو  البلدان  معظم 

على أن يكونوا مؤلفني مشتركني أو ال. 

مشترك،  مصنف  إجناز  نية  يشترط  املشترك  فالتأليف 

يد  على  ومترابطة  متالزمة  مصنفات  إنتاج  فإن  ولوالها 

املصنفات  فئة  في  املصنفات  هذه  يضع  مؤلفني  عدة 

املشتقة أو اجلماعية.

ويسدد املبلغ دفعة واحدة أو بشكل متكرر. ومن شأن ذلك 

التي يدرها  األرباح  إلى شركتك من  أرباحا أكبر  أن يجلب 

أو مالك حق  املبدع  أو  املؤلف  املباشر من قبل  االستغالل 

املؤلف.

أكثر  أو  على قسمني  االستئثارية  احلقوق  تقسيم  وميكن 

وترخيصها أو بيعها للغير في أي شكل من األشكال التي 

ترخيصها  أو  احلقوق  بيع هذه  فبإمكانك  تخيلها.  ميكنك 

واللغة  السوق  وقطاع  الزمنية  والفترة  املكان  حتديد  مع 

مثال  املؤلف  حق  وملالك  واحملتويات.  والوسائل  (الترجمة) 
التنازل كليا عن حقوقه في مصنفه أو بيع حقوق النشر 

بث  وحق  األفالم  صناعة  لشركة  الفيلم  وحقوق  للناشر 

عمل  إلى  املصنف  حتويل  وحق  إذاعية  حملطة  املصنف 

برامج  تعد  شركة  أو  مسرحية  فرقة  لفائدة  مسرحي 

تلفزيونية.

وتوجد طرق عديدة لتسويق املصنفات اإلبداعية:

- ميكنك ببساطة بيع املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف 
وفي كلتا احلالتني فإنك  أو إعداد نسخ عنها وبيع النسخ. 

حتتفظ بكافة احلقوق املرتبطة مبلكية حق املؤلف أو أغلبها 

(انظر الفقرة التالية)؛
أو  املصنف  بنسخ  آخر  لشخص  السماح  وميكنك   -
استخدامه. وميكن أن يتم ذلك عن طريق ترخيص حقوقك 

املالية في املصنفات؛

- وميكنك بيع (التنازل عن) حق املؤلف في املصنفات سواء 
.ً كان ذلك كلياً أو جزئيا

وهناك اختالف كبير بني البلدان فيما يخص احلقوق التي 

بحوزته.  تظل  التي  وتلك  املؤلف  حق  مالك  يخسرها 

وينصح باالطالع على قانون حماية حق املؤلف املطبق قبل 

بيع نسخ املصنف في بلدك وفي اخلارج.

إن حق املؤلف منفصل عن حق حوزة األشياء املادية التي 

تثبّت فيها املصنفات. فال يعني مجرد بيع املصنف احملمي 

(مثل برنامج حاسوبي أو مخطوطة) نقل حق املؤلف إلى 
بحوزة  املصنف  في  املؤلف  حق  يبقى   .ً تلقائيا املشتري 

مؤلفه عامة إال إذا تنازل عنه صراحة بإبرام اتفاق مكتوب 

مع مشتري املصنف. ولكن إذا بعت نسخة عن املصنف أو 

فقد تخسر بعضا  األصل في بعض البلدان (مثل لوحة) 

املرتبطة  احلقوق  مجموع  من  االستئثارية  حقوقك  من 

يشتري  ملن  يحق  املثال،  سبيل  فعلى  املؤلف.  بحق 

النسخة أن يتصرف فيها الحقاً بأن يبيعها أو ينقلها 

املؤلف في مصنف ما فإنك  إذا كانت شركتك متلك حق 

االستئثارية.  احلقوق  من  كاملة  مجموعة  تلقائيا  متلك 

وهذا يعني أن شركتك هي الوحيدة اخملولة بنسخ املصنف 

مصنفات  وإعداد  تأجيرها  أو  عنه  نسخ  وبيع  احملمي 

والقيام  اجلمهور  أمام  وعرضه  علناً  وأداءه  منه  مشتقة 

استخدام  في  الغير  رغب  ما  وإذا  مماثلة.  أخرى  بأعمال 

موادك احملمية مبوجب حق املؤلف أو تسويقها، فبإمكانك 

ترخيص حق من حقوقك االستئثارية أو مجموعة منها أو 

كلها لقاء تسديد مقابل مالي. 

كيف ميكنك حتقيق إيرادات من مصنفاتك

 اإلبداعية؟

هل تخسر حقوق املؤلف في مصنفك

 إذا بعته؟
٥- االستفادة من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

شركات)  أو  (أفرادا  لآلخرين  ممنوح  إذن  هو  الترخيص 

مصنف  على  املالية  حقوقك  من  أكثر  أو  حق  مبمارسة 

ومن مزايا الترخيص أنك تظل  محمي مبوجب حق املؤلف. 

مالك حق املؤلف بينما تسمح لآلخرين بنسخ املصنف أو 

توزيعه أو حتميله أو إذاعته أو بثه عبر اإلنترنت أو بالتزامن 

تسديد  مقابل  مشتقة  مصنفات  إعداد  أو  إلكترونياً  أو 

عوض. وميكن صياغة اتفاقات الترخيص بشكل يستجيب 

وعلى هذا األساس، ميكنك  للمتطلبات اخلاصة لألطراف. 

لعبة  نسخ  كحق  أخرى،  دون  احلقوق  من  بعض  ترخيص 

على احلاسوب واستخدامها واالستبقاء على احلقوق في 

إجناز مصنفات مشتقة منها (مثل فيلم).

بدال من الترخيص ميكنك بيع ما متلكه من حق املؤلف في 

املؤلف  حق  مالك  بدوره  يصبح  آخر  لشخص  املصنف 

اجلديد. واملصطلح املستخدم للتعبير عن نقل امللكية هو 

مينح  بينما  احلقوق  جميع  التنازل  وينقل  "التنازل". 
الترخيص احلق في القيام ببعض األفعال التي تكون غير 

ويجوز نقل مجموع احلقوق أو جزء  قانونية لوال الترخيص. 

منها فقط. ويشترط العديد من البلدان إبرام عقد التنازل 

وال  قانونيا.  ليصبح  املؤلف  حق  مالك  وتوقيع  كتابة 

املؤلف.  حق  عن  بالتنازل  البلدان  من  قليل  عدد  يسمح 

احلقوق  أن  حيث  املالية  احلقوق  إال  نقل  ميكن  ال  ولكن 

املعنوية تبقى دائما بحوزة املؤلف 

عندما متنح ترخيصا فإنك تعطي املرخص له اإلذن بالقيام 

ببعض األفعال املبينة في اتفاق الترخيص والتي ال يسمح 

مبمارستها لوال اتفاق الترخيص. ولذلك، فمن املهم حتديد 

مجال األنشطة املسموح بها بوضوح في اتفاق الترخيص 

بأكبر قدر ممكن من الدقة، وفي العموم، من األفضل منح 

تراخيص ذات نطاق محدود تستجيب الحتياجات املرخص 

له ومصاحله اخلاصة، وعندما متنح ترخيصاً غير استئثاري 

التراخيص  من  غير محدود  عدد  منح  مبقدورك  فسيكون 

لغيره من الراغبني في االنتفاع به ألغراض مماثلة أو مختلفة 

.ً وبشروط مماثلة أو مختلفة أيضا

له  للمرخص  يكفل  املصنف  في  املطلق  التحكم  ولكن 

ً هاماً من استراتيجيته التجارية.  ضماناً جتارياً أو ميثل جزءا

أو  استئثاري  ترخيص  منح  يكون  قد  الظروف،  هذه  وفي 

واحدة،  جملة  يسدد  مبلغ  لقاء  حقوقك  كل  عن  التنازل 

أفضل الصفقات.

 ولكن عليك أن ال تفكر في التفاوض على صفقة من هذا 
النوع إال بعد أن تستنفد كل البدائل األخرى املمكنة وأن 

ومتى ما  مناسب،  عوض  على  ستحصل  أنك  من  تتيقن 

قمت بالتنازل عن حق املؤلف في مصنف، فإنك تخسر كل 

ما قد يدره من إيرادات في املستقبل.

فإنك  لشركة  استئثاري  غير  ترخيصاً  منحت  إذا  أما 

حقوقك  من  أكثر  أو  واحد  حق  ممارسة  في  احلق  تعطيها 

للغير  السماح  من  مينعك  ال  ذلك  ولكن  االستئثارية 

فبإمكانك أن تعطي حق  مبمارسة احلق ذاته في آن واحد. 

إستخدام مصنفك أو نسخه أو توزيعه لعدد غير محدود 

التراخيص  شأن  هو  وكما  الشركات.  أو  األشخاص  من 

غير  التراخيص  تقييد  املمكن  من  فإن   ، االستئثارية 

أغلب  في  وميكن  الطرق.  بكافة  وحصرها  االستئثارية 

البلدان إبرام اتفاق بشأن ترخيص غير استئثاري شفهياً أو 

.ً ً. ولكن يفضل أن يكون االتفاق مكتوبا كتابيا

ما املقصود بترخيص حق املؤلف؟

ما الذي يحدث عندما تبيع حق املؤلف؟

استراتيجية الترخيص

ما وجه االختالف بني الترخيص االستئثاري

 والترخيص غير االستئثاري؟



٢٢٢٣

يستخدم  حيث  التسويق  شكل  هو  املشخص  التسويق 
أو  رسم  أو  جتارية  عالمة  عادة  (وهو  الفكرية  امللكية  حق 
منوذج صناعي أو حق املؤلف) على منتج لتعزيز جاذبيته في 
وتثبّت صور الرسوم الهزلية وصور املشاهير  عيون الزبائن. 
من املمثلني واملطربني والرياضيني واللوحات ذائعة الصيت 
والتماثيل والعديد من الصور األخرى على منتجات كثيرة 
وملصقات  وأكواب  مكتبية  وأدوات  وألعاب  قمصان  من 
للمنتجات  املشخص  التسويق  يصبح  وقد  جدرانية، 

باالعتماد على حق املؤلف مصدرا إضافياً لألرباح:
مصنفات  متلك  التي  التجارية  للمشاريع  وبالنسبة   -
الصور  أو  الهزلية  الرسوم  (مثل  املؤلف  بحق  مشمولة 
التسويق  خلبراء  املؤلف  حق  ترخيص  فإن  الشمسية)، 
ويسمح  هامة.  ورسوما  أتاوات  يدر  أن  ميكن  املشخص 
املنتجات  أسواق  من  إيرادات  بتحصيل  التجاري  للمشروع 

.ً اجلديدة بأخطار وتكاليف قليلة نسبيا
وبإمكان الشركات التي تنتج سلعاً واسعة االستهالك   -
بأثمان زهيدة، مثل أكواب القهوة واحللويات والقمصان، أن 
لشخصية  صورة  بإدراج  لألنظار  ملفتة  منتجاتها  جتعل 
اجلذابة  األشياء  من  ذلك  غير  أو  فني  عمل  أو  مشهورة 

لألنظار على هذه املنتجات.
ويتطلب التسويق املشخص احلصول على تصريح مسبق 
لإلنتفاع مبختلف احلقوق (مثل املصنف احملمي بحق املؤلف 
ومن  أو الرسم أو النموذج الصناعي أو العالمة التجارية). 
احلكمة التحلي باحليطة قبل االنطالق في استغالل صور 
احلياة  بقانون حماية  تكون محمية  قد  إذ  جتارياً  املشاهير 

اخلاصة أو قوانني الدعاية.

اشتهرت ماري أنغلبرايت في العالم بتصاميمها املفعمة 

املرخِّصني  روّاد  من  وأصبحت  املتداخلة  واألشكال  باأللوان 

بصنع  مشهورة  عديدة  شركات  اشترت  وقد  للفن. 

الشركات  من  العديد  ويسعى  تصاميمها   ، البطاقات 

الفنية  ماري  بأعمال  تراخيص  على  للحصول  األخرى 

رزنامات  من  املنتجات  شتى  على  ووضعها  املتميزة 

وأقمصة وأكواب وأختام ومتاثيل اخلزف. وميكن االطالع على 

دراسة إفرادية عن أعمالها التجارية على العنوان التالي: 

http://www.wipo.int/sme/en/case_studies/engelbreit_
licensing.htm

بترخيص  القرار  اتخاذ  اجملاورة  احلقوق  أو  املؤلف  ملالك حق 

االنتفاع،  طريقة  وحتديد  عدمه  من  باملصنف  اإلنتفاع 

وبإمكانه  والطرف الذي سيرخِّص له باالنتفاع باملصنف. 

أن يدبر شؤون الترخيص بطرق متنوعة.

الترخيص  عملية  بنفسه  يتولى  أن  هو  اخليارات  وأحد 

اتفاق  شروط  على  التفاوض  فيمكن  جوانبها.  بكافة 

الترخيص مع كل مرخص له على حدة وميكن أيضا عرض 

تراخيص بشروط معيارية يتعني على الطرف اآلخر القبول 

بها كما هي إذا كان مهتما باستغالل املصنف املشمول 

بحق املؤلف أو احلقوق اجملاورة.

وتترتب على إدارة كل حقوقك بنفسك أعباء إدارية ومالية 

تود  عمن  والبحث  األسواق  عن  املعلومات  جلمع  ضخمة 

ولذا، فقد تفكر  الترخيص لهم والتفاوض على العقود ، 

في إسناد إدارة بعض حقوقك أو كلها إلى وكيل ترخيص 

محترف أو إلى وكالة ترخيص مثل ناشر الكتب أو منتج 

ووكالء  باسمك،  ترخيص  عقود  إلبرام  التسجيالت 

الترخيص أقدر منك على العثور على املهتم بالترخيص 

واحلصول عن طريق التفاوض على أثمان وشروط للترخيص 

أفضل مما كنت ستحصل عليها لو قمت بذلك بنفسك.

وفي الواقع، فإن من الصعب عادة على صاحب حق املؤلف 

جميع  مراقبة  الترخيص  وكالء  وحتى  اجملاورة  احلقوق  أو 

أوجه االنتفاع اخملتلفة باملصنف ، ومن الصعب أيضا على 

املنتفعني مثل محطات اإلذاعة أو التلفزيون االتصال بكل 

التراخيص  على  للحصول  املؤلف  حق  صاحب  أو  مؤلف 

الضرورية ، ففي احلاالت التي تبدو فيها التراخيص الفردية 

إلى  االنضمام  فإن   ، للتطبيق  قابلة  غير  أو  مستحيلة 

ً إذا ما كان  منظمة لإلدارة اجلماعية قد يكون خيارا جيدا

فهذه  املصنفات.  من  محددة  لفئة  بالنسبة  متاحا 

املنظمات تراقب أوجه االنتفاع باملصنفات باسم مبدعي 

بعض الفئات من املصنفات وتكون مكلفة بالتفاوض على 

وبإمكانك االنضمام إلى  عقود الترخيص وجمع الرسوم. 

منظمة من هذا القبيل في بلدك أو بلدان أخرى، إن وجدت.

ما هو التسويق املشخص؟

ماري أنغلبرايت: فنانة وسيدة أعمال

احملمية كيف ترخص مصنفاتك؟ املصنفات  ملالكي  اجلماعية  اإلدارة  وتسمح   -
باستخدام قدرة املساومة اجلماعية للحصول على شروط 

اإلدارة  منظمة  أن  حيث  مبصنفاتهم  لالنتفاع  أفضل 

مع  متوازن  بشكل  التفاوض  على  قادرة  تكون  اجلماعية 

في  واملنتشرة  وقوة  عددا  املتفوقة  املنتفعني  مجموعات 

أماكن عدة وبعيدة أحيانا.

املؤلف  بحق  االنتفاع  في  ترغب  التي  الشركات  وأما   -
التي ميلكها اآلخرون فإنها ستتعامل مع  اجملاورة  واحلقوق 

وميكّن  عام،  ترخيص  على  حتصل  وقد  واحدة  منظمة 

من  جزء  بأي  االنتفاع  من  له  املرخص  العام  الترخيص 

محفوظات منظمة اإلدارة اجلماعية لفترة زمنية معينة 

دون حاجة إلى التفاوض على الشروط بشأن احلقوق في كل 

مصنف على حدة.

وتوفر اإلدارة اجلماعية أداة مفيدة للشركات الراغبة في   -
ترخيص موادها في شكل رقمي، وتيسر احلصول على هذه 

احلقوق.

تعمل هذه املنظمات كوسيط بني املنتفعني وأصحاب حق 

وتوجد عادة منظمة واحدة لإلدارة  املؤلف األعضاء فيها. 

وتعنى هذه  اجلماعية لكل نوع من املصنفات في كل بلد. 

األفالم  مثل  املصنفات  من  محدودة  بفئات  املنظمات 

واملوسيقى والصور الشمسية والنسخ التصويري (جميع 

والفنون  والفيديو  والتلفزيون  املطبوعة)  املواد  أنواع 

أن  اجلماعية  اإلدارة  ملنظمة  ينضم  من  وعلى  البصرية. 

ومن أهم  يعلمها عن املصنفات التي ابتكرها أو ميتلكها. 

أنشطة منظمة اإلدارة اجلماعية ما يلي:

التراخيص وجمع  وإبرام   (٢) توثيق مصنفات األعضاء   (١)
االنتفاع  عن  املعلومات  وجمع   (٣) باسمهم  األتاوات 

 (٥) واحملاسبة  واملراقبة   (٤) ذلك  عن  واإلبالغ  باملصنفات 

يسعى  من  ويستطيع كل  األعضاء.  على  األتاوات  وتوزيع 

من  مبصنف،  االنتفاع  بغرض  ترخيص  على  للحصول 

أشخاص أو شركات، االطالع على املصنفات احملفوظة لدى 

منظمة اإلدارة اجلماعية. 

منظمات  مع  اتفاقات  اجلماعية  اإلدارة  منظمات  وتعقد 

أو  املؤلف  حق  صاحب  لتمثيل  العالم  أنحاء  في  أخرى 

املنظمات  ومتنح  الدولي.  الصعيد  على  اجملاورة  احلقوق 

توزيع  وتعيد  الرسوم  وجتمع  أعضائها  باسم  تراخيص 

املبالغ على أساس صيغة متفق عليها مع أصحاب حق 

املؤلف.

ونورد فيما يلي املزايا العملية لإلدارة اجلماعية:

للمنتفعني  عديدة  مزايا  اجلماعي  الترخيص  يتيح   -
الزبائن من استكمال  فمن شأن متكني  احلقوق،  وأصحاب 

معامالتهم في مركز واحد، أن يقلص األعباء اإلدارية على 

اجلماعية  اإلدارة  تتيح  وال  احلقوق،  وأصحاب  املنتفعني 

ألصحاب احلقوق حتقيق وفورات كبيرة في التكاليف اإلدارية 

القيام  عند  أيضا  وفورات  لهم  حتقق  بل  فحسب 

الستحداث  والتطوير  البحث  مجال  في  باستثمارات 

أنظمة رقمية متكن من زيادة فعالية مكافحة القرصنة. 

ويساوي الترخيص اجلماعي إلى حد كبير بني األطراف. ولوال 

في  الفاعلني  جميع  فيه  يشارك  الذي  اجلماعي  النظام 

الفئات  من  واملنتفعني  احلقوق  أصحاب  سيجد  السوق، 

الصغيرة واملتوسطة أبواب السوق موصدة دونهم.

كيف تعمل منظمات اإلدارة اجلماعية؟

واحلقوق  املؤلف  حقوق  إدارة  التالية  اجلهات  إحدى  تتولى 

اجملاورة:

- مالك احلقوق؛
- والوسيط، كالناشر أو املنتج أو املوزع؛

- ومنظمة اإلدارة اجلماعية. بل يلزم القانون أحياناً منظمة 
اإلدارة اجلماعية بهذه املهمة.

ويقوم العديد من منظمات اإلدارة اجلماعية بدور مهم   -
كذلك في مجاالت تتعدى مهمتها الرئيسية املتمثلة في 

(مكافحة  احلقوق  إنفاذ  في  تشارك  فهي  الترخيص. 

املعلومات  ونشر  التثقيف  خدمات  وتوفر  القرصنة) 

املصنفات  زيادة  على  وتشجع  املشرعني  مع  وتتعامل 

اجلديدة من مختلف الثقافات مببادراتها الثقافية وتساهم 

في توفير الرعاية االجتماعية والقانونية ألعضائها. وخالل 

اإلدارة  منظمات  من  العديد  انخرط   ، األخيرة  السنوات 

اجلماعية بنشاط في تطوير عناصر إدارة احلقوق الرقمية 

ويشارك العديد منها بنشاط أيضا في املنتديات الدولية 

ومأمونة  ومتوافقة  مشتركة  معايير  لتطوير  دفعا 

تستجيب الحتياجاتها في مجال إدارة احلقوق التي متثلها 

وإنفاذها.

إدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
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- وباإلمكان احلصول على معلومات مفصلة عن منظمات 
اإلدارة اجلماعية املعنية في بلد ما من االحتاد الدولي لهذه 

املنظمات (انظر املرفق األول) أو اإلدارة الوطنية حلق املؤلف 

(انظر املرفق الثاني) أو جمعيات القطاع الصناعي املعني أو 
إحدى املنظمات الدولية غير احلكومية.

إذن خاص الستخدام محتويات  إلى  أنك قد حتتاج  وتذكّر 

ميلكها الغير خارج مكاتب شركتك، (مثل القيام "بجولة 

واملوقع  املستثمرين  اهتمام  الستقطاب  دعائية" 

اإللكتروني للشركة والتقرير السنوي والنشرة اإلخبارية 

على  احملتويات  (توزيع  شركتك  مكاتب  وداخل  للشركة) 

التدريب).  اجتماعات  وعقد  املنتجات  ودراسة  املوظفني 

احملمي  املصنف  إذا كنت تستخدم جزءا فقط من  وحتى 

بحق املؤلف، فإنك حتتاج عادة إلى إذن مسبق .

قطاع  في  مركزي  بدور  للحقوق  اجلماعية  اإلدارة  تقوم 

بالعمل  املرتبطة  احلقوق  أنواع  اختالف  بسبب  املوسيقى 

وامللحنني  املؤلفني  باسم  األتاوات  ل  فتحصِّ  ، املوسيقي 

باسم  أتاوات  وحتصل   ، اآللية  احلقوق  على  والناشرين 

وحتصل  األداء.  حقوق  على  والناشرين  وامللحنني  املؤلفني 

على  الفونوغرامات  ومنتجي  األداء  فناني  باسم  أتاوات 

التسجيل  شركات  فآالف  عجب،  وال   . األداء  حقوق 

على  والفنانني  املوسيقى  وناشري  واملتوسطة  الصغيرة 

الترخيص  منظمات  على  يعتمدون  بلدانهم  اختالف 

والتفاوض  مصاحلهم  لتمثيل  واألجنبية  احمللية  اجلماعي 

(مجموعات  الكبير  النفوذ  ذوي  باملوسيقى  املنتفعني  مع 

اإلعالم الكبرى واإلذاعات ومحطات التلفزيون ومجموعات 

على  احلصول  لضمان  الكيبلي)  البث  وهيئات  االتصاالت 

وفي الوقت  مكافأة مناسبة مقابل أنشطتهم اإلبداعية. 

االستفادة  نفوذهم،  كان  مهما  لهم،  املرخص  لكل  ذاته، 

التفاوض مع كل واحد من  إلى  من احملفوظات دون حاجة 

أصحاب احلقوق الكثيرة.

اخلاصة  اجلماعية  اإلدارة  منظمات  حرصت  البداية،  ومنذ 

إدارة  على  البصري)  والسمعي  (املوسيقي  األداء  بفناني 

عبر  والبث  املتزامن  البث  وال سيما  اإلنترنت  على  احلقوق 

اإلنترنت وستدير من اآلن فصاعدا ما يعرف "بحق اإلتاحة" 

وعلى هيئات البث في أغلب البلدان تسديد مبلغ من املال 

املبلغ  ويسدد   ، املوسيقى  بث  حق  على  احلصول  مقابل 

للملحن ولكن بطريقة غير مباشرة ، وفي الواقع ، يتنازل 

امللحن عن حقوقه ملنظمة اإلدارة اجلماعية التي تتفاوض 

اجلمهور.  أمام  موسيقاه  بأداء  املهتمة  األطراف  كل  مع 

وتوزع املنظمة التي متثل عددا كبيرا من امللحنني األعضاء 

فيها، األتاوات على أعضائها نظير عدد املرات التي يؤدى به 

مصنف معني أمام اجلمهور. 

اإلدارة اجلماعية في مجال الصناعة املوسيقية

تسدده  شامل  سنوي  مبلغ  على  البث  هيئات  وتتفاوض 

العائدات  إليها عينة من  اإلدارة اجلماعية وتقدم  ملنظمة 

لة من كل محطة حلساب عدد املرات التي مت به بث  احملصّ

أي  وبإمكان  و  للملحنني.  األتاوات  لتسديد  التسجيل 

مقام  تقوم  أن  األداء  حقوق  إدارة  جمعيات  من  جمعية 

في  اإلذاعة  لهيئات  فبالنسبة  اجلماعية.  اإلدارة  منظمة 

دول الكومنولث مثال، تتولى هذا األمر اجلمعية األسترالية 

في  األداء  حق  جمعية  أو   (APRA) األداء  حلق  اآلسيوية 

وتتمتع كلتا اجلمعيتني مبركز يخولهما  اململكة املتحدة. 

منح تراخيص لهيئات البث الشرعية بإذاعة أي موسيقى 

تتحكم  وال  تقريبا.  العالم  من  مكان  أي  في  مؤلفة 

املوسيقية  املصنفات  في  اآلسيوية  األسترالية  اجلمعية 

ونيوزيلندا  أستراليا  في  أعضاؤها  لها  يتنازل  أن  بعد 

وجنوب احمليط الهادئ عن حقوقهم فحسب، بل تتحكم 

ملحنون  يضعها  التي  املوسيقية  املصنفات  في  أيضا 

وناشرون أعضاء في جمعية حق األداء في اململكة املتحدة 

األسترالية  اجلمعية  تعطي  مماثلة  اتفاقات  وتوجد  أيضا. 

مراقبة  في  احلق  ونيوزيلندا  أستراليا  في  اآلسيوية 

مختلفون  ملحنون  يؤلفها  التي  املوسيقية  املصنفات 

عن  فضال  املتحدة  الواليات  في  جمعيات  إلى  ينتمون 

وإيطاليا  وأملانيا  فرنسا  مثل  أخرى  بلدان  في  جمعيات 

وإسبانيا وهولندا واليونان وغيرها.

مصنف  على  يحتوي  تلفزيوني  برنامج  أي  بث  ويحتاج 

بالترخيص  ويقوم  العلني.  باألداء  ترخيص  إلى  موسيقى 

إما مالك حق املؤلف أو ناشر اللحن أو التسجيل الصوتي 

البرامج  هذه  حتصل  أن  على  العادة  ودرجت  املستخدم. 

.ً على ترخيص عام من جمعية حقوق األداء عموما

واستجابة للحاجة إلى ترخيص النسخ على نطاق واسع، 

أنشأ املؤلفون والناشرون في العديد من البلدان منظمات 

معنية بحقوق النسخ املطبعي – وهي نوع من منظمات 

منح  وتيسر  الوسيط  دور  لتلعب   – اجلماعية  اإلدارة 

على  تعذر  متى  املؤلف  حق  بشأن  الضروري  التصريح 

أصحاب احلقوق أن يتصرفوا مبفردهم.

املطبعي  النسخ  بحقوق  املعنية  املنظمات  وتصدر 

املصنفات  من  أجزاء  لنسخ  أعضائها  باسم  تراخيص 

بأعداد  والدوريات)  والصحف  الكتب  (مثل  املنشورة 

املسح  أو  التصويري  النسخ  بواسطة  سواء  محدودة 

(مثل  واملنظمات  واملؤسسات  املوظفني  لفائدة  الضوئي 

املكتبات واإلدارات احلكومية ومكاتب النسخ واملؤسسات 

التعليمية وعدد كبير من الشركات التي تنشط في اجملال 

املعنية  املنظمات  لبعض  ويحق  والصناعي).  التجاري 

االنتفاع بحق  بأوجه أخرى من  الترخيص  النسخ  بحقوق 

عبر  اإللكتروني  بالتوزيع  املرتبطة  تلك  سيما  وال  املؤلف 

الشبكات.

املشمولة  املطبوعة  املواد  أنواع  كل  الشركات  تستخدم 

بحق املؤلف بكثافة. وقد حتتاج مثالً إلى نسخ مقاالت في 

موظفيها  على  لتعميمها  والدوريات  واجملالت  الصحف 

فمن غير العملي أن تطلب تلك  ألغراض اإلعالم والبحث، 

أنحاء  في كل  والناشرين  املؤلفني  من  مباشرة  الشركات 

العالم اإلذن لهذا الشكل من االنتفاع، إن لم نقل أنه أمر 

مستحيل.

اإلدارة اجلماعية في مجال النسخ املطبعي

احملمية  باملصنفات  االنتفاع  إلى  عادة  الشركات  حتتاج 

أنشطتها  لدعم  اجملاورة  احلقوق  أو  املؤلف  حق  مبوجب 

التجارية. وإذا ما عزمت على االنتفاع مبصنف ميلكه الغير، 

فعليك أوال أن تتأكد من ضرورة احلصول على إذن لالنتفاع 

من  تصريح  على  احلصول  مبدئيا  ويتعني  املؤلف.  بحق 

مالك حق املؤلف:

احلقوق  أو  املؤلف  بقانون حق  املصنف مشموال  كان  إذا   -
اجملاورة 

- وإذا لم يكن املصنف جزءا من امللك العام 
- وإذا كنت تعتزم االنتفاع بجميع احلقوق أو جزءا منها؛

"االنتفاع  ضمن  يندرج  ال  باملصنف  انتفاعك  كان  وإذا   -
واالستثناءات  التقييدات  أو  العادل"  "التعامل  أو  العادل" 

املدرجة صراحة في القانون الوطني حلق املؤلف أو احلقوق 

اجملاورة .

تنطبق حماية حق املؤلف على اإلنتفاع والتخزين الرقمي 

ولذلك، فقد   ، األخرى  اإلنتفاع  أوجه  على  تنطبق  مثلما 

لنسخ  املؤلف  حق  مالكي  من  مسبق  إذن  إلى  حتتاج 

مصنفاتهم عن طريق املسح الضوئي ووضع مصنفاتهم 

في النشرات اإللكترونية أو على اإلنترنت وحفظ احملتويات 

نشر  أو  بشركتك  اخلاصة  البيانات  قاعدة  في  الرقمية 

أغلب  في  وجتد  اإللكتروني.  موقعك  على  مصنفاتهم 

لألشخاص  اإللكتروني  البريد  عناوين  اإللكترونية  املواقع 

الذين يتعني االتصال بهم مما ييسر نسبيا طلب إذن لنسخ 

الصور أو النصوص.

آنفا أن حق املؤلف منفصل عن حق ملكية  لقد شرحنا 

فأنت عندما تشتري نسخة من كتاب أو قرص   ، املصنف 

يعطيك  ال  ذلك  فإن  برنامج حاسوبي  أو  فيديو  أو  مدمج 

أمام  أدائها  أو  إضافية  نسخ  إعداد  في  احلق  بالضرورة 

بهذه  القيام  في  احلق  ويظل  عليه،  عرضها  أو  اجلمهور 

األفعال عادة بحوزة مالك حق املؤلف الذي يتعني استئذانه 

وال بد من إدراك أن عليك أن حتصل  للقيام بتلك األعمال. 

على إذن مسبق عادة قبل إجراء مسح ضوئي ملصنف ما 

إلنتاج نسخة إلكترونية وحتميل نسخة من مصنف في 

شكل إلكتروني حيث أن كافة تلك األعمال تعتبر نسخا 

للمصنفات.

متى حتتاج إلى إذن لالنتفاع مبصنفات الغير؟

هل حتتاج إلى إذن لالنتفاع مبصنفات الغير 

رقميا أو إلكترونيا؟

هل ميكنك االنتفاع مبصنف اشتريته، بالشكل

 الذي يحلو لك؟

٦ -االنتفاع باملصنفات التي ميتلكها الغير
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- وإذا كان املصنف في امللك العام؛
- وإذا كان انتفاعك باملصنف يندرج ضمن "االنتفاع العادل" 
القانون  في  صراحة  املدرجة  واالستثناءات  التقييدات  أو 

الوطني حلق املؤلف.

هذه  وأن  حقوق  عدة  يشمل  قد  الواحد  املنتَج  أن  وتذكّر 

احلقوق قد تعود مبلكيتها إلى جهات مختلفة وقد تكون 

محمية لفترات زمنية متفاوتة. فقد يحتوي كتاب ما مثالً 

ومستقلة  متعددة  بحقوق  محمية  وصور  نص  على 

تنقضي مدتها في تواريخ مختلفة.

وفقا للحقوق املعنوية، يكون إسم املؤلف مبينا عادة على 

املصنف وقد تذكر سنة وفاته في املصنفات التي تتناول 

وإن لم تفض هذه  سيرة حياته أو السجالت العمومية ، 

على  االطالع  فبإمكانك  واضحة،  نتائج  إلى  األبحاث 

(إن  بلدك  املؤلف في  لدى مكتب حق  املؤلف  سجل حق 

للبحث عن أية معلومات تهمك، أو ميكنك االتصال  وجد) 

مبنظمة اإلدارة اجلماعية املعنية أو ناشر املصنف. 

يؤثر في احلقوق  أن  أدنى من  االنتفاع  أن نطاق  إذ يفترض   
أو  املصنف  استنساخ  في  املؤلف  حق  ملالك  االستئثارية 

بشأن  العامة  القواعد  وصف  ويصعب  به.  االنتفاع 

ً بظروف احلال ويبقى  "االنتفاع العادل" ألنه مرتبط جدا وأبدا
الستخدامهم  املصنف  ينسخون  الذين  األفراد  أن 

الشخصي ميتلكون عادة حقوقا أوسع في ظل "االنتفاع 

لالستخدام  املصنف  ينسخون  الذين  أوالئك  من  العادل" 

ومن األنشطة التي قد يسمح بها لكونها تقع  التجاري. 

ضمن "االنتفاع العادل"، توزيع نسخ من صورة مأخوذة من 

مصنف  وتقليد  تعليمية  ألغراض  الفصل  في  صحيفة 

ألغراض احملاكاة التهكمية أو التعليق واقتباس مقتطفات 

للبرمجيات  العكسية  والهندسة  منشور  مصنف  من 

من بلد  ويختلف نطاق "االنتفاع العادل"  ضمانا للتكافؤ. 

إلى آخر.

وجتدر اإلشارة إلى أنك إذا انتفعت مبصنفات اآلخرين بناء 

على هذه األحكام، عليك في أغلب البلدان أن تذكر اسم 

املؤلف.

من  عددا  املؤلف  حلق  الوطنية  القوانني  كل  تضم 

التي  التي حتد من نطاق احلماية  التقييدات واالستثناءات 

يوفرها حق املؤلف وتسمح باالنتفاع باملصنفات في بعض 

مالي.  مبقابل  ولكن  إذن  على  احلصول  دون  أو  الظروف 

التقييدات  ولكن  آخر  إلى  بلد  من  األحكام  هذه  وتختلف 

واالستثناءات تضم عادة االقتباس من مصنف منشور (أي 

والنسخ  آخر)  مصنف  في  قصيرة  مقتطفات  استخدام 

لالستخدام اخلاص والشخصي (كالبحث والدراسة مثال) 

والنسخ في املكتبات ودور احملفوظات (مثل املصنفات التي 

للجمهور بسبب  إعارتها  التي ال ميكن  أو  نفدت طبعتها 

ملقتطفات  األساتذة  به  يقوم  الذي  والنسخ  حالها)  رداءة 

إعداد  أو  الفصل  من املصنفات ليستخدمها الطالب في 

نسخ خاصة ليستخدمها معاقو البصر.

ويوجد العديد من التقييدات واالستثناءات األخرى لفائدة 

يورد  ما  فكثيرا  مختلفة،  بلدان  في  متنوعة  مجموعات 

التقييدات  عن  مستفيضة  تفاصيل  الوطني  القانون 

القانون  على  االطالع  يتعني  ولذلك  واالستثناءات، 

هذا  في  خبيرا  تستشير  أن  فعليك  وإال،  به.  لالستدالل 

الشأن.

أستراليا  مثل  السوابق،  قانون  تطبق  التي  البلدان  وفي 

املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  والهند  وكندا 

أو  العادل"  "االنتفاع  ملبدأ  املصنفات  تخضع  األمريكية، 

"التعامل العادل". وال يقدم قانون حق املؤلف وصفا دقيقاً 
بعض  بأن  يقر  العادل"  "االنتفاع  فمبدأ  املفهوم.  لهذا 

ال  املؤلف  بحق  محمية  مبصنفات  االنتفاع  من  األنواع 

تتطلب إذنا من مالك احلق.

كيف تعرف أن املصنف ال يزال محميا بحق

 املؤلف أو احلقوق اجملاورة؟

متى ميكنك االنتفاع مبصنف في ظل تقييدات

 أو استثناءات على حق املؤلف أو "االنتفاع العادل
" أو "التعامل العادل"؟

بتراخيص  مرفقة  املعيارية  البرمجيات  تكون  ما   ً كثيرا

الستخدامها عند شرائها. وعندما تشتري الدعامة املادية 

إنك حتصل عادة على ترخيص ببعض أوجه االنتفاع فقط 

(يعرف باسم "الترخيص حتت الغالف"). ويجوز لك إعادتها 
وعند  إلى أصحابها إذا لم تكن توافق على تلك الشروط. 

وفي  الترخيص.  بشروط  قبلت  أنك  يفترض  العلبة،  فتح 

علبة  داخل  الترخيص  اتفاق  يوضع  قد  أخرى،  حاالت 

البرمجيات.

وكثيرا ما يقع ترخيص البرمجيات على اإلنترنت بواسطة 

وفي هذه احلاالت  ما يسمى "عقد الترخيص اإللكتروني". 

فإنك تقبل بنود االتفاق بالنقر على األيقونة املناسبة في 

برمجيات  إلى  بحاجة  كنت  وإذا  اإللكترونية،  الصفحة 

من  تتمكن  فقد  شركتك،  في  حواسيب  لعدة  معينة 

احلصول على تراخيص موسعة متكنك من حتقيق وفرة في 

التكلفة من خالل شراء تراخيص برمجيات باجلملة.

وفي السنوات األخيرة، كثر اجلدل حول صالحية تراخيص 

توسيع  املصنعني  من  العديد  يحاول  حيث  البرمجيات 

نطاق حقوقهم بإضافة شروط تعاقدية تفوق ما تسمح 

به قوانني حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

اتفاق  على  ملياً  االطالع  عليك  احلاالت،  هذه  جميع  وفي 

الترخيص لتعرف ما يسمح لك بفعله أو ما ال يسمح عند 

قانون حق  ينص  وقد  اشتريته،  الذي  البرنامج  استخدام 

االنتفاع  من  متكنك  استثناءات  على  بلدك  في  املؤلف 

بالبرامج احلاسوبية على نحو معني دون حاجة إلى إذن، مثل 

إعداد منتجات متكاملة وتصويب األخطاء وإجراء اختبار 

السالمة وإعداد نسخة احتياطية.

ال حاجة للحصول على إذن من مالك حق املؤلف:

- إذا كنت تنتفع بجانب من املصنف ال يحظى باحلماية بناء 
على قانون حق املؤلف، كأن تعبر عن وقائع أو أفكار مأخوذة 

بتقليد  ال  اخلاصة  بطريقتك  ولكن  احملمي  املصنف  من 

أسلوب املؤلف .

يعتبر  فإنه  ما  مصنف  في  املؤلف  حق  أحد  ميلك  لم  إذا 

ملكاً عاماً ويجوز ألي شخص أن ينتفع به ألي غرض من 

ونورد فيما يلي أنواعا من املصنفات في امللك   ، األغراض 

العام:

وأما املوسيقى  توفي فريديريك شوبان سنة ١٨٤٩.  مثال: 

وبإمكان أي  والنصوص التي ألفها فهي في امللك العام. 

التسجيالت حتظى  ولكن  أحلان شوبان.  ً عزف  إذا شخص 

تزال  املوسيقية، فلرمبا ال  املؤلفات  بحماية منفصلة عن 

حق  مبوجب  محمية  لشوبان  املوسيقية  التسجيالت 

املؤلف.

- مصنف انقضت مدة حمايته مبوجب حق املؤلف .
- ومصنف ال ميكن حمايته مبوجب حق املؤلف (مثل عنوان 

كتاب).

- ومصنف تنازل مالك حق املؤلف فيه عن حقوقه صراحة 
كأن يضع إشارة إلى امللك العام على املصنف.

وال يعني غياب إشارة إلى حق املؤلف أن املصنف في امللك 

العام وإن كان متاحا على اإلنترنت.

ترخيص البرمجيات

ما هي احملتويات أو املواد التي يحق لك االنتفاع 

بها من دون إذن؟

متى يؤول املصنف إلى امللك العام؟

يقوم األفراد بنسخ كميات هائلة من املواد املشمولة بحق 

أجل  من  وليس  الشخصي  الستخدامهم  املؤلف 

مربحة  سوقاً  ينشئ  النسخ  وهذا  التجاري.  االستخدام 

ولكن ال  ومورديها.  والوسائط  التسجيل  أجهزة  ملصنعي 

 – طبيعته  بحكم   – الشخصي  النسخ  تنظيم  ميكن 

بشكل  املصنفات  ينسخون  فاألفراد  العقود:  بواسطة 

البلدان  بعض  في  يسمح  ولذلك  منازلهم،  في  عفوي 

ال  استثناء  باعتباره  الشخصي  لالستخدام  بالنسخ 

يشترط فيه احلصول على إذن مسبق. وباملقابل، أنشأ عدد 

واملؤلفني  الفنانني  لتعويض  ضريبة  البلدان  هذه  من 

واملوسيقيني على نسخ مصنفاتهم. وتتألف الضريبة من 

عنصرين:

يضاف رسم ضئيل  ضريبة على التجهيزات والوسائط:   -
على ثمن كل أنواع أجهزة التسجيل ابتداء من آالت النسخ 

املدمجة  األقراص  نسخ  أجهزة  عند  ووصوالً  والفاكس 

أشرطة  وآالت تسجيل  الرقمية  الفيديو  وأقراص  للقراءة 

الفيديو وآالت املسح الضوئي. 

ما املقصود بضريبة النسخ ألغراض شخصية؟
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أيضا على جباية رسم على  البلدان  وتنصّ قوانني بعض 

التصويري  النسخ  أوراق  مثل  الفارغة  التسجيل  دعامة 

واألشرطة واألقراص املدمجة وبطاقات الذاكرة الفارغة.

املدارس  املنتفع"  "رسم  تسدد  املهنيني:  على  وضريبة   -
واملعاهد واملؤسسات احلكومية ومراكز البحث واجلامعات 

واملكتبات والشركات التي تعد نسخاً بأحجام كبيرة.

املصنعني  من  الضرائب  اجلماعية  اإلدارة  منظمة  ل  وحتصّ

واملستوردين واملهنيني واملنتفعني ثم توزعها على مالكي 

احلقوق املعنيني.

ولعل أفضل طريقة هي معرفة إن كان املصنف مسجالً 

لدى منظمة اإلدارة اجلماعية املعنية مما ييسر بقدر كبير 

املنظمات  وتعرض هذه  التراخيص،  على  احلصول  عملية 

عادة أنواعاً مختلفة من التراخيص ألغراض وأوجه انتفاع 

تراخيص  أيضا  املنظمات  هذه  بعض  ومتنح  مختلفة،  

رقمية 

وإذا لم تكن أي منظمة تدير حق املؤلف أو احلقوق اجملاورة 

في مصنف ما، فعليك أن تتصل مباشرة مبالك حق املؤلف 

الشخص  يكون  أن  واألرجح  وكيله،  أو  اجملاورة  احلقوق  أو 

األول حلق  املالك  املؤلف  بحق  اخلاصة  اإلشارة  في  املذكور 

إلى  انتقلت  قد  املالية  احلقوق  تكون  قد  ولكن  املؤلف 

في  وبالبحث  الزمن،  من  فترة  مرور  بعد  آخر  شخص 

هو  من  تعرف  أن  بإمكانك  املؤلف،  حلق  الوطني  السجل 

الهند  مثل  بلدان  في  اجملاورة  احلقوق  أو  املؤلف  مالك حق 

ً طوعيا  نظاماً  تعتمد  التي  األمريكية  املتحدة  والواليات 

باملصنفات  األمر  تعلق  ما  وإذا  املؤلف.  حق  لتسجيل 

ميكنك االتصال بناشر  املوسيقية،  املصنفات  أو  املكتوبة 

املصنف أو منتج التسجيل الذي ميلك عادة احلق في نسخ 

املواد.

فقد  احلقوق،  من  عدة  مستويات  وجود  إلحتمال  ونظرا 

التوجه  ويتعني  حقوقا  متلك  مختلفة  جهات  عدة  توجد 

إليها للحصول على تراخيص. فقد يكون هناك طرف نشر 

وشركة  املوسيقي  للمصنف  بالنسبة  املوسيقى 

فناني  عن  فضال  املوسيقى  لتسجيل  بالنسبة  تسجيل 

اآلداء.

وبالنسبة للتراخيص املهمة، ينصح باستشارة خبير قبل 

وإن كان  الترخيص حتى  اتفاق  التفاوض على شروط  بدء 

يساعد  فقد  معيارية،  لشروط  وفقاً  معروضاً  الترخيص 

خبير ماهر في مجال التراخيص في املفاوضات للحصول 

على أفضل احللول لتلبية احتياجات شركتك.

االنتفاع  تريد  الذي  املؤلف  حق  مالك  من  إذن  من  بد  ال 

وكثيرا ما ينقل املؤلفون حقوقهم إلى ناشر أو  مبصنفه. 

املالي  االستغالل  شؤون  إلدارة  اجلماعية  لإلدارة  منظمة 

ملصنفاتهم.

قد يتحول نزاع بشأن التعدي على حق املؤلف إلى قضية 

ً تنفيذ سياسات تساعد  مكلفة جدا. فمن باب احلكمة إذا

على تفادي التعدي. ويوصى باعتماد السياسات التالية:

يدركوا  حتى  شركتك  في  العاملني  املوظفني  تثقيف   -
التبعات املمكنة ألعمالهم وأنشطتهم على حق املؤلف؛

كان  متى  مكتوبة  تنازالت  أو  تراخيص  على  واحلصول   -
تلك  بنطاق  علم  على  املوظفني  أن  من  والتأكد  ضرورياً 

التراخيص أو التنازالت؛

ووضع عالمة على كل جهاز قد يستخدم للتعدي على   -
نسخ  وآلة  واحلاسوب  الناسخة  اآللة  (مثل  املؤلف  حق 

األقراص املدمجة وأشرطة الفيديو الرقمية) تشير بوضوح 

إلى أنه ال يجوز استخدام اجلهاز املعني لهذا الغرض؛

- ومنع املوظفني صراحة من حتميل أية مواد محمية بحق 
املؤلف من اإلنترنت على حاسوب املكتب دون إذن؛

احملمية  املنتجات  كثيرا  تستخدم  شركتك  كانت  وإذا   -
تضع سياسات  أن  فعليك  التكنولوجية،  احلماية  بتدابير 

لتتأكد من أن املوظفني لن يتحايلوا على هذه التدابير دون 

إذن من مالك حق املؤلف أو أنهم لن يتجاوزوا النطاق الذي 

يسمح به التصريح.

ويجب على كل شركة أن تضع سياسة شاملة من أجل 

االمتثال لقانون حق املؤلف، وتضم هذه السياسة إجراءات 

مفصلة خاصة بالشركة واحتياجاتها للحصول على إذن 

ومن شأن ترسيخ ثقافة االمتثال حلق  صاحب حق املؤلف. 

املؤلف احلد من احتمال وقوع تعد على هذا احلق.

وإذا اقتضى األمر، استحصل على كيف ميكن لشركتك احلد من احتمال التعدي؟ الستخدام هذه املواد،   
إذن مسبق قبل استخدامها.

االستفادة من حق  أن تستفيد كل  تقتضي  واملمارسة   -
املؤلف. فعليك أن تقوم بترخيص حقوقك بدال من بيعها. 

وامنح تراخيص محددة ومقيدة النطاق بحيث جتعل كل 

ترخيص يستجيب الحتياجات معينة للطرف املرخَّص له.

على الشركات التزام احلذر عند االنتفاع باملصنفات احملمية 

هذا  تطلب  إذا  جتارية  ألغراض  التكنولوجية  بالتدابير 

يحظره  عمل  وهو  التدابير  هذه  على  التحايل  االنتفاع 

فإن  البلدان،  أغلب  وفي  البلدان.  من  العديد  في  القانون 

التعدي  اخلرق مختلفة عن مسؤولية  املسؤولية عن هذا 

فإن  لذلك  وتبعا  محمي،  مصنف  في  املؤلف  حق  على 

القواعد العادية املتعلقة بالتعدي على حق املؤلف تطبق 

ولذلك فإن أي شكل من  وإن لم يرد نص بحظر التحايل. 

من  ترخيصاً  ذلك  مع  يتطلب  املصنف  استغالل  أشكال 

مالك حق املؤلف.

أن تخترق  التكنولوجية هو  احلماية  تدابير  والتحايل على 

بهدف  ما  لشخص  الرقمية  احلقوق  إدارة  نظام  مثال 

جتفير  تفك  أن  أو  تصريح  بدون  احملمي  احملتوى  استخدام 

تقتصر  وال  تصريح،  بدون  املؤلف  بحق  مشمول  مصنف 

التحايل  اعتبار  على  البلدان  بعض  في  الوطنية  القوانني 

إتاحة  أو  أي عمل حتضيري  تعتبر  بل  قانونية  غير  ممارسة 

.ً األجهزة املستخدمة للتحايل تعدياً أيضا

توجد طريقتان أساسيتان لالستحصال على إذن لالنتفاع 

اجملاورة:  احلقوق  أو  املؤلف  حق  مبوجب  احملمي  باملصنف 

االتصال  أو  اجلماعية  اإلدارة  منظمة  خدمات  إلى  اللجوء 

كانت  إذا  مباشرة  اجملاورة  احلقوق  أو  املؤلف  حق  مبالك 

املعلومات متوفرة لالتصال به.

هل ميكنك االنتفاع مبصنفات محمية بتدابير 

احلماية التكنولوجية؟

كيف حتصل على تصريح لالنتفاع مبصنفات 
محمية بحقوق ميلكها آخرون؟

- توفير أعلى قدر من احلماية حلق املؤلف. عليك أن تسجل 
يتيح  الذي  املؤلف  حلق  الوطني  املكتب  لدى  مصنفاتك 

التسجيل الطوعي، ووضع إشارة إلى حق املؤلف على ظهر 

مصنفاتك، واستخدام أدوات إدارة احلقوق الرقمية حلماية 

املصنفات الرقمية.

اتفاقات  إبرام  يجب  املؤلف.  حق  ملكية  من  والتأكد   -
املستقلني  واملتعاقدين  املوظفني  كل  مع  مكتوبة 

في  املؤلف  حق  ملكية  بشأن  اآلخرين  واألشخاص 

املصنفات التي تبتكر لفائدة شركتك.

إذا كان في منتجك أو في اخلدمة التي  وتفادي التعدي.   -
تقدمها أي مواد ال تعود مبلكيتها لشركتك بالكامل فاسع 

ملعرفة إن كنت بحاجة إلى إذن

متى ما انخرط أي شخص في نشاط دون إذن مسبق من 

أو  النشاط  على  باملوافقة  وحده  اخملول  املؤلف  مالك حق 

قد  يكون  وبذلك  املؤلف  حق  انتهك  قد  يكون  منعه، 

"تعدى" على حق املؤلف.
ما  قام شخص  إذا  املالية،  احلقوق  على  التعدي  يتم  وقد 

باألعمال التالية من دون إذن:

- أن يفعل فعال أنت وحدك متلك احلق االستئثاري في القيام به؛
لصنع  الوسائل  يتيح  أو  متعديا  مصنفا  يسوّق  وأن 

في  مثال)  مقرصن  مدمج  قرص  (بيع  متعدية  مصنفات 

بعض البلدان؛

- أو استيراد مصنفات متعدية أو حيازتها إال إذا كانت ضمن 
االستثناءات القانونية أو أحكام أخرى في بعض البلدان.

وميكن احلكم بوقوع تعدٍّ على حق املؤلف وإن كان االنتفاع 

باملصنف لم يشمل إال جزءا منه، ويحدث التعدي عامة 

عندما يستخدم "جزء جوهري" – أي جزء مهم أو أساسي 

احلق  ضمن  تدخل  التي  الطرق  من  طريقة  بأي   – مميز  أو 

وبذلك، فإن كال من الكمية  االستئثاري ملالك حق املؤلف. 

عامة  قاعدة  توجد  ال  ولكن  ذاته.  بالقدر  مهم  والنوعية 

حتدد القدر الذي ميكن استخدامه من املصنف دون التعدي 

وميكن البت في هذه املسألة بالنظر في  على حق املؤلف. 

كل حالة على حدة اعتمادا على الوقائع وظروف احلال.

احلالتني  في  املعنوية  احلقوق  على  التعدي  يتم  وقد 

التاليتني:

- إذا لم يعترف مبساهمتك كمؤلف للمصنف؛
- وإذا كان مصنفك محل ازدراء أو تعديل من شأنه أن يلحق 

ضررا بسمعتك أو شرفك.

من  غيره  أو  املؤلف  حق  (على  أيضا  التعدي  يحدث  وقد 

أو  يستوردها  أو  أدوات  ما  شخص  يصنع  عندما  احلقوق) 

يتاجر 

قائمة مرجعية موجزة:

متى يعتبر االنتفاع بحق املؤلف تعديا؟
٧ - إنفاذ حق املؤلف



٣٠٣١

التي  التكنولوجية  احلماية  تدابير  على  للتحايل  فيها 

وضعتها حلماية حق املؤلف من االنتفاع غير املصرح به وقد 

حذف  على  ما  شخص  أقدم  إذا  أيضا  التعدي  يحدث 

املعلومات الضرورية إلدارة احلقوق املقترنة باملصنف احملمي 

تعديالت عليها قد يخرق تصرف  أدخل  إذا  أو  املؤلف  بحق 

واحد حقوقا ترجع مبلكيتها إلى عدة أشخاص. فقد يكون 

بيع أشرطة البرامج املذاعة مثال تعديا على حق البث. ومن 

دون شك فإن هذا الفعل يعتبر تعدياً أيضا على حق املؤلف 

التسجيل  أنتجت  التي  التسجيل  وشركة  للملحن 

دعوى  رفع  هؤالء  من  حق  صاحب  كل  فبإمكان  األصلي. 

قضائية منفصلة.

إذا ما أخطرت متعديا بشأن قرب رفع دعوى ضده قد ميكّنه 

ذلك من إخفاء األدلة أو إتالفها. وإذا اعتبرت أن التعدي كان 

متعمدا وعلمت مبكان النشاط املتعدي، فلك أن تلجأ إلى 

بالتفتيش  أمر  إصدار  وتطلب  إخطاره  دون  القضاء 

سابق  بدون  املزعوم  املتعدي  منشأة  ُداهمة  مل والضبط 

إشعار واحلجز على األدلة ذات العالقة باجلرمية املزعومة.

طويلة.  زمنية  فترة  القضائية  اإلجراءات  تتطلب  وقد 

الفترة، ميكنك  الضرر خالل هذه  املزيد من  وقوع  ولتفادي 

اتخاذ إجراء فوري لوقف التعدي املزعوم وملنع دخول السلع 

القانون  ويسمح  التجارية،  القنوات  إلى  املتعدية 

تأمر  مؤقت  قرار  بإصدار  البلدان  أغلب  في  للمحكمة 

واحلفاظ  املتعدية  أفعاله  بوقف  املزعوم  املتعدي  مبوجبه 

على األدلة ذات العالقة باجلرمية املزعومة حتى صدور قرار 

نهائي في القضية.

احلاالت  في  املتعدي  قانونية ضد  إجراءات  باتخاذ  وينصح 

متلك  أنك  تثبت  أن  إذا كنت تستطيع   "١" التالية فقط: 

وإذا كنت تستطيع أن تثبت  حق املؤلف في املصنف؛ "٢" 

وإذا كانت األرباح املتأتية من  وقوع تعد على حقوقك؛ "٣" 

كسب القضية تغطي تكاليف اإلجراءات القضائية. وقد 

تقضي احملكمة بجملة من اجلزاءات للتعويض عن الضرر 

واألوامر  املالية  التعويضات  ومنها  التعدي  عن  الناجم 

القضائية وأوامر بكشف األرباح 

وقد  وأوامر بتسليم السلع املتعدية إلى أصحاب احلقوق. 

أخرى  جهات  عن  الكشف  على  أيضا  املتعدي  يجبر 

شاركت في إنتاج املواد املتعدية وتوزيعها وكشف قنوات 

السلع  بإتالف  احملكمة  تأمر  وقد  املستخدمة.  التوزيع 

املتعدية بدون دفع تعويض، إذا طلب منها ذلك.

وقد يجرِّم قانون حق املؤلف أيضا كل من يصنع نسخاً عن 

وتشمل  جتارية.  ألغراض  يتداولها  أو  املتعدية  املصنفات 

العقوبات غرامة مالية بل السجن أحيانا.

وملنع استيراد املصنفات املقرصنة، عليك االتصال بدائرة 

اجلمارك العامة.

أساساً  اجملاورة  واحلقوق  املؤلف  حق  إنفاذ  مسؤولية  تقع 

وقوع  اكتشاف  عن  مسؤول  فأنت  احلق.  مالك  عاتق  على 

التي  اإلجراءات  بشأن  قرار  واتخاذ  حقوقك  على  تعد 

ستتبعها إلنفاذها.

ويستطيع محام أو مكتب محاماة في مجال حق املؤلف 

أن يطلعك على اخليارات القائمة وأن يساعدك على البت 

في اتخاذ تدابير قانونية من عدم اتخاذها وتوقيتها وكيف 

املتعدين  ضد  اتخاذها  املعتزم  التدابير  من  وأي  ذلك  يتم 

فضال عن كيفية تسوية مثل هذه املنازعات بإقامة دعوى 

ستتخذه  الذي  القرار  أن  من  تتأكد  أن  وعليك  وخالفه. 

يتناسب مع االستراتيجية العامة ألعمالك وأهدافها.

وإذا حدث تعد على حق املؤلف ميكن بدء اإلجراءات بإرسال 

إلخطار  "دعوة إلى الكف")  (يعرف عادة باصطالح  خطاب 

أن  لك  األفضل  ومن  نزاع.  باحتمال نشوء  املزعوم  املتعدي 

تطلب مساعدة محام لكتابة هذا اخلطاب.

وإذا تعدى شخص ما على حق املؤلف على االنترنت، تتيح 

لك بعض البلدان اخليارين التاليني:

- إرسال "دعوة إلى الكف" إلى مورد خدمات اإلنترنت طالبا ً
منه إزالة مادة التعدي من املوقع اإللكتروني أو وقف النفاذ 

إليه (مقاربة "اإلخطار والسحب")؛

زبائنه  بدوره  يخطر  الذي  اإلنترنت  مورد خدمات  وإخطار   -
القضية  تسوية  بذلك  وييسر  املزعوم  التعدي  بشأن 

(مقاربة "اإلخطار فاإلخطار").

ماذا تفعل في حال تعدٍّ مرجح أو واقع على 

حقوقك؟

املفاجأة هي أفضل احليل أحيانا

طريق  عن  بفعالية  للتعدي  التصدي  أحيانا  املمكن  من 

على  ميزة  عامة  وللتحكيم  الوساطة.  أو  التحكيم 

في  واختصار  مرونة  يكفله من  ملا  احملاكم  أمام  التقاضي 

الزمن واقتصاد في التكاليف، باإلضافة إلى سهولة إنفاذ 

ومن مزايا التحكيم  قرار التحكيم على الصعيد الدولي. 

والوساطة أن الطرفني يحتفظان بسلطان تسوية النزاع. 

على  احلفاظ  على  شركتك  يساعد  أن  ذلك  شأن  ومن 

في  ترغب  قد  التي  األخرى  الشركة  مع  جيّدة  عالقات 

التعاون معها في املستقبل إلبرام اتفاق ترخيص جديد أو 

ويعتبر إدراج بنود بشأن الوساطة  اتفاق تبادل التراخيص. 

أو التحكيم في اتفاقات الترخيص من املمارسات اجليدة. 

املوقع  تزور  أن  ميكنك  املعلومات،  من  مزيد  على  ولالطالع 

اإللكتروني ملركز الويبو للتحكيم والوساطة على العنوان 

arbiter.wipo.int/center/index.html :التالي

ما هي خيارات التسوية في قضايا التعدي

 على حق املؤلف دون اللجوء إلى احملكمة؟
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www.wipo.int :املنظمة العاملية للملكية الفكرية

/www.wipo.int/sme/en :شعبة الويبو للشركات الصغيرة واملتوسطة

www.wipo.int/copyright/en/index.html :موقع الويبو بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

www.wipo.int/enforcement/en/index.html :موقع الويبو بشأن اإلنفاذ

لشراء منشورات من مكتبة الويبو اإللكترونية: www.wipo.int/ebookshop ومن بني املنشورات:

- دليل عن ترخيص حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، املنشور رقم ٨٩٧

- اإلدارة اجلماعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، املنشور رقم ٨٥٥

لتحميل منشورات مجانية: www.wipo.int/publications ومن بينها:

- فهم حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، املنشور رقم ٩٠٩

- من الفنان إلى اجلمهور: كيف يستفيد املبدعون واملستهلكون من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ونظام اإلدارة 

اجلماعية حلق املؤلف، املنشور رقم ٩٢٢

- اإلدارة اجلماعية في مجال االستنساخ التصويري، املنشور رقم ٩٢٤

www.wipo.int/news/en/links/addresses/cr/index.htm :دليل اإلدارات الوطنية حلق املؤلف

املكتب الدولي للجمعيات املشرفة على إدارة حقوق التسجيل واالستنساخ اآللي (اخملتصر BIEM مأخوذ من 

www.biem.org :(اسم املنظمة باللغة الفرنسية

BSA): www.bsa.org) جمعية شركات برامج احلاسوب

www.cisac.org :(مأخوذ من االسم الفرنسي CISAC اخملتصر) االحتاد الدولي جلمعيات املؤلفني وامللحنني

www.�apf.org :(مأخوذ من االسم الفرنسي FIAPF اخملتصر) االحتاد الدولي جلمعيات منتجي األفالم

IFRRO): www.ifrro.org) االحتاد الدولي للمنظمات املعنية بحقوق االستنساخ

IFPI): www.ifpi.org) االحتاد الدولي لصناعة الفونوغرامات

IMPALA): www.impalasite.org) جمعية شركات املوسيقى املستقلة

IPA): www.ipa-uie.org) االحتاد الدولي للناشرين

SIIA): www.siia.net) جمعية صناعة برامج احلاسوب واملعلومات

املرفق األول

مواقع إلكترونية مفيدة

منظمات دولية غير حكومية

املرفق الثاني

عناوين مواقع املكاتب الوطنية حلق املؤلف
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القواعد ومنها  االتفاقية على جملة من  وتنص  املؤلف.  دولية بشأن حق  برن أهم معاهدة  اتفاقية  تعد 

التي يقصد بها أن املؤلفني األجانب يتمتعون باحلقوق نفسها التي يتمتع بها  قاعدة "املعاملة الوطنية" 

األطراف  قائمة  على  االطالع  وميكن  بلدا.   ١٦٢ في  حالياً  نافذة  واالتفاقية  البلد.  مواطني  من  املؤلفون 

التالي:  اإللكتروني  العنوان  على  لالتفاقية  الكامل  والنص  املتعاقدة 

www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/index.html

إذ يحظى فنانو األداء بحقوق على أوجه  متتد احلماية املمنوحة بناء على اتفاقية روما إلى احلقوق اجملاورة: 

أدائهم ويحظى منتجو التسجيالت الصوتية بحقوق على تسجيالتهم الصوتية وحتظى هيئات اإلذاعة 

والتلفزيون بحقوق على برامجها اإلذاعية. وتضم االتفاقية حاليا ٨٣ بلدا عضوا. وميكن االطالع على قائمة 

التالي:  اإللكتروني  العنوان  على  لالتفاقية  الكامل  والنص  املتعاقدة  األطراف 

www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/index.html

تلزم االتفاقية كل دولة متعاقدة بحماية منتجي التسجيالت الصوتية من مواطني دولة متعاقدة أخرى 

أو  النسخ  إعداد  كان  إذا  النسخ  تلك  استيراد  ومن  موافقتهم  دون  الصوتية  تسجيالتهم  نسخ  من 

تلك  توزيع  من  املنتجني  بحماية  ملزم  املتعاقد  الطرف  أن  كما  اجلمهور.  على  توزيعها  بغرض  استيرادها 

يشمل  ال  أنه  (أي  بحت  سمعي  تثبيت  بأنه  الصوتي  التسجيل  االتفاقية  وتعرِّف  اجلمهور.  على  النسخ 

األشرطة الصوتية لألفالم وأشرطة الفيديو) أيا كان شكله (قرص أو شريط أو غيره). واالتفاقية نافدة في 

وميكن االطالع على قائمة األطراف املتعاقدة والنص الكامل لالتفاقية على العنوان اإللكتروني  بلدا.   ٧٥

www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/index.html :التالي

سعياً نحو تنسيق التجارة الدولية مع توفير حماية مناسبة وفعالة حلقوق امللكية الفكرية، متت صياغة 

إتفاق تريبس لضمان إيجاد معايير ومبادئ مالئمة بشأن إتاحة حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة 

واالتفاقية  وفي الوقت ذاته، ينص االتفاق على وسائل إلنفاذ هذه احلقوق.  ونطاقها وكيفية االنتفاع بها. 

ملزمة لكل أعضاء منظمة التجارة العاملية البالغ عددها ١٤٩ عضوا. وميكن قراءة نص االتفاق على موقع 

trips.doc-٢٧/http://www.wto.org/englishldocs_e/legal_e :منظمة التجارة العاملية على العنوان التالي

املرفق الثالث

موجز عن املعاهدات الدولية الرئيسية التي تتعلق بحق املؤلف واحلقوق اجملاورة

١- اتفاقية برن بشأن حماية املصنفات األدبية والفنية (اتفاقية برن) (١٨٨٦)

٢- االتفاقية الدولية بشأن حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات

 اإلذاعة (اتفاقية روما) (١٩٦١)

٣- اتفاقية بشأن حماية منتجي التسجيالت الصوتية من استنساخ تسجيالتهم

 دون تصريح (اتفاقية التسجيالت الصوتية) (١٩٧١)

٤- اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) (١٩٩٤)

www.wipo.int/directory :مالحظة: لالطالع على أحدث املعلومات، انظر املوقع التالي
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٥- معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف (WCT) ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل

(١٩٩٦) (WPPT) الصوتي 
ومنتجي  األداء  وفناني  املؤلفني  حلقوق  املتاحة  احلماية  تكييف  بهدف   ١٩٩٦ سنة  في  املعاهدتان  أبرمت 
الويبو بشأن حق  ل معاهدة  وتكمّ الرقمي.  برزت بظهور احمليط  التي  التحديات  التسجيالت الصوتية مع 
املؤلف اتفاقية برن بشأن حماية املصنفات األدبية والفنية بتكييف أحكامها حتى تتماشى مع املتطلبات 
احمليط  على  تنطبق  كلها  برن  اتفاقية  أحكام  أن  األول  املقام  في  ذلك  ويعني  املعلومات.  جملتمع  اجلديدة 
ويعني في املقام الثاني أن على جميع األطراف املتعاقدة مبوجب هذه املعاهدة االلتزام باألحكام  الرقمي. 
املؤلفني  حقوق  املعاهدة  وتعزز  تكن.  لم  أو  االتفاقية  في  أطرافا  كانت  سواء  برن،  التفاقية  املوضوعية 

مبنحهم ثالثة حقوق استئثارية وهي:
- التصريح بتوزيع املصنف األصلي أو نسخ عنه ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى أو حظر ذلك.

- والتصريح بتأجير البرامج احلاسوبية واملصنفات السينمائية ألغراض جتارية أو حظر ذلك (في احلاالت التي 
يؤدي فيها التأجير التجاري إلى انتشار نسخ املصنف مبا يلحق ضررا ماديا باحلق االستئثاري في النسخ) 

واملصنفات اجملسدة في تسجيالت صوتية (حق التأجير).
أو نسخ عنه إلى اجلمهور بطريقة سلكية أو السلكية، مبا في ذلك  والتصريح بنقل املصنف األصلي   -
إتاحتها للجمهور مبا ميكّن أفرادا من اجلمهور من االطالع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم 

بنفسه. (حق النقل إلى اجلمهور).
(انظر:  عضوا   ٥٩ حاليا  أعضائها  عدد  ويبلغ   ،٢٠٠٢ مارس/آذار   ٦ في  النفاذ  حيز  املعاهدة  دخلت  وقد 

.(www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html
أنها  حيث  اجملاورة  احلقوق  بأصحاب  الصوتي  والتسجيل  األداء  بشأن  الويبو  معاهدة  تهتم  املقابل،  وفي 
تسعى نحو التنسيق بني تدابير احلماية املتاحة لفناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية على املستوى 
املعاهدة  وحتمي  البصري.  السمعي  األداء  فإنها ال تنطبق على  ومع ذلك،  املعلومات.  الدولي في مجتمع 
فيما يتعلق بأوجه أدائهم  أساسا املصالح املالية واملعنوية لفناني األداء (املمثلني واملغنني واملوسيقيني) 
وتساعد املعاهدة األفراد أو الكيانات القانونية ممن  سواء كانت مثبتة على تسجيالت صوتية أو لم تكن. 
يح  لتصر ا يبادر إلى تثبيت األصوات ويتحمل مسؤولية ذلك. ومتنح املعاهدة احلقوق االستئثارية التالية:- 

بالنسخ املباشر أو غير املباشر للتسجيل الصوتي أو حظر ذلك (حق النسخ)؛
نقل  أو  ببيعها  للجمهور  الصوتي  التسجيل  نسخ  من  غيرها  أو  األصلية  النسخة  بإتاحة  والتصريح   -

ملكيتها بطريقة أخرى أو حظر ذلك (حق التوزيع)؛
- والتصريح بتأجير النسخة األصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيالت الصوتية ألغراض جتارية أو حظر 

ذلك (حق التأجير)؛
- والتصريح بإتاحة أي أداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور، بوسائل سلكية أو السلكية مبا ميكّن أفرادا 
الواحد منهم بنفسه مثل تقدمي اخلدمات  من اجلمهور من اإلطالع عليه من مكان وفي وقت يختارهما 

اإللكترونية بناء على الطلب (حق اإلتاحة).
وبالنسبة لألداء احلي أي األداء غير املثبت في تسجيل صوتي، متنح املعاهدة فناني األداء احلقوق االستئثارية 

في السماح مبا يلي:
- البث العلني؛

- ونقل األداء احلي إلى اجلمهور؛
- والتثبيت (لألصوات فقط).

(انظر  عضوا   ٥٨ حاليا  أعضائها  عدد  ويبلغ   ،٢٠٠٢ مايو/أيار   ٢٠ في  النفاذ  حيز  املعاهدة  دخلت  وقد 
.(www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/index.html

٦- اتفاقية االحتاد األوروبي املتعلقة باجلرمية احلاسوبية (٢٠٠١)

٧- توجيه االحتاد األوروبي املتعلق بحق املؤلف (٢٠٠١)

من  اجملتمع  إلى حماية  تهدف  ترسم سياسة مشتركة  التي  االتفاقية  هذه  بصياغة  أوروبا  قام مجلس 
اجلرائم املرتكبة بواسطة النظم احلاسوبية. وتعد هذه االتفاقية أول معاهدة دولية بشأن اجلرائم املقترفة 
املؤلف  حق  على  التعدي  مسائل  خاص  بشكل  تتناول  وهي  األخرى  احلاسوبية  والشبكات  اإلنترنت  عبر 
الشبكات.  سالمة  على  والتعدي  باألطفال  املتصلة  اجلنسية  واملمارسات  احلاسوب  بواسطة  والتحايل 
وتنص االتفاقية على عدد من الصالحيات واإلجراءات مثل البحث في شبكات احلاسوب وضبط االنتهاكات. 
التالي:  العنوان  على  الكامل  النص  على  االطالع  وميكن 

htm.١٨٥/conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html

مجتمع  في  اجملاورة  واحلقوق  املؤلف  حق  جوانب  بعض  بتنسيق  املتعلق  األوروبية  اجلماعة  توجيه  يكفل 
املعلومات تنسيق احلقوق في بعض اجملاالت الرئيسية ملواجهة حتديات اإلنترنت والتجارة اإللكترونية في 
واحلماية  احلقوق  هذه  على  االستثناءات  أيضا  ويتناول  عامة.  بصفة  الرقمية  والتكنولوجيا  األول  املقام 

القانونية املتاحة للجوانب التقنية في أنظمة إدارة احلقوق.



٣٨٣٩

ميكن احلصول على معلومات إضافية بالطرق التالية:


