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  لمصنفات الرقمية ا  

        IP- Digital Works   
   

  المصنف الرقمي ماهية 

يمكننـــا ان نـــدعي ان تحديـــد مفهـــوم المصـــنف الرقمـــي ســـيبقى مثـــار جـــدل الـــى حـــين ســـيما وانـــه 
ا نجــد لزامــا علينــا فــي هــذه الدراســة اصــطالح لــم ينتشــر بعــد فــي حقــل الدراســات القانونيــة ، ، لكننــ

ــدا ان نحــدد مفهــوم المصــنف الرقمــي مــن واقــع دراســاتنا ومعارفنــا فــي حقــل دراســات القــانون  تحدي
وتقنيــة المعلومــات ، وهــو مفهــوم مطــروح للبحــث والحــوار وفــي ذات الوقــت االطــار الــذي نعتمــده 

  .لتحديد المصنفات الرقمية 

، وان البرمجيــات هــي ترتيــب  )صــفر وواحــد(ام علــى العــددين كلنــا يعلــم ان علــم الحوســبة برمتــه قــ
الوامـــر تتحـــول الـــى ارقـــام تبادليـــة ، وان نقـــل البيانـــات ، رمـــوزا او كتابـــة او اصـــواتا عبـــر وســـائل 
االتصــال انتقــل مــن الوســائل الكهربيــة وااللكترومغناطيســية والتناظريــة الــى الوســائل الرقميــة ، وان 

والنص في احدث تطور لوسائل إنشائها وتبادلها اصـبحت رقميـة  الصورة وكذا الصوت والموسيقى
، وحتى عنوان الموقـع علـى االنترنـت وكـذا على نحو ما اوضحنا في القسم االول من هذا الكتاب 

تتحول من العبـارات المكتوبـة بـاالحرف الـى ارقـام تمثـل هـذه المواقـع االلكتروني ، العنوان البريدي 
الوصـــف . وصـــحيح انـــه لمـــا يـــزل هنـــاك تبـــادل تنـــاظري ال رقمـــي ،  وتتعامـــل معهـــا الشـــبكة بهـــذا

صـورة ولـيس فالقارئ االلي في نظـام الكمبيـوتر ( سـكانر ) يـدخل الرسـم وحتـى الوثيقـة علـى شـكل 
، وصـحيح ان العديـد مـن المواقـع علـى االنترنـت واغلبهـا العربيـة ومواقـع اللغـات  على شكل نص 

سـائل التناظريـة فـي تثبيـت المـواد علـى الموقـع ولـيس الوسـائل غيـر االنجليزيـة لمـا تـزل تسـتخدم الو 
الرقميــة . لكــن الموقــع نفســه ، وعبــر مكوناتــه ، يتحــول شــيئا فشــيئا نحــو التبــادل الرقمــي لمــا يحققــه 

  من سرعة وجودة واداء فاعل قياسا بالوسائل غير الرقمية.  

لقانونيــــة والقواعــــد التشــــريعية مــــع ومــــن الوجهــــة القانونيــــة ، تعاملــــت الــــنظم القانونيــــة والدراســــات ا
مصــنفات المعلوماتيــة بوصــفها تنتمــي الــى بيئــة الكمبيـــوتر ، وهــو اتجــاه تعبــر عنــه دراســات فـــرع 
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ـــل  ـــداء مـــن منتصـــف اوائ ـــد شـــملت هـــذه المصـــنفات ابت ـــة ، وق ـــنظم المقارن ـــوتر فـــي ال قـــانون الكمبي
  السبعينات وحتى وقتنا الحاضر ثالثة انواع من المصنفات :

  )برامج الحاسوب(ت البرمجيا

  وقواعد البيانات  

.  وهــي مصــنفات جــاءت وليــدة علــوم الحوســبة مســتقلة عــن علــوم  وطبوغرافيــا الــدوائر المتكاملــة
االتصال وتبادل المعطيات وشبكات المعلومات ، ومع ظهور شبكات المعلومات ، والتي ارتبطـت 

والـــدمج بـــين وســـائل الحوســـبة  فـــي الذهنيـــة العامـــة بشـــبكة االنترنـــت كمعبـــر عنهـــا وعـــن التفاعـــل
او عناصــر مصــنفات تثيــر مســألة الحاجــة الــى  جديــدة مــن المصــنفاتواالتصــال ، ظهــرت انمــاط 

  الحماية القانونية وهي :

  ،   Domain Namesاسماء النطاقات او الميادين او المواقع على الشبكة   -

  وعناوين البريد االلكتروني ، -

ــى الخــط- ــات عل ــ وقواعــد البيان ــدا مــا يتعلــق بالــدخول اليهــا ، ي تضــمها مواقــع االنترنــت الت تحدي
واســـترجاع البيانـــات منهـــا والتبـــادل المتعلـــق بمحتواهـــا الحاصـــل علـــى الخـــط ، وهـــو تطـــور لمفهـــوم 
قواعــد البيانــات الســائدة قبــل انتشــار الشــبكات التــي كــان مفهومــا انهــا مخزنــة داخــل النظــام او تنقــل 

مــن نصــوص ورســوم واصــوات  ادة او محتــوى موقــع االنترنــتومــعلــى واســطة ماديــة تحتويهــا .  
  ) Multimedia -لوسائط المتعـددة يطلق على المؤثرات الصوتية والحركية ومؤثرات حركية (

ونحــن نــرى ان المصــنف الرقمــي يشــمل كافــة المصــنفات المتقدمــة ، فبرنــامج الكمبيــوتر مــن حيــث 
حيث آلية ترتيبها وتبويبها واالوامر التي تـتحكم  البناء واالداء مصنف رقمي ، وقاعدة البيانات من

وبالتـالي نـرى بذلك تنتمي الى البيئة الرقمية ، وذات القول يرد بالنسبة لكافـة العناصـر المتقدمـة ، 
وفـق المفهـوم  ان أي مصنف ابداعي عقلي ينتمي الى بيئة تقنية المعلومـات يعـد مصـنفا رقميـا 

وهــذا ال يــؤثر علــى تطــور التقنيــة فــي المســتثبل القريــب ،  المتطــور لــالداء التقنــي وفــق اتجاهــات
انتمــــاء المصــــنف بذاتــــه الــــى فــــرع او آخــــر مــــن فــــروع الملكيــــة الفكريــــة ، ونقصــــد هنــــا ان اســــماء 
النطاقــات مــثال ينظــر لهــا كاحــد المســائل المتعــين اخضــاعها لنظــام االســماء والعالمــات التجاريــة 

بالعالمــات واالســماء التجاريــة وتطابقهــا فــي حــاالت بســبب مــا اثارتــه مــن منازعــات جــراء تشــابهها 
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، والبرمجيــات وقواعــد المعلومــات حســم عديــدة او لقيامهــا بــذات المهمــة تقريبــا فــي البيئــة الرقميــة 
مـع وجـود اتجـاه  -الجدل بشانها بان اعتبـرت مصـنفات ادبيـة تحمـى بموجـب قـوانين حـق المؤلـف 

 -جاعـة حمايتهـا عبـر آليـة حمايـة بـراءات االختـراع حديث وتحديدا في امريكا واوروبا يعيد طرح ن
وســيثير محتــوى موقــع االنترنــت جــدال واســعا ، فهــل تحمــى محتوياتــه كحزمــة واحــدة ضــمن مفهــوم 

ماء التجاريــة ســقــانون حــق المؤلــف ، ام يجــري تفصــيل هــذه العناصــر ليســند اســم الموقــع الــى اإل
والنصــوص والموســيقى والرســوم  -مــثال  كعالمــة خدمــة -وشــعار الموقــع الــى العالمــات التجاريــة 

  الى قانون حق المؤلف كمصنفات ادبية ؟؟؟ 

 المصنفات الرقمية  انواع-1

من الوجهة التاريخية ابتدأ التفكير بحماية اجهزة الكمبيوتر واالتصـاالت (الماديـة) بوصـفها معـدات 
اســب مــع هــذا الغــرض ووســائل تقنيــة المعلومــات ، فكــان نظــام بــراءات االختــراع هــو النظــام المتن

باعتبــار بــراءة االختــراع تــرد بشــان مختــرع جديــد يتصــف باالبتكاريــة والجــدة وبالقابليــة لالســتغالل 
  .  الصناعي

  وتتمثل المصنفات الرقمية ببرامج الحاسوب ( الكمبيوتر )  )1
  وبقواعد البيانات  )2
اقع االنترنت ، وبالدوائر المتكاملة ، اما في بيئة االنترنت فتتمثل باسماء نطاقات او مو  )3

وبمحتوى المواقع من مواد النشر االلكتروني نصوصا وصـورا ومـواد سـمعية ومرئيـة ( الوسـائط 
  المتعددة ) .

 

  

  

  

 

  : برامج الحاسوب )1
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تعـــد بـــرامج الحاســـوب اول واهـــم مصـــنفات المعلوماتيـــة او تقنيـــة المعلومـــات التـــي حظيـــت باهتمـــام 
حمايـــة القانونيـــة لهـــا ، والبرمجيـــات هـــي الكيـــان كبيـــر مـــن حيـــث وجـــوب االعتـــراف بهـــا وتـــوفير ال

المعنــوي لنظــام الكمبيــوتر دونهــا ال يكــون ثمــة أي فائــدة للمكونــات الماديــة مــن االجهــزة والوســائط 
وهـي بوجــه عـام تنقســم مـن الزاويــة التقنيـة الــى برمجيـات التشــغيل المنـاط بهــا اتاحـة عمــل مكونــات 

تطبيقية  ، وتمثل البرمجيـات التطبيقيـة النـوع الثـاني مـن النظام معا وتوفير بيئة عمل البرمجيات ال
انواع البرمجيات وهي التي تقوم بمهام محددة كبرمجيات معالجـة النصـوص او الجـداول الحسـابية 
او الرســـم او غيرهـــا ، وقـــد تطـــور هـــذا التقســـيم للبرمجيـــات باتجـــاه ايجـــاد برمجيـــات تطبيقيـــة ثابتـــة 

في مهامهـا بـين التشـغيل والتطبيـق ، هـذا مـن ناحيـة تقنيـة  وانواع مخصوصة من البرمجيات تزاوج
، امـــا مـــن ناحيـــة الدراســـات جـــرى ايضـــاحه تفصـــيال فـــي القســـم االول مـــن هـــذا الكتـــاب مبســـطة 

والتشريعات القانونية فقد اثير فيها عدد من المفاهيم المتصلة بانواع البرمجيات ، ابرزها برمجيـات 
ات ولغـــات البرمجـــة وبـــرامج الترجمـــة ، ونعـــرض فيمـــا يلـــي المصـــدر وبرمجيـــات االلـــة  والخوارزميـــ

   -:بايجاز لهذه المفاهيم 

لـه  هي االوامر التـي يضـعها المبـرمج او مؤلـف البرنـامج وتكـون مدركـة  -: برنامج المصدر -1
لكنها غير مدركـة لاللـة التـي هـي الكمبيـوتر كجهـاز مـادي (وحـدة المعالجـة تحديـدا) ويسـتخدم فـي 

ها لغـات البرمجـة التـي شـهدت تطـورا مـذهال عبـر السـنوات الخمسـين المنصـرمة ، تأليفها او وضـع
هــذه اللغـــات التـــي تختلـــف مـــن حيـــث ســـهولتها وتعقيــدها ومـــن حيـــث فعاليتهـــا فـــي انجـــاز البرنـــامج 

  للغرض المخصص له . 

صدر تماما ، اذ تدركه االلة وتسـتطيع التعامـل موهو عكس مفهوم برنامج ال -:نامج االلة بر  -2
( بــرامج     عــه وتشــغيله ، وبــين برنــامجي المصــدر وااللــة توجــد بــرامج ذات غــرض تحــويلي او م

  ترجمة ) بموجبها تتحول برامج المصدر الى برامج آلة . 

العناصر والرمـوز الرياضـية التـي يتكـون منهـا بنـاء البرنـامج  وهـي كاالفكـار  -:الخوارزميات  -3
مـن اتفاقيـة تـربس  9/2ا ليست موضعا لالستئثار ( مـادة والحقائق العلمية ليست محل حماية النه

 ) لكنهــا متــى مــا نظمــت علــى شــكل اوامــر ابتكاريــة لتحقيــق غــرض معــين اصــبحنا امــام برنــامج ،
لـه عناصـر الجـدة واالبتكـار واالصـالة محـل للحمايـة شـانه شـان أي  تـوفرت انوهو بهـذا الوصـف 

  من مصنفات الملكية الفكرية االدبية االخرى . 
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وقد اثارت برامج الحاسوب جـدال واسـعا فـي مطلـع السـبعينات بشـان طبيعتهـا وموضـع حمايتهـا 
لحمايتهــا عبــر نظــام بــراءات  مــن يــدعومــن بــين تشــريعات الملكيــة الفكريــة ، وتــرددت  االراء بــين 

االختراع لما تنطوي عليه من سمة االستغالل الصناعي واتصالها العضوي بمنـتج مـادي صـناعي 
ذهب الى حمايتها عبر نظام االسرار التجارية اذ تنطـوي فـي الغالـب علـى سـر تجـاري  ، وبين من

يتجلــى باالفكــار التــي انبنــى عليهــا او الغــرض مــن ابتكارهــا ، وبــين داع الــى حمايتهــا عــن طريــق 
الشــروط العقديــة التــي تجــد مكانهــا فــي رخــص االســتخدام او اتفاقيــات االســتغالل . لكــن كافــة هــذه 

مد امـام الــراي الــذي وجـد فــي البرمجيــات عمـال ابتكاريــا ادبيــا ، يضـعها ضــمن نطــاق االراء لـم تصــ
مصـــنفات الملكيـــة االدبيـــة (حـــق المؤلـــف) اذ هـــي افكـــار وترتيـــب لخوارزميـــات تفـــرغ ضـــمن شـــكل 
ابتكاري ابداعي ، وسماتها وصفاتها المميزة تتقابل مع عناصر الحمايـة لمصـنفات الملكيـة االدبيـة 

مرار وجود نظم قانونية توفر الحماية للبرمجيات عبر واحد او اكثـر مـن االليـات ، وبالرغم من است
المتقــــدم االشــــارة اليهــــا اال ان االتجــــاه التشــــريعي الغالــــب اعتبرهــــا اعمــــاال ادبيــــة وحماهــــا بموجــــب 

وضــعت منظمــة الوايبــو القــانون النمــوذجي او االرشــادي عــام ان ســيما بعــد  تشــريعات حــق المؤلــف
ة البرمجيــات وبعــد سلســلة اجتماعــات خبــراء الوايبــو ومنظمــة اليونســكو عــامي بشــأن حمايــ 1978
التـــي اســـفرت عـــن توجـــه عـــام العتبارهـــا مـــن قبيـــل االعمـــال االدبيـــة  ، كمـــا ان  1985و 1983

اتفاقيــة تــربس اذ اعتبرتهــا كــذلك واضــافتها الــى المصــنفات االدبيــة والفنيــة محــل الحمايــة بموجــب 
  كون االتجاه الدولي قد حسم لصالح هذا الموقف . ) في 10/1اتفاقية بيرن (م 

)  10/1ووفــق اتفاقيــة تــربس فــان البرمجيــات محــل للحمايــة ســواء اكانــت بلغــة االلــة ام المصــدر(م 
ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق المؤلـف اضـافة الـى حقـه فـي اجـازة او منـع 

ويســتثنى وفــق هــذه المــادة حالــة ، ) 11والمرئيــة  (م شــأنها شــأن التســجيالت الصــوتية  -تأجيرهــا 
التــأجير التــي ال يكــون فيهــا البرنــامج الموضــوع االساســي للتــأجير . وامــا بخصــوص مــدة الحمايــة 

عامــا محســوبة علــى اســاس حيــاة الشــخص الطبيعــي فــان لــم تكــن كــذلك فمــن  50فانهــا تمتــد الــى 
  تربس) .  12اج العمل (م نهاية السنة التي اجيز فيها النشر او تم فيها انت

  

  :  Database قواعد البيانات   )2



 

7  ولحقوق المؤلف على شبكة االنترنتالحماية القانونية للمصنفات الرقمية 

 

  

قواعد البيانات هي تجميع مميز للبيانات يتـوافر فيـه عنصـر االبتكـار او الترتيـب او التبويـب عبـر 
مجهــود شخصــي بــاي لغــة او رمــز ويكــون مخزنــا بواســطة الحاســوب ويمكــن اســترجاعه بواســطتها 

  ايضا . 

هـو االبتكـار كمـا عبـرت عنـه االتفاقيـات الدوليـة فـي  -بوجـه عـام  -ات ومناط حماية قواعـد البيانـ
تتمتـــع بالحمايـــة البيانـــات  -مـــن اتفاقيـــة تـــربس نصـــت علـــى انـــه : 10/2فالمـــادة ، هـــذا الحقـــل 

المجمعة او المواد االخرى سواء كانت فـي شـكل مقـروء آليـا او أي شـكل آخـر اذا كانـت تشـكل 
ة يـمـن االتفاقيـة العالميـة للملك 5حتواها ، كمـا نصـت المـادة خلقا فكريا نتيجة انتفاء وترتيب م

تتمتع مجموعات البيانـات او المـواد االخـرى  -على انه : -غير نافذة  -  1996الفكرية لسنة 
    بالحماية بصفتها هذه ايا كان شكلها اذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب محتواها او ترتيبها

  
  Topographies of integrated Circuitsمتكاملةطوبوغرافيا الدوائر ال ) 3

للقيام بمهام ووظائف الكترونية اصبح  دمج الدارات االلكترونية على الشريحةعمليات  وهي
التميز والخلق االبداعي يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على شريحة شبه الموصل ، 

بداعي مكن من تطوير اداء نظم الحواسيب بمعنى ان طوبوغرافيا الشريحة انطوى على جهد ا
بشكل متسارع وهائل  وباالعتماد على مشروع قانون الحماية التي اعدته اللجنة االوروبية اصدر 

دليال لحماية الدوائر المتكاملة بغرض توفير االنسجام التشريعي بين  1986مجلس اوروبا عام 
اقية واشنطن بشان الدوائر المتكاملة ( ابرمت اتف 1989دول اوروبا بهذا الخصوص ، وفي عام 

فان عدد الدول  1999أي المنتجات التي يكون غرضها اداء وظيفة الكترونية ) ووفقا الحصاء 
دول ليس من بينها سوى دولة عربية واحدة هي مصر ، ولم تدخل  8الموقعة على هذه االتفاقية 

بس لقواعد حماية الدوائر المتكاملة( المواد هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ، لكن تنظيم اتفاقية تر 
) ساهم في تزايد الجهد التشريعي في هذا الحقل باعتبار ان من متطلبات العضوية  38 -  35

انفاذ موجبات اتفاقية تربس التي من بينها اتخاذ التدابير التشريعية المتفقة مع قواعدها ومن بينها 
التدابير تشريعية المتخذة من  1يظهر الجدول رقم طبعا قواعد حماية الدوائر المتكاملة . و 

  مختلف دول العالم بشان حماية الدوائر المتكاملة .
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  المصنفات الرقمية في بيئة االنترنت  -2
  

مــن الوجهــة القانونيــة تثيــر االنترنــت العديــد مــن المشــكالت علــى نحــو مســتقل عــن عــالم الحوســبة 
قيقتهــا تمثــل جــزءا مــن مشــكالت تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ، وان كانــت هــذه المشــكالت فــي ح

  هذه المشاكل ضمن ثالث طوائف : تصنيفبرمتها ومثارة في بيئتها ، ويمكن 

   

مشـــكالت عقـــود االنترنـــت ابتـــداء مـــن عقـــود االشـــتراك فـــي الخدمـــة مـــرورا بـــالعقود ذات  : الولـــىا
قـود المسـتخدمين مـع المواقـع المحتوى التقني ، وعقـود الجهـات ذات العالقـة بمواقـع االنترنـت او ع

بمــا فيهــا عقــود طلــب الخــدمات والتســوق االلكترونــي وعقــود الخــدمات المدفوعــة والمجانيــة كعقــود 
البريــد االلكترونــي ورخــص اســتخدام وتنزيــل البــرامج وعقــود ورخــص نقــل التكنولوجيــا وغيرهــا مــن 

 .ر المراســالت االلكترونيــة العقــود التــي تقــع فــي نطــاق العقــود االلكترونيــة او العقــود المبرمــة عبــ
والجــامع المشــترك بــين هــذه العقــود والتصــرفات المتصــلة باالنترنــت انهــا تتعلــق بــالتنظيم القــانوني 

  للتعامل مع االنترنت وعبرها.

مشــكالت حمايــة حقــوق المســتخدمين والمتعــاملين فــي بيئــة االنترنــت  وتضــم  حقــوق  والثانيــة : 
ــاة الخاصــة وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي بيئــة  المســتهلك بوجــه عــام وحمايــة الحــق فــي الحي

  االنترنت . 

ــــة : ــــا الثالث ــــع االنترنــــت او انظمــــة  ام فتتصــــل بمشــــكالت امــــن المعلومــــات ســــواء بالنســــبة لمواق
  المستخدمين . 

فـــان محـــل تناولهـــا دراســـات االعمـــال اإللكترونيـــة والتجـــارة اإللكترونيـــة  امـــا عـــن الطائفـــة االولـــى
، فان موضع دراستها يستتبع الفرع محل الدراسـة ،  لطائفة الثانيةلوبالنسبة ترونية ، والبنوك اإللك

فدراســــة حمايــــة الحيــــاة الخاصــــة مناطــــه دراســــات حقــــوق االنســــان وتاثرهــــا بتقنيــــة المعلومــــات او 
الدراســات الجنائيــة الخاصـــة بــامن العلومـــات محــل دراســة الطائفـــة الثانيــة المشـــار اليهــا ، ودراســـة 

مستهلك يكون مناطه الدراسـات القانونيـة فـي حقـل ميـادين حمايـة المسـتهلك مـن المخـاطر حماية ال
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وبالنســبة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي  .االقتصــادية والصــحية والثقافيــة واالجتماعيــة وغيرهــا 
بيئة االنترنت فـان محـل تناولهـا دراسـات الملكيـة الفكريـة عمومـا ودراسـات حـق المؤلـف علـى وجـه 

ــةوص . الخصــ ــة الثالث ــا الطائف فــان محــل تناولهــا دراســات امــن المعلومــات وجــرائم الكمبيــوتر  ام
  واالنترنت واالتصاالت ، 

والحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في بيئة االنترنت تثير التساؤل ابتداء بشان تحديـد حقـوق 
واستقصـاء الحمايـة الالزمـة  ،ايـة الملكية الفكرية في بيئة االنترنت ، وتحديد المصنفات محل الحم

لمواجهة االعتـداءات والمخـاطر التـي تعتـرض هـذه الحقـوق ، وتقيـيم مـا اذا كانـت  القواعـد القائمـة 
ضمن تشريعات الملكية الفكرية او غيرها من التشريعات كافية لتوفير الحمايـة لهـذه الحقـوق ام ان 

وهــذه المســائل  ،ة فــي بيئــة االنترنــت هنــاك ثمــة حاجــة لتشــريعات خاصــة بالمصــنفات محــل الحمايــ
لمـا تــزل مثـار جــدال ومحـل بحــث ، ونعــرض فيمـا يلــي البـرز المســائل المتصـلة باســماء النطاقــات 
والنشــر االلكترونــي والوســائط المتعــددة او محتــوى الموقــع كمقدمــة لدراســات اكثــر تعمقــا فيمــا تثيــره 

  هذه الموضوعات من اشكاالت قانونية .

 ناوين ) االنترنتاسماء نطاقات ( ع  Domain names    
  

) هـو فـي الحقيقـة عنـوان   Domain name -اسم النطاق أو الميدان أو الموقـع ( دومـين نـيم 
رقم صـندوق له  والعنوان البريدي )0096-6-555555لهاتف له رقم معين ( مثل فاإنترنت  ، 

ترنـت أيضـا عنـوان ) ولإلن 11118رمـز  2325ص.ب  وسـط البلـد(  مميز ورمز منطقة مميـز 
  )   www.arablaw.org(  مثل مميز 

ويتكون الدومين نيم من أجزاء متعددة . الجزء األكثر أهميـة ومعرفـة مـن قبـل المسـتخدمين هـو مـا 
  ) وهو الجزء األخير من العنوان  top-level Domainsيعرف باسم النطاق األعلى( 

  )com تدل علـى الشـركات التجاريـة ، () وedu) ، وتـدل علـى مؤسسـات التعلـيم (gov وتـدل (
) وهــي mil) وهــي الشــبكات وعــادة مــا تقــدم خــدمات عامــة ، (  netعلــى المواقــع الحكوميــة ، ( 

  ) وهي للمنظمات .  org(   للجيش األمريكي
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أو الجـزء المتوسـط بـين  أما الجزء الثاني من اسم النطاق ، وهو على يسـار اسـم النطـاق األعلـى (
ثالثــة أجــزاء ) فهــو اســم أو رمــز أو اختصــار المؤسســة أو الشــخص أو الجهــة صــاحبة الموقــع ( 

CNN  ) مثال أو (Arablaw … (    الخ  

والجهـات التـي تسـيطر معمارية شبكة االنترنـت االنترنت ، و  حتدم النزاع حول أسماء نطاقاتوقد ا
قع اكثر المسائل اثارة للجدل التنظيمي والقانوني في الفترة وستكون مسائل اسماء المواعليهـا ، 

، وقد حسم جانب من الجدل مؤخرا حول اضافة مميزات جديدة للميزات المشـهورة   القريبة القادمة
)com,net,org,gov,edu  وذلـك بـاقرار اضـافة سـبعة مميـزات اخـرى (]INFO BIZ ,  

PRO, NAME, AERO, COOP, MUSEUM,  [ ويرجـع الخبـراء مشـكالت اسـماء ،
 قـادتالتـي النطاقات في بيئة االنترنت الى  استراتيجيات الشركات الكبرى في هـذا الشـأن  ، فهـي 
لوقـت ذاتـه ، لواء معارضة توسـيع اسـماء النطاقـات ، حمايـة ألسـمائها التجاريـة ، بـل وتشـكو فـي ا

من صعوبة السيطرة على النظام الحالي فهذه الشركات تخشى مـن أن تضـطر لتسـجيل مئـات مـن 
عنـــــــــاوين المواقـــــــــع علـــــــــى شـــــــــبكة ويـــــــــب ، تفاديـــــــــا للوقـــــــــوع فريســـــــــة " المتـــــــــوقعين الفضـــــــــائيين" 

cybersquatters  سـوق ، الذين يعتمدون على التوقعات لكسب االمـوال ( مثـل مـا يحـدث فـي
) ، والـذين يقومـون ، فـي عصـر االنترنـت ، بحجـز أسـماء رية والمضاربات الماليـة العالمات التجا

  نطاقات شائعة االستعمال ، لبيعها مستقبال لمن يرغب . 

غير أن المسألة ليست مقتصـرة علـى هـذا الجانـب وحـده ، اذ توجـد مسـائل تقنيـة تسـتدعي االجابـة 
ومـن الـذي يـتحكم بهـا ؟ ومـن يبيـع العنـاوين  عليها ، مثل : كـم عنوانـا يلـزم اضـافته ؟ وأي منهـا ؟

  الجديدة ؟ ومن الذي سيفصل في النزاعات التي ستنشأ ؟ 

  
 (محتوى مواقع االنترنت ) النشر االلكتروني والوسائط المتعددة  
  

االنترنت ، بوصفها طريقة اتصال تتيح تبادل المعلومات ونقلها بكافة صورها ، مكتوبة ومرئية 
ها ليست مجرد صفحات للمعلومات بل مكانا للتسوق وموضعا لالعمال ، وباعتبار  ومسموعة

وفضاء غير متناه من الصفحات لنشر االخبار والمعالجات والمؤلفات واالبحاث ، والخدمات 
والمواد ، فان محتوى مواقعها يتضمن االعالن التجاري والمادة المؤلفة والبث المرئي ، والتسجيل 
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ر التساؤالت حول مدى القدرة على حماية حقوق الملكية الفكرية وهذا يثي. الخ ، …الصوتي و
، والذي قد يكون عالمة تجارية او اسما او نموذجا صناعيا او مادة  على ما تتضمنه المواقع

 الخ . …تأليفية او مادة اعالن فنية او رسما او صورة او 

ن عناصر الملكية الفكرية ليس ثمة اشكال يثار في حالة كان محتوى الموقع مصنفا او عنصرا م
التي يحظى بالحماية بشكل مجرد بعيدا عن موقع االنترنت ، كعالمة تجارية لمنتجات شركة ما 
تتمتع بالحماية استخدمتها الشركة على موقعها على االنترنت ، فما ينشر على الموقع هو 

لفكرية ، لكن باالساس محل حماية بواحد او اكثر من تشريعات الحماية في حقل الملكية ا
ال يكون ثمة وجود لها اال االشكال يثور بالنسبة للمواد والعالمات واالشكال والرسومات التي 

، وبشكل خاص عناصر وشكل تصميم الموقع والمواد المكتوبة التي ال تجد طريقا  عبر الموقع
بحث  للنشر اال عبر الخط ( أي على االنترنت ) ، ان هذه االشكاالت لما تزل في مرحلة

، سيما بعد شيوع   وتقصي واسعين من قبل خبراء القانون والملكية الفكرية في مختلف الدول
التجارة االلكترونية وانجاز العديد من الدول قوانين تنظمها ، باعتبار ان احد تحديات التجارة 

ن لجنة التجارة االلكترونية مسائل الملكية الفكرية ،  وفي هذا الصدد فانه من المفيد االشارة الى ا
(اليونسترال) قد وضعت مشروع قانون نموذجي للتجارة  الدولية في هيئة االمم المتحدة 

اعتمد اساسا لصياغة ووضع العديد من التشريعات االجنبية المنظمة  1996االلكترونية عام 
لمثارة في للتجارة االلكترونية ، لكن هذا القانون النموذجي لم يتعرض لمسائل الملكية الفكرية ا

  بيئة التجارة االلكترونية لما تنطوي عليه من اشكاليات وتناقضات حادة .
  

  

 

امــا بالنســبة للوســائط المتعــددة المســتخدمة ، فانــه يقصــد بهــا وســائل  تمثيــل المعلومــات باســتخدام 
ان  -اكثــر مــن نــوع مــن الوســائط مثــل الصــوت والصــورة والحركــة والمــؤثر ويتميــز هــذا المصــنف 

عـن طريـق ،وتفاعلهـا معـا ، صـوت ،صـورة  ،نـص  -بمـزج عـدة عناصـر :  -اره كذلك از اعتبح
برنامج من برامج الكمبيوتر ، وتسوق تجاريا عن طريق دعامـة ماديـة مثـل الدسـك او السـي دي ( 

CD او يتم توزيعها او انزالها عن طريق خط االتصال بشبكة االنترنت ، ويـرى جانـب مـن الفقـه (
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ميــة بموجــب القواعــد العامــة لحمايــة المصــنفات االدبيــة دون حاجــة الفــراد ان هــذه المصــنفات مح
تتميــز بتــدخل برنــامج كمبيــوتر يســمح بالتفاعــل بــين  -لــدى الــبعض  -قواعــد جديــدة ، باعتبارهــا 

وســـائل التعبيــــر المتعـــددة ( وبرنــــامج الكمبيـــوتر محــــل حمايـــة ) او النهــــا بمفرداتهـــا محــــل حمايــــة 
المـواد المكتوبـة ، المـواد السـمعية والمرئيـة  -المصنفات االدبيـة اصـال :باعتبار هذه المفردات من 

وكلمــــا تــــوفر فيهــــا عنصــــر االبتكــــار تحقــــق شــــرط الحمايــــة المطلــــوب لحمايــــة   .. الــــخ .، االداء 
 المصنفات االدبية . او باعتبارها من قبيل قواعد البيانات المحمية بموجب نصوص صريحة . 

نت ليس شرط حماية فقط ، بل عنصرا رئيسـا فـي وجـود الموقـع وتحقيـق واالبتكار في ميدان االنتر 
النجاح والقدرة على المنافسـة ، ويظهـر االبتكـار فـي تصـميم صـفحة الويـب (الموقـع) ومـا تتضـمنه 
مـــن رســـومات او مـــا يصـــاحبه مـــن موســـيقى او عناصـــر حركيـــة كمـــا يتـــوفر االبتكـــار فـــي المـــواد 

 رة عبر االنترنت  الصحفية والتقارير االخبارية المنشو 

ال يـزال فـي   Copyright and Digital Dataوالبيانـات الرقميـة  المؤلـف حـقان موضـوع 
نطاق البحث والتقصي ، ومع ذلك فقد انجز الكثيـر منـه فـي الوقـت الحاضـر سـواء علـى المسـتوى 

والحقــوق  الــدولي ام الــوطني ، وتهــيء اتفقيتــا المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة بشــان حــق المؤلــف
الــى االنطــالق نحــو بنــاء نظــام قــانوني لحمايــة المحتــوى الرقمــي ، وهــو مــا  1996المجــاورة لعــام 

 أحــدســنتناوله تفصــيال فــي الكتــاب الثالــث مــن هــذه الموســوعة . ونكتفــي فــي هــذا المقــام بــالقول ان 
 الرقميـةت األخطاء الشائعة في حقل قانون الكمبيـوتر أن حـق المؤلـف ال ينطبـق علـى البيانـا اكثر

 )Digital Data  تنطبــق علــى بيئــة قــد ) وتحديــدا فــي بيئــة اإلنترنــت . ان قــوانين حــق المؤلــف
جهــد دولــي واســع لتمتــد الحمايــة للبيئــة الرقميــة  وثمــةوفقــا للنظــام القــانوني مــدار البحــث   اإلنترنــت

ا الجــدل والحســيات ، ولــيس معنــى تخلــف الحمايــة واحيانــ الموجــوداتتمامــا كمــا تحققــت فــي عــالم 
تـزال  الاهدار حق المؤلف مثال في بيئة االنترنت ، فحتى في بيئة اإلنترنـت ، فانـك   توفرهاحول 

  )   Author's permissionبحاجة الى إذن المؤلف  ( 

  

  االتجاه التشريعي لالعتراف بالحماية القانونية للمصنفات الرقمية   . 2



 

13  ولحقوق المؤلف على شبكة االنترنتالحماية القانونية للمصنفات الرقمية 

 

افيــا الــدوائر المتكاملــة ، كــان واحــدا مــن اهتمامــات طوبوغر و قواعــد البيانــات و حمايــة البرمجيــات ان 
المؤسســات التشــريعية فــي العديــد مــن الــدول منــذ الثمانينــات ( وبعضــها قبــل ذلــك ) ، وتعــد موجــة 
التشريع في حقـل حمايـة هـذه المصـنفات الموجـة الثالثـة لتشـريعات عصـر المعلومـات او مـا يطلـق 

تشـــريعات حمايـــة البيانـــات  -فـــي الفصـــل االول كمـــا اوضـــحنا  –بقتها ســـعليـــه قـــانون الكمبيـــوتر  
  الخاصة (الخصوصية) وتشريعات جرائم الكمبيوتر . 

وقــد خضــعت تشــريعات الملكيــة الفكريــة فــي هــذا الحقــل الــى العديــد مــن التعــديالت الناجمــة عــن 
م مع الطبيعة المتغيرة والسريعة لحقـائق وابتكـارات عصـر المعلومـات، الـذي ؤ ضرورة التقاطع والتوا

  كانت سمته التحوالت الدراماتيكية في زمن قياسي .

سـيكون موضـوع ان الوقوف التفصـيلي علـى محتـوى هـذه التشـريعات واتجاهـات الحمايـة وقواعـدها 
بشـان البحـث التحليلـي ونكتفي في هذا المقـام بـابراز مـا اظهـره ، الكتاب الثالث من هذه الموسوعة 

قـوانين الوطنيـة التـي تناولـت بالمعالجـة والتنظـيم  القائمـة  وتعـداد ذه التشـريعات ، لهعامة السمات ال
الحمايـــة القانونيـــة لمصـــنفات المعلوماتيـــة المـــذكورة ، وتســـهيال للعـــرض فاننـــا نظمنـــا جـــداول تحـــدد 
الســمات العامــة والمحتــوى العــام لتشــريعات حمايــة البرمجيــات وقواعــد البيانــات والــدوائر المتكاملــة 

نحــو مــا انتهجنــا بالنســبة لبقيــة موضــعات قــانون الكمبيــوتر (انظــر علــى وقائمــة بهــذه التشــريعات 
امـا بالنسـبة للنشـر االلكترونـي واسـماء المواقـع فكمـا قـدمنا فـان الجهـود  .وتفرعاتـه)  1الجدول رقم 

التشـــريعية لمـــا تـــزل فـــي مرحلـــة المخـــاض حتـــى بالنســـبة للـــدول التـــي قطعـــت شـــوطا فـــي التـــدابير 
لمــا تــزل عناصــر هــاتين المســالتين محــل جــدل واســع تلقــي بظاللهــا التشــريعية فــي هــذا الحقــل ، اذ 

   .  على محتوى التشريع وقواعد التنظيم

  

  
  طبيعة الحق بالملكية الفكرية على شبكة االنترنت :  -3

وعلى هذه الشبكة العادية أي خارج شبكة االنترنت  ال يجوز التفريق بين الحق بالملكية الفكرية
لكن هناك بعض التفريق التباع من طبيعة التعامل على شبكة االنترنت  الحماية تطال هذا الحق

إلى تلك األرقام بالشكل الحتمي للوصول إلى النتيجة المرجوة كونه يتم من خالل األرقام ، اللجوء 
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بمعنى أنه إذا كان لزامًا استعمال هذه الطريقة للحصول على المصنف فمن الصعب القول بأن 
هناك حق بالملكية الفكرية طالما أن المصنف ال يمكن الوصول إليه إال من خالل هذه الطريقة 

تداد لشخصية المؤلف في هذا المصنف وال يمكن االعتراف له اإللزامية  فال يوجد عندها أي ام
بأي حق على هذا المصنف خالف ذلك فيما لو تم هذا المصنف خارج شبكة االنترنت فيكفي 

  مثال كتابة هذا المصنف بأي مستوى كان إلعطائه حماية حق المؤلف 
قل البشري كانت كتابية أو " يحمي هذا القانون جميع انتاجات الع األعمال المشمولة بالحماية :

تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل 
عادة يتم الحصول على هذه المعلومات بواسطة االنترنت مجانًا،  لكن بعض ،  1التعبير عنها 

ب أو المصنفات ،أو بإذن هذه المؤلفات ال يمكن الحصول عليها بواسطة االنترنت إال بشراء الكت
م تالزبون ،شرط التقيد باألصول القانونية الستعمال المعلومات الموجودة في هذه المصنفات ،وٕاذا 

دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي استعمالها خالفاً للقانون فيمكن المالحقة القانونية 
مؤلف ماديا أو معنويا وله أن تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه اإلساءة الى ال
" وحدة الفن".عمًال بمبدأ "2 يطالب بتعويض عن ذلك وينتقل هذا الحق الى ورثته بعد وفاته

يحمي حق المؤلف كل المصنفات مهما كان نوعها أو شكل التعبير عنها ومهما كانت غايتها أو 
البتة على الحق بحمايتها أهميتها وقيمتها وٕادخال هذه المصنفات على شبكة االنترنت ال يؤثر 

،سواء كانت هذه المصنفات تقليدية عادية أو ذات منفعة مباشرة منها مثل برامج الكومبيوتر 
  ؛حماية حق المؤلف .les bases de donneesو
  
  
   الشروط–
  

 originalالشرط الوحيد المفروض لقبول المصنف بحماية حق المؤلف ،هو وجود شكل خاص 
أن يستفاد منه أمرًا محددًا ومعينًا ،أما إذا كانت مجرد آراء فال تخضع المطلوب يجب  فالشكل
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ودومًا ينظر إلى اج للمصنف ،أو شفهيًا أو رقميًا لموجب الحماية ، وقد يكون هذا الشكل أو اإلخر 
المصنف كونه يعبر عن شخصية المؤلف ، لكن هذا األمر مستبعد في المصنفات ذات المنفعة 

  حيث تشكل تعبيرًا فكريًا خاصًا بالمؤلف . bases de donnes lesتر ومثل برامج الكومبيو 
الئحة  adresse listes dمقابل ذلك ،ال يعتبر داخًال في ميدان الحماية و المعلومات العلمية

  العناوين ، والتاريخ ،كونها محرومة من أي إبداع وتشكل معلومات غير خاضعة لشكل معين .
  
  لى شبكة االنترنتللمؤلف ع الحق المادي – 
تسري  3طيلة  حياة المؤلف مضافًا إليها خمسون سنةوق المادية للمؤلف بالحماية ،تتمتع الحق 

اعتباراً  من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف هناك صور مختلفة النطالق الحماية 
 70اية تمتد إلى تبعًا للمصنف الموضوع .أما بموجب قانون الملكية الفكرية في فرنسا ،فالحم

  )L123-1 a1 2cpIسنة اعتبارًا من أول كانون المدنية الني نلي وفاة المؤلف (
بعد مرور الخمسون سنة على الحق المادي ،يسقط المصنف   مرور الزمن على الحق المادي –

  في الملك العام ،يمكن استعماله بحرية من قبل أي شخص كان .
  

  لمصنفات اآلتية : مدة الخمسون سنة تطبق كذلك على ا
أو مايسمى في القانون السوري بحقوق االداء وهي نوع من الحقوق على الحقوق المجاورة  - 1

  المجاورة 
  اعتبارًا من نهاية برامجها   منتجات التسجيالت السمعية- 2

                                                 
يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه او ينشر باسم مستعار مدة خمسين سنة  23و قانون المؤلف سوري  22م  3

المصنف بطريقة مشروعة الول مرة واذا عرفت شخصية المؤلف او زال اي شك بشأن تحديدها اعتبارا من التاريخ الذي ينشر فيه هذا 
 75، وذها ماقبل من المشرع اللبناني في قانون  / من هذا القانون22قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف احكام المادة/ 

ها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافا إليها خمسون سنة تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص علي 49م 199/
تتمتع بالحماية الحقوق المادية لالعمال المنشورة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف وفي حال االسم المستعار 

ا من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتبار 
مشروع للعمل. واذا كان االسم المستعار المعتمد من المؤلف ال يترك مجاال للشك بهويته او إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين 

االعمال المنشورة باسم  من هذا القانون. أما 49سنة اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق احكام المادة 
عام  57/ 52م  شخص معنوي واالعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي نشرت فيها

 لبنان  1999
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  هناك عدة مفاعيل للحقوق المادية العائدة للمؤلف  مفاعيل الحقوق المادية

الت والقيمة النقدية التي يكون قد اتفق عليها مع من أعطاه اإلذن الحق بالعالوات والمجا - 1
  باستعمال المصنف 

  حق النشر  - 2
  حق إعادة النشر  - 3
حق استثمار المصنف مع ما يستتبع من ترجمة وتوزيع وتأجيره وٕاعارة وللحصول على  - 3

 موافقة الخطية من صاحب هذا الحق الحقوق المادية على المصنف يجب الحصول على ال

  
  : االستثناءات على حق المؤلف -
  الحق المعنوي 1-1

خالفًا للحق المادي فإن الحق المعنوي للمؤلف أو الفنان المؤدي يحظى بحماية ال تنقضي 
ومهما كان نوع 4بمرور أية مدة عليها وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين 

  ة وهي :استعمال المصنف يجب احترام ميزات الحقوق المعنوي
  
  
  

  : حق إنشاء المصنف :أوًال 
يعتبر المصنف حقًا معنويًا في ذمة المؤلف ويعود له وحده الحق بإنشائه إعالنه للجمهور كما 

  يحق للورثة إنشاء هذا المؤلف شرط عدم وجود منع مسبق من المورث .
  

  : paternliteثانيًا : الحق باالبوة 
وضعه عند إعادة نشره وذلك قبل تسليمه لالشخاص  يعني باإللزامية ذكر اسم المؤلف الذي

  االخرين وفي هذا االطار نذكر .
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  :  respect de l'integrite'del'oeuvreثالثًا : حق االحترام 

حق احترام المصنف اي عدم مسخه سواء بالشكل أو بالمضمون وذلك بان ال يضاف عليه اي 
يرة في معظم العقود اليت يقوم واضع المؤلف تعديل أو حذف واحترام هذه المبادئ له اهمية كب

على التنازل فيها عن مؤلفه فيجب إن يتم نشر هذا المصنف مع االلتزام بوضع مؤلفه االساسي 
.  
  

  رابعًا : حق االسترجاع :
يعود للمؤلف حق استرجاع مصنفه من السوق وان يعدل في استثماره أو يعدل من شروط وضعه 

  ثة .وبعد وفاته هذا الحق للور 
  
  : الحق المعنوي في برامج الكومبيوتر 2- 1

يقتصر الحق المعنوي في برامج الكومبيوتر على حق االبوية وحق االنشاء ويمكن في كل 
  األحوال اتفاق عكس ذلك .

  
  
  
  
  
  
  التنازل عن الحق بالملكية الفردية :-4

جب إن يكون موضوع يتم تطبيق االحكام العامة من حيث االهلية والتوافق والوضوع والسبب وي
التنازل محددًا بذاته وقد يكون موجودًا أو قابًال للوجود ويصار إلى تحديد الحقوق التي منحت 
بهذا التنازل ويجب إن يتم بشكل دقيق التفاصيل الكاملة للعقد وال يجوز التوسف في تفسير مثل 

رافي محدد ويجب تحديد هذا التنازل فيمكن التنازل عن سبيل المثال ضمن مهلة معيتة واطار جغ
  الغاية النهائية منه ايجار ، اعارة ، استعمال اسم تجاري ..............



 

18  ولحقوق المؤلف على شبكة االنترنتالحماية القانونية للمصنفات الرقمية 

 

  
  في وضع برامج الكومبيوتر :

  
يجب التمييز بين عدة اشكال من اساليب في عالم الكومبيوتر حيث يصار إلى اعطاء اجازة 

  وهذه ال تعود كونها عقدًا حقيقيًا .
  االجازة الحرة : - 1

  ازة حرة واالكثر انتشارًا وهي تتضمن ما تم التنازل عنه للمستعمل .انها اج
  تنفيذ البرنامج لكل االستعماالت . -أوًال 
  دراسة تشغيل البرنامج وتاقلمه مع حاجاته . - ثانياً 
وفي جميع االجازات الخاصة ببرامج الكومبيوتر ، تحسين البرامج ونشر هذه التحسينات  - ثالثاً 

به يقضي بفرض التزام نشر نص البرنامج اي النص الذي يضعه المبرمج هناك موجب متشا
كذلك هناك موجب يقضي بان يوضع  ل الغرض حين يتم توقيع البرنامج ،فيؤلفه ويضعه داخ

  اي برنامج معدل أو ناتج عن البرنامج االساسي أو يتوافق معه وحجمها تخضع للعقد .
  

لبرنامج وتعديالته الالحقة بصورة مجانية وهو هو االسلوب المجاني لوضع ا Copy-leftإن 
  معد لذلك منذ نشاته .

  
التي يوصل إلى سماع الموسيقى مجانًا إن كلمة  بفهو االسلو  Laber open sourceأما 

source  تعني بشكل عام بان هذا البرنامج مفتوح امام الجمهور فيحق الي شخص االطالع
-copyفهي طريقة تعتمد على  Label open sourceعليه بدون قيد أو شرط أو عبارة 

left . لنشر وتوزيع الموسيقى بعيدًا عن حقوق المؤلف  
  

  :  الفرق بين االجازة الحرة وغيرها من االجازات - 2
  هناك عدة اجازات يمكن إن تنظم العالقة بين صاحب البرنامج والمتنازل له ومنها :
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اي مختصر لهذه الكلمة  Softwareعني ت ware:إن كلمة  freewareالبرنامج الحر -أوًال 
  وهي تعني برنامج مجاني مفتوح للجميع .

  
يعني برنامج يمكن قسمته  shareware:إن   Les Sharewareالبرنامج المقسم  -ثانيًا 

  وتوزيعه حسب االتفاق ويمكن الي شخص نسخه عن االنترنت بدون اي قيد أو شرط .
  

: انها برامج الكومبيوتر الخالية من   les cripplewareليته البرنامج المطلوب زيادة فعا-ثالثًا 
  المؤهل الحترام اجازات االستعمال . bridageنظام 

  
:انه طريقة معتمدة لوصل شبكة كمبيوترات مع  peep to peerمن الند إلى الند  - رابعاً 

لجامعات وهي بمثابة شبكة انتريت تعتمد في ا serverبعضها البعض منة دون مشغل مركزي 
  أو المدارس .

  
  جمعيات وشركات ادارة الحقوق الجماعية :- 5
وشركات ادارة الحقوق الجماعية التي تعني بادارة حقوق المؤلفين  5فيما يتعلق بالجمعيات 

والملحنيين والتعاقد مع الغير بشان مصنفاتهم وتحصيل التعويضات المترتبة تم توزيعها على 
جراءات من ادارية وقضائية وتحكيمية من اجل حماية حقوق اصحاب الحقوق اتخاذ كافة اال

موكلهم المشروعة وتحصيل التعويضات المتوجبة فادارة هذه المصنفات تشكل موضوع الجمعيات 
  والشركات كما فصلنا ذلك سابقًا .

من الصعب معرفة الجهة الصالحة العائد لها منح االذن على المصنف لذا تم إنشاء الجمعيات 
المولجة ات الدارة هذه المصنفات والتي يعود لها التعاقد مع الغير الستثمار المصنفات والشرك

لكن وجب التذكير بان هذه ،الحاالت التي يتم استثمار المصنفات بدون اذن المؤلف بادارتها  
  . 6االستثناءات ما هو متعلق بتكنولوجيا مكان عام أو بنشره في كاتولوغات بيع بالمزاد
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فال يمكن القول بان  غير مفتوح امام الجمهوريتعلق يختص بالنشر في مكان خاص اما فيما 
مركز بث على شبكة موقع االنترنت الشخصي ،  Site web personnelالبث بواسطة 

االنترنت شخصي يدخل في االستثناءات الن مجموع شبكات االنترنت تؤلف جمهورًا عتيدًا مقدر 
تم شراؤه من السوق  DvDاالستثنائي البث في المدرسة ديسك  الوجود كذلك ال يدخل في االطار

.  
الي شخص طبيعي من اجل استعماله الشخصي والخاص إن ينسخ أو يسجل أو يصور  7يجوز 

نسخة واحدة من اي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير اذن أو موافقة صاحب حق 
  نشر بشكل مشروع. المؤلف ومن دون دفع اي تعويض له شرط إن يكون العمل قد

ال يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في اي مكان عمل اخر 
  استعماًال شخصيًا وخاصًا .

والكاسيت ...... يجب إن يكون قد تم نشرها بصورة شرعية  DVD'CDوبخصوص محامل 
 وعليه 

  
LA copie privee d;un morcean de musique licitement diffuse par 
une webradio est valable, alors  que la copie d’un fichier musical 
MP3 diffuse asns le co nsentement de son auteur sur un reseau 
de peer to peer ne l’est pas .  

يجب إن يحصل النسخ بواسطة معدات تعود للناسخ نفسه فال يحق له استعمال المعدات 
  واق العامة .الموجودة في االس

وفيما يتعلق ببرامج الكومبيوتر يمنع الحصول على النسخة الخاصة ويستعاض عنها بحق 
  للمحافظة على البرنامج. sauvegardeالحصول على النسخة المفروضة 

لكن يتوجب عدم استعمل هذه النسخة اال للمحافظة على البرنامج لكن يحق لمستعمل هذا 
  ال الالزمة والقيام باعمال الدراسات المعمقة عليه بغية تطويره .البرنامج القيام بجميع االعم

جوز الحصول على (( النسخة لكن فيما خص المعطيات االلكترونية االساسية فانه ال ي
  )) في ميدان المعطيات االساسية االلكترونية الخاصة
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  1الجدول رقم 

) في حقل  Protection of Intellectual Propertyتشريعات حماية الملكية الفكرية (
والدوائر  - databases، وقواعد المعلومات  computer programs–(البرمجيات 

  ) topographies - الطوبغرافية

  

  خصائص ومحتوى تشريعات حماية الملكية الفكرية المتصلة بتقنية المعلومات  1-1جدول 

  مسماها الشائع   )  copyright lawsقوانين حق المؤلف / الملكية الفكرية  ( 

تشــريعات حمايـــة حقـــوق المؤلــف الماديـــة والمعنويـــة علــى انتاجـــه مـــن 
البرمجيات وقواعد المعلومات ودوائر الطبوغرافيا ( الـدوائر المتكاملـة ) ، 
اضــافة الــى االتجــاه الحــديث لحمايــة اســماء النطاقــات ومحتــوى المواقــع 

  .على االنترنت والمواد محل التجارة االلكترونية 

  وصفها العام

ســنت هــذه التشــريعات لتــوفير الحمايــة القانونيــة للمصــنفات المتصــلة 
بالتقنيــة العاليــة الموضــوعة مــن قبــل مؤلفيهــا ضــمن جهــدهم الفكــري ، 
وبعد حسم الجـدل حـول نظـام الحمايـة مـن حيـث اخضـاعها ( وتحديـدا 
البـــرامج وقواعـــد البيانـــات ) للحمايـــة الفكريـــة االدبيـــة والفنيـــة ولـــيس 

ـــراع ) مـــع مراعـــاة ان المنتجـــات ا ـــراءات االخت ـــة الصـــناعية  ( ب لملكي
التقنية الصـناعية كـاجهزة او نحوهـا التـي تصـلح لالسـتغالل الصـناعي 
تعد من قبيل براءات االختراع اضـافة الـى ان حمايـة الـدوائر المتكاملـة 
يقع ضمن نطـاق خـاص لمـا ينطـوي عليـه مـن عناصـر تتصـل بحمايـة 

ماية الملكية الصناعية . وقد تزايد االتجاه نحو هذه الملكية االدبية وح
التشريعات بسبب االتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقيـة تـربس العالميـة ( 
واحدة من اتفاقيات منظمـة التجـارة الدوليـة ) وبسـبب اتفاقيـة واشـنطن 

  مبرر وجودها
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للدوائر المتكاملة ، وبسبب اعتبار برامج الحاسـوب مـن بـين مصـنفات 
كية االدبية والفنية بموجب االضافة التي نصت عليهـا اتفاقية برن للمل

  اتفاقية تربس المذكورة . 

وتخضــع هــذه التشــريعات للتطــوير واعــادة البحــث بســبب مــا ظهــر مــن 
ــى  ــع المعلومــات عل ــة مواق ــي وحماي تحــديات فــي ظــل النشــر االلكترون

  االنترنت .

ل مصـنفات التقنيـة توفير الحمايـة القانونيـة للحـق فـي االبـداع فـي حقـ
العالية والحق في االستغالل العادل والمشروع لعائدات هـذه المصـنفات 

  وذلك ضمن تنظيم وقواعد ادارية ومدنية وجزائية .  
  هدفها ونطاقها

ثالث موجة تشـريعية انطلقـت بوجـه عـام فـي الثمانينـات مـع ان بعـض 
طالقهــا الــدول اهتمــت بموضــوعها قبــل ذلــك (الفلبــين تحديــدا) ، لكــن ان

الفعلي تم في الثمانينـات بعـد حسـم الجـدل حـول محـل الحمايـة ، اهـي 
تشريعات حق المؤلف ام براءات االختراع . وخضعت لتعديالت متتاليـة 
والــى تنظــيم  خــالل الثمانينــات والتســعينات . وال تــزال تخضــع للتطــوير 

  والتعديل بسبب استحقاقات االتفاقات الدولية .

الحقبة الزمنية 
  قها وترتيبهاالنطال

قانون الملكية الفكرية في النظم التـي تقـر بوجـوده اسـتقالال ، امـا فـي 
النظم التي ال تسلك هذا المسلك فتتوزع قواعده بين القـانون المـدني ، 
ــى الحقــوق  ــداء عل ــة عــن االعت ــائي (المســؤولية الجزائي ــانون الجن والق

ـــر المشـــروع واعـــادة  ـــف بالنســـخ غي ـــة للمؤل ـــة والمالي ـــاج المعنوي االنت
والتقليــــد ) ، القــــانون االداري (التنظــــيم االداري للجهــــات المنــــاط بهــــا 

 –حماية حقوق المؤلف  / وزارات الثقافة والصناعة والتجارة واالعـالم 
  مكاتب الحماية والمكتبات الوطنية ).

الفرع القانوني ذو 
  العالقة

البرمجيـــات التشـــغيلية والتطبيقيـــة الموجـــودة علـــى اقـــراص ووســـائط 
التخزين المستقلة او المخزنة داخل النظم والشبكات اضافة الى قواعـد 

محلها ذو العالقة 
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المعلومــات التــي تمثــل تنظيمــا وتبويبــا لمعلومــات ضــمن اطــار تشــغيل 
وتطبيــق برمجــي يميزهــا عــن غيرهــا ، والــدوائر التقنيــة المتكاملــة ذات 

  البرمجة من مصدرها (جهة الصنع)

  بالتكنولوجيا

قانونيـــــة المنظمـــــة للحقـــــوق المعنويـــــة والماليـــــة لمؤلـــــف القواعـــــد ال
المصـــنفات التقنيـــة محـــل الحمايـــة ، والقواعـــد المنظمـــة لنطـــاق ومـــدة 
الحمايــة واالســتثناءات عليهــا وقواعــد التنظــيم االداري لجهــات الضــبط 
ــة المتعلقــة  ــة والجزائي ــة ، وقواعــد المســؤولية المدني ــة الحكومي والحماي

لجزاءات المقررة ونطاق صالحيات القضاء بالمخلين بحقوق المؤلف وا
  واجراءاته التحفظية والعقابية والتكميلية وتدابيره االحترازية.

  محتواها بوجه عام

  

  2-1جدول 

  قائمة تشريعات الملكية الفكرية في حقل التقنية لمختلف دول العالم

  

  الدولة التشريعات وتاريخ سنها واعادة سنها وتعديالتها

سنة 
االسا
  س

 .14/11/1972تاريخ  49مرسوم الرئاسي رقم ال

The Presidential Decree No. 49 of 
14 November 1972. 

 الفلبين
Philippine  

1972  
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المعـــدل  1980قـــانون حـــق المؤلـــف لبـــرامج الحاســـوب لســـنة -1
 .( حماية البرمجيات ) 1974لقانون حق المؤلف لسنة 

1- The Computer Software Copyright Act 
1980 amending the Copyright Act 1974 
(17 U.S.C. §§ 101, 117 

. و قــانون حــق  1982قــانون القرصــنة والتقليــد المعــدل لعــام  -2
 .( حماية قواعد المعلومات ) 1980المؤلف المعدل لسنة 

The Piracy and Counterfeiting Amendment 
Act of 24 May 1982 (17 U.S.C. § 506) and the 
Copyright Act as amended 1980 (17 U.S.C. 
§§ 502 

  .1984قانون حماية شرائح اشباه الموصالت  لعام  -3

The Semiconductor Chip Protection Act of 
8 November 1984. 

الواليات 
المتحدة 
  األمريكية

U S A 

1980  

.المتعلــــــــق 29/7/1981تــــــــاريخ  406القــــــــانون رقــــــــم  -1
ر المشـروع واعـادة اإلنتـاج باالجراءات العاجلـة ضـد النسـخ غيـ

 (برمجيات وقواعد البيانات )

Law No. 406 of 29 July 1981 Concerning 
Urgent Measures Against the Unlawful 

Copying, Reproduction.  

النصــوص المتعلقــة بحمايــة تصــميم اشــباه الموصــالت لســنة  -2
1987 .  

the Provisions Protecting Semiconductor 
Product Design of 1987; 

  ايطاليا

Italy 
1981  
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  قواعد معلومات . – 1982لسنة  284القانون رقم -1

Law No. 284 of 19 May 1982 

لسنة 1425قانون حماية تصاميم دوائر اشباه الموصالت رقم  -2
1986  

The Act on the Protection of the Layout-
Design of the Circuitry in Semiconductor 
Products, Law No. 1425 of 
18 December 1986 

  برمجيات  – 1989قانون حق المؤلف المعدل لسنة  -3

the Copyright Amendment Act of 1989 
1 July 1989 

  السويد
Sweden  

1982  

 88و 83و 82القــانون المعــدل لقــانون حــق المؤلــف لألعــوام  -1
 قواعد المعلومات . –

The Copyright Act 1956 (Amendment) Act 
1982 of 13 June 1982, the Copyright 
Amendment Act 1983, and the Copyright, 
Designs and Patents Act 1988 (which by 
Section 107 extends liability to a person 
who "knows or had reason to believe that 
the article in question is an infringing copy 
of a copyright work" 

 .  1986قانون حق المؤلف على البرمجيات المعدل لسنة  -2

The Copyright (Computer Software) 
Amendment Act 1986; 

 . 1984نظام  حماية انتاج اشباه الموصالت لسنة  -3

The Semiconductor Product – Protection of 
Topography – Regulations 1987. 

  يابريطان

United 
Kingdom  
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 البرمجيات – 1983لسنة  15مرسوم وزارة الثقافة رقم 

Decree No. 15 of the Minister of Culture of 
12 July 1983; 

  هنجاريا

Hungary 
1983  

ــــف لســــنة  ــــانون حــــق المؤل ــــدل لق ــــانون المع ــــق  1984الق المتعل
 البرمجيات .–بالمعلوماتية 

The Copyright Amendment Act 1984 on 
Informatics 

استراليا 
Australia  

1984  

  برمجيات .-  1984القانون المعدل لقانون حق المؤلف لسنة 

The Copyright Amendment Act No. XIX of 
1984 

  الهند

India 
  

ــم  ــانون حــق المؤلــف رق ــدل لق ــانون المع  – 1984لســنة  114الق
  البرمجيات .

The Copyright Amendment Act No. 114 of 
8 October 1984; 

  المكسيك

Mexico 
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قــوانين حــق المؤلــف المعدلــة لقــانون األعمــال األدبيــة والفنيــة  -1
 446و  93لعــام  418و  91لعــام  34ذوات األرقــام  1984لســنة 
  البرمجيات و قواعد المعلومات .  1995لعام 

The Copyright Amendment Acts No. 34/1991 of 
11 January 1991, No. 418/1993 of 7 May 1993 
and No. 446/1995 of 24 March 1995 the Act 
Amending the Act Relating to Copyright in 
Literary and Artistic Works (Law No. 442) of 
8 June 1984. 

  91لسنة  32قانون حماية طوبوغرافية اشباه الموصالت رقم  -2

The Act on the Protection of 
Semiconductor Topographies No. 32/1991 
of 11 January 1991. 

  فنلندا

Finland  
  

  برمجيات . – 85قانون الملكية الفكرية لعام 
The Law on Intellectual Property of 
7 October 1985 

  تشيلي

Chile 
1985  

ــام  -1 ــانون حــق المؤلــف لع ــدل لق ــانون المع ــدل مــرة  85الق والمع
 .برمجيات  – 93اخرى عام 

The Copyright Amendment Act of 
24 June 1985 and further amendments in 
Second Act to Amend the Copyright Act of 
9 June 1993  

قــــــانون حمايــــــة طوبوغرافيــــــة الشــــــرائح اإللكترونيــــــة ألشــــــباه -2
 . 90المعدل عام  87الموصالت لعام 

The Act on the Protection of Topographies 
of Micro-Electronic Semiconductor 
Products of 22 October 1987  as amended 
1990 

المادة السابعة من قانون خدمات المعلومـات واالتصـاالت لعـام  -3

ألمانيا 
Germany 
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1997. 

Article 7 Information and Communication 
Services Act of 22 July 1997 .  

 برمجيات . – 1985لعام  660القانون رقم  -1

 Law No. 85 660 of 3 July 1985  

 890قانون حماية طوبوغرافية منتجات اشباه الموصـالت رقـم  -2
  . 1987لسنة 

The Act on the Protection of the 
Topographies of Semiconductor Products, 

Law No. 87  890 of 4 November 1987. 

  فرنسا

France 
  

 . 1985لقانون حق المؤلف لعام قانون المعدل  -1

The Copyright Amendment Act of 
7 June 1985 

 . 1985قانون الدوائر المتكاملة واشباه الموصالت لعام  -2

The Act Concerning the Circuit Layout of a 
Semiconductor Integrated Circuit of 

31 May 1985  .  

  اليابان

Japan 
  

  . 1985 قانون حق المؤلف لعام

The Copyright Law of 1985 

  تايوان

China\ 
Taiwan 

  

  . 1987لسنة  646القانون رقم 

 Law No. 7.646 of 18 December 1987  .  

  البرازيل

Brazil  
1987  
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 - 1987من قانون حق المؤلف المعدل لسنة  42القسم  -1
  قواعد معلومات .

 Section 42 Copyright Act as amended in 1987

 برمجيات  -1988قانون حق المؤلف المعدل لعام  -2

The Copyright Amendment Act 1988

 . 1990قانون دوائر الطوبوغرافية المتكاملة لعام 

The Integrated Circuit Topography Act 

(S.C. 1990  .  

  كندا

Canada 
  

المتعلـق بالملكيـة الفكريـة وفـق اخـر  87لسـنة  22قانون رقم  -1
  . 1996 تعديل لعام

 Law No. 22/1987 on Intellectual Property of 
11 November 1987, latest version passed 
by R.D. 1/1996 on 12 April 1996 

قــانون الحمايــة القانونيــة لطوبوغرافيــة اشــباه الموصــالت لعــام  -2
1988 . 

 Law on the Legal Protection of the 
Topographies of Semiconductor Products 
of 3 May 1988; 

 . 1995من القانون الجنائي لعام  270المادة  -3

Articles 270 et seq. Criminal Code 1995. 

  إسبانيا

Spain 
  

لحمايـــة الطوبغرافيـــا االصـــلية لمنتجـــات اشـــباه  1987قـــانون  -1
  الموصالت .

The Act of 28 October 1987 on the 
Protection of Original Topographies of 
Semiconductor Products 

  هولندا

Netherlan
ds  
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برمجيات وقواعد معلومات  – 1994قانون حق المؤلف لعام  -2

Copyright Act of 7 July 1994. 

 1987لسـنة  778قانون حماية انتاج اشباه الموصـالت رقـم  -1
.  

The Act on the Protection of 
Semiconductor Products, Law No. 778 of 
9 December 1987 

  . 1988لسنة  153القانون رقم  -2

Law No. 153 of 14 January 1988 

  الدنمارك

Denmark  
  

 . 1988كما عدلت عام  1911أمر / تعليمات حق المؤلف رقم 

 The Copyright Ordinance 1911 as amended 
in 1988 

  ( إسرائيل )

Israel 

 

1988  

 .1988لسنة  372وصالت رقم قانون حماية اشباه الم -1

The Semiconductor Protection Act ( 
1988/372). 

 151المعـدل رقـم   1993لسـنة  93قانون حق المؤلـف رقـم  -2
 . ( برمجيات وقواعد معلومات )  1996لسنة 

Copyright Amendment Act 1993 (1993/93) 

as amended in 1996/151. 

النمسا 
Austria 

  

  . 1990لف المعدل لعام قانون حق المؤ 

The Copyright Amendment Act of 
15 June 1990. 

  النرويج

Norway 
1990  

ـــم  -1 ـــانون رق ـــة حـــق  1992بســـنة  22الق ـــانون حماي ق   1992  األردن
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لســـــنة  29و 1998لســـــنة   14المؤلـــــف المعـــــدل بالقـــــانون 
  .ويشمل حماية البرمجيات وقواعد البيانات. 1999

 10لـــة رقـــم قـــانون حمايـــة التصـــاميم للـــدوائر المتكام  -2
  2000لسنة 

Jordan 

والئحتـــــه التنفيذيـــــة  1992لســـــنة  40القـــــانون االتحـــــادي رقـــــم 
  ويتضمن حماية برامج الحاسوب .

االمارات 
العربية 
  المتحدة

  

  1993  البحرين  برامج الحاسوب محل حماية  - 1993لسنة  10القانون رقم 

ــانون  ــانون  1994لســنة  29ق ــة وتضــم 1954المعــدل لق ن حماي
  برامج الحاسوب وقواعد البيانات . 

  1994  مصر

    تونس  . 1994لسنة  36القانون 

  1995  قطر  حماية برامج الحاسوب  - 1995لسنة  25قانون 

  . 1972المعدل لقانون حق المؤلف لعام  1995قانون 

The Act of 24 April 1995 amending the 
Copyright Act of 29 March 1972; 

  ورغلوكسمب

Luxembo
urg 

1995  

  1996  عمان   1996لسنة   47قانون 

  1997  الجزائر   1997لسنة  10قانون 

  1999  لبنان  ( برامج وقواعد بيانات )  1999لسنة  75قانون 

    الكويت  ، البرامج وقواعد البيانات  1999لسنة  5المرسوم بقانون رقم 

 2001     12قانون حق المؤلف السوري رقم 
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