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حامية امللكية الفكرية عرب الإنرتنت
يف اإطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية
أد /بقنيش عامثن حمارض -جامعة عبد امحليد بن ابديس  -مس تغامن.
الباحثة /مصطفى هنشور وس مية جامعة عبد امحليد بن ابديس-مس تغامن.
امللخص:
ان التطووور الك ووي اهد ه و دكة ه و بكة الإن نرتووت أدا اإن الانتقووا موون الاع و د ع و املصوونفا
املكتوبة واملطبوعة ورقيا اإن الاع د ع املصونفا التقنيوة سووامل املتووعر عو أحلوس احلاسوول أو ا قورا
املدجمة وما هاهب ا ،عقد هلكت ه بكة الإنرتنت ضغطا هائال ع أحصال حقوق املؤلف للحفاظ ع حقووق
ا مر اهد كطلب اإجياد حامية قانونية دولية ل ذا النوع من امللكية الفكرية عرب الإنرتنوت والوس سواات املنظموة
العاملية للملكية الفكرية يف كوعيها.
اللكام املفتاحية :ه بكة الإنرتنت  ،حقوق املؤلف ،امللكية الفكريوة ،امحلايوة اووليوة ،املنظموة العامليوة للملكيوة
الفكرية.
Résumé :
La grande évolution de l'Internet a conduit à la transition de la dépendance sur les œuvres
écrites et imprimées sur papier de se appuyer sur les travaux techniques disponible sur les
ordinateurs ou les CD et autres, l'Internet a été créé une énorme pression sur les propriétaires de
droits d'auteur afin de maintenir leurs droits, ce qui nécessitait de trouver une protection juridique
internationale pour ce type de propriété intellectuelle sur l'Internet ce qui a contribué à fonder
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle .
Mots clés : L’internet, droit d’auteur, la propriété intellectuelle , protection internationale,
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle .

مقدمة:
لقد أصوب للتكنولوييوا احلدي وة لالكصوا دور أسوااي يف جحمد إو الإنتواي الفكورد ويف جحمد
حركية كباد املواد العلمية وال قاعية عو املسو توا العواملب و شوص عوا عورب هو بكة الإنرتنوت  ،وأموام هوذا
التطور التكنولويج ال ائل ،ظ ر احلاجة اإن حامية هذا الإنتواي الفكورد مون ال وياع وكووعي الرعايوة القانونيوة
ملوضوع امللكية الفكرية يف ظل ه بكة املعلوما اوولية ،عاصة مو زسايود الاعورتاأ بوان امللكيوة الفكريوة أدا
هممة يف التمنية الاقتصادية وزكوين الرثوا ،كام أن حق املؤلف ع وجوة اصصوو نكون أن يكوون عن وا
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حمراك يف الاقتصادم الوطنية وكذا اوولية ،اإذ كعترب ق ية حامية امللكية الفكرية عرب هو بكة الإنرتنوت مون أ
التحدم الس كواحل ا الترشيعا يف الوقت احلارض والس كتطلب اإجياد حلول ل ا قابةل للتنفيذ .
ومن أجل لك ذكل زركوس اه وود اووليوة واةليوة عو الاهو م بوضو الترشويعا الالجحموة محلايوة
حقوق املؤلف ،واملصنفا الس كعرض ع ه بكة الإنرتنت ضد أعام القرصنة والتقليد والنسخ ،وموا ممنوا يف
هذا املقام هو دور املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف كوعي هذه امحلاية ،ما يدععنا لطرح الإهاكلية التالية:
اإن أد مدا ساات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف حامية امللكية الفكرية عرب ه بكة الإنرتنت؟
املبحث ا و  :جما حقوق امللكية الفكرية عرب الإنرتنت:
أد ال ووور املعلوماكيووة وانتشووار ه و بكة الإن نرتووت اإن اإحووداث أةوور كبووي ع و اكعووة ن ووا احليووا
الاقتصادية،الاي عية وال قاعية ،عقد أةور ذكل شوص م واىل عو حقووق امللكيوة الفكريوة ،حيوث أصوبحت
معلية نرش وكوجحي وعرض املؤلفا يمت ابس تخدام ه بكة الإنرتنت.
املطلب ا و  :ماهية ه بكة الإنرتنت:
احتلت الإنرتنت ماكان ابرجحا عو املسو توا العواملب ،حوى أحضوت تسو تخدم يف ك وي مون جموال
احليوا  ،عوميكن اوخوو اإن الإنرتنوت للحصوو عو املعلوموا  ،وا خ وار يف أد وقوت،1وعو يوس سو نحاو
التطرق ملاهية هذه الش بكة مون كعريوف يف عورع أو ووظوائف هوذه هو بكة الإنرتنوت يف عورع ين كقنيوا
وعدما الش بكة يف عرع يلث.
الفرع ا و  :كعريف ه بكة الإنرتنت:
الإن نرتووت لغوووم كعووة ه و بكة املعلومووا اووليووة ،اختصووارا لووال ا إل ل و د ( International
،)Networkومن مجموعة التعاريف ل إالنرتنت ،كعريف ا يف الكتال الصادر عن برانمج التمنية التاب لوأ املتحود
عام  4991أهنا " :هو بكة اكصوا دوليوة كتوالف مون مجموعوة مون هو باك احلواسويب وكوؤمن الكصوا ملاليو
املس تخدم ".2
وهناك كعريف نكن أن يكون أوس يشي اإن أهنا " :عبار عن دائر معالقوة نكون للمشورتك ع وا
احلصو ع املعلوما حو أد موضوع مع يف هص نوص مكتوول أو مرسووم أو خورائو أو الرتاسول عو
 1حيب يوسف عالح حسن ،التنظمي القانوين للعقود الإلكرتونية ،رساةل مايس تي يف القانون اصا  ،جامعة النجاح الوطنية ،لكية اوراسا العليا،
انبلس ،علسط .20 ،0222 ،
 2عايد رجا اصاليةل ،املسؤولية التقصيية الإلكرتونية،املسؤولية الناه ئة عن اإسامل اس تخدام أحلس احلاسول والإنرتنت ،دراسة مقارنة ،دار ال قاعوة
للنرش والتوجحي  ،عامن ،ا ردن ،الطبعة ا ون .19 ،0229
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بيهن هنوا ك و املاليو مون هو باك احلواسويب كت واد املعلوموا عو بيهنوا والوس زكوون مركبطوة بواسوطة
بروكوكو الربو.1
وجتدر ا إلهار اإن أنة يوجد اختالأ ب ه بكة الإنرتنوت وهو بكس الإنرتانوت  Intranetوهو بكة
الإكسرتانت ، Extranetعالإنرتانت يه عبار عن ه بكة حاسب عاصة ابملؤسسا أو الرشاك  ،2أما ه بكة
الإكسرتانت عتس تخدم لوربو هو باك الإنرتانوت اصاصوة ابلرشواك والعموالمل واملراكوس البح يوة والوس جتمع و
روابو وعالقا يف مجي جمال املعامال .3
الفرع ال اين :وظائف الإنرتنت:
زمت ه بكة الإنرتنت ب الث وظائف رئيس ية ويه :الكصا  ،مجو املعلوموا والتسوويق ،سو نتناول ا
كباعا ع يس:
أول -الكصا  :تس تعمل ه بكة الإنرتنت يف معظ ا حيان غراض الكصال والوس زكوون عو هوص بريود
اإلكرتوين اهد ن ل القدر ع اإرسا واس تالم الرسائل الإلكرتونية.4
ينيا -مج املعلوما  :كتواعر املعلوما ع الإنرتنت من عال مجموعة كبي من املواق وباهاك متعدد تشمل
يوانب جتارية وس ياس ية واي عية وثقاعيوة ورييهوا ،لكهنوا ل تشومل املعلوموا الوس نكون احلصوو عل وا مون
مؤسسا معينة اإل مقابل زلكفة حمدد  ،ومن انحيوة أخورا نكون لوبع مصوادر املعلوموا أن كظ ور لفورت
قصي عقو ع الإنرتنت ختتفب.
يل ا -التسويق :اإن اس تخدام الانرتنت حيقق مناع أخرا يف اكعة وظائف التسويق،مفن حيوث املبيعوا ع وو
يسا يف جحمد إم ا من عال جحمد الوعب اب صناأ واملنتجا ودمع قرارا الرشامل ومتكو الرشوامل عو
اصو.

 1بوالفو هارون ،التجار الإلكرتونية ورضور اع دها يف اهسائر ،رساةل مايس تي يف العلوم الاقتصادية ،ختصوص يليول اقتصوادد ،جامعوة بون
يوسف بن عذ  ،اهسائر.01 ،0229 ،
2
Guillaume Gardet, Services de la société de l’information et commerce électronique, thèse de doctorat en
droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3 ,France, 2008 ,P 33.
 3عس العطار ،التجار الإلكرتونية ب البنامل والتطبيق ،منشا املعارأ ،الإسكندرية ،م .442 ، 0222،
 4خملويف عبد الوهال ،التجار الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،رسواةل دكتووراه يف احلقووق ،ختصوص قوانون ا عوام  ،لكيوة احلقووق والعلووم الس ياسو ية،
جامعة حاي صرض ،ابكنة ،اهسائر .11 ،0240 ،
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الفرع ال الث :كقنيا وعدما الإنرتنت:
كقدم الش بكة العاملية عدما ك ي ومتنوعة كتالملم م مجي طبقا اجملمت  ،خفدماهتا ريي قارص ع
عئة دون ا خرا أو جممت دون ا آخر بل اإهنا متاحة للجمي  1ومن عال هذا الفرع سوأ يمت اس تعراض بع
اصدما الس كقدهما هذه الش بكة والس كعود ع البرشية ابلنف والتقدم.
أول :كقنية الربيد الإلكرتوين :كعترب عدمة الربيد الإلكرتوين أرسع عدمة عرعهتا البرشية حى وقتنا احلارض عو
يتعلق بت اد الرسائل ،حيث يس تطي أد خشص وية بريد اإلكرتوين ومن عال الإنرتنت أن يرسل ويسو تق ل
الرسائل يف غ ون ثوان معدود .2
وع املس توا التجارد نكن اس تخدام الربيد الإلكرتوين يف طلوب معلوموا حوو منوتج معو أو
طلب عواكي هلكية أو اإرسا طلبيا للموردين أو كاكيدها أو إالغاهئا وابلتايل عاإن الربيد الإلكورتوين حول حمول
الكصا التقليدد من ال اكف أو الفاكس وبريد كقليدد ،ولكن رمغ مم ا هاكة اصدمة اإل أهنا حمفوعة ابخملواطر،
ولعل أبرجحها ،هو عدم اصصوصية وضعف ا مان ،حيوث يقووم املشورتكون ابسو تق ا وإارسوا بريود وبيواانهت
الشخصية من داعل هذه املواق الس كوعر هذه اصدمة  ،وهكل وع سبيل ا موان ينصو ابسو تخدام بورامج
التشفي ،حبيث ل يمتكن من قراملهتا اإل من أرسلت اإلية.3
ينيا :عدمة الش بكة العنك وكية العاملية للمعلوما  :ع يب تش متل ع حقل واس من املعلوما اخملتلفة يف ه ى
امليادين ،حيث اركبو ابصدمة العديد من املؤسسا العلمية والصناعية واحلكومية ،وأي وا مؤسسوا جتاريوة
وثقاعية وامتد حى ا عراد للتعريف بقدراهت وختصصاهت  ،خفدمة  wwwوس يةل من وسائل الرتوجي واوعايوة
والإعوالن عو املسو توا اةوس وا إلقلميوب والعواملب و هوذه اصدموة زمتو بقودر هوائةل يف التصوف والإحبوار يف
الانرتنت ،كوهنا تش متل ع أريلب عودما الانرتنوت وزمتتو بواحلوة بيانيوة متعودد الوسوائو مدمعوة اب لووان
والصور والصو مما جيعل مهنا أكرث هعبية من رييها ،كوام متكون هوذه اصدموة املسو تخدم مون البيو والرشوامل
وإابرام الصفقا التجارية.

 1شار محمود دودين ،محمد حيب اةاس نة ،الإطار القانوين للعقود املوربم عورب هو بكة الإنرتنوت ،دار ال قاعوة للنرشو والتوجحيو ،عوامن ،ا ردن ،الطبعوة
ا ون.00 ، 0222،
 2ملا عبد هللا صادق سل ب ،جملوس العقود الإلكورتوين ،رسواةل مايسو تي يف القوانون ،لكيوة اوراسوا العليوا ،جامعوة النجواح الوطنيوة ،انبلوس،
علسط .29 ،0222 ،
 3رابعب أمينوة ،التجوار الإلكرتونيوة وأآعواق كطورهوا يف الوبعان العربيوة ،رسواةل مايسو تي يف علووم التسو يي ،ختصوص نقوود وماليوة ،لكيوة العلووم
الاقتصادية وعلوم التس يي ،جامعة اهسائر.22 ،0220 ،
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يل ا :عدمة الربو عن بعد ( :1)Telnetتسم هذه اصدمة ابوخو ع حاسب طرأ أآخر وحمتومكوة مون
موق بعيد و إايرامل معامال  ،اكس تغال احلواسيب ذا الطراجح العلمب يف كنفيذ الوربامج أو القيوام حبسوااب
معقد ع ذه اصدمة زربو ب الش باك اهسئية لش بكة الإنرتنت شص يتي للمسو تخدم الوصوو اإن بورانمج
حمدد أو قواعد معلوما معينة رشط معرعة عنوان اوخو اإل ا وهفرا اس تخداهما.2
رابعوا :عدموة بروكوكوو نقول امللفوا ) :(FTPيعود مصووطل  FTPاختصوارا لربوكوكوو نقول امللفوا File
 ، Transfert Protocolوكعترب هذه اصدمة أرسع طريق لتوجحيو املعلوموا الرمقيوة ونقول ويويول امللفوا
(الك ي ) ب حلاجح مكبيوزر اإن أآخر عرب الش بكة العاملية ،أد أنة الربوكوكو املس تخدم لنسخ امللفا من وإان
نظام حاسب بعيد ع ه بكة الإنرتنيت ،وقد زكون هذه امللفا اةمةل عبار عن كتب وحبوث أو كقارير أو
برامج ،كام قد كت من صور وعيديو.
وكعترب عدمة بروكوكو نقل امللفا من أكرث الطرق الشائعة لإرسا البياان عرب ه بكة الش باك ،
ويري هذا الانتشار اإن مم اهتا املمت ةل يف قدرهتا ع نقول امللفوا الك وي الوس يعجوس الربيود الإلكورتوين عون
نقل ا ،مما يتي ملس تخدهما اإماكنية حفظ هذه امللفا ع حلاجحه اصا وطبع ا واس تعامل ا.3
عامسا :عدمة اهوعر  :Gopherكعترب عدمة اهوعر من عدما الإنرتنت الشائعة الاسو تعام  ،ع ووب كعـمتوـد
ع عورض قوائـ نس تطـي مون عاللو ا معاهـة أد معلومـا واس تخدام أد موارد داعل الإنرتنت.
اإذ كعوووود هووووذه اصدمووووة وووووو عدمووووة اهوووووعر -اإحوووودا عوووودما كوجحيوووو املعلومووووا واسوووورتايع ا عوووورب
الإنرتنت ،حيث كقوم مواق الإنرتنت الس كوجحع املعلوما من عال نظام اهوعر ابإعداد وتشغيل أحلس عدمة
 ، Gopher Serversحبيث يمتكن من وم هذا النظام من اس تعراض وكزنيل امللفا .4

 1عدمة الربو عن بعد ) :(Telnetكعد عدمة كلنت ه ً
الك من أهاك الكصال ع الإنرتنت يمت ع ا كباد املعلوما ب حلاجحين معمتود عو
م دأ اصادم  /العميل )  (client / serverحيث يكون اه اجح املس تخدم  userاهد يدعى العميل  clientعبار عن طرعيوة  terminalمتصوةل
ابصادم  serverاهد يقدم اصدما ويدعى امل يف وعندما يقام الكصا ب اه واجح العميول واه واجح امل ويف عوان اه واجح العميول يعمول حوا
ونكون
اكصاهل ابه اجح امل يف وكنة حلواجح اإدعوا /اإخوراي بيوي يقووم اه واجح امل ويف إاب واجح مجيو العلميوا عو املعلوموا الووارد اإليوة.
ملس تخديم عدمة الو  Telnetأن يتصلوا من عالل ا م احلواسب البعيد الس تشوغل  Telnet Serverومون تشوغيل التطبيقوا عو ا حلوس
املويود ع الش بكة أو إا اجح همام اإدارية عل ا  ،وذكل يعمتد ع الكيفية الس كعمل هبوا بورامج الوـس تسو تخدم الوو  Telnet.مثول ا لعوال وإادار
ا نظمة ,ومعليوة حموااك  Local LogONيه مثوا وووذيج عو اسو تخدام ،0240/22/49 ، http://ar.wikipedia.org/wiki ,Telnet.
.02:20
 2مسية دميش ،التجار الإلكرتونية ،حمتيهتا وواقع ا يف اهسائر ،رساةل مايس تي يف العلووم الاقتصوادية ،لكيوة العلووم الاقتصوادية وعلووم التسو يي،
جامعة منتورد ،قس نطينة ،اهسائر.02 ،0244 ،
 3مسية دنش ،التجار الإلكرتونية حمتيهتا وواقع ا يف اهسائر ،املري نفسة .02 ،
 4هبامل هاه  ،الإنرتنت والعوملة ،عامل الكتب للنرش ،القاهر  ،م  ،الطبعة ا ون.01 ،4999 ،
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سادسا :عدمة التجار الإلكرتونية :لقد أصـب الانتورنـت مبـ ابة الركيوس ا ساسـية لشـص جديـد مون التووجار
ويه التجار الإلكرتونية ع و من سا يف ميالدها وواهئا وعلق الويود احلقيقب ل ا.
ع يب جتار كعمتد ع نظام معلومايت أدواكة لك ا اإلكرتونيوة زمت ول يف احلاسوب ا آيل وملحقاكوة وهو بكة الإنرتنوت
ورييها من التقنيا الس كلعب دورا مؤةرا يف نشاط هذه التجار  ،وحوى سوداد الوعوامل يف التجوار الإلكرتونيوة
عاإنة يمت بطريقة اإلكرتونية ،وذكل عن طريق التحويل الإلكرتوين للنقود أو التسوق ببطاقا اوع أو الئ ن.1
املطلب ا و  :أنواع امللكية الفكرية عرب الإنرتنت:
يتود ه بكة الإنرتنت ع مجموعة من ا عام واملؤلفا الفكرية الس تس تفيد مجيع ا من امحلاية الوس
يمتت هبا صاحب حق املؤلف اإذا كواعر عية الرشوط الالجحمة ،وس نتناو ابلتفصيل لك مون املصونفا الرمقيوة
يف عرع أو واملوق الإلكرتوين يف عرع ين والنرش الإلكرتوين يف عرع يلث.
الفرع ا و  :املصنفا الرمقية:
لقد جفر احلاسب ا آيل ثور يف كقنية املعلوما امتد اإن املصنفا ،حيث ريي من مف ووم هوذه
ا عي ومن طبيعهتا عظ ر مصنفا ل ختتلوف يف مودلول ا عون املصونفا التقليديوة مل زكون مالوعوة يف ظول
قوان حقوق املؤلف أل ويه املصنفا الرمقية.
أول :كعريف املصنف الرمقب:
يقصد بة الشص الرمقب ملصنفا مويود دون كغيي أو كعديل يف النسخة ا صولية للمصونف سوابق
الويود  ،يمت يويـــهل مووون مصنف مكتوووووول اإلووووووى مصنف عوووووب وسوووو كقوة رمقوب  ،ومون أمثلو ة ذكل
ا قوورا املدجمة  ، CDوا سطواان الرمقية املدجمةDVD.2
كام عرأ املصنف الرمقب بانة املصنف الإبوداعب العقوس اهد ينمتوب اإن كقنيوة املعلوموا  ،واهد يومت
التعامل معة شص رمقب ،ويمت ل يف برامج احلاسب ا آيل وقواعد البياان وطبوغراعيا اووائر املتاكمةل.3

 1رابعب أمينة ،التجار الإلكرتونية وأآعاق كطورها يف البعان العربية ،املري السابق29 ،
 2أسامة أمحد بدر ،بع مشالك كداو املصنفا عرب الإنرتنت ،دار الهن ة العربية ،الإسكندرية ،م .02 ، 0220،
 3محمد حامد مرجه ال يس ،نطاق امحلاية اهنائية للمصنفا الرمقية ،دراسة مقارنة يف القوان العربية محلاية حق املؤلف ،جمةل الرشيعة والقانون ،العدد
، 12أكتوبر .222 ، 0244
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ينيا :أنواع املصنفا الرمقية:
عرأ العامل كطورا موذهال ظ ور مون عوالهل انواعوا جديود مون املصونفا أد بودورها اإن نرشو
املعووارأ اخملتلفووة باكعووة عروع ووا ،ويف هووذا الإطووار سو نتناو لك موون بورامج احلاسووول ا آيل ،قواعوود البيوواان
وطبوغراعيا اووائر املتاكمةل.
 -4برامج احلاسول ا آيل :يه مجموعة من التعل املوحلة من ا إلنسوان اإن ا آةل الوس تسوم ل وا بتنفيوذ همموة
معينة ، 1كام عرعت اكفاقية اهوانب املتصةل ابلتجار من حقوق امللكية الفكرية يف اإطار املنظمة العامليوة للتجوار
الربانمج يف املاد  4-42ع انة  " :زمتت برامج احلاسول ا آيل سوامل كتبت بلغة املصدر أم بلغوة ا آةل ابمحلايوة
ابعتبارها أعام أدبية مبويب معاهد برن لس نة .2"4924
وكنقس هوذه الوربامج اإن بورامج تشوغيل كوؤدد وظيفوة تشوغيل اه واجح والوتح عو يقووم بعمليوا
داعلية ،وبرامج كطبيق خمصصوة ملعاهوة املشوالك اصاصوة ملسو تخديم احلاسوول مثول القيوام بوبع العمليوا
احلسابية أو كنظمي معل اإحدا الرشاك  ، 3وكعترب حامية هذه الربامج منذ ظ ورهوا الشوغل الشواريل للمربجمو
ورجا القانون ،عفب أورواب مل كظ ر امحلاية القانونيـة لرباموج احلاسب ا آلوب وعوق قانوون حوق املؤلوـف اإل بوـعد
دراسا عق ية ،ع عد عام  4920بدأ الفقة الفرنيس ي صفة املصنف ع برامج احلاسوول ا آيل زكوون محميوة
باحاكم قانون حق املؤلف. 4
كام اهمتت املنظمة العاملية للملكية الفكرية هبذا املوضوع ،واهد مت زكريسة يف عام  4922عن طريق
سن قانون ووذيج محلاية برامج احلاسول الإلكرتوين، 5عقد كعرض هذا القانون لعد نقاط أا ا حمل امحلاية أين
نصت املاد ا ون منة ع أن برامج احلاسول ا آيل خت و لك وا للحاميوة ماعودا التقودنا الوصوفية التفصويلية
للربانمج واملستندا امللحقة بة الس هتدأ لتبس يو ع مة وكطبيقة.6

 1محمد محمد ه تا ،عكر امحلاية اهسائية لربامج احلاسول ا آيل ،دار اهامعة اهديد للنرش ،الإسكندرية ،م .22 ، 0224،
« Article 10-1 du Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce :
Les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en code source ou en code objet ,seront protégés en
tant qu’œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971) »,
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf, 13/01/2015, 13 :20.
 3محمد عواجح املطالقة ،النظام القانوين لعقود اإعداد برامج احلاسول ا آيل ،دار ال قاعة للنرش والتوجحي ،عامن ،ا ردن.42 ، 0221 ،
 4انيت أمعر عس ،امللكية الفكرية يف اإطار التجار الإلكرتونية ،رساةل مايس تي يف القانون اوويل لأعام ،لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية ،جامعة
مولود معمرد ،ك د وجحو ،اهسائر .44 ، 0241،
 5محمد واصل ،امحلاية القانونية لربامج احلاسول ،املصنفا الإلكرتونية ،جمةل جامعوة دمشوق للعلووم الاقتصوادية والقانونيوة ،اجملوع ، 02العودد ،22
.42 ، 0244
 6املوق الرمسب للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .02:49، 0240/22/42 ، http://www.wipo.int،
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 -0قواعد البياان  :تشمل النصو ،الصور وا صوا اةفوظة رمقيا والس بذ ع وا حلود عكورد وموادد يف
مجع ا وكنس يق ا ،ويه عبار عن بياان ومعطيا ختص موضووعا معينوا ،مت جتميع وا وزركيووا وكصونيف ا بطريقوة
م تكر يمت ختسيهنا ونكن اسرتجاع ا والاس تفاد مهنا عند احلاجة.1
وزمتت قواعد البياان ابمحلاية القانونية وذكل بتوعر عن الابتاكر سوامل اكنت هذه البيواان مقورومل
من احلاسول ا آيل أو من رييه ،عقد نصت اكفاقية حقوق امللكية يف اإطار املنظمة العاملية للتجوار "زوريبس" يف
املاد  0-42ع أنة  " :زمتت ابمحلاية البياان اجملمتعة أو املواد ا خرا سوامل اكنت يف هص مقورومل أآليوا أو أد
2
هص أآخر اإذا اكنت تشص علقا عكرم نتيجة انتفاع أو زركيب حمتواها"
كام نصت املاد  20من اكفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية ع أنة " :زمتتو مجموعوا البيواان أو
املواد ا خرا بصفهتا هذه أم اكن هلك ا اإذا اكنت ابتاكرا عكرية سبب حمتواها أو زركيوا. 3
 -2طبوغراعيا اووائر املتاكمةل :وتسمى أي ا بطبوغراعيا اووائر املدجمة ،ويه عبار عن دائور ه رابئيوة كصوم
بطريقة مصغر ع رقوائق أو ىلا هبودأ دجم وا يف أحلوس خمتلفوة زكوون ذا إو صوغي اكحلواسوب ا آليوة
وال واكف اةموةل ،حيث كعترب مب ابة اوعامة الرئيس ية للصناعا الإلكرتونية احلدي ة.4
للتصم

ووعقووا للووامد  20موون اكفاقيووة "زوريبس" عاإنووة جيووب عو اوو ا ع ووامل أن يوووعروا امحلايووة الالجحمووة
املدجمة ،وزكون هذه امحلاية عقو اإذا اكنت مجموعة العنارص والطبوغراعيا متاكمةل تس تويف ىلوط

ا صاةل وليست معروعة وا م تكرد ومصنعب اووائر املتاكمةل.5
 1محمد عبد الرؤوأ طالب حسينا ،امحلاية املدنية حلق املؤلف يف الترشيع امل د وا ردين ،رساةل دكتوراه يف القانون ،جامعة القاهر ،م و
.492 ، 0222،
2
Article 10-2 du Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce :
« Les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par
machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui ne s’étendra pas aux données ou éléments
eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes ».
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf, 14/03/2015, 20 :43.
 3املوق الرمسب للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .04:20، 0240/22/41 ،http://www.wipo.int،
 4عبووووووود الووووووورحامن ألطووووووواأ ،يووووووودم حاميوووووووة امللكيوووووووة الفكريوووووووة للمصووووووونفا الرمقيوووووووة ،مقوووووووا منشوووووووور عووووووو املوقووووووو
.04:01 ، 0240/42/41 ، http://www.arabipcenter.com/public/Events/Papers/Paper2-13.pdf
5
Article 35 du Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce : « Les
Les membres conviennent d’accorder la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés (dénommés dans le présent accord les ‘schémas de configuration’) conformément aux articles 2 à 7
( sauf le paragraphe 3 de l’article 6), à l’article 12 et au paragraphe 3 de l’article 16 du traité sur la propriété
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كام حدد املاد  22من اكفاقية املنظمة العاملية للملكيوة الفكريوة مود حاميوة ل كقول عون عرشو سو نوا مون
اترخي ابتاكر الطبوغراعيا.
الفرع ال اين :النرش الإلكرتوين:
لكام اتسوعت الشو بكة املعلوماكيوة جحاد أايوة النرشو الإلكورتوين ،عقود أصوب الاسوتامثر يف صوناعة
املعلوما بغرض اإنتاحلا ومعاههتا وبهثا هو ال دأ اواع يف ع املعلوما  ،وعو يوس سونتطرق اإن كعريوف
هذا النرش اهد يمت بطريقة اإلكرتونية ،وكذا كبيان أ خصائصة.
أول :كعريف النرش الإلكرتوين :لقد عرأ اوكتور أىلأ صوالح اويون النرشو الإلكورتوين بانوة " :عبوار عون
معلية يمت من عالل ا اإعاد الوسائو املطبوعة اكلكتب وا حباث العلمية بصيغة يمت اس تق ال ا وقراملهتا عرب هو بكة
الإنرتنت" ،كام عرعة اوكتوور عبود الغفوور قوارد بانوة يعوة " :نرشو املعلوموا التقليديوة الورقيوة عورب كقنيوا
جديد تس تخدم احلاس با وبرامج النرش الإلكرتوين وكوجحيع ا ونرشها". 1
عالنرش الإلكرتوين بصفتة بث م اىل ع ه بكة الإنرتنت ،هو أسلول جديد للنرشو وكووعي املعلوموا بصوور
يقق س وةل التداو ،البث والاسورتجاع ،ابلإضواعة اإن اإةورامل املواد املنشوور ابلعديود مون العنوارص التفاعليوة
اكلتسجوووووويال الصوكية ،الصور املتحركة وا هاك البيانية.2
ينيا :خصائص النرش الإلكرتوين :يمت النرش الإلكرتوين بعد خصائص ابملقارنة م النرش الور ي من أا ا:
 -4الرسعة :يمت النرش الإلكرتوين ابلرسعة ،حيث نكن انتواي وكوجحيو ونرشو املوواد الإلكرتونيوة شوص رسيو
وكذا اإيرامل كعديال شص عورد م كوجحي املاد الإلكرتونية عرب اكعة أرجامل العامل.3
 -0التفاعلية :يسم النرش الإلكرتوين ابلتفاعل شص أآين م املاد املنشور  ،وذكل اإما ابإرسا كعليق للنواىل
عرب الربيد الإلكرتوين أو اإدراي كعليق ع املاد املنشور شص اإلكرتوين.
 -2نفب املاكن :يلغى حايس املاكن عندما نكون بصودد نرشو اإلكورتوين ،عيتحوو العوامل هوص اإن قريوة صوغي
ويه حلاجح المكبيوزر اهد يس تخدمة املتعامل كبديل جيمـ صـفا القارئ ،الاككب واملتلقب.

intellectuelle en matière de circuits intégrés et, en outre, de respecter les dispositions ci-après »,
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf, 14/03/2015, 21 :44.
 1انيت أمعر عس ،امللكية الفكرية يف اإطار التجار الإلكرتونية ،املري السابق .42 ،
 2ال جراي سعد محمد ،الكصال واملعلوما والتطبيقا التكنولويية ،دار ال قاعة العلمية ،الإسكندرية ،م .022 ، 0222،
 3مىن داعل الرسحيب ،هودا محمود ابطويول ،النرشو الإلكورتوين والاجتاهوا احلدي وة يف املكتبوة واملعلوموا ،دار املنواجه للنرشو والتوجحيو ،عوامن
،ا ردن.01 ، 0220 ،
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 -1الق امل ع احتاكر املعلومة :يسم النرش الإلكرتوين بتعممي املعلومة  ،عقد أصوب لك مسو تخدم ل إالنرتنوت
مالاك لص املعلوما الس يريدها ،اإذ أاتح الإنرتنت للباحث عرصة لتس يل معل بتوعي الوقت الالجحم هكل.
الفرع ال الث :املواق الإلكرتونية:
من مضن أ وسائل التواصل ع هو بكة الإنرتنوت ود املواقو الإلكرتونيوة الوس كعورأ رشوكة أو
خبدمة أو شخص ما  ،وع يس سنتطرق لتعريف هذه املواق الإلكرتونية م كبيان أنواع ا.
أول :كعريف املوق الإلكورتوين :مل يورد كعريوف املوقو الإلكورتوين ل يف الترشويعا اووليوة ول يف الترشويعا
الوطنية ،ها حاو الفقة كعريفة  ،حيث عرعة ع أنة عبار عن معلوموا خمسنوة شوص صوفحا ،لك صوفحة
تش متل ع معلوما معينة ،تشلكت بواسطة مصم الصفحة ابس تعام مجموعة مون الرمووجح تسومى لغوة يديود
النص ا ع ل ،و جل رؤية هوذه الصوفحا يومت طلوب اسو تعراض هو بكة املعلوموا العنك وكيوة حبول رمووجح
وإاصدار التعل لإظ ار الصفحا املتكونة.1
ينيا :أنواع املواق الإلكرتونية :نظرا للتوس ال ائل لش بكة الإنرتنت وزسايد عدد أسواممل املواقو ،وإاماكنيوة الولووي
اإل ا ابجملان أو مبقابل اهرتاك ،نكن كصنيف هذه املواق اإن نوع :
 -4مواق اإلكرتونية عاصة :ل نكن اوخو اإل ا اإل ملن نكل زرخيصا بذكل  ،أد أن اوخو اإل ا يكوون اب
مس تخدم ولكمة رس ،أو زكون مقابل اهرتاك ه رد أو س نود.
 -0مواق اإلكرتونية عامة :يه مواق مفتوحة لالس تخدام العوام ،ع ويب جمانيوة ل يتواي لرتخويص لعخوو اإل وا،
عيكفب ع ا اإدعا املس تخدم لعنوانة الإلكرتوين بدل من لكمة الرس.2
املبحث ال اين :حامية حقوق املؤلف يف اإطار اكفاقيس الإنرتنت ا ون وال انية:
نظرا للتقودم العلموب اهد يشو ده العوامل ،عقود اكن للمنظموة العامليوة للملكيوة الفكريوة دور همو يمت ول يف يديود
وكعسيس احللو اوولية للمشالك القانونية والإدارية الس كفرض ا التقنية الرمقية و شص عا الإنرتنت اهد أظ ور
مشالك قانونية متعدد من بيهنوا حاميوة املصونفا عو هو بكة الإنرتنوت ،ومحلايوة هوذا النووع مون املصونفا
اجت ت حلود املنظمة حنو اصدار اكفاقيت دوليت يف  02ديسومرب  34992وهوام اكفاقيوة الويبوو حلقووق املؤلوف

1

Etienne Wéry, Thibault Verbiest, Le droit de l’internet et de la société de l’information, Droits Européen ,
Belge et Français, Editions Larcier ,Bruxelles, France, 2001, P 45.
 2انيت أمعر عس ،امللكية الفكرية يف اإطار التجار الإلكرتونية ،املري السابق .00 ،
 3مليكة عطود ،امحلاية القانونية حلقوق امللكية الفكرية ع هو بكة الإنرتنوت ،أطروحوة دكتووراه علووم الإعوالم والكصوا  ،لكيوة العلووم الس ياسو ية
والإعالم ،جامعة اهسائر .492 ، 0242،
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املعروعوووة ابكفاقيوووة الإن نرتوووت ا ون الوووس سووونتطرق اإل وووا يف املطلوووب ا و ،واكفاقيوووة الويبوووو لفنووواين ا دامل
والتسجيال الصوكية " اكفاقية الإنرتنت ال انية" والس س نتناول ا ابلتفصيل يف املطلب ال اين .
املطلب ا و  :حامية حق املؤلف يف اإطار اكفاقية الإنرتنت ا ون لس نة :4992
كعد اكفاقية " الويبو " محلاية حوق املؤلوف اكفاقوا عاصوا ابملعوىن اهد يودده املواد  02مون اكفاقيوة
"برن" محلــــاية املصنفا ا دبية والفنية 1وهو ما أكت بة املاد ا ون من اكفاقية الإنرتنت ا ون.2
وكعترب هذه املعاهد مب ابة الإطار القانوين اوويل محلاية حقووق التواليف عو هو بكة الإنرتنوت ،ع ويب
موحلة بصفة عاصة للتصدد للمشالك النامجة عن التكنولوييا الرمقية يف الفرت الس كلت اكفاقية زريبس.3
الفرع ا و  :نطاق امحلاية املقرر يف اإطار اكفاقية الإنرتنت ا ون لس نة :4992
جامل اكفاقية الويبو حلق املؤلوف لتويوب عو اوو ا طوراأ رضور الونص يف قوانيهنوا اواعليوة
ع حامية حقوق التاليف شص عام وحقوق التاليف ع ه بكة الإنرتنت شوص عوا ،كوام حودد نطواق
حامية حق املؤلف ،عقد حاولت هذه الكفاقية أن كتالملم م القواعد العامة الوارد يف اكفاقية برن ،حيث مشلت
حقوق التاليف الس مت التعبي عهنوا عو املوقو الإلكورتوين دون الاعواكر أو الإيوراملا أو أسواليب العمول أو
مفاهمي الرمضيا يف حد ذاهتا ،والس مل يمت التعبي عهنا شص ملموس يف املوق الإلكرتوين.4
كام نتد نطاق امحلاية ليشمل برامج احلاسب ا آيل ابعتبارهوا مصونفا أدبيوة مبعوىن املواد ال انيوة مون
اكفاقية بورن ،وابلنتيجوة عواإن بورامج احلاسوب ا آيل املوضووعة يف املوقو الإلكورتوين زمتتو بوذا امحلايوة املقورر
للربامج اخملسنة ع قر مدمج.5
وأكد املاد اصامسة من الكفاقية ع أن نطاق امحلاية يشمل قواعد البيواان أم اكن هولك ا اإذا اكنوت كعتورب
ابتاكرا عكريوة سوبب اختيوار حمتومهتوا أو زركيووا يف هوص ابوتاكر معو ،وعليوة عواإن قواعود البيواان الوس
 1كنص املاد  02من اكفاقية برن ع أن " :يفظ حكوما دو الإياد ابحلق يف عقود اكفاقوا عاصوة عو بيهنوا ماداموت هوذه الكفاقوا ختوو
حقوقا كفوق ككل الس متنح ا هذه الكفاقية أو كت ومن نصوصوا ل كتعوارض مو هوذه الكفاقيوة " ،املوقو الرمسوب للمنظموة العامليوة للملكيوة الفكريوة ،
.41:02، 0240/22/42 ،www.wipo.int
 2كنص املاد ا ون من اكفاقية الإنرتنت ا ون ع أنة " :ليست ل ذه املعاهد أد صةل مبعاهدا أخرا عالأ اكفاقية بورن ،ول ختول بواد حوق
أو الزتام من احلقوق أو الالزتاما املرتكبة عو أيوة معاهودا أخورا"  ،املوقو الرمسوب للمنظموة العامليوة للملكيوة الفكريوة ،www.wipo.int ،
41:22، 0240/22/42
3
Philippe Axel, Droits d’auteur et internet :la solution ?, édition lulu.com,Paris, France,02 11, p 51.
 4انيت أمعر عس ،امللكية الفكرية يف اإطار التجار الإلكرتونية ،املري السابق .29 ،
 5كنص املاد الرابعة من اكفاقية الإنرتنت ا ون لس نة  4992ع أنة ":زمتت برامج احلاسول ابمحلايوة ابعتبارهوا مصونفا أدبيوة مبعوىن املواد  0مون
اكفاقيووة بوورن ،وكطبووق كووكل امحلايووة ع و ب ورامج احلاس وول أم اكنووت طريقووة التعبووي عهنووا أو هوولك ا" ،املوق و الرمسووب للمنظمووة العامليووة للملكيووة
الفكرية.02:22، 0240/22/42،www.wipo.int ،
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كت من يف موق الكرتوين برتخيص ممن نلك ا زكون محمية ،حفامية املوقو الإلكورتوين متتود لتشومل هوذه القواعود
ابعتبار أهنا محمية مبويب قواعد حامية حق التاليف ع ه بكة الإنرتنت.1
أما ع يتعلق ابلنطاق السمة لالكفاقيوة ،عاملواد ال ال وة عرشو مهنوا أكود عو ان كطبوق ا طوراأ
املتعاقد أحاكم املاد ال امنة عرشو مون اكفاقيوة بورن عو لك أوجوة امحلايوة املنصوو عل وا ع وا ،مفود امحلايوة
املمنوحة للمؤلف بنامل ع هذه الكفاقية ترسد حى هناية مد مخس س نة ع ا قل.
الفرع ال اين :أآير امحلاية املمنوحة مبويب اكفاقية الإنرتنت ا ون لس نة :4992
ركبت امحلاية املمنوحة ملؤلفب املصنفا ا دبية مبويب أحكووووووووام اكفاقيوة الإنرتنو ت ا ولووووى لسنوـــة
 4992حقوقـا للمؤلف ،كام ركبت الزتاما ع عاكق ا طراأ املتعاقد .
أول :احلقوق املرتكبة ع امحلاية املمنوحة مبويب اكفاقية الإنرتنت ا ون :أقر اكفاقية املنظمة العاملية للملكيوة
الفكرية شان حق املؤلف لس نة  4992مجةل من احلقوق ملؤلفب املصنفا ا دبية والفنية س نويسها ع يس:
 -4حق التوجحي والتاجي :ملؤلفب املصنفا الادبية والفنية احلق يف الت و ابإقاموة النسوخة ا صولية أو رييهوا
من نسخ مصنفاهت للجم ور ببيع ا أو نقول ملكيهتوا بطريقوة أخورا ،كوام يمتتو ا طوراأ ابحلوق الاسو ت ثارد يف
الت بتاجي النسخة ا صلية للجم ور غراض جتارية.2
 -4حق نقل املصنف اإن امجل ور :نصوت اكفاقيوة الإنرتنوت الاون عو هوذا احلوق ابلنسو بة للمصونفا
املوضوعة يف موق الكرتوين ،عاملؤلف هل احلق يف الت بنقل مصنفاكة اإن امجل ور باد طريقة سلكية اكنت
أو ل سلكية ،وذكل لمتك امجل ور من الإطالع عل ا يف أد ماكن ويف أد جحمان.3
ينيا :الالزتاما املتعلقة ابلتدابي التكنولويية واملعلوما الرضورية لإدار حقوق التاليف  :لقد ركبت اكفاقيوة
الإنرتنت ا ون لس نة  4992الزتاما ع ا طوراأ املتعاقود  ،مهنوا موا يتعلوق ابلتودابي التكنولوييوة وأخورا
ابملعلوما الرضورية لإدار هذه احلقوق.
 -4الالزتاما املتعلقة ابلتدابي التكنولويية :لقد أوي ت الكفاقية ع ا طراأ املتعاقد أن كونص يف قوانيهنوا
ع حامية مناس بة ويساملا ععاةل ضد التحايل ع التودابي التكنولوييوا الفعواةل الوس يسو تعمل ا املؤلفوون وا
 1عازن حس حوا ،املوق الإلكرتونية وحقوق امللكية الفكرية ،املري السابق .402 ،
 2نس مية عتحب ،امحلاية اوولية حلقوق امللكية الفكرية ،رساةل مايس تي يف القانون ،ختصص قانون التعاون اوويل ،لكية احلقوق والعلوم الس ياسو ية،
جامعة مولود معمرد ،ك د وجحو ،اهسائر .442 ، 0240،
 3عازن حس حوا ،املواق الإلكرتونية وحقوق امللكية الفكرية ،املري السابق .400 ،
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ممارسة حقوق ع ه بكة الإنرتنت بنامل ع هــــذه الكفاقية والتووووووب متن مووووون م واىل أمعوووووووا مل يصوووورح
هبا املؤلفون املعنيون أو مل يسم هبا القانون ،ع يتعلق مبصنفاهت عاصة مهنا املت منة يف مواق اإلكرتونية.1
 -0الالزتاما املتعلقة ابملعلوما الرضورية لإدار احلقوق :ألسمت الكفاقية ع ا طوراأ املتعاقود أن كونص
يف قوانيهنا يساملا مناس بة وععاةل كوق عو لك مون حوذأ أو و
ريوي بودون اإذن أد معلوموا وارد يف هوص
الكرتوين زكون رضورية لإدار احلقوق ،2وكذا لك من يوجحع أو يس تورد غراض التوجحي أو يذي أو ينقل اإن
امجل ور دون اإذن ،مصنفا أو نسوخا عو مصونفا مو علموة بانوة قود حوذعت مهنوا أو ريوي ع وا دون اإذن
معلوما وارد يف هص الكرتوين زكون رضورية لإدار احلقوق. 3
املطلب ال اين:حامية حقوق امللكية الفكرية يف اإطار اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة  :4992مل كقف حلود املنظمة
العامليووة للملكيووة الفكريووة عنوود ضووامن امحلايووة حلووق املؤلووف ،وإاوووا امتوود حلودهووا محلايووة عنوواين ا دامل ومنتجووب
التسجيال وذكل مون عوال اكفاقيوة الإنرتنوت ال انيوة للسو نة ذاهتوا ،وعو يوس سونتطرق لنطواق حاميوة هوذه
الكفاقية يف عرع أو ،وأآير هذه امحلاية يف عرع ين.
الفرع ا و  :نطاق امحلاية املقرر يف اإطار اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة :4992
لقد أكت اكفاقية "الويبو" شان احلقوق اجملاور زكريسا للج د اوويل الك وي يف جموا حاميوة حقووق
عناين ا دامل ومنتجب التسجيال الصوكية ،علقد أكد املاد ال ال ة من هذه الكفاقية عو أن متون الاطوراأ
املتعاقد امحلاية لفناين ا دامل ومنتجب التسجيال الصوكية من مواطنوب سـائر ا طووراأ املتعاقوـد ،واملقصووود
هب هنا الفنانيون اهين يس توعون معايي الاهلية الالجحمة للحامية املنصو عل ا يف اكفاقية روما.4
أكد اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة  4992ع م دأ املعامةل الوطنية يف نص املاد الرابعة مهنوا، 5كوام
نصت ع مجموعة من التقييدا والاس تثناملا للحامية املمنوحة ،حيث أجاجح للطورأ املتعاقود أن يونص يف
 1انيت أمعر عس ،امللكية الفكرية يف اإطار التجار الإلكرتونية ،املري السابق .12 ،
 2يقصد بعبار " املعلوما الرضورية لإدار احلقوق " املعلوما الس تسم بتعريوف املصونف ومؤلوف املصونف ومواكل أد حوق يف املصونف ،أو
املعلوما املتعلقة رشوط الانتفاع ابملصنف ،وأد أرقوام أو هوفرا زرموس اإن كوكل املعلوموا ،موى اكن أد عن و مون كوكل املعلوموا مقورتان
بنسخة عن املصنف أو ظاهرا وا نقل املصنف اإن امجل ور ،املاد  40عقر  0من اكفاقية الإنرتنت ا ون ،املوقو الرمسوب للمنظموة العامليوة للملكيوة
الفكرية.00:20، 0240/22/42 ،www.wipo.int ،
 3عبد هللا عبد الكرمي عبد هللا ،امحلاية القانونية حلقوق امللكية الفكرية ع ه بكة الإنرتنت ،دار اهامعة اهديد  ،ا ردن.022 ، 0222،
4 Gabriel
de Broglie, Le droit d’auteur et l’internet, Rapport du groupe de travail, Académie des sciences
morales et politiques, France, 2000, P 57.
 5كنص املاد الرابعة من اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة  4992ع أنة" :يطبق ع لك متعاقد مواطة سائر ا طراأ املتعاقد كوام ورد كعوريف يف
املاد ال ال ة الفقر ال انية ،املعامةل الس يطبق ا ع مواطنية ع يتعلق ابحلقوق الاس ت ثارية املمنوحة رصاحة يف هذه املعاهد واحلق يف ماكعا عادةل
املنصو عل ا يف املاد اصامسة عرش من هذه املعاهد " ،املوق الرمسب للمنظمة العامليوة للملكيوة الفكريوة ،0240/22/49 ،www.wipo.int ،
.42:12
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ترشويعة الووطة عو كقييودا أو اسو تثناملا للحاميووة املمنوحوة لفنواين الادامل ومنتجووب التسوجيال الصووكية
بصور ل كتعارض م الاس تغال العادد لأدامل أو التسجيل الصويت ول كرض املصا ح املرشووعة لفنوان ا دامل
أو منتج التسجيال الصوكية. 1
الفرع ال اين :أآير امحلاية املقرر يف اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة :4992
اعرجح اكفاقية الإنرتنت العديد من احلقوق والالزتاما الس كتعلق ابلتدابي التكنولويية واملعلوموا
الرضورية لإدار احلقوق اجملاور .
أول :حقوق عناين ا دامل ومنتجب التسجيال الصوكية :كنقس احلقوق املقرر مبويب اكفاقيوة الإنرتنوت ال انيوة
اإن حقوق عناين ا دامل وحقوق منتجب التسجيال الصوكية.
 -4حقوق عناين ا دامل :ويه حقوق معنوية زمت ل يف حق الفنوان بوان ينسوب أداؤه اإليوة والاعورتاض عو أد
يريف أو كعديل هل يرض سمعتة و حفظ حقوقة حى بعد وعاكوة ،وكوذا حقووق ماليوة يف أوجوة أداهئو ريوي
املتبثووة ،2ابلإضوواعة اإن حووق عنووان ا دامل يف الاس تنسووا واحلووق يف التوجحي و والتوواجي واحلووق يف اإاتحووة ا دامل
امل بت.
 -0حقوق منتجب التسجيال الصوكية :تشمل هذه احلقوق ذا احلقوق املادية املقرر لفنواين الادامل ،حيوث
يمتت منتجب التسجيال الصوكية حبق الاس تنسا ،احلق يف التوجحي  ،التواجي ،واحلوق يف اإاتحوة التسوجيال
الصوكية.3
ينيووا :الالزتامووا املتعلقووة ابلتوودابي التكنولوييووة واملعلومووا الرضووورية لإدار احلقوووق :نكوون كلخوويص هووذه
الالزتاما ع يس:
 -4الالزتاما املتعلقة ابلتدابي التكنولويية لإدار احلقوق :يتويب ع ا طراأ املتعاقد طبقوا لونص املواد
ال امنة عرش من اكفاقيوة الإنرتنوت ال انيوة كووعي امحلايوة الالجحموة و كطبيوق يوساملا ععواةل ضوـد التحوـايل عو
التدابيور التكنولويـية الفعـاةل التوب يس تغل ا هؤلمل الفنانون ع خيص مصنفاهت .4

 1املاد  42من اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة  ، 4992املوق الرمسب للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .42:19،0240/22/49 ،www.wipo.int ،
 2كنص املاد السادسة من اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة  4992ع أنة " :يمتت عنانو ا دامل ابحلق الاس ت ثارد يف الت ابإذاعة أوجوة أداهئو ريوي
امل بتووة ونقل ووا اإن امجل ووور اإل اإذا سو بق لووأدامل أن اكن أدامل مووذاعا ،وك بيووت أوجووة أداهئو ريووي املذاعووة" ،املوقو الرمسووب للمنظمووة العامليووة للملكيووة
الفكرية.42:20، 0240/22/49 ،www.wipo.int ،
 3أنظر املواد من  44اإن املاد  40من اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة  ،4992متوعر ع املوق الرمسب للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.www.wipo.int ،

 4عازن حس حوا ،املواق الإلكرتونية وحقوق امللكية الفكرية ،املري السابق .420 ،
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 -0التدابي املتعلقة ابملعلوما الرضورية لإدار احلقوق اجملاور :ألسمت اكفاقية الإنرتنت ال انية ا طراأ املتعاقد
أن كوونص يف قوانيهنووا ي وساملا ععوواةل ع و لك موون قووام حبووذأ أو كغيووي دون اإذن ملعلومووا وارد يف هووص
اإلكرتوين زكون رضورية لإدار احلقوق ،أو كوجحي أو اس تياد وجة أدامل مثبتة أو تسجيال صووكية دون اإذن
صوواحوا ،كووام كتطلووب الكفاقيووة موون اوو ا ط وراأ اختوواذ التوودابي الالجحمووة ل ووامن كطبيووق أحاكهمووا ،كتوقي و
اهساملا العاجةل ملن التعدم ا خرا.1
اصامتة:
كعد اكفاقيس الإنرتنت ا ون وال انية لس نة  4992مون أ إا واجحا املنظموة العامليوة للملكيوة الفكريوة
،عقد ساعدات بدرجة كبي ع وضو قواعود دوليوة ملنو الوصوو اإن املصونفا الإبداعيوة أو الانتفواع هبوا عو
الش باك الرمقية ،ع يب أو خطوو لتنظومي حقووق امللكيوة الفكريوة عو املسو توا اوويل كعكوس اإقورارا دوليوا
بااية حق امللكية الفكريوة يف البيئوة الرمقيوة ،عقود جوامل اكفاقيوة الإنرتنوت ا ون املتعلقوة حباميوة حوق املؤلوف
للتصدد للمشالك النامجة عن التكنولوييا الرمقية ،أما اكفاقية الإنرتنت ال انيوة املتعلقوة حباميوة احلقووق اجملواور
عقد خصصت لسد الونقص املسوجل يف اكفاقيوة روموا ذا الصوةل ابحلقووق اجملواور الوس مل كعود اكعيوة ملواحلوة
التطورا والتغيا التكنولويية.
ريي أنة وابلورمغ مون اإسو ام هواك الكفواقيت يف اإرسوامل امحلايوة حلقووق امللكيوة الفكريوة عورب هو بكة
الإنرتنت ،اإل أن موضوع حامية امللكية الفكرية الرمقية وابعتبواره موضووع ذو طبيعوة مسو متر مو اسو مترار معليوة
التقدم والتطور التكنولويج والعلمب،عاإن ذكل جيسد يدم كبويا يف مواحلوة املرشوع اوويل ،عالبود مون العمول
املس متر ع كوس ي م مون الكفاقيا احلدي ة يف ظل هذا التحو العاملب الك ي.
ابلإضاعة اإن ذكل عاإنة جيب ع املرشع اوويل أن يعمل عو كفعيول نصوو هوذه الكفاقيوا مون
عال وض أآليا ترشأ ع كنفيذها وتساعد اوو ع اإعامل ا مضن ترشيعاهتا اواعلية.
قامئة املراي :
أ -/املراي ابللغة العربية:
 -4أسامة أمحد بدر ،بع مشالك كداو املصنفا عرب الإنرتنت ،دار الهن ة العربية ،الإسكندرية ،م . 0220،
 -0ال جراي سعد محمد ،الكصال واملعلوما والتطبيقا التكنولويية ،دار ال قاعة العلمية ،الإسكندرية ،م 0222.،
 -2شار محمود دودين ،محمد حيب اةاس نة ،الإطار القانوين للعقد املربم عرب ه بكة ا إلنرتنت ،دار ال قاعوة للنرشو والتوجحيو ،عوامن ،ا ردن
،الطبعة ا ون. 0222،
 -1هبامل هاه  ،الإنرتنت والعوملة ،عامل الكتب للنرش ،القاهر  ،م  ،الطبعة ا ون.4999 ،
 1أنظر املاد 49

من اكفاقية الإنرتنت ال انية لس نة  ، 4992متوعر ع املوق الرمسب للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.www.wipo.int ،
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 -0بوالفو هارون ،التجار الإلكرتونية ورضور اع دها يف اهسائر ،رساةل مايس تي يف العلوم الاقتصادية ،ختصص يليول اقتصوادد،
جامعة بن يوسف بن عذ  ،اهسائر0229. ،
 -2رابعب أمينة ،التجار الإلكرتونية وأآعاق كطورها يف البعان العربية ،رساةل مايس تي يف علووم التسو يي ،ختصوص نقوود وماليوة ،لكيوة
العلوم الاقتصادية وعلوم التس يي ،جامعة اهسائر0220. ،
 -2مسية دميش ،التجار الإلكرتونية ،حمتيهتا وواقع ا يف اهسائر ،رساةل مايس تي يف العلوم الاقتصادية ،لكية العلووم الاقتصوادية وعلووم
التس يي ،جامعة منتورد ،قس نطينة ،اهسائر0244. ،
 -2عايد رجا اصاليوةل ،املسوؤولية التقصويية الإلكرتونية،املسوؤولية الناهو ئة عون اسوامل اسو تخدام أحلوس احلاسوول والإنرتنوت ،دراسوة
مقارنة ،دار ال قاعة للنرش والتوجحي  ،عامن ،ا ردن ،الطبعة ا ون 0229.
 -9عبد هللا عبد الكرمي عبد هللا ،امحلاية القانونية حلقوق امللكية الفكرية ع ه بكة الإنرتنت ،دار اهامعة اهديد  ،ا ردن. 0222،
 -42عس العطار ،التجار الإلكرتونية ب البنامل والتطبيق ،منشا املعارأ ،الإسكندرية ،م . 0222،
 -44عازن حس حوا ،املواق الإلكرتونية وحقوق امللكية الفكرية ،دار ال قاعة للنرش والتوجحي ،عامن ،ا ردن ،الطبعة الاون .0242،
 -40ملا عبد هللا صادق سل ب ،جملس العقد الإلكرتوين ،رساةل مايس تي يف القانون ،لكية اوراسا العليوا ،جامعوة النجواح الوطنيوة،
انبلس ،علسط 0222. ،
 -42محمد حامد مرجه ال يس ،نطاق امحلاية اهنائية للمصنفا الرمقية ،دراسة مقارنة يف القوان العربية محلاية حق املؤلوف ،جموةل الرشويعة
والقانون ،العدد ، 12أكتوبر .0244
 -41محمد عبد الرؤوأ طالب حسينا ،امحلاية املدنية حلق املؤلف يف الترشيع امل د وا ردين ،رساةل دكتوراه يف القانون ،جامعوة
القاهر ،م . 0222،
 -40خملويف عبد الوهال ،التجار الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،رساةل دكتوراه يف احلقووق ،ختصوص قوانون ا عوام  ،لكيوة احلقووق والعلووم
الس ياس ية ،جامعة حاي صرض ،ابكنة ،اهسائر 0240. ،
 -42محمد عواجح املطالقة ،النظام القانوين لعقود اإعداد برامج احلاسول ا آيل ،دار ال قاعة للنرش والتوجحي ،عامن ،ا ردن.0221 ،
 -42مليكة عطود ،امحلاية القانونية حلقوق امللكية الفكرية ع ه بكة الإنرتنت ،أطروحة دكتوراه علوم ا إلعوالم والإكصوا  ،لكيوة العلووم
الس ياس ية والإعالم ،جامعة اهسائر 0242،
 -42محمد محمد ه تا ،عكر امحلاية اهسائية لربامج احلاسول ا آيل ،دار اهامعة اهديد للنرش ،الإسكندرية ،م . 0224،
 -49مىن داعل الرسحيب ،هدا محمد ابطويل ،النرش الإلكرتوين والاجتاها احلدي ة يف املكتبة واملعلوما ،دار املناجه للنرش والتوجحيو
،عامن ،ا ردن. 0220 ،
 -02محمد واصل ،امحلاية القانونية لربامج احلاسول ،املصنفا الإلكرتونية ،جمةل جامعة دمشوق للعلووم الاقتصوادية والقانونيوة ،اجملوع 02
،العدد . 0244، 22
 -04انيت أمعر عس ،امللكية الفكرية يف اإطار التجار الإلكرتونيوة ،رسواةل مايسو تي يف القوانون اوويل لأعوام ،لكيوة احلقووق والعلووم
الس ياس ية ،جامعة مولود معمرد ،ك د وجحو ،اهسائر . 0241،
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 -00نس مية عتحب ،امحلاية اوولية حلقووق امللكيوة الفكريوة ،رسواةل مايسو تي يف القوانون ،ختصوص قوانون التعواون اوويل ،لكيوة احلقووق
والعلوم الس ياس ية ،جامعة مولود معمرد ،ك د وجحو ،اهسائر . 0240،
 -02حيب يوسف عالح حسن ،التنظمي القانوين للعقود الإلكرتونية ،رساةل مايس تي يف القوانون اصوا  ،جامعوة النجواح الوطنيوة ،لكيوة
اوراسا العليا ،انبلس ،علسط .0222 ،
ل /املراي ابللغة ا ينبية:
1- Etienne Wéry, Thibault Verbiest, Le droit de l’internet et de la société de l’information,Droits
Européen ,Belge et Français, Editions Larcier ,Bruxelles, France, 2001.
2- Gabriel de Broglie, Le droit d’auteur et l’internet, Rapport du groupe de travail, Académie des
sciences morales et politiques, France, 2000.
3-Guillaume Gardet, Services de la société de l’information et commerce électronique, thèse de
doctorat en droit privé, Université Jean Moulin Lyon 3 ,France, 2008 .
4- Philippe Axel, Droits d’auteur et internet :la solution ?, édition lulu.com,Paris, France, 2011.
يو /املواق الإلكرتونية:
 -4املوق الرمسب للمنظمة العاملية للملكية الفكرية . http://www.wipo.int،
 عبووووود الووووورحامن ألطووووواأ ،يووووودم حاميوووووة امللكيوووووة الفكريوووووة للمصووووونفا الرمقيوووووة ،مقوووووا منشوووووور عووووو املوقووووو 2http://www.arabipcenter.com/public/Events/Papers/Paper2-13.pdf
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