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مقدمة

يرمي هذا الكتيب إىل تقديم مدخل إىل موضوع حق املؤلف والحقوق املجاورة لغري املتخصصني أو 

حديثي العهد بهذا املجال. ويرشح الكتيب بلغة بسيطة العنارص األساسية التي تقوم عليها املمارسة 

يف مجال حق املؤلف. ويبني مختلف أنواع الحقوق املحمية بموجب حق املؤلف والحقوق املجاورة 

وكذلك التقييدات املفروضة عىل هذه الحقوق. وأخرياً، يتناول بإيجاز نقل حق املؤلف واألحكام 

املتعلقة باإلنفاذ.

وال ترد يف هذا الكتيب مبادئ توجيهية قانونية أو إدارية مفصلة حول كيفية معالجة انتهاك حق 

املؤلف، مثالً، ولكن يمكن الحصول عليها من املكاتب الوطنية للملكية الفكرية أو حق املؤلف. ويرد 

أيضاً يف القسم املتعلق باملعلومات اإلضافية من هذا الكتيب مواقع إلكرتونية ومنشورات مفيدة للقراء 

الذين يحتاجون إىل مزيد من التفصيل.

ويقدم كتيب مستقل للويبو، بعنوان »فهم امللكية الصناعية« مدخالً مماثالً إىل موضوع امللكية الصناعية، 

بما فيها براءات االخرتاع والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات التجارية والبيانات الجغرافية.

امللكية الفكرية

يشكل الترشيع املرتبط بحق املؤلف مجموعة أوسع من القوانني تُعرف باسم امللكية الفكرية. وتدل 

عبارة »امللكية الفكرية« إىل إبداعات فكر اإلنسان باملعنى الواسع. وتحمي حقوق امللكية الفكرية 

مصالح املبتكرين من خالل منحهم حقوق امللكية عىل ابتكاراتهم.

وترد يف اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية )1967( القائمة التالية للمواضيع املؤهلة 

للحماية بموجب حقوق امللكية الفكرية:

املصنفات األدبية والفنية والعلمية؛ 	■
ومنجزات فناني األداء والتسجيالت الصوتية وبرامج اإلذاعة والتلفزيون؛ 	■

واالخرتاعات يف كافة ميادين اجتهاد اإلنسان؛ 	■
واالكتشافات العلمية؛ 	■

والرسوم والنماذج الصناعية؛ 	■
والعالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء والسمات التجارية؛ 	■

والحماية من املنافسة غري املرشوعة؛ 	■
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و“كافة الحقوق األخرى الناتجة عن النشاط الفكري يف امليادين الصناعية أو العلمية أو  	■
األدبية أو الفنية”.

وترتبط امللكية الفكرية بعنارص املعلومات أو املعارف التي تنطوي عليها أدوات ملموسة، بعدد غري 

محدود من النسخ، يف أماكن مختلفة من العالم ويف نفس الوقت. وال تتعلق امللكية بهذه النسخ ولكن 

باملعلومات أو املعارف التي تنعكس فيها. وتتميز حقوق امللكية الفكرية أيضاً ببعض التقييدات مثل 

حمايتها ملدة محددة، يف حالة حق املؤلف والرباءات.

وتم اإلقرار ألول مرة بأهمية حماية امللكية الفكرية يف اتفاقية باريس لحماية امللكية الصناعية يف 

سنة 1883 واتفاقية برن لحماية املصنفات األدبية والفنية يف سنة 1886. وتتوىل املنظمة العاملية 

للملكية الفكرية )الويبو( حماية كال املعاهدتني.

وتعتمد البلدان عىل العموم قوانني لحماية امللكية الفكرية لسببني رئيسيني. فالسبب األول هو الرغبة 

يف التعبري القانوني عن الحقوق املعنوية واالقتصادية للمبدعني عىل إبداعاتهم وعن حقوق الجمهور 

املتعلقة بالنفاذ إىل تلك اإلبداعات. أما السبب الثاني فهو النهوض باإلبداع ونرش نتائجه وتطبيقها 

وتشجيع التجارة املنصفة، التي من شأنها أن تساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

شعبتا امللكية الفكرية:
امللكية الصناعية وحق املؤلف

تنقسم امللكية الفكرية عادة إىل شعبتني هما امللكية الصناعية التي تحمي عموماً االخرتاعات وحق 

املؤلف الذي يحمي املصنفات األدبية والفنية.

وتأخذ امللكية الصناعية عدداً من األشكال. ومن أشكالها الرباءات، لحماية االخرتاعات والرسوم 

والنماذج الصناعية التي هي إبداعات جمالية تحدد مظهر املنتجات الصناعية. وتغطي امللكية 

الصناعية العالمات التجارية وعالمات الخدمة وتصاميم الدوائر املتكاملة واألسماء والسمات 

التجارية وكذلك البيانات الجغرافية والحماية من املنافسة غري املرشوعة.

أما حق املؤلف فيتعلق باإلبداعات الفنية مثل الكتب واملوسيقى واللوحات واملنحوتات واألفالم 

واملصنفات القائمة عىل التكنولوجيا كالربامج الحاسوبية وقواعد البيانات اإللكرتونية. ويعرف حق 

املؤلف يف معظم اللغات األوروبية، عدا اللغة اإلنكليزية، بحقوق املؤلفني. وتشري عبارة حق املؤلف، 

فيما يتعلق باإلبداعات األدبية والفنية، إىل العمل الرئييس الذي ال يجوز أن يقوم به سوى املؤلف أو 
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بترصيح منه. وهذا العمل هو استنساخ املصنف. وتشري عبارة حقوق املؤلفني إىل مبدع املصنف 

الفني ومؤلفه. وهكذا تؤكد حقوق املؤلفني االعرتاف، يف معظم القوانني، بأن املؤلف يتمتع ببعض 

الحقوق املحددة يف إبداعه ال يمكن لغريه أن يمارسها )مثل حق منع االستنساخ املشوِّه(. أما الحقوق 

األخرى )كالحق يف عمل نسخ( فيمكن أن يمارسها أشخاص آخرون مثل النارش الذي يمكن أن 

يحصل عىل ترخيص من املؤلف.

ورغم أن هناك أنواعاً أخرى من امللكية الفكرية فإن من املفيد يف هذا السياق استكشاف التمييز بني 

امللكية الصناعية وحق املؤلف من حيث الفرق األسايس بني االخرتاعات واملصنفات األدبية والفنية.

ويمكن تعريف االخرتاعات، بمعناها غري القانوني، بأنها حلول جديدة ملشاكل تقنية. وهذه الحلول 

الجديدة عبارة عن أفكار وهي محمية بناء عىل ذلك. وال تقتيض حماية االخرتاعات يف ظل قانون 

الرباءات أن يكون االخرتاع يف شكل مادي. وعليه فإن الحماية التي يتمتع بها املخرتعون تحميهم 

من انتفاع الغري باخرتاعاتهم دون ترصيح من صاحب االخرتاع. وحتى الشخص الذي يقوم بنفس 

االخرتاع بشكل مستقل دون استنساخه أو حتى دون اإلحاطة علماً بوجود مصنف املخرتع األول، 

يجب عليه الحصول عىل ترصيح قبل أن يجوز له استغالل اخرتاعه.

وال يحمي حق املؤلف، بخالف حماية االخرتاعات، إال شكل التعبري عن األفكار وليس األفكار 

ذاتها. واإلبداع املحمي بموجب قانون حق املؤلف هو اإلبداع يف اختيار الكلمات وترتيبها والعالمات 

املوسيقية واأللوان واألشكال. فقانون امللكية الفكرية يحمي إذاً صاحب حقوق املؤلف ممن يقومون 

باستنساخ أو استعمال الشكل الذي عرب فيه املؤلف األصيل عن املصنف.

ويرتتب عىل هذا الفرق األسايس بني االخرتاعات واملصنفات األدبية والفنية أن الحماية القانونية 

املمنوحة لكل واحدة من الفئتني تختلف أيضاً. وبما أن حماية االخرتاعات تمنح الحق االحتكاري 

يف استغالل فكرة، فإنها حماية قصرية املدة، أي 20 سنة عادة. ويجب أن تكون حماية االخرتاع 

معروفة لدى الجمهور. فال بد من إخطار رسمي بأن اخرتاعاً معيناً وموصوفاً وصفاً تاماً ملكية 

لشخص معني لعدد محدد من السنوات. وبعبارة أخرى، ال بد من كشف االخرتاع الذي يحظى 

بالحماية علناً يف سجل رسمي.

وملا كانت الحماية القانونية للمصنفات األدبية والفنية بموجب حق املؤلف ال تمنع، بخالف ذلك، 

إال من االنتفاع عىل نحو غري مرشوع بأشكال التعبري عن األفكار، فإن مدة الحماية يمكن أن تكون 

أطول بكثري يف حالة حماية األفكار ذاتها دون املساس باملصلحة العامة. ومن املمكن أيضاً أن يكون 



رة
او

ج
امل

ق 
قو

ح
وال

ف 
ؤل

امل
ق 

ح
م 

فه

6

 

القانون ذا طابع إعالني فقط، وهو كذلك يف معظم البلدان، أي يمكن أن ينص القانون عىل أن مؤلف 

املصنف األصيل يتمتع بحق منع غريه من استنساخ مصنفه أو االنتفاع به. إذاً يعترب املصنف املبدَع 

محمياً ما إن ُوجد، وليس من الرضوري وجود سجل عام للمصنفات املحمية بموجب حق املؤلف.

املصنفات املحمية بموجب حق املؤلف

تُفهم العبارة »املصنفات األدبية والفنية«، ألغراض حماية حق املؤلف، عىل أنها تشمل كافة مصنفات 

التأليف األصلية بغض النظر عن مزاياها األدبية أو الفنية. وال يشرتط عىل األفكار التي ينطوي 

عليها املصنف أن تكون أصلية ولكن ال بد أن يكون شكل التعبري إبداعاً أصلياً من املؤلف. وتنص 

اتفاقية برن لحماية املصنفات األدبية والفنية )املادة 2( عىل ما ييل: »تشمل عبارة »املصنفات األدبية 

والفنية« كل إنتاج يف املجال األدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبري عنه« وتميض 

االتفاقية تذكر األمثلة التالية لهذه املصنفات:

الكتب والكتيبات وغريها من املحررات؛ 	■
واملحارضات والخطب واملواعظ؛ 	■

واملصنفات املرسحية أو املرسحيات املوسيقية؛ 	■
واملصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات اإليمائية؛ 	■

واملؤلفات املوسيقية سواء اقرتنت باأللفاظ أم لم تقرتن بها؛ 	■
واملصنفات السينمائية ويقاس عليها املصنفات التي يعرب عنها بأسلوب مماثل لألسلوب  	■

السينمائي؛

واملصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو باأللوان وبالعمارة وبالنحت  	■
وبالحفر وبالطباعة عىل الحجر؛

واملصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها املصنفات التي يعرب عنها بأسلوب مماثل لألسلوب  	■
الفوتوغرايف؛

واملصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية  	■
والتصميمات والرسومات التخطيطية واملصنفات املجسمة املتعلقة بالجغرافيا أو 

الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم؛

و“الرتجمات والتحويرات والتوزيعات املوسيقية وما يجري عىل املصنف األدبي أو الفني  	■
من تحويالت أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها املصنفات األصلية وذلك دون املساس 

بحقوق مؤلف املصنف األصيل.
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وتتمتع مجموعات املصنفات األدبية أو الفنية لدوائر املعارف واملختارات األدبية التي  	■
تعترب ابتكارا فكريا، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون 

املساس بحقوق املؤلفني فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه املجموعات”.

وتكفل البلدان األعضاء يف اتفاقية برن وكذلك العديد من البلدان األخرى حماية فئات املصنفات 

املذكورة أعاله بموجب قوانينها املتعلقة بحق املؤلف. وليس املقصود من هذه القائمة، مع ذلك، أن 

تكون جامعة شاملة. وتحمي قوانني حق املؤلف أيضاً طرقاً وأشكاالً أخرى للتعبري عن مصنفات يف 

املجال األدبي والعلمي والفني لم ترد يف القائمة. 

وتشكل الربامج الحاسوبية مثاالً جيداً عىل نوع من املصنفات التي ال تشملها القائمة الواردة 

يف اتفاقية برن ولكنها تندرج دون شك يف مفهوم اإلنتاج يف املجال األدبي والعلمي والفني بمعنى 

املادة 2. والربامج الحاسوبية محمية بموجب قوانني حق املؤلف يف عدد من البلدان وبموجب معاهدة 

الويبو بشأن حق املؤلف )1996(. والربنامج الحاسوبي مجموعة من التعليمات التي تتحكم 

يف تشغيل الحاسوب لتمكينه من أداء مهمة معينة مثل تخزين املعلومات واسرتجاعها. وينتج 

الربنامج مؤلف برشي واحد أو أكثر ولكن ال يفهمه مبارشة »يف شكل التعبري« النهائي عنه إال اآللة 

)الحاسوب( وال يفهمه اإلنسان. ومنتجات اإلعالم متعددة الوسائط مثال آخر عىل نوع من 

املصنفات التي ال تشملها قائمة اتفاقية برن والتي تدخل بوضوح ضمن مفهوم املصنفات يف املجال 

األدبي والعلمي والفني. ورغم عدم وجود أي  تعريف قانوني مقبول فإن هناك توافقاً عىل أن الجمع 

بني األصوات والنصوص والصور يف نسق رقمي يتاح من خالل برنامج حاسوبي يجسد شكالً أصلياً 

للتعبري عن حق املؤلف يكفي إلثبات حماية منتجات اإلعالم متعددة الوسائط يف ظل حق املؤلف.

الحقوق املحمية

إن السمة الرئيسية ألي نوع من امللكية هي أن لصاحب امللكية حقاً استئثارياً يف االنتفاع بها، أي كما 

يشاء، وال يجوز قانونياً ألحد غريه أن ينتفع بها دون ترصيح منه. وال يعني ذلك طبعاً أنه يجوز أن 

ينتفع بها دون مراعاة الحقوق واملصالح املعرتف بها قانونياً لغريه من أفراد املجتمع. ويجوز كذلك 

لصاحب حق املؤلف عىل املصنف املحمي أن ينتفع باملصنف كما يشاء ويمنع غريه من االنتفاع به 

دون ترصيح منه. والحقوق املمنوحة بموجب القوانني الوطنية لصاحب حق املؤلف عىل مصنف 

محمي حقوق استئثارية عادة يف ترصيح الغري باالنتفاع باملصنف، مع مراعاة الحقوق واملصالح 

املعرتف بها قانونياً لغريه من أفراد املجتمع.
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وهناك نوعان من الحقوق املمنوحة بموجب حق املؤلف هما: الحقوق املالية التي تتيح لصاحبها 

االنتفاع املايل من انتفاع الغري بمصنفاته. أما الحقوق املعنوية فتتيح للمؤلف اتخاذ بعض اإلجراءات 

للحفاظ عىل الرابط الشخيص بينه وبني املصنف.

وينص معظم قوانني حق املؤلف عىل أن للمؤلف أو صاحب الحقوق حق الترصيح ببعض اإلجراءات 

أو منعها فيما يتعلق باملصنف. فبإمكان صاحب الحقوق أن يحظر أو يرصح بما ييل:

استنساخ املصنف يف أشكال مختلفة، كالطباعة أو التسجيل الصوتي؛ 	■
وتوزيع نسخ من املصنف؛ 	■

وأداء املصنف علناً؛ 	■
وإذاعة املصنف ونقله إىل الجمهور؛ 	■

وترجمة املصنف إىل لغات أخرى؛ 	■
وتحوير املصنف، كتحويل رواية إىل سيناريو. 	■

ويرد رشح هذه الحقوق بمزيد من التفصيل يف الفقرات التالية.

حق االستنساخ والتوزيع والحقوق املجاورة
إن حق صاحب حق املؤلف يف منع غريه من استنساخ مصنفاته دون ترصيح منه هو الحق األسايس 

الذي يحميه الترشيع بشأن حق املؤلف. ويشكل حق مراقبة االستنساخ، سواء كان استنساخ الكتب 

من قبل النارش أو تصنيع األقراص املدمجة التي تتضمن أداء مسجالً للمصنفات املوسيقية من قبل 

منتج التسجيالت، األساس القانوني لعديد من رضوب استغالل املصنفات املحمية.

ويُعرتف بحقوق أخرى يف القوانني الوطنية لضمان احرتام هذا الحق األسايس. ويتضمن العديد من 

القوانني بالتحديد حق الترصيح بتوزيع نسخ من املصنفات. ومن الواضح أن حق االستنساخ يكون 

قليل القيمة لو لم يكن بإمكان صاحب حق املؤلف أن يرخص بتوزيع النسخ املأخوذة بموافقته. 

وينتهي حق التوزيع عادة عند بيع نسخة معينة ألول مرة أو عند نقل ملكيتها. ويعني ذلك، مثالً، 

أنه عندما يبيع صاحب حق املؤلف لكتاب نسخة من هذا الكتاب أو بنقل ملكيتها يجوز لصاحب تلك 

النسخة توزيع الكتاب مجاناً أو بيعه من جديد دون إذن من صاحب حق املؤلف.

ومن الحقوق التي تحظى باعرتاف متزايد عىل نطاق واسع والتي ترد يف معاهدة الويبو بشأن حق 

املؤلف، حق الترصيح بتأجري نسخ من بعض فئات املصنفات، مثل املصنفات املوسيقية يف شكل 
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تسجيالت صوتية ومصنفات سمعية برصية وبرامج حاسوبية. ويصبح ذلك رضورياً ملنع اختالس 

حق صاحب حق املؤلف يف االستنساخ عند ما يسهل التطور التكنولوجي لزبائن محالت التأجري 

استنساخ هذه املصنفات.

وأخرياً، تكفل بعض قوانني حق املؤلف حق مراقبة استرياد النسخ كوسيلة ملنع تراجع مبدأ املفعول 

اإلقليمي لحق املؤلف، أي أن املصالح املالية املرشوعة لصاحب حق املؤلف قد تتعرض للخطر لو لم 

يكن بإمكانه ممارسة حقوقه يف االستنساخ والتوزيع عىل أساس إقليمي.

وتشكل بعض أشكال االستنساخ للمصنفات استثناءات من القاعدة العامة ألنها ال تقتيض ترصيح 

صاحب الحقوق. وتعترب هذه االستثناءات تقييدات )انظر الصفحة 11(. وهناك مجال يدور حوله 

النقاش حالياً هو نطاق تقييد معني موجود تقليدياً يف قوانني حق املؤلف يجيز لألفراد عمل نسخة 

واحدة من املصنفات ألغراض خاصة شخصية وغري تجارية. ويتم التشكك يف استمرار إثبات هذا 

التقييد املفروض عىل حق االستنساخ بما أن التكنولوجيا الرقمية تسمح بعمل نسخ عالية الجودة 

وغري مرصح بها من املصنفات ال يكاد يمكن تمييزها عن املصنفات األصلية وهي بالتايل تنوب عن 

النسخ املرصح بها.

حق األداء العلني واإلذاعة 
والنقل إىل الجمهور واإلتاحة للجمهور

يشمل األداء العلني، يف ظل العديد من القوانني الوطنية، كل أداء ملصنف يف مكان يكون فيه 

أو يمكن أن يكون فيه جمهور أو يف مكان غري مفتوح للجمهور ولكن يكون فيه عدد كبري من 

األشخاص من خارج وسط أرسة معينة أو محيطها املبارش. ويتيح حق األداء العلني للمؤلف أو 

صاحب حق املؤلف حق الترصيح باألداء العلني الحي للمصنف مثل تمثيله يف مرسحية أو أداء جوقة 

لسيمفونية يف قاعة للحفالت املوسيقية. ويشمل األداء العلني أيضاً األداء بواسطة التسجيالت. لذا 

فإن تنفيذ تسجيل صوتي ملصنف موسيقي عرب مكرب للصوت يف محل رقص أو طائرة أو مركز 

تجاري، مثالً، يعترب أداًء علنياً.

أما حق اإلذاعة فيشمل بث األصوات أو الصور واألصوات بوسائل السلكية، سواء بالراديو أو 

التلفزيون أو األقمار الصناعية ليستقبلها الجمهور. وعندما يتم نقل مصنف إىل الجمهور توزع 

إشارة بوسائل سلكية أو ال سلكية ال يستطيع استقبالها إال األشخاص الذين يملكون األجهزة 

الرضورية لفك رموزها. ومن أمثلة النقل إىل الجمهور النقل بواسطة الكابل.

ويتمتع املؤلفون، بموجب اتفاقية برن، بالحق االستئثاري يف الترصيح باألداء العلني ملصنفاتهم 
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وإذاعتها ونقلها إىل الجمهور. وبموجب بعض القوانني الوطنية، يُستبدل حق املؤلف أو غريه من 

أصحاب الحقوق يف الترصيح باإلذاعة، يف ظل بعض الظروف، بحقهم يف الحصول عىل مكافأة 

عادلة مع أن انتشار هذا النوع من التقييد املفروض عىل حق اإلذاعة يرتاجع شيئاً فشيئاً.

وخالل السنوات األخرية، كان حق اإلذاعة واألداء العلني والنقل إىل الجمهور محل نقاش كبري. فقد 

أُثريت أسئلة جديدة نتيجة للتطورات التكنولوجية، خاصة التكنولوجيا الرقمية التي أقامت اتصاالت 

تفاعلية حيث يختار املنتفع بها املصنفات التي يرغب يف تقديمها إىل حاسوبه. وتختلف الخيارات 

فيما يتعلق بالحق الذي يجب تطبيقه عىل هذا النشاط. وتصدق معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف 

)املادة 8( عىل أن من الواجب تغطيته بحق احتكاري وصفته االتفاقية بحق املؤلفني يف الترصيح 

بإتاحة مصنفاتهم للجمهور »بما يمّكن أفراداً من الجمهور من االطالع عىل تلك املصنفات من مكان 

ويف وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه«. ويكفل معظم القوانني الوطنية تنفيذ هذا الحق كجزء من 

حق النقل إىل الجمهور وإن كان بعضها تنفذه باعتباره من حق التوزيع.

حق الرتجمة والتحوير
يشرتط يف ترجمة مصنف محمي بموجب حق املؤلف أو تحويره ترصيح من صاحب الحقوق. 

وتعني الرتجمة التعبري عن مصنف يف لغة غري اللغة املستعملة يف الصيغة األصلية. أما التحوير 

فيفهم عموماً عىل أنه تعديل مصنف إلبداع مصنف آخر، مثل تحوير رواية لصناعة فيلم أو تحوير 

كتاب مكتوب أصالً لطالب الجامعة لتكييفه مع مستوى أدنى.

وتعد الرتجمات والتحويرات أيضاً مصنفات محمية بموجب حق املؤلف. وعليه، يشرتط يف نرش 

ترجمة أو تحوير الحصول عىل ترصيح من صاحب حق املؤلف يف املصنف األصيل ومن صاحب حق 

املؤلف يف الرتجمة أو التحوير.

وكان نطاق حق الرتجمة والتحوير موضع نقاش كبري يف السنوات األخرية بسبب تزايد اإلمكانيات 

بشكل كبري فيما يتعلق بتحوير وتحويل املصنفات املعرب عنها يف نسق رقمي. وأصبح بإمكان 

املنتفع التالعب بالنصوص واألصوات والصور بسهولة ورسعة، استناداً إىل التكنولوجيا الرقمية. 

وركزت املناقشة عىل التوازن املالئم بني حقوق املؤلف يف مراقبة حصانة مصنفه من خالل الترصيح 

بتعديالت وحقوق املنتفعني باملصنف يف إدخال تغيريات تبدو جزءاً من االنتفاع العادي للمصنفات 

يف نسق رقمي.
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الحقوق املعنوية
تشرتط اتفاقية برن )املادة 6)ثانيا(( عىل البلدان األعضاء منح املؤلفني ما ييل:

الحق يف املطالبة بنسبة املصنف ملؤلفه )ويسمى أحياناً حق أبوة االخرتاع(؛  »1«

والحق يف االعرتاض عىل كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا املصنف أو كل مساس   »2«

آخر بذات املصنف يكون ضاراً برشفه أو بسمعته )ويسمى أحياناً حق الحصانة(.

وتعرف هذه الحقوق عموماً بالحقوق املعنوية للمؤلفني. وتشرتط فيها االتفاقية أن تكون مستقلة 

عن الحقوق املالية للمؤلف ويحتفظ بها املؤلف حتى بعد نقل الحقوق املالية. وتجدر مالحظة أن 

الحقوق املعنوية ال تمنح إال ألفراد املؤلفني. وبالتايل، حتى وإن كان منتج أفالم أو نارش يتمتعان 

بالحقوق املالية، مثالً، فإن املبدع الفرد وحده هو صاحب املصالح املعنوية.

التقييدات عىل الحقوق

يتمثل التقييد األول يف استثناء بعض فئات من املصنفات من الحماية بموجب حق املؤلف. فبعض 

البلدان تستثنى املصنفات من الحماية إذا لم تكن مثبتة يف شكل ملموس. فعىل سبيل املثال، تتم 

حماية مصنف يف مجال تصميم الرقصات فقط عندما تكون الحركات مدونة يف شكل عالمات 

للرقص أو مسجلة يف رشيط فيديو. ويف بعض البلدان، يستثنى نصوص القوانني وقرارات املحكمة 

والقرارات اإلدارية من الحماية بموجب حق املؤلف.

وتتعلق الفئة الثانية من التقييدات باألعمال الخاصة املرتبطة باالستغالل التي تتطلب عادة ترصيحاً 

من صاحب الحقوق والتي يمكن القيام بها دون ترصيح، يف ظروف يحددها القانون. وهناك نوعان 

أساسيان من التقييدات يف هذه الفئة أال وهما: )أ( حرية استعمال املصنفات التي ال تنطوي عىل 

التزام بدفع تعويض لصاحب الحقوق عن االنتفاع باملصنف دون ترصيح منه؛ )ب( والرتاخيص 

اإلجبارية التي تقتيض فعالً دفع تعويض لصاحب الحقوق عن االستغالل غري املرصح به.

ومن أمثلة حرية استعمال املصنفات ما ييل:

املقتطفات من املصنفات املحمية، برشط ذكر مصدر املقتطف واسم املؤلف وبرشط أن  	■
يكون نطاق املقتطف متماشياً مع املمارسة املنصفة؛
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واستعمال املصنفات للتوضيح يف األغراض التعليمية؛ 	■
واستعمال املصنفات ألغراض التقرير اإلخباري. 	■

وفيما يتعلق بحرية استعمال املصنفات لغرض االستنساخ، ترد يف اتفاقية برن قاعدة عامة 

بدالً من تقييد رصيح. وتنص املادة 9)2( عىل أن للدول األعضاء أن تكفل حرية عمل نسخ يف بعض 

الحاالت الخاصة برشط أال يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع االستغالل العادي للمصنف وأال 

يسبب رضراً بغري مربر للمصالح املرشوعة للمؤلف. وكما هو مشار إليه أعاله، يجيز العديد من 

القوانني لألفراد استنساخ مصنف واستعماله ألغراض شخصية خاصة بحتة وغري تجارية. 

غري أن سهولة عمل نسخ فردية جيدة، بفضل التكنولوجيا الحديثة، دفعت بعض البلدان إىل تقليص 

نطاق هذه األحكام، وال سيما من خالل أنظمة تتيح بعض أعمال النسخ، ولكنها أدرجت آلية لدفع 

تعويضات ألصحاب الحقوق عن األرضار امللحقة بمصالحهم املالية نتيجة االستنساخ.

وباإلضافة إىل الفئات املحددة لحرية االستعمال املحددة يف القوانني الوطنية، تعرتف قوانني بعض 

البلدان باملفهوم املعروف باإلنصاف يف االستعمال أو اإلنصاف يف املعاملة. ويتيح هذا املفهوم 

باستعمال املصنفات دون ترصيح من صاحب الحقوق، مع مراعاة عوامل مثل طبيعة االستعمال 

والغرض منه، ومنها بيان ما إذا كان االستعمال ألغراض تجارية وطبيعة املصنف املستعمل وحجم 

املصنف املستعمل بالنسبة إىل املصنف ككل واألثر املتوقع لالستعمال يف القيمة التجارية املحتملة 

للمصنف.

أما الرتاخيص اإلجبارية فتتيح استعمال املصنفات يف ظل بعض الظروف دون ترصيح من 

صاحب الحقوق ولكنها تشرتط دفع تعويض فيما يتعلق باالستعمال. وتسمى هذه الرتاخيص 

تراخيص إجبارية ألنها متاحة بموجب القانون وال ترتتب عىل ممارسة الحق االستئثاري لصاحب 

حق املؤلف يف الترصيح بأعمال خاصة. وجرت العادة عىل إعداد الرتاخيص اإلجبارية عند ظهور 

تكنولوجيا جديدة لنرش املصنفات لدى الجمهور وعندما يخىش الشارع الوطني أن يمنع أصحاب 

الحقوق تطوير التكنولوجيا الجديدة برفض الترصيح باستعمال املصنفات. ويصح ذلك بالنسبة 

لرتخيصني إجباريني تعرتف  بهما اتفاقية برن ويتيحان االستنساخ اآليل للمصنفات املوسيقية 

وإذاعتها. غري أن التشكك يف إثبات الرتاخيص اإلجبارية يزداد أكثر فأكثر، إذ توجد اليوم بدائل 

إلتاحة املصنفات للجمهور عىل أساس ترصيح من صاحب الحقوق وال سيما يف شكل إدارة جماعية 

للحقوق.
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مدة حق املؤلف

ال يستمر حق املؤلف إىل ما ال نهاية. وينص القانون عىل فرتة تكون خاللها حقوق صاحب حق 

املؤلف موجودة. وتبدأ هذه الفرتة أو املدة لحق املؤلف اعتباراً من إبداع املصنف أو تبدأ، يف ظل 

بعض القوانني الوطنية، عند التعبري عنه يف شكل ملموس. ويستمر حق املؤلف، عموماً، بعض الوقت 

بعد وفاة املؤلف. والغرض من هذا الحكم يف القانون هو تمكني ورثة املؤلف من جني فائدة مالية 

من استغالل املصنف بعد وفاة املؤلف.

ومدة حق املؤلف التي ينص عليها القانون يف البلدان األطراف يف اتفاقية برن ويف عدة بلدان أخرى 

هي عموماً مدة حياة املؤلف مضافاً إليها ما ال يقل عن 50 سنة بعد وفاته. وتحدد اتفاقية برن أيضاً 

فرتات حماية ملصنفات مثل املصنفات املجهول اسم مؤلفها واملصنفات املتأخرة عن وفاة مؤلفها 

واملصنفات السينمائية حيثما ال يمكن تحديد مدة الحماية استناداً إىل حياة مؤلف فرد. وهناك اتجاه 

يف عدد من البلدان نحو زيادة مدة حق املؤلف. وقام كل من االتحاد األوروبي والواليات املتحدة 

بتوسيع مدة حق املؤلف حتى بلغت 70 سنة بعد وفاة املؤلف.

ملكية حق املؤلف وممارسته ونقله

صاحب حق املؤلف هو، يف املقام األول عىل األقل، الشخص الذي قام بإبداع املصنف، أي مؤلف 

املصنف. ولكن ليس هذا هو الحال دائماً. فاتفاقية برن تتضمن )املادة 14)ثانيا(( قواعد لتحديد 

امللكية األصلية لحق املؤلف يف املصنفات السينمائية. وينص بعض القوانني الوطنية أيضاً عىل أنه 

عندما يقوم مؤلف بإبداع مصنف كان موظفاً لغرض إبداعه فإن صاحب العمل، وليس املؤلف، 

يكون صاحب حق املؤلف يف املصنف. بيد أن الحقوق املعنوية، كما هو مشار إليه أعاله، تعود دائماً 

إىل املؤلف الفرد للمصنف أياً كان صاحب الحقوق املالية.

وتنص قوانني العديد من البلدان عىل أن لصاحب الحقوق األصيل يف مصنف أن ينقل كافة الحقوق 

املالية إىل الغري. )أما الحقوق املعنوية، التي تعد ملكية شخصية للمؤلف، فال يمكن نقلها مطلقاً(. 

ويجوز للمؤلفني بيع الحقوق املتعلقة بمصنفاتهم إىل أفراد أو رشكات أقدر عىل تسويقها ويشار 

إىل هذه الحقوق عندئذ باإلتاوات. ويمكن أن يتم نقل حق املؤلف يف أحد الشكلني التاليني: التنازل 

والرتخيص.
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وبموجب التنازل، يقوم صاحب الحقوق بنقل حق الترصيح ببعض األعمال التي يشملها حق واحد 

أو عدة حقوق أو كافة الحقوق التي تندرج تحت حق املؤلف أو حظرها. والتنازل هو نقل حق 

املؤلف. إذاً، فإذا تم التنازل عن جميع الحقوق أصبح الشخص الذي تم التنازل لصالحه صاحب 

حق املؤلف الجديد.

ويف بعض البلدان ال يجوز قانونياً التنازل عن حق املؤلف وال يجوز إال الرتخيص. ويعني الرتخيص 

أن صاحب حق املؤلف يحتفظ بامللكية ولكنه يرصح للغري بالقيام ببعض األعمال التي تشملها 

حقوقه املالية لفرتة معينة ولغرض محدد عىل العموم. فيجوز مثالً ملؤلف رواية أن يمنح ترخيصاً 

لنارش بعمل نسخ منها وتوزيعها. ويجوز له، يف نفس الوقت، أن يمنح ترخيصاً ملنتج أفالم إلنتاج 

فيلم استناداً إىل الرواية. ويجوز أن تكون الرتاخيص استئثارية إذا وافق صاحب حق امللكية عىل 

عدم الترصيح للغري بالقيام باألعمال محل الرتخيص. أو غري استئثارية، ويعني ذلك أن صاحب حق 

املؤلف يجوز له أن يرصح للغري باألعمال ذاتها. وبخالف التنازل، ال ينطوي الرتخيص عموماً عىل 

حق الرتخيص للغري بالقيام بأعمال تشملها الحقوق املالية.

ويمكن أن يكون الرتخيص أيضاً يف شكل إدارة جماعية للحقوق. وبموجب اإلدارة الجماعية، 

يمنح املؤلفون وغريهم من أصحاب الحقوق تراخيص استئثارية لهيئة واحدة يترصف نيابة عنهم 

ملنح الترصيحات وجمع املكافآت وتوزيعها ملنع التعدي عىل الحقوق والصد عنه. وتكمن إحدى مزايا 

اإلدارة الجماعية لصالح املؤلفني يف أنه، بوجود إمكانيات متعددة الستعمال املصنفات دون ترصيح 

نتيجة للتكنولوجيا الجديدة، يكون بإمكان هيئة واحدة أن تضمن كون االستعمال عىل نطاق واسع 

يستند إىل الترصيحات التي يمكن الحصول عليها بسهولة من مصدر مركزي.

ويجوز لصاحب الحقوق أيضاً أن يتنازل عن ممارسة حقوقه كلياً أو جزئياً. فبإمكانه، عىل 

سبيل املثال، أن يعلن يف اإلنرتنت مواد محمية بموجب حق املؤلف ويرتكها مجاناً لكل من يريد 

االنتفاع بها أو يقيد التنازل عىل االستعمال غري التجاري. وتم تنظيم مشاريع تعاونية رائعة جداً عىل 

نمط يتنازل فيه املساهمون عن بعض الحقوق كما ترد يف رشوط الرتخيص املعتمدة للمرشوع، مثل 

الرتخيص العمومي الشامل. ويرتكون مساهماتهم مجاناً ليستعملها الغري ويحورها ولكن رشيطة 

أن يوافق املنتفعون الالحقون عىل رشوط الرتخيص. وتستند النماذج التجارية لهذه املشاريع أيضاً، 

بما فيها حركة الربمجيات الحرة املتخصصة يف إعداد الربامج الحاسوبية، إىل وجود حماية بموجب 

حق املؤلف ألنها ال تستطيع، بخالف ذلك، أن تفرض التزاماً عىل املنتفعني الالحقني.
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إنفاذ الحقوق

تتضمن اتفاقية برن عدداً قليالً جداً من األحكام املتعلقة بإنفاذ الحقوق ولكن تطور معايري 

اإلنفاذ الوطنية والدولية الجديدة كان هائالً خالل السنوات األخرية نتيجة لعاملنيْ رئيسينيْ أولهما 

يتعلق بتقدم الوسائل التكنولوجية إلبداع املواد املحمية واالنتفاع بها )بترصيح أو بدون ترصيح(. 

فالتكنولوجيا، خصوصاً، تسهل نقل أي معلومات موجودة يف شكل رقمي وعمل نسخ مثالية منها، 

بما فيها املصنفات املحمية بموجب حق املؤلف. أما العامل الثاني فهو تزايد األهمية املالية يف ميدان 

التجارة العاملية لحركة السلع والخدمات املحمية بموجب حقوق امللكية الفكرية. فقد أصبحت 

تجارة املواد التي تجسد حقوق امللكية الفكرية، بكل بساطة، تجارة مزدهرة عىل نطاق العالم. وتم 

اإلقرار بذلك يف معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف التي تشرتط عىل األطراف املتعاقدة أن تكفل إتاحة 

اإلجراءات املتعلقة باإلنفاذ بموجب قوانينها لكي تسمح باتخاذ إجراءات فعالة ضد أي تعدٍّ عىل 

الحقوق التي تضمنها املعاهدة، بما فيها جزاءات ملنع مزيد من التعدي أو الصد عنه.

ويشكل اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس(، الذي يتضمن 

أحكاماً تفصيالً بشأن إنفاذ الحقوق، دليالً كافياً عىل هذه الصلة الجديدة بني امللكية الفكرية 

والتجارة. وتحدد الفقرات التالية وتلخص بعض األحكام املتعلقة باإلنفاذ والواردة يف الترشيعات 

الوطنية األخرية. ويمكن تقسيمها إىل الفئات التالية: التدابري االحتياطية أو املؤقتة والجزاءات املدنية، 

والعقوبات الجنائية، والتدابري التي يتعنيّ اتخاذها عىل الحدود، والتدابري والجزاءات والعقوبات 

املتخذة ضد االنتفاع التعسفي باألدوات التقنية.

وترمي التدابري االحتياطية أو املؤقتة إىل هدفني: أوالً، منع التعديات، خصوصاً للحيلولة دون 

دخول السلع املتعدية يف قنوات التوزيع التجارية، بما يف ذلك دخول السلع املستوردة بعد إجراءات 

اإلفراج الجمركي. ثانياً، الحفاظ عىل األدلة ذات الصلة بالتعدي املزعوم. لذا يمكن أن تتمتع 

السلطات القضائية بصالحية األمر باتخاذ تدابري احتياطية دون إخطار مسبق للمتعدي املزعوم. 

وبهذه الطريقة يُمنع املتعدي املزعوم من نقل السلع لكي ال تُكتشف. وأكثر التدابري االحتياطية 

استعماالً هو البحث عن موقع املتعدي املزعوم والحجز عىل السلع املتعدية املشتبه فيها واملعدات 

املستعملة لصناعتها وجميع الوثائق ذات الصلة بها وغري ذلك من السندات املتعلقة بأنشطة التجارة 

املتعدية.

وتعوض الجزاءات املدنية عن تعرض صاحب الحقوق ألرضار مالية يتكبدها من جراء التعدي، 

عادة يف شكل تعويضات نقدية واتخاذ تدابري فعالة لردع مزيد من التعدي. وغالباً ما يتم ذلك يف 
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شكل أمر قضائي بإتالف السلع املتعدية واملعدات واألجهزة املستخدمة أساساً يف إنتاجها. وإذا كان 

هناك خطر باستمرار التعدي، يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر زجرية ضد هذا التعدي تفرض عىل 

املتعدي دفع غرامة مالية عند عدم امتثالها.

وترمي العقوبات الجنائية إىل معاقبة األشخاص الذين يرتكبون عمداً أعمال القرصنة عىل نطاق 

تجاري وإىل الصد عن مزيد من التعدي، كما هو الحال يف الجزاءات املدنية. وتفي بغرض املعاقبة 

غرامات مالية وعقوبات الحبس تتماىش مع مستوى العقوبات املطبقة عىل الجرائم املماثلة يف 

الخطورة، ال سيما يف الجرائم املتكررة.

أما التدابري التي يتعيّ اتخاذها عىل الحدود فتختلف عن تدابري اإلنفاذ املذكورة لحد اآلن ألنها 

تنطوي عىل التدابري التي تتخذها سلطات الجمارك بدالً من السلطات القضائية. وتتيح التدابري 

املتخذة عىل الحدود لصاحب الحقوق أن يلتمس من سلطات الجمارك وقف اإلفراج عن السلع 

التي يُظن أنها تتعدى عىل حق املؤلف ومنع تداولها. ويرمي ذلك إىل منح صاحب الحقوق قدراً 

معقوالً من الوقت لبدأ اإلجراءات القضائية ضد املتعدي املشتبه فيه دون التعرض الختفاء السلع 

املتعدية وتداولها بعد إجراءات اإلفراج الجمركي. ويجب عىل صاحب الحقوق )أ( أن يقنع سلطات 

الجمارك بوجود دليل ظاهر عىل التعدي؛ )ب( ويقدم بياناً مفصالً للسلع حتى يمكن التعرف عليها 

)ج( ويقدم ضماناً عىل دفع تعويض للمستورد وصاحب السلع وسلطات الجمارك إذا ثبت أن السلع 

ال تتعدى عىل حق املؤلف.

وتتضمن الفئة األخرية من األحكام املتعلقة باإلنفاذ، التي تكتيس أهمية كبرية منذ ظهور التكنولوجيا 

الرقمية، التدابري والجزاءات والعقوبات ضد حاالت سوء االنتفاع فيما يتعلق بوسائل الحماية 

التقنية. وما من وسيلة عملية، يف بعض الحاالت، ملنع النسخ سوى ما يسمى بنظام الحماية من 

النسخ أو نظام إدارة النسخ. وتستخدم هذه األنظمة أجهزة تقنية تمنع تماماً النسخ أو تجعل 

النسخة رديئة بدرجة ال تتيح استعمالها. وتستعمل الوسائل التقنية أيضاً ملنع استقبال الربامج 

التلفزيونية املجفرة باستثناء اللجوء إىل آالت فك التجفري. غري أن من املمكن تقنياً التحايل عىل 

نظامي الحماية من النسخ والتجفري. وترمي األحكام املتعلقة باإلنفاذ إىل منع تصنيع هذه األجهزة 

واستريادها وتوزيعها. وتتضمن معاهدة الويبو بشأن حق امللكية أحكاماً يف هذا الصدد. كما تتضمن 

املعاهدة أحكاماً ملنع القيام، دون ترصيح، بحذف املعلومات اإللكرتونية املتعلقة بإدارة الحقوق أو 

تغيريها أو بنرش نسخ من املصنفات التي ُحذفت منها هذه املعلومات. ويمكن معرفة هوية املؤلف أو 

صاحب الحقوق استناداً إىل هذه املعلومات أو تحتوي عىل معلومات عن رشوط االنتفاع بالعمل. وقد 

يؤدي حذف هذه املعلومات إىل تشويش األنظمة املحوسبة إلدارة الحقوق أو توزيع الرسوم.
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الحقوق املجاورة

الغرض من الحقوق املجاورة هو حماية املصالح القانونية لبعض األشخاص واألشخاص املعنوية 

ممن يساهمون يف إتاحة املصنفات للجمهور أو ينتجون مواد تتضمن، رغم كونها غري مؤهلة 

للحماية بموجب حق املؤلف يف ظل أنظمة حق املؤلف يف جميع البلدان، قدراً كافياً من اإلبداع أو 

من املهارات التقنية والتنظيمية يربر االعرتاف بحق مشاهمة لحق املؤلف. ويقدر قانون الحقوق 

املجاورة أن املنتجات الناتجة عن أنشطة هؤالء األشخاص تستحق حماية قانونية يف حد ذاتها إذ 

ترتبط بحماية مصنفات التأليف املحمية بموجب حق املؤلف. بيد أن بعض القوانني تنص بوضوح 

عىل أن ممارسة الحقوق املجاورة يجب أال تؤثر بأي شكل من األشكال  يف حماية حق املؤلف.

وتمنح الحقوق املجاورة تقليدياً لثالث فئات من املستفيدين هي:

فنانو األداء؛ 	■
ومنتجو التسجيالت الصوتية؛ 	■

وهيئات اإلذاعة. 	■

يُعرتف بحقوق فناني األداء ألن تدخلهم اإلبداعي رضوري إلحياء املصنفات السينمائية أو املوسيقية 

أو الرقصات الدرامية، مثالً، وألن لهم مصلحة يمكن إثباتها يف حماية تأويالتهم الفردية. أما حقوق 

منتجي التسجيالت الصوتية فيعرتف بها ألن مواردهم اإلبداعية واملالية والتنظيمية رضورية إلتاحة 

التسجيالت الصوتية للجمهور يف شكل تسجيالت صوتية تجارية وبسبب مصلحتهم الرشعية يف 

الحصول عىل وسائل قانونية التخاذ تدابري ضد استعمال تسجيالتهم الصوتية، سواء بعمل نسخ 

منها وتوزيعها )القرصنة( أو بإذاعتها أو نقلها إىل الجمهور دون ترصيح. ويعرتف، عىل غرار ذلك، 

بحقوق هيئات اإلذاعة بسبب دورها يف إتاحة املصنفات للجمهور ويف ضوء مصلحتها الرشعية يف 

مراقبة إرسال أو إعادة إرسال برامجها اإلذاعية.

املعاهدات. إن أول استجابة دولية منظمة للحاجة إىل منح حماية قانونية للمستفيدين من الفئات 

الثالث لحقوق املجاورة هي إبرام االتفاقية الدولية لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية 

وهيئات اإلذاعة )اتفاقية روما(، يف سنة 1961. وبخالف معظم االتفاقيات التي تأتي يف أعقاب 

القوانني الوطنية وترمي إىل تلخيص القوانني املوجودة، جاءت اتفاقية روما محاولة لوضع قواعد 

دولية يف ميدان جديد لم يكن يوجد فيه سوى قليل من القوانني الوطنية يف ذلك الحني. وكان ذلك 

يعني أن من واجب معظم الدول صياغة قوانني وسنها قبل االنضمام إىل االتفاقية.
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أما اليوم فمن املسلم به عىل نطاق واسع أن اتفاقية روما لم تعد تواكب العرص. وال بد من مراجعتها 

أو استبدالها بمجموعة جديدة من املعايري يف ميدان الحقوق املجاورة، وإن كانت أساساً إلدراج 

أحكام متعلقة بحقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة يف اتفاق جوانب 

حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس(. )ومستويات الحماية مماثلة ولكنها ليست 

نفسها(. فبالنسبة لفئتني من فئات املستفيدين، تتاح حماية مواكبة للعرص بموجب معاهدة الويبو 

بشأن األداء والتسجيل الصوتي، يف سنة 1996، إىل جانب معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف. ويجري 

العمل يف الويبو عىل معاهدة جديدة مستقلة بشأن حقوق هيئات اإلذاعة.

والحقوق املمنوحة يف القوانني الوطنية للفئات الثالث من املستفيدين من الحقوق املجاورة هي 

كما ييل )رغم أن من املمكن عدم منح كافة الحقوق بموجب نفس القانون(:

يمنح لفناني األداء حقوق ملنع تثبيت )تسجيل( أدائهم غري املثبت وإذاعته ونقله إىل  	■
الجمهور بال موافقة منهم وحق منع إعداد نسخ من األداء املثبت، يف ظل بعض الظروف. 

وقد تكون الحقوق فيما يتعلق باإلذاعة والنقل إىل الجمهور يف شكل مكافأة عادلة بدالً من 

حق املنع. ويمنح أيضاً بعض القوانني الوطنية لفناني األداء، نتيجة للطبيعة الشخصية 

إلبداعاتهم، حقوقاً معنوية يمكن ممارستها ملنع االنتفاع، دون ترصيح، بأسمائهم 

وصورهم أو إدخال تعديالت عىل أدائهم عىل نحو ييسء إىل صورته.

ويتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بحق الترصيح باستنساخ تسجيالتهم الصوتية  	■
واستريادها وتوزيعها أو حظر هذه األعمال وحق الحصول عىل مكافأة عادلة إلذاعة 

التسجيالت الصوتية ونقلها إىل الجمهور.

وتتمتع هيئات اإلذاعة بحق الترصيح بإعادة إرسال برامجها اإلذاعية وتثبيتها  	■
واستنساخها، أو حظر هذه األعمال.

وتُمنح حقوق إضافية بموجب بعض القوانني. ففي عدد متزايد من البلدان، عىل سبيل املثال، يُمنح 

منتجو التسجيالت الصوتية وفنانو األداء حق التأجري فيما يتعلق بالتسجيالت الصوتية )املصنفات 

السمعية البرصية بالنسبة لفناني األداء( ويمنح بعض البلدان حقوقاً معينة عىل اإلرسال بالكابل. 

وبموجب معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي، يتمتع كذلك منتجو التسجيالت الصوتية 

)وكذلك جميع أصاحب الحقوق عىل التسجيالت الصوتية يف ظل القانون الوطني( بحق التأجري.

وكما هو الحال بالنسبة لحق املؤلف، يتضمن كل من اتفاقية روما والقوانني الوطنية تقييدات 

عىل الحقوق. وتجيز هذه التقييدات االنتفاع باألداء والتسجيالت الصوتية والربامج اإلذاعية املحمية 
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ألغراض التعليم أو البحث العلمي أو االنتفاع الخاص واالنتفاع بمقتطفات قصرية للتقرير عن 

أحداث جارية. ويجيز بعض البلدان نفس أنواع التقييدات تفرضها قوانينها عىل الحقوق املجاورة 

فيما يتعلق بحق املؤلف، من بينها إمكانية إصدار الرتاخيص اإلجبارية. إال أن من الواجب، بناء عىل 

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي، أن تكون هذه التقييدات واالستثناءات محدودة عىل 

بعض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واالنتفاع العادي بأداء التسجيالت الصوتية وال تلحق أي 

رضر باملصالح املرشوعة ألصحاب الحقوق بال مربر.

وتبلغ مدة حماية الحقوق املجاورة بموجب اتفاقية روما 20 سنة اعتباراً من نهاية )أ( السنة التي 

تم فيها التسجيل، يف حالة التسجيالت الصوتية واألداء املدَرج يف تسجيالت صوتية؛ )ب( أو السنة 

التي تم فيها األداء، يف حالة األداء غري املدَرج يف تسجيالت صوتية؛ )ج( أو السنة التي تمت فيها 

اإلذاعة، بالنسبة للربامج اإلذاعية. بيد أن من الواجب حماية حقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت 

الصوتية، يف اتفاق تريبس ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي، ملدة 50 سنة اعتباراً من 

تاريخ التثبيت أو األداء. وبناء عىل اتفاق تريبس، يجب حماية حقوق هيئات اإلذاعة ملدة 20 سنة 

ابتداء من تاريخ الربنامج اإلذاعي. وهكذا يمنح العديد من القوانني الوطنية التي تحمي الحقوق 

املجاورة مدة أطول من الحد األدنى الوارد يف اتفاقية روما.

أما فيما يتعلق باإلنفاذ، فإن الجزاءات ضد التعدي عىل الحقوق املجاورة أو انتهاك مماثلة عىل 

العموم، للتدابري املتاحة ألصحاب الحقوق، كما ورد وصفها أعاله، أي التدابري االحتياطية أو املؤقتة 

والجزاءات املدنية والعقوبات الجنائية والتدابري التي يتعنيّ اتخاذها عىل الحدود والتدابري والجزاءات 

والعقوبات ضد حاالت سوء االستخدام فيما يتعلق باألجهزة التقنية واملعلومات املتعلقة بإدارة 

الحقوق.

وأخرياً، يجدر ذكر العالقة بني حماية الحقوق املجاورة ومصالح البلدان النامية. فمن املمكن 

حماية التعبري الثقايف، الذي ظل معظمه غري مكتوب وغري مدون يف البلدان النامية، والذي يعرف 

عموماً بالفولكلور أو أشكال التعبري الثقايف، بموجب الحقوق املجاورة باعتباره أداء بما أن 

نقله إىل الجمهور يتم غالباً من خالل تدخل فناني األداء. ويمكن للبلدان النامية أن تكفل وسيلة 

لحماية التعبري الثقايف الواسع والعريق والقيم الذي هو جوهر ما تتميز به كل ثقافة. وحماية 

منتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة تساعد أيضاً عىل وضع أساس لصناعات وطنية قادرة 

عىل نرش التعبري الثقايف الوطني يف داخل البلد أو، ربما بشكل أهم، يف األسواق الخارجية. وتربهن 

الشهرة الحالية ملا يسمى املوسيقى العاملية عىل وجود هذه األسواق. ولكن الفوائد املالية الناتجة عن 

التعبري الثقايف ال تعود دائماً إىل بلد املنشأ. وخالصة القول هي أن حماية الحقوق املجاورة تساعد 
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عىل تحقيق الهدف املزدوج الذي هو الحفاظ عىل الثقافة الوطنية وإتاحة وسائل كفيلة باالستغالل 

التجاري لألسواق الدولية.

ويتجاوز اهتمام البلدان النامية بحماية الحقوق املجاورة حماية أشكال التعبري الثقايف التقليدي 

ويدخل يف ميدان التجارة والتنمية الدوليتني. فاليوم يرتبط نطاق الحماية التي يكفلها بلد مللكيته 

الفكرية ارتباطاً وثيقاً باإلمكانية املتاحة لذلك البلد لالستفادة من التجارة الدولية الرسيعة التوسع 

للسلع والخدمات املحمية بموجب هذه الحقوق. فعىل سبيل املثال، سيؤدي التقارب بني البنى 

التحتية لالتصاالت الالسلكية والحاسوب إىل استثمار دويل يف عديد من القطاعات يف اقتصادات 

البلدان النامية، بما فيها امللكية الفكرية وستبقي البلدان التي ليس عندها التزام بحماية حقوق 

امللكية الفكرية خارج اللعبة. لذا أصبحت حماية الحقوق املجاورة جزءاً من صورة أوسع. وهي 

رشط الزم للمشاركة يف النظام الناشئ للتجارة واالستثمار الدوليني الذي سيتميز به القرن الحادي 

والعرشون.

دور الويبو

املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( منظمة دولية مخصصة لضمان حماية حقوق املبدعني 

وأصحاب حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق العالم واالعرتاف باملخرتعني ومكافأة عبقريتهم.

وتمثل الويبو، باعتبارها وكالة متخصصة لألمم املتحدة، منتدى الدول األعضاء لوضع القواعد 

واملمارسات وتوحيدها من أجل حماية حقوق امللكية الفكرية. وتوجد لدى معظم الدول الصناعية 

أنظمة عمرها قرون من الزمان. إال أن عديداً من البلدان النامية الجديدة تقوم حالياً بإنشاء 

أنظمتها للرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف. ومع تسارع عوملة التجارة خالل العقد املايض، 

تلعب الويبو دوراً رئيسياً يف مساعدة هذه األنظمة عىل التطور من خالل املفاوضة عىل املعاهدات 

واملساعدة القانونية والتقنية والتدريب يف مختلف األشكال، وال سيما يف مجال إنفاذ حقوق امللكية 

الفكرية.

وتوسع ميدان حق املؤلف والحقوق املجاورة توسعاً كبرياً إذ فتحت التطورات التكنولوجية مجاالت 

جديدة لنرش اإلبداعات عاملياً من خالل منتديات لالتصال مثل اإلذاعة بالساتاليت واألقراص املدمجة 

)CD( وأقراص الفيديو الرقمية )DVD( واإلنرتنت. وتشارك الويبو عن كثب يف النقاش الدويل 

الجاري حول صياغة معايري جديدة لحماية املؤلف يف الفضاء اإللكرتوني.
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وتدير الويبو املعاهدات الدولية التالية بشأن حق املؤلف والحقوق املجاورة:

اتفاقية برن لحماية املصنفات األدبية والفنية 	■
واتفاقية بروكسل بشأن توزيع اإلشارات الحاملة للربامج املرسلة عرب التوابع الصناعية 	■

واتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيالت الصوتية من استنساخ تسجيالتهم  	■
الصوتية دون ترصيح

واتفاقية روما لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة 	■
ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف 	■

ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 	■

وتتيح الويبو أيضاً مركزاً للتحكيم والوساطة يقدم خدمات لتسوية املنازعات التجارية الدولية 

بني األطراف الخاصة، التي تنطوي عىل جوانب امللكية الفكرية. وتشمل املسائل امُلتنازع عليها 

املنازعات التعاقدية )مثل تراخيص الرباءات وتراخيص الربامج الحاسوبية واتفاقات تعايش 

العالمات التجارية واتفاقات توزيع املنتَجات الصيدلية واتفاقات البحث والتطوير( واملنازعات غري 

التعاقدية )مثل التعدي عىل الرباءات(. ويُعرتف باملركز أيضاً اآلن كمقدم رئييس لخدمات تسوية 

املنازعات الناشئة عن تسجيل أسماء الحقول يف اإلنرتنت واالنتفاع بها بشكل تعسفي.
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مزيد من املعلومات

يتاح مزيد من املعلومات عن كافة جوانب حق املؤلف والحقوق املجاورة يف موقع الويبو 

اإللكرتوني ويف طائفة من منشورات الويبو. ويمكن تنزيل العديد من هذه املنشورات مجاناً.

ملوقع الويبو   www.wipo.int

لنصوص كاملة من جميع املعاهدات التي تنظم حماية   www.wipo.int/treaties
امللكية الفكرية.   

لرشاء املنشورات من مكتبة الويبو اإللكرتونية.    www.wipo.int/ebookshop
ومن هذه املنشورات ما ييل:   

“امللكية الفكرية: أداة فعالة يف التنمية االقتصادية” بقلم الدكتور كامل إدريس،  	■
املنشور رقم 888

وكتيب الويبو بشأن امللكية الفكرية: السياسة والقانون واالنتفاع، املنشور رقم 489. 	■

	واإلدارة الجماعية لحق املؤلف والحقوق املجاورة، املنشور رقم 855.  	■

	ودليل املعاهدات بشأن حق املؤلف والحقوق املجاورة التي تديرها الويبو ومرسد  	■
مصطلحات حق املؤلف والحقوق املجاورة، املنشور رقم 891.

ودليل عن استقصاء املساهمة االقتصادية للصناعات القائمة عىل حق املؤلف، املنشور رقم  	■
.893

ودليل الويبو حول تراخيص حق املؤلف والحقوق املجاورة، املنشور رقم 897.  	■

لتنزيل املنشورات مجاناً. ومنها ما ييل:   www.wipo.int/publications

معلومات عامة عن الويبو، املنشور رقم 400. 	■
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من الفنان إىل الجمهور: كيف يمكن أن يستفيد املبدع واملستهلك من حق املؤلف والحقوق  	■
املجاورة ونظام اإلدارة الجماعية لحق املؤلف، املنشور رقم 922. 

وتتاح إحاالت إىل املواقع اإللكرتونية للمكاتب الوطنية للملكية الفكرية يف العنوان التايل:

www.wipo.int/new/en/links/addresses/ip/index.htm
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www.wipo.int  :ملزيد من املعلومات االتصال بالويبو عىل العنوان التايل

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O.Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

الهاتف:
+41 22 338 91 11

الفاكس:
+41 22 733 54 28
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