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 الكممات المفتاحية:

 _حّؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة _الممكية الصناعية والتجارية _الممكية الفنية واألدبية _الممكية الفكرية
 .الممكية الفكرية _أىميةالمنظمة العالمية لحماية الممكية الفكرية الممكية الفكرية_ نشأت حماية

 
 الممخص:

تصوف حّؽ المخترع، وتحمي حقوقو تجاه اآلخريف، وىي تعبير نما الممكية الفكرية  ىي حؽ مصوف 
إلبداع الفكري المفرغ القواعد القانونية المقررة لحماية اوىي وتنامى عمى ضوء التطور وحاجات العالـ، 

 .بية لممشاريع الصناعية والتجارية، أو حماية العناصر األدضمف مصنفات
دورًا  كونيا تمعب الممكية الفكريةبحماية  العالمي لحقوؽ اإلنسافيف واإلعالف الدساتير والقوانقد اىتمت 

ح ُيولى لو االىتماـ مف طرؼ  ،في تنشيط االقتصاد العالمي، وما يحققو مف إيرادات مالية ىامة وأصب
 عمماء االقتصاد والسياسة واالجتماع والتربية والقانوف.

 
 األهبداف التعميمية:

كوف الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه  مية يجب أف ي  الوحدة التعمي
 

 .إدراؾ أىمية حماية الممكية الفكرية 
 تعريؼ الممكية الفكرية ومجاؿ تطبيقيا. 
  المراحؿ التي مرت بيا الممكية الفكريةبياف.  
  القواعد القانونية المقررة لحماية اإلبداع الفكريمعرفة.  
  نشأة الحماية الفكريةمعرفة. 

 
 
 

  

 

 الوحبدة التعميمية األولى

 الفكريةمقبدمة في الممكية 
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 :تعريف الممكية الفكرية
وتحمي  ،ىي حّؽ مصوف تصوف حّؽ المخترع

حقوقو تجاه اآلخريف، وىي تعبير نما وتنامى 
وقد أصبحت  ،عمى ضوء التطور وحاجات العالـ

اإلبداع، النماذج  تعني حاليًا حماية االختراع،
 الصناعية، العالمات التجارية، األدوية البشرية،

والحيوانية، الطب الشعبي، األدوية الزراعية 
 إلخ( .....الفمكموراألزىار،  األشجار، البذور،

الممكية الفكرية بوجو عاـ، ىي القواعد القانونية و 
المقررة لحماية اإلبداع الفكري المفرغ ضمف 

  حماية  ، أو(واألدبيةمصنفات )الممكية الفنية 
طائفتيف:  إلىوىي تنقسـ بوجو عاـ  ،ية الصناعية(العناصر األدبية لممشاريع الصناعية والتجارية )الممك

 الممكية الفنية، أو األدبية )حّؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة(، والممكية الصناعية والتجارية.
 

 :نشأة فكرة الحماية
دفعت والتي فكرة الحماية بعد قياـ الثورة الصناعية في أوروبا وأثرىا الواسع في دوؿ العالـ، أت نشوقد 

 أوحماية حقوؽ الصناعييف والتجار والمبدعيف لما يممكوف مف مخترعات لتفاقيات اىذه الدوؿ إلى وضع 
وأخذت  ،منتجات أو صناعات يتعامموف بيا، وأخذت الدوؿ األخرى تنضـ إلى ىذه االتفاقيات وااللتزاـ بيا

  .تضع التشريعات القانونية لمكاتب الحماية المنظمة فييا
/ أبرمت في باريس اتفاقية مف قبؿ اتحاد باريس لحماية الممكية الصناعية دعيت 1883/ففي عاـ  -

 ./1924إلييا سوريا في عاـ / توقد انضم ،)اتفاقية باريس(
/ أبرمت في مدريد بإسبانيا اتفاقية لقمع بيانات تصدير السمع الزائفة والمضممة دعيت 1891وفي عاـ / -

 / أيضًا. 1924إلييػا سوريا في عاـ / توقد انضم ،)اتفاقية مدريد(
بيف فرنسا وسورية  3/6/1942/ انضمت سورية إلى االتفاؽ المعقود بتاريخ 1942وكذلؾ في عاـ / -

 ولبناف القاضي بانتقاؿ مكتب حماية الممكية الصناعية والتجارية والفنية إلى الحكومتيف السورية والمبنانية.
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في سورية يتضمف إحداث مكتب  2/9/1945/ تاريخ 20عي رقـ /ثر ذلؾ صدر المرسوـ التشريأوعمى 
وقد أتبع ىذا المكتب إلى وزارة االقتصاد في حينػو. كما  ،حماية الممكية التجارية والصناعية في سورية

/ الناظـ ألعماؿ حماية الممكية التجارية 9/10/1946/ تاريخ 47صدر المرسوـ التشريعي رقـ /
 والصناعية.

 

 :ة الفكرية في البدساتير والقوانين العالميةحقوق الممكي
حددت الدساتير والقوانيف واإلعالف وقد      

العالمي لحقوؽ اإلنساف، الحقوؽ التي يتمتع بيا 
و في التممؾ و في الحياة وحقّ )حقّ  اإلنساف منيا:

و والعمؿ والتنقؿ والتقاضي والتعبير عف الرأي وحقّ 
نفسو وسالمة في الحرية والمساواة والدفاع عف 

 إلخ(.....جسمو
ىذه  الحقوؽ المالية المتعمقة بالذمة أىـّ  عدّ وتُ      

 إلى ـالحقوؽ، وكانت إلى عيد ليس ببعيد تقس
 قسميف أساسييف: 

  الحقوؽ الشخصية التي تعطي اإلنساف إمكانية
العينية التي  الحقوؽو  إلزاـ شخص ما أف يؤدي عماًل أو يمتنع عف القياـ بعمؿ لصالح ىذا اإلنساف.

حّؽ الممكية  عدّ ويُ  ،تعطي اإلنساف سمطة مباشرة عمى شيء معيف تمكنو مف االستفادة مف ىذا الشيء
 أوسع الحقوؽ العينية مدى وشمواًل.  عدّ أوضح مثاؿ عمى الحقوؽ العينية والذي يُ 

ىذه و ييا بعض القوانيف بالحقوؽ األدبية، وتسمّ  ثـ ظير نوع جديد مف الحقوؽ ىو: الحقوؽ الفكرية،
يا جاءت وليدة لمعوامؿ والوسائؿ الحضارية االقتصادية الحقوؽ لـ تكف معروفة في الشرائع القديمة ألنّ 

تشجيع االختراع واإلبداع وحماية حقوؽ المخترعيف والمبدعيف في  ىاالحديثة، وكاف اليدؼ مف إقرار 
 ستغالليػػا.ومنع اآلخريف مف التعدي عمى ىذه الحقوؽ والمزاحمػػة في ااستثمار ثمرات تفكيرىـ وابتكارىـ 
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 :المنظمة العالمية لحماية الممكية الفكرية
 

ونظرًا ألىمية حقوؽ الممكية الفكرية تأسست ليا      
منظمة دولية ىي المنظمة العالمية لحماية الممكية 

الفكرية ويمكف تصنيؼ حقوؽ الممكية ، ((WIPOالفكرية 
 في زمرتيف:

وتتمثؿ في حقوؽ المخترع  ،حقوؽ الممكية الصناعية -1
وحقوؽ التاجر عمى العالمة الفارقة  ،عمى اختراعو

وحقوؽ الصانع عمى الرسوـ والنماذج  ،التجارية
 ومنع المنافسة غير المشروعة.  ،الصناعية

 حقوؽ الممكية األدبية والفنية وتتمثؿ في:  -2
  وسائر  ،محف عمى ألحػانووحقوؽ الم ،حقوؽ المؤلؼ

 واألعماؿ الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية. ،المصنفات األدبية والفنية
 ،الغير مف الناس ىالعقؿ والفكر وكيفية نشرىا وتوزيعيا عم تطور نطاؽ المؤلفات مع تطور مظاىروقد 
الصناعية التي قد تتضمف في طياتيا اآللي وجانب مف التصميمات والرسوـ  فييا برامج الحاسب تفدخم
يحمي المؤلؼ أف لممؤلؼ. فحّؽ المؤلؼ  اً حقّ  بحسبانيامف الحماية  اإلبداع يتطمب نوعاً  مف جانباً 

عادة الطبع وأعماؿ التقميد غير المشروعة األصمي وسائميا  والتي انتشرت وتطورت ،ضد أعماؿ النسخ وا 
وترتبط بو حماية  ،وتشمؿ حماية حّؽ المؤلؼ ،يورمجال ىوطرؽ نسخيا وبيعيا أو عرضيا ونشرىا عم

فحّؽ المؤلؼ مصطمح يصؼ ، الحقوؽ المجاورة لو مثؿ حقوؽ المؤديف والمنظمات اإلذاعية والبث
المصنفات  كؿّ  مصنفاتيـ األدبية والعممية والفنية. ويشمؿ حّؽ المؤلؼ الحقوؽ الممنوحة لممبدعيف في
وبرامج  ،والصحؼ ،المرجعية والمصنفات ،والمسرحيات ،وقصائد الشعر ،األدبية والعممية، مثؿ الروايات

وتصميـ الرقصات، والمصنفات الفنية،  ،والقطع الموسيقية ،واألفالـ ،الحاسب اآللي وقواعد البيانات
 .)لحذؼ ىذه الجممة(وبرامج الحاسب اآللي
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 :حق المؤلف
وتنقسـ حقوؽ المؤلؼ التي ىي محؿ لمحماية 

وحقوؽ مالية مف  ،أدبية مف ناحيةإلى حقوؽ 
  .ناحية ثانية

غير  األعماؿ حماية حّؽ المؤلؼ متاحة لكؿّ و 
النظر عف جنسية  المنشورة والمنشورة بغّض 

 . ومع ذلؾ فإفّ توأو إقام والمؤلؼ أو موطن
تمثؿ فكرة ىامة في نطاؽ  صنؼعممية نشر الم

  .المؤلؼحّؽ  قانوف حماية
الواليات المتحدة األمريكية تخضع األعماؿ  فيف

   مكتبة الكونجرسفي المنشورة لنظاـ اإليداع 
النشر تحدد  فسنة ،حّؽ المؤلؼ ىونشر العمؿ قد يؤثر عمى الحدود أو القيود المفروضة عم األمريكي.

 .المعمومة فترة الحماية المقررة لحّؽ المؤلؼ بالنسبة لألعماؿ غير المعمومة وشبو
مف آؿ إلييـ ىذا  ىوتظؿ الحماية إل ،مدة حياتويمة األصؿ يتمتع صاحب حّؽ المؤلؼ بالحماية ط وفي

القانوني الناقؿ ليـ ىذا الحّؽ مدة معينة مف الزمف تقدر  أو التصرؼ الحّؽ سواء كاف ذلؾ بسبب الوفاة،
  .التشريع األمريكي يجعؿ تمؾ المدة سبعيف عاماً  ومع ذلؾ فإفّ  .في الغالب بمدة خمسيف سنة

 مفالفكرية يكتسي أىمية بالغة مف حيث كونو يتعمؽ بمسألة حساسة وخطيرة، ويزيد  الممكيةموضوع و 
الشيء الذي  واالبتكارات،أىمية الموضوع التطورات اليائمة الحاصمة في مجاالت تكنولوجيا المعمومات 

التي تولييا  األىمية وتزداد وفعالة. سيمةمتطورة لتبادؿ المعرفة بطرؽ ينجـ عنو ظيور وسائؿ جديدة و 
وما يحققو  ،في تنشيط االقتصاد العالمي يمعبومف الدور الذي  لمجاؿ الممكية الفكرية انطالقاً  الدوؿ حالياً 

ولى موضوع الممكية الفكرية مف خالؿ االىتماـ الذي أصبح يُ  أىميةظيرت  كما مالية ىامة.إيرادات مف 
 والسياسة واالجتماع والتربية والقانوف. االقتصادلو مف طرؼ عمماء 
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 :أهمية الممكية الفكرية
الصناعية بموضوع الحقوؽ الممكية الفكرية، عمى المستوى العممي والعممي فوضعت  الدوؿاىتمت  وقد
 بحقوؽاالىتماـ  فإفّ  وعميواألبحاث والكتب، وفتحت لو البرامج الدراسية في الجامعات والمعاىد.  فيو

تسيره اآللة  متطورالممكية الفكرية قد أصبح ضرورة وطنية ممحة، خاصة في ظؿ عصر زراعي تجاري 
 وتحكمو التكنولوجيا.

إلى تقسيـ دوؿ المعمور إلى  أدىالتفاوت بيف الدوؿ في امتالؾ الحقوؽ الفكرية، قد  يخفى أفّ  وال
متطورة وأخرى تحت التطور وثالثة متخمفة،  دوؿمجموعات متفاوتة في مضمار التقدـ والتخمؼ، فيناؾ 

مقدار ما تممكو مف الحقوؽ الفكرية، فالتفاوت في امتالؾ ىذه  عمىبؿ قد أصبح تحديد قوة الدولة، يعتمد 
درجة اإلنتاج وجودتو ومستوى الدخؿ القومي، وكذلؾ عميو تفاوت شديد في  يترتبالحقوؽ بيف الدوؿ، 

أكبر مف ىذه  صوت الدولة يعمو أكثر فأكثر كمما امتمكت قدراً  عف أفّ  الفرد. فضالً  معيشةمستوى 
 .الحقوؽ
القوانيف المنظمة ليذه  إلى سفّ  الدوؿاألىمية المتزايدة لحقوؽ الممكية الفكرية، قد دفعت  أفّ  ويالحظ

 .القانوفت مف أحدث فروع الحقوؽ حتى غد
وبالرغـ مف أّف النظاـ الدولي لمممكية الفكرية يرجع في قدمو إلى أواخر القرف التاسع عشر إال أّف إقحاـ 
عادة  مسائؿ الممكية الفكرية ضمف نطاؽ مسائؿ التجارة الدولية أدى إلى ثورة حقيقة في حقؿ تنظيـ وا 

ذلؾ فحسب، بؿ فتح الباب أماـ منازعات غير مسبوقة  تنظيـ وتفعيؿ تشريعات الممكية الفكرية، ليس
ازدادت حدتيا مع التطورات المتسارعة في ميداف تكنولوجيا المعمومات ودخوؿ العالـ مقدمات العصر 
الرقمي وتحديدًا ما أحدثو االنترنت مف تغيرات دراماتيكية في مياديف تبادؿ المعمومات وصور ىذا التبادؿ، 

 ومصنفات رقمية جديدة.  وفي حقؿ إيجاد أنماط
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 :أقسام الممكية الفكرية
، ىي القواعد القانونية المقررة لحماية اإلبداع الفكري المفرغ ضمف مصنفات 1الممكية الفكرية بوجو عاـ و 

حماية العناصر األدبية لممشاريع الصناعية والتجارية )الممكية  أو ،(واألدبيةمدركة )الممكية الفنية 
الممكية الفنية أو األدبية )حّؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة(، والممكية لى طائفتيف: إوىي تنقسـ  ،الصناعية(

 الصناعية والتجارية.
اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ  أما ،والفنية األدبيةفي الممكية  األساسُتعّد اتفاقية برف حجر و 

لمعديد مف التعديالت  األخرىلممكية الصناعية، وقد خضعت ىي في ا األساسحجر ُتعّد ف 23/3/1883
منيا ( 3)اتفاقية  (14)توجد  -بس الدولية يعدا اتفاقية تر  -، والى جانبيا 1971آخرىا تعديؿ باريس 

( 2)و ،في حقؿ النماذج الصناعية( 3)في حقؿ العالمات التجارية، و) 4(في حقؿ براءات االختراع، و
 ولمبي.وواحدة خاصة بالشعار األالجديدة، النباتات  أصناؼف أنشأ، وواحدة بشفي حقؿ عالمات الم

عبر  بقي مستقالً  شؽّ  كؿّ  أفّ  إالنشوء تنظيـ الممكية الفكرية بشقييا في القرف التاسع عشر،  أفّ  رغـو 
اقيتا اتف أنشأتيما)اتحاد برف لحقوؽ المؤلؼ، واتحاد باريس لمممكية الصناعية( المذيف  ،اتحاد خاص بو
بقي حتى ستينات القرف فقد  ،بشكؿ شموليالمنفذ لقواعد الممكية الفكرية  اإلطار وأمابرف وباريس، 

( 1967)نشأت عاـ  أف إلى ،(بمكاتب الممكية الفكرية )مكاتب براءات االختراع مثالً  المنصـر محصوراً 
المتحدة  األمـوكاالت ىيئة  إحدى وأصبحت ،(وايبو) في استوكيولـ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

 الجية الدولية التي تدير سائر اتفاقيات الممكية الفكرية، وأصبحت، 17/12/1974المتخصصة في 
النموذجية التي تصدر عف  اإلرشاديةىذه المنظمة ذاتيا والقوانيف  إنشاءاتفاقية  طبعاً  إليياوالتي يضاؼ 

اذ التدابير التشريعية لحماية الممكية الفكرية، كقانوف تونس فرؽ الخبراء فييا لمساعدة الدوؿ النامية في اتخ
 . (1976)النموذجي لعاـ 

والى جانب الوايبو ىناؾ دور محصور لمنظمة اليونسكو العالمية في حقوؿ الفف والثقافة والمعبر عنو 
ه االتفاقية ال ، لكنو دور غير فاعؿ في ظؿ أحكاـ ىذ1952بإدارتيا لالتفاقية العالمية لحّؽ المؤلؼ لعاـ 

 تتجاوز ما ىو مقرر في االتفاقيات التي تديرىا الوايبو. 

                                                        
 ،بيروت 2001 ،منشورات اتحاد المصارؼ العربية 1ط ،قانوف الكمبيوتر ،الكتاب األوؿ ،موسوعة القانوف وتقنية المعمومات ،يونس عرب -انظر 1
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ويرجع كثير مف الباحثيف تاريخ نشأة حّؽ المؤلؼ إلى تاريخ اختراع الطباعة في أوروبا في القرف الخامس 
عشر، ويعدوف اختراع الطباعة في أوروبة عمى يد الطابع األلماني )يوىاف غوتنبرغ( نقطة تحوؿ في 

 .2ريخ الممكية الفكرية وحمايتياتا
والمراد بالتأليؼ كّؿ ما ينطوي عمى عمؿ إبداعي أيًا كانت درجتو مف األىمية، ومف أمثمة التأليؼ الشعر، 
القصة القصيرة، الرواية، كممات األغاني، برامج الحاسوب، التأليؼ الموسيقي..إلخ. ويرتبط بالتأليؼ 

ىذه الحقوؽ أي عمؿ ينشأ أو يتفرع عف التأليؼ األصمي، ومف حقوؽ مجاورة لحقوؽ التأليؼ، وتشمؿ 
 أمثمة ذلؾ حّؽ األداء في التمثيؿ أو الغناء أو العزؼ....

( قانوف حّؽ المؤلؼ 1910(آذار عاـ)8وفيما يتعمؽ بقوانيف حّؽ المؤلؼ في سورية فقد صدر في)
يتـ تطبيقو بالشكؿ األمثؿ نظرًا  العثماني، وقد طبؽ في كؿ مف سورية ولبناف وفمسطيف، وىو قانوف لـ

 لمظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي مرت بيا المنطقة.
، والذي تضمف الباب 17/10/1924( تاريخ 2385حتى صدر قرار المندوب السامي الفرنسي رقـ )

( تاريخ /س192السابع منو حماية الممكية الكتابية والفنية. ثـ صدر قرار المندوب السامي رقـ )
 . 2/3/1914، بتطبيؽ أحكاـ البروتوكوؿ اإلضافي التفاقية "برف" المعدلة بتاريخ 31/7/1925

، أصبحت اتفاقية 28/6/1934/ؿ.ر( الصادر بتاريخ 141كما أّنو بموجب قرار المندوب السامي رقـ )
 .24/12/19333مطبقة اعتبارًا مف  2/6/1928برف المعدلة في روما بتاريخ 

 
المتعمؽ بشأف تنظيـ حماية  9/10/1946تاريخ  (47)صدر المرسوـ التشريعي رقـ ( 1946)عاـ في و 

ويشمؿ ىذا القانوف  ،30/4/1980تاريخ  (28)ؿ بالقانوف رقـ دّ الممكية التجارية والصناعية، ولكنو عُ 
 ًا ابتكارًا كؿّ اختراعًا صناعي عدّ و يُ وأوضحت المادة األولى مف ىذا القانوف بأنّ  ،تنظيـ براءات االختراع
أو اكتشاؼ طريقة جديدة لمحصوؿ عمى إنتاج صناعي قائـ أو نتيجة صناعية  ،إنتاج صناعي جديد

مف يبتكر اختراعًا صناعيًا يكوف  أو الوصوؿ إلى تطبيؽ جديد بطريقة صناعية معروفة، ولكؿّ  ،موجودة
ويمنح شيادة اختراع، وحددت المادة الثانية منو مدة حماية شيادة االختراع  ،لو وحده الحّؽ في استغاللو

                                                        
 .19ص  ،دوف تاريخ ،األردف ،مكتبة دار الثقافة ،المؤلؼ ووسائؿ حمايتوحّؽ المؤلؼ، النماذج المعاصرة لحّؽ  ،نواؼ كنعاف - 2

 ،11،12ع ،بحػث منشػور فػي مجمػة المحػاموف ،حماية حقوؽ المؤلؼ في التشػريع السػوري والحقػوؽ المتعمقػة بيػا ،ف غانـالمحامي ياسي انظر: - 3
 .1220/ـ ص2000سنة / ،65س
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منو شروطًا لكي ُتعّد الشيادة  (3)( تبدأ مف تاريخ إيداع المحضر، وحددت المادة اً عشر عام ة)خمس
 الفنية.. واقتصر حمايتو لمممكية التجارية والصناعية، وخال مف أّي إشارة لحماية الممكية األدبية و اختراعاً 

( منو عمى 89(، والتي تنّص المادة )1949(أيار عاـ )18إلى أف صدر القانوف المدني السوري بتاريخ )
 ."الحقوؽ التي ترد عمى شيء غير مادي تنظميا قوانيف خاصة "أّف: 

 ،وتشمؿ الممكية األدبية والفنية ،( مف القانوف المدني السوري بالممكية الفكرية89وقد تكفمت المادة )
وتشمؿ براءات االختراع  ،الممكية الصناعية ، كما تشمؿوتبحث في حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة ليا

والرسوـ والنماذج الصناعية والعالمات التجارية واألسماء والعناويف التجارية ودالالت المنشأ الجغرافي 
 .والدوائر المتكاممة

 
ذا كانت حقوؽ المؤلؼ ال تدخؿ ضمف األشياء الم و يجب التفريؽ بيف األشياء غير المادية وبيف ادية فإنّ وا 

الحقوؽ التي يمكف أف تكوف ىذه األشياء محاًل ليا، مثاؿ، حّؽ الممكية أو االنتفاع والممكية األدبية أو 
وتدخؿ ضمف زمرة األمواؿ،  ،ُتعّد مف قبؿ الحقوؽالتي الفنية أو الصناعية التي تقع عمى ىذه األشياء 

 ؟.حقوؽ المؤلؼ مااًل منقواًل أواًل في نظر الُمشّرع السوري ولكف ىؿ ُتعدّ 
 

إنما قصد مف وراء ذلؾ اإلشارة إلى  ،مف القانوف المدني (89)المادة  والُمشّرع السوري عندما أورد نّص 
فّ  ،حقوؽ الممكية األدبية والفنية والتجارية  .أمر تنظيميا متروؾ إلى قوانيف خاصة وا 

األدبية والفنية خارج إطار الحماية القانونية مدًة تقارب ثالث سنوات، اعتبارًا مف وبذلؾ أصبحت الممكية 
( 148( حتى صدور قانوف العقوبات الصادر بالمرسوـ التشريعي رقـ )47تاريخ صدور المرسوـ رقـ )

، حيث تضمف الفصؿ السابع منو في الممكية األدبية والفنية. وقد احتوى بعض 22/6/1949تاريخ 
 : ما يميالتي نّصت عمى  (708)المادة  د التي تعاقب عمى سرقة المصنفات األدبية والعممية. ومنياالموا
خطيًا كالكتب  إنتاج فكري ميما كانت قيمتو سواء أكاف أثرًا أدبيًا أو فنيًا في ىذا الفصؿ كؿ   عدّ "ويُ 

أـ بالحركة كالرقص والتمثيؿ  كالموسيقى،أـ صوتيًا ، أـ شفويًا كالخطب والمحاضرات ،والكراريس والجرائد
التي نّصت  (709)المادةكذلؾ و . أـ صناعيًا كالبناء والنحت والرسـ والنقش والسينما والتصوير، الصامت

 في الفصؿ" ةكأثر أدبي أو فني عند تطبيؽ األحكاـ المذكور  عدّ "يُ عمى أّنو: 
 
 

9 



 .قوؽ منشئ األثر األصميأ ػ الترجمة والتكييؼ والتيذيب والنقؿ عمى أال تمس ح
 .ب ػ مجموعة القطع المنتخبة ومجموعات اآلثار التي يكسبيا جمعيا بمؤلؼ واحد صيغة معينة

ج ػ نقؿ الخطب والمحاضرات ودروس األساتذة وكؿ تعبير شفوي عف الفكر سواء بالكتابة أو باآلالت 
 .الناطقة

 .شخص حّؽ نشرىا أو نقميا مباشرة ؿّ د ػ نقؿ نصوص المخطوطات القديمة ونشرىا عمى أف يكوف لك
 

 :حماية الممكية الفكرية في سوريا
 (.1886ـ، صدقت سورية عمى اتفاقية برف عاـ )3/12/1951( تاريخ 2وبموجب األمر العسكري رقـ )

(، 1973كانوف الثاني عاـ ) 31وفضاًل عف ذلؾ صدر الدستور الدائـ لمجميورية العربية السورية بتاريخ 
بنص صريح لحماية حقوؽ المؤلفيف، وضمَّف ذلؾ في الفصؿ الثالث بعنواف: "المبادئ حيث جاء 

( عمى أف تحمي الدولة حقوؽ المؤلفيف والمخترعيف التي 24/2التعميمية والثقافية"، حيث نّصت المادة )
 تخدـ مصالح الشعب.

وأفرد ىذا القانوف  (،1949( تشريف األوؿ )8( بتاريخ )53ثـ صدر قانوف المطبوعات السوري رقـ )
 .4الفصؿ الثاني منو لحماية حقوؽ المؤلؼ

(، وىو التشريع الناظـ لحماية 1949( لعاـ )148وبذلؾ بقي الفصؿ السابع مف المرسوـ التشريعي رقـ )
 .5(2001( لعاـ )12الممكية األدبية والفنية، حتى صدور القانوف رقـ )
ة العالمية لمممكية الفكرية )الوايبو( في استوكيولـ بتاريخ وكذلؾ انضمت سورية إلى اتفاقية إنشاء المنظم

14/7/19676. 
بقيت حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة محكومة بيذه التشريعات والنصوص القانونية المتفرقة، وقد بذلت 

في جيود كبيرة مف الجيات المعنية، وخاصًة وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب، باإلضافة إلى الميتميف 
ىذا المجاؿ مف باحثيف ومحاميف، وأصحاب حقوؽ، الذيف دعوا بشكؿ كبير إلى ضرورة إصدار قانوف 
خاص بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، عمى غرار باقي الدوؿ في الوطف العربي والعالـ، وقد تكممت 

                                                        
ـ فػي كميػة 17/6/2008أطروحػة أعػدت لنيػؿ درجػة الػدكتوراه، نوقشػت بتػاريخ  ،المالي لممؤلؼحّؽ الحماية المدنية لم ،منصور الصرايرة انظر: - 4

 .42ص  ،جامعة حمب ،الحقوؽ

 /.2001/ الجزء األوؿ لعاـ /11العدد / ،نشر في الجريدة الرسمية - 5

 .43سابؽ، ص  مرجع ،منصور الصرايرة انظر: - 6
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، رغـ أّنو 20017شباط عاـ  27( تاريخ 12جيودىـ بالنجاح بصورة قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ رقـ )
ُيعّد متواضعًا جدًا إذا ما قارّناه بالقوانيف العربية والعالمية األخرى المختصة بحماية حقوؽ المؤلؼ 
والحقوؽ المجاورة، فقد وضع ىذا القانوف عمى عجؿ، ولـ تتـ دراستو بشكؿ كاٍؼ قبؿ إقراره وصدوره، 

غفالو لمعديد مف األحكاـ الخاصة بحّؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، كما  األمر الذي أدى إلى قصوره وا 
احتوى عمى العديد مف المواد التي تـّ نقميا مف قوانيف حقوؽ المؤلؼ لعدد مف الدوؿ العربية األخرى، ومف 

 نّص االتفاقية العربية لحماية حقوؽ المؤلؼ.
ثر صدور ىذا القانوف، سارعت سورية إلى االنضماـ إلى ركب حماية حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة،  وا 
عمى الصعيديف العربي والدولي، وانضمت إلى العديد مف االتفاقيات المنظمة لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ 

 عالـ، نذكر منيا: المجاورة، أسوة بغيرىا مف الدوؿ الشقيقة في الوطف العربي والدوؿ األخرى في ال
(، 1886. واتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية والفنية لعاـ )8االتفاقية العربية لحماية حقوؽ المؤلؼ

. واتفاقية روما لعاـ 9(1979(، والمعدلة عاـ )1971وتكمالتيا وتعديالتيا وفؽ وثيقة باريس لعاـ )
. واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية 10اإلذاعة ( لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت وىيئات1961)

 .11(1967( تموز عاـ )14لمممكية الفكرية، الموقعة في استوكيولـ بتاريخ )
أما بالنسبة لمعاىدتي الوايبو بشأف حّؽ المؤلؼ، واألداء والتسجيؿ الصوتي )معاىدتي االنترنت(، فمـ 

 تنضـ سورية بعد إلى ىاتيف االتفاقيتيف.
 

  

                                                        
( تاريخ 1335، وتـ تعديؿ ىذه التعميمات، بالقرار رقـ )4/9/2001( تاريخ 1275)صدرت التعميمات التنفيذية ليذا القانوف، بالقرار رقـ  - 7

31/8/2002. 

المالي لممؤلؼ حّؽ : منصور عبد السالـ الصرايرة، الحماية المدنية لمانظر. و 2001تموز عاـ  9( تاريخ 16بموجب المرسـو التشريعي رقـ ) - 8
 .2ىامش رقـ 33في النظاـ القانوني األردني، مرجع سابؽ، ص

 . 2004كانوف الثاني عاـ  29( تاريخ 8بموجب المرسـو التشريعي رقـ ) - 9
 .2005أيموؿ عاـ  11( تاريخ 74بموجب المرسـو التشريعي رقـ ) - 10
 . 2004أيار عاـ  30( 16بموجب القانوف رقـ ) - 11

11 



 :(21) المؤلف رقمحّق  قانون
( تسعة فصوؿ تحتوي خمسيف مادة. وتضّمف الفصؿ األوؿ 12) حّؽ المؤلؼ رقـ وقد تضّمف قانوف

تعاريؼ، حيث عّرؼ المؤلِّؼ بأّنو: مف ينشر المصنؼ منسوبًا إليو سواء بذكر اسمو عمى المصنؼ، أـ 
بأية طريقة أخرى بما في ذلؾ استعمالو اسمًا مستعارًا. إال إذا قاـ الدليؿ عمى غير ذلؾ، وعّرؼ المصنؼ 

معرفي الذي يحمؿ إنتاجًا أدبيًا أو عمميًا أو فنيًا مبتكرًا. ميما كاف نوعو أو أىميتو أو طريقة بأّنو الوعاء ال
 التعبير فيو أو الغرض مف تصنيفو.

وعّرؼ فناني األداء، وىـ الممثموف والعازفوف والمغنوف والراقصوف والمنشدوف وغيرىـ مف الذيف يؤدوف 
و إيصالو بأسموب مباشر أو غير مباشر إلى الجميور، أو عماًل فنيًا مف مصنفات أدبية أو فنية، أ

استخراج نسخ أو صور منو أو مف أي جزء مف أجزائو يمكف قراءتيا أو سماعيا أو رؤيتيا أو أداؤىا. 
 وعّرؼ حّؽ ممكية المؤلؼ، وىو مجموعة المصالح األدبية والمادية التي تثبت لمشخص عمى مصنفو.

وف نطاؽ الحماية، وحدد المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكامو، وتضّمف الفصؿ الثاني مف القان
 وىي: 

المصنفات التي ينتجيا وينشرىا مواطنو الجميورية العربية السورية، ومف في حكميـ داخؿ البالد أو 
خارجيا. والمصنفات التي ينتجيا وينشرىا في سوريا مؤلفوف، اتخذوا منيا مكانًا إلقامتيـ. والمصنفات 

 التي تشمميا أحكاـ االتفاقيات الثقافية واالتفاقيات األخرى التي تمتـز بيا سوريا. 
وشممت المادة الثالثة جميع المصنفات بالحماية، وحددت بصفة خاصة المصنفات المكتوبة والمصنفات 

ومصنفات  الفنية المسرحية والموسيقية، ومصنفات الفنوف التشكيمية، والتطبيقية، والتصوير الفوتوغرافي،
والتصاميـ، والمخططات المتصمة بالطبوغرافيا أو بفّف العمارة أو بالعموـ، ، المصورات، والخرائط الجغرافية

 ومصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلؾ وثائؽ تصميميا ومجموعات البيانات.
 

المراسيـ واألنظمة وقد استثنت المادة الرابعة مف نطاؽ الحماية الوثائؽ الرسمية كنصوص القوانيف و 
واالتفاقيات الدولية واألحكاـ القضائية وقرارات الييئات اإلدارية وسائر الوثائؽ الرسمية، وكذلؾ الترجمات 

 الرسمية ليا. وكذلؾ األنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبمغة عمنًا.
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دة السادسة والعشريف. أما الفصؿ وقد تضّمف الفصؿ الثالث حقوؽ المؤلؼ مف المادة الخامسة وحتى الما
الرابع فنّص عمى حقوؽ األداء، وأما الفصؿ الخامس فقد تضّمف أحكاـ المصنفات المشتركة وىي 
المصنفات التي يشترؾ أكثر مف شخص في تأليؼ مصنؼ، بحيث ال يمكف فصؿ نصيب كّؿ منيـ في 

تساوي بينيـ إال إذا اتفقوا عمى غير العمؿ المشترؾ، وبيذه الحالة ُيعّدوف جميعًا أصحاب المصنؼ بال
ذلؾ كتابة. أما الفصؿ السادس فنّص القانوف فيو عمى حرية استعماؿ المصنفات المحمية دوف الحصوؿ 

(، وجاء 39عمى موافقة المؤلؼ. ونّص الفصؿ السابع عمى إجراءات الحماية في مادة وحيدة ىي المادة )
صة، ميمتيا تسجيؿ حقوؽ المؤلؼ ومتابعة حماية ىذه نّصيا كما يمي: ))تحدث الوزارة مديرية خا

جراءات التسجيؿ ووثائقو بما ال  الحقوؽ. وُتحدد بقرارات مف الوزير مياـ ىذه المديرية وأسموب عمميا وا 
 يخؿ بأحكاـ اإليداع القانوني((. 

 
ثة أشير (: عمى أّنو يعاقب بالحبس مف ثال40وتضّمف الفصؿ الثامف العقوبات، حيث نّصت  المادة )

إلى سنتيف وبغرامة ال تقّؿ عف مئة ألؼ ليرة سورية أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، كّؿ مف اعتدى عمى أّي 
/ مف ىذا القانوف، وكّؿ مف نسب لنفسو مصنفًا 7، 5،6حّؽ مف الحقوؽ المشمولة بالحماية في المواد / 

ى الجميور بأية وسيمة كانت، أو ليس مف تأليفو، وكّؿ مف تصّرؼ أو حاز أو عرض لمبيع أو أذاع عم
أدخؿ إلى أراضي سوريا مصنفًا، مخالفًا بذلؾ أحكاـ الحماية المقررة بموجب ىذا القانوف بقصد االستغالؿ 
التجاري، وكّؿ مف أعاد في الجميورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفًا أحكاـ ىذا القانوف، 

أصدرىا أو تولى نقميا أو تأجيرىا، وىو يعمـ بالمخالفة. وتتعدد  وكذلؾ كّؿ مف باع ىذه المصنفات أو
العقوبات بتعدد المصنفات موضوع االعتداء.وىنا البّد مف الحديث عف أّنو كاف مف األجدر واألعدؿ 

 قانونًا أف يتـّ وضع حّد أعمى لمغرامة، وذلؾ درأ لمشطط في تطبيؽ النصوص القانونية.
 

و يجوز لممحكمة أف تقضي بإغالؽ المنشآت التي استغميا المخالفوف أو ( عمى أنّ 42ونّصت المادة )
شركاؤىـ في ارتكاب فعميـ لمدة معينة أو نيائيًا، ويجوز لممحكمة أف تقضي بمصادرة جميع األدوات 
واألجيزة المخصصة لمنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف التي ال تصمح إال ليذا 

ويجوز لممحكمة أف تأمر بنشر الحكـ في صحيفة واحدة أو أكثر عمى نفقة المحكوـ عميو.  النشر،
( عمى أنو يحّؽ لموزارة أف تصادر أو تطمب مصادرة جميع نسخ المصنؼ المعاد 43ونّصت المادة )

 إنتاجيا خالفًا ألحكاـ ىذا القانوف.
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ف عمى أّف جميع المحالت المرّخص ليا وفي الفصؿ التاسع نّص القانوف في المادة السادسة واألربعي
بنشر المصنفات أو نسخيا أو توزيعيا أو بيعيا في سوريا، أف تحتفظ بالوثائؽ الكتابية التي تخّوؿ ليا 
ذلؾ مف صاحب المصنؼ مف داخؿ البالد أو مف خارجيا، عمى أف ُيحدد بما يتعمؽ بالمصنفات واإلذف 

 أو التوزيع أو البيع.أو االتفاؽ الذي يخّولو بالقياـ بالنسخ 
 

 لعاـ (354)تشريع يحمييا حتى صدر القانوف رقـ  وفي مصر كانت حقوؽ المؤلفيف محرومة مف أيّ 
 فًا الشخُص مؤلِّ  عدّ ويُ "لحماية الممكية األدبية والفنية حماية فعالة تستند إلى نصوص تشريعية ( 1954)

بأية طريقة إال إذا قاـ الدليؿ  والذي نشر المصنؼ منسوبًا إليو سواء أكاف قد ذكر اسمو عمى المصنؼ أ
، الشكمي الركف يشترط توافر شرطيف حتى يتمتع المؤلؼ بحماية ىذا القانوف وىما. و عمى عكس ذلؾ

 .الركف الموضوعيو 
 

ويكوف  ،في صورة مادية وأبرزه لموجودفالركف الشكمي لممصنؼ، ىو أف يكوف المؤلؼ قد أفرغ المصنؼ 
ال أف يكوف فكرة يعوزىا اإلطار الذي تتجسـ فيو، فيجب أف يكوف مظير التعبير عف الفكرة  ،معدًا لمنشر

وبالتالي فال يجوز أف يكوف المصنؼ مشروعًا إذا كاف ال يزاؿ قيد  .قد بمغ الغاية مف الوضع المستقر
وأما الركف . التبديؿ، ويجب أف يكوف المصنؼ معدًا لمطبع والنشرالنظر واإلعداد والتنقيح والتغير و 

المؤلؼ قد خمع  يو أف يكوف المصنؼ قد انطوى عمى شيء مف االبتكار حتى يتبيف أفّ فالموضوعي، 
 .عميو شيئًا مف شخصيتو

 
 ر عنيا بحقوؽ المؤلؼ.عبّ وىي ما يُ  ،تتضمف حقوؽ المؤلؼ المصنفات العممية واألدبيةو 

 .وتتضمف ىذه الحقوؽ المصنفات الموسيقية ،حقوؽ المجاورة لحقوؽ المؤلؼالوكذلؾ 
الحّؽ األدبي لممؤلؼ عمى  عدّ يُ . و حّؽ ماليو  حّؽ أدبيبيتمتع صاحب المصنفات العممية واألدبية و 

 أّنوويترتب عمى ىذا الحّؽ  ،المصنفات العممية واألدبية مف الحقوؽ الشخصية والمتعمقة بشخصية المؤلؼ
واستنادًا إلى ذلؾ يحّؽ لممؤلؼ  ،وال يجوز التصرؼ بو ،وز الحجز عمى الحّؽ األدبي لممصنفاتال يج

، كذلؾ سحب مصنفو مف التداوؿ بعده مف الحقوؽ واألمور المتعمقة بشخصو كاألبوة والبنوة والنسب
ويبقى بعد موتو غير مقيد  ،يبقى ىذا الحّؽ طواؿ مدة حياة المؤلؼ ،حّؽ دائـ يترتب عمى ىذا الحّؽ أّنو

حّؽ المؤلؼ بنشر في تتجمى فالمزايا المترتبة عمى حّؽ المؤلؼ األدبي عمى المصنؼ . أما بمدة معينة
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ينتقؿ . و كما يحّؽ لو سحبو مف التداوؿ، أو إدخاؿ تعديالت جوىرية عميو مصنفو، وطريقة ىذا النشر،
ويحّؽ ليـ سحب المصنؼ بعد وفاتو حتى ولو  ،حّؽ النشر إلى ورثة المؤلؼ في حاؿ وفاتو قبؿ نشره

 لغير مقابؿ سحب المصنؼاتعويض  بو حقوؽ )الغير( المالية، وفي ىذه الحالة يتـّ  تكاف قد نشر وتعمق
 .حّؽ المؤلؼ في نسبة مصنفو إليوو 
 

ذ لو إ .إنتاج فكرةبتتجمى سمطة المؤلؼ والمخترع والفناف باالستئثار ف الحّؽ المالي لممؤلؼأما بخصوص 
نما . وحده حّؽ استغاللو مالياً  والحّؽ المالي عمى المصنؼ ال ُيعّد مف ضمف نطاؽ حقوقو الشخصية، وا 

مف القانوف  (52)يدخؿ ضمف مفيوـ الحّؽ المالي، وبالتالي فال ُيعّد محميًا بمقتضى أحكاـ المادة 
والحّؽ المالي لممؤلؼ  والفنية.وتنحصر حمايتو ضمف القواعد المتعمقة بحماية الممكية األدبية ، 12السوري

 الحيتولو سمطة مدى مالءمة المصنؼ لمطبع ومدى صالحيتو لمنشر لمعامة، ولو وحده حّؽ تقرير صيخوّ 
 .الكتابة مباشرة أو عف طريؽ البث اإلذاعي أو السينمائيبولو وحده اختيار كيفية النشر  ال، ـلمنشر أ

 

  الطييعة القانونية لحقوق المؤلف:
طبيعة حقوؽ المؤلؼ جداًل بيف الفقو بالنظر إلى أّف ىذا الحّؽ يحتوي عنصريف، ىما الحّؽ المالي أثارت 

والحّؽ األدبي. ومف منطمؽ ىذا الخالؼ الفقيي ذىب بعض الفقو إلى أّف حّؽ المؤلؼ ُيعّد مف الحقوؽ 
مف الفقو إلى عّده ذا  الشخصية، بينما ذىب بعضيـ اآلخر إلى اعتباره حّؽ ممكية، بينما اتجو فريؽ ثالث

 طبيعة مختمطة. ونعرض لوجيات النظر الفقيية المختمفة وفؽ اآلتي:
 االتجاه الفقهي األول _ حّق المؤلف من الحقوق الشخصية:

ُيعّد كانت مف أىـ أنصار ىذا االتجاه، إذ ذىب إلى أّف المصنؼ األدبي ُيعّد جزءًا مف شخصية  
نيا. وقد ىاجـ أنصار ىذا االتجاه الفقيي ما ذىب إليو فريؽ آخر مف المؤلؼ، وبالتالي ال يمكف فصمو ع

نما ىو  الفقو مف عّد حّؽ المؤلؼ حّؽ ممكية، إذ إّف المصنؼ الذىني عندىـ ال يمكف عّده مااًل، وا 
مجموعة أفكار لممؤلؼ يعّبر عنيا في الشكؿ الذي يراه مناسبًا. وباعتبار ىذه األفكار تتصؿ اتصااًل وثيقًا 

لشخص الذي صدرت عنو فيذا يؤدي إلى أف تتوفر ليا الحماية ذاتيا التي يقررىا القانوف لمشخص با
 نفسو في شأف حماية كيانو المادي واألدبي. 

                                                        
المالزمة لشخصيتو أف يطمب وقؼ ىذا االعتداء مع مف الحقوؽ حّؽ "لكؿ مف وقع عميو اعتداء غير مشروع في :وتنص عمى ما يمي- 12

 التعويض عما يكوف قد لحقو مف ضرر"
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و ال يوجد عمى أنّ  (1789) آذار لعاـ( 7)كما نّصت ديباجة قانوف والية )ماساشوستش( الصادر بتاريخ 
اإلنساف مف ممكيتو لثمار جيوده الذىني، ووصؼ ىذا الحّؽ أي نوع مف الممكية أكثر التصاقًا بشخص 

 .13و أقدس أنواع الممكية وأكثرىا اتسامًا بالطابع الشخصيبأنّ 
وقد وّجو نقد ليذا االتجاه الفقيي، وذىب منتقدوه إلى أّف األخذ بو يؤدي إلى عّد حّؽ المؤلؼ جزءًا ال 

أو الحجز عميو، وىو ما يعني أيضًا أّف العالقة بيف يتجزأ مف شخصيتو، و بالتالي فيو ال يقبؿ الحوالة، 
 المؤلؼ ومصنفو ال تنقطع بالنشر.

 حّق المؤلف حّق ممكية:  _ االتجاه الفقهي الثاني
يذىب أنصار ىذا االتجاه إلى أّف حّؽ المؤلؼ ىو حّؽ ممكيٍة، لو خصائص حّؽ الممكية ذاتيا، مف حيث 

 قد عدّ . وىدؼ ىذا تحقيؽ الحماية، واالحتراـ لحّؽ المؤلؼ. و استعمالو، أو استغاللو، أو التصرؼ فيو
 ،ممكية اإلنساف لنتاج ذىنو وتفكيره ومبتكراتو ىي الممكية التي تتصؿ بالصميـ مف نفسو فّ أالفقيو لمرتاف 

 .14وتتجسد فيو شخصيتو، وىي أولى بالحماية مف الممكية المادية
أي إنتاج ذىني يظير إلى  إلى أفّ  يافي حكـ صدر عن (1878)محكمة السيف الفرنسية عاـ قد ذىبت و 

ف لـ يرد عمى شيء غير  ،العالـ الخارجي بشكمو المحسوس ُيعّد قاباًل ألف يكوف محاًل لمممكية وا 
 .15مادي

ف كاف حقّ  وذىبت بعض المحاكـ األمريكية إلى أفّ   ًا غير مادي مف حيث طبيعة االمتياز حّؽ التأليؼ، وا 
حقوؽ المؤلؼ  ، أي إفّ 16و مف حيث االستثمار ُيعّد حّؽ ممكية شخصية لألمواؿأنّ الذي يتضمنو، إال 

 وال يجوز لغيره أف يباشر ىذه الحقوؽ إال بعد أخذ ترخيص منو. ،كوف لمشخص الذي أبدع المصنؼت
ّؽ عمى أّنو وبالنظر إلى اختالؼ طبيعة محّؿ حّؽ المؤلؼ عف الطبيعة المادية لألشياء التي ُتعّد محاًل لح

الممكية التقميدي، فقد ذىب بعض الفقو إلى أّف ممكية حّؽ المؤلؼ ممكية خاصة تتطمب تنظيمًا خاصًا 
 يختمؼ عف التنظيـ القانوني المطبؽ عمى ممكية األشياء المادية.

وقد وّجو نقد ليذا االتجاه الفقيي، وذىب المنتقدوف إلى أّف وصؼ حّؽ المؤلؼ بالممكية األدبية ىو 
عمى سبيؿ المجاز، فالممكية ترد عمى األشياء المادية، فإذا كاف مف المقبوؿ أف نعّد الحّؽ وصؼ وارد 

                                                        
 .22مرجع سابؽ، ص. ،كرتيس كوؾ، حقوؽ الممكية الفكرية انظر: - 13
 .277ص  ،/1998/ ،لبناف ،منشورات الحمبي الحقوقية ،الجزء الثامف ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،د. عبد الرزاؽ السنيوري انظر: - 14
 .21ص. ،2006 ،مصر، دار الفاروؽ ،حقوؽ الممكية الفكرية ،: كرتيس كوؾانظر - 15

 .51ص  ،/2001دار نوفؿ، / ،بيروت ،قانوف حماية الممكية الفكرية والفنية الجديد ،د. غساف رباح انظر: - 16

16 



الوارد عمى العنصر المالي لحّؽ المؤلؼ بأّنو مف قبيؿ الممكية، فإّف ذلؾ ال يمكف القبوؿ بو فيما يتعمؽ 
 بالحّؽ األدبي.

 االتجاه الفقهي الثالث: حقوق الممكية الفكرية: 
ىذا االتجاه إلى أّف حّؽ المؤلؼ ال يمكف عّده حقًا شخصيًا، كما أّنو ليس حّؽ ممكية عادية، ذىب أنصار 

نما ىو حّؽ جديد يقوـ عمى التفرقة بيف المادة والفكر في إطار حّؽ الممكية. وقد انطمؽ أنصار ىذا  وا 
خصية وحقوؽ عينية بما االتجاه استنادًا إلى ما وجيوه مف نقد إلى التقسيـ التقميدي لمحقوؽ إلى حقوؽ ش

يتعارض مع استيعاب ظيور حقوؽ جديدة كحّؽ المؤلؼ وحّؽ المخترع. وانتيى أنصار ىذا االتجاه إلى 
ّنما  ضرورة القبوؿ بطائفة جديدة مف الحقوؽ أطمؽ عمييا "الحقوؽ الفكرية"، محميا ليس شيئًا ماديًا وا 

 أفكارًا.
دمج الحقوؽ األدبية والحقوؽ المالية في حّؽ واحد يخمط بيف  أفّ و نقد ليذا االتجاه الفقيي بالقوؿ بوقد وجّ  

ف اتفقا في بعض الجوانب فإنّ   يما يختمفاف في جوانب أخرى.ىذيف النوعيف مف الحقوؽ المذيف وا 
وقد ذىب الفقيو السنيوري إلى أّف حّؽ المؤلؼ ليس حّؽ ممكية بؿ ىو حّؽ عيني يستقؿ عف حّؽ الممكية 

 .17ات خاصة ترجع في معظميا إلى كونو يقع عمى شيء غير ماديبما يممكو مف مقوم
بينما ذىب الفقيو الصدة إلى اعتبار حّؽ المؤلؼ مف نوع خاص ألّف الحقوؽ األدبية جميعيا تشترؾ في 

 أمور ثالثة: 
ّف ىذا الشيء يشكؿ ثمرة عمؿ صاحب الحّؽ الذىني ونشاطو،  إّنيا ترد عمى شيء معنوي غير مادي. وا 

سب إليو بصورة خالصة. كما أّنيا تخّوؿ صاحبيا احتكار استغالؿ ذلؾ اإلنتاج باالنتفاع أو بحيث ين
ف وجب  بالتصرؼ. ولما كاف األمر كذلؾ، فال مفر إذف مف التسميـ بأّف ىذا الحّؽ ىو حّؽ ممكية، وا 

  18ادياعتباره صورة خاصة لمممكية ألّنيا تنفرد بأحكاـ تختمؼ عف سواىا حيث ترد عمى شيء غير م
حّؽ المؤلؼ ذو شقيف، ومف ثـ يجب عمينا عدـ الخمط بيف الحّؽ المادي والحّؽ  ومف ىنا نستنتج بأفّ 

 .19األدبي لممؤلؼ

                                                        
 .281مرجع سابؽ، ص  ،د. عبد الرزاؽ السنيوري انظر: - 17

 .371،372ص ، بدوف تاريخ نشر، بيروت،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، أصوؿ القانوف، د. عبد المنعـ فرج الصدة انظر: - 18

 وما بعد  21كرتيس كوؾ، مرجع سابؽ، ص  انظر:- 19
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الممكية الفكرية مجموعة مف المصالح  "أفّ  عمى / مف قانوف حّؽ المؤلؼ السوري1وقد نّصت المادة /
( مف قانوف L - 111 – 1وكذلؾ نّصت المادة ) األدبية والمادية التي تثبت لمشخص عمى مصنفو".

  الشيء ذاتو.عمى  1992الممكية الفرنسي لسنة 
  

 ن:ــــــــــــــــماريــــــــــت

 :اختر اإلجابة الصحيحة، أقرت اتفاقية برف مبدأ

 .الحماية الذاتية الشخصية لممصنفات .1
 .الحماية الذاتية .2
 .محؿ الحماية بمجرد نسبتو إليوالحماية التمقائية لممؤلؼ عمى المصنفات  .3
 .كؿ ماتقدـ غير صحيح .4

 .3اإلجاية الصحيحة رقم 
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 الثانيةالوحدة التعليمية 

 والفنية األدبية المصنفات لحماية الدولية االتفاقيات -1

 برن وروما في حماية الممكية الفكريةاتفاقيات  -1
لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت  1691اتفاقية روما عام  -2

 وهيئات اإلذاعةالصوتية 
 

 الكممات المفتاحية:
 -المصنفات األدبية والفنية  -حقوق المؤلفين  - اتفاقية برن وروما لحماية الممكية الفكرية -اتفاقية برن 

فناني األداء  -الحقوق المجاورة  -حقوق الممكية الذىنية  - الحّق المالي -الحّق األدبي -معيار الرعوية 
 ةىيئات اإلذاع -تية منتجي التسجيالت الصو  -
 

 الممخص:
بعد أن استقرت مبادئ الحماية األساسية لحماية حقوق المؤلفين عمى مصنفاتيم األدبية والفنية، فقد 

 ظيرت الحاجة إلى وضع ضوابط محددة وموحدة لتحقيق تمك الحماية عمى المستوى الدولي.
اتفاقية برن في التاسع من سبتمبر عام أول تنسيق دولي لتمك الحماية لم يبدأ إال مع التوقيع عمى و 
المنتظمة، حتى تّم تعديميا في استوكيولم وىذه االتفاقية ومنذ إبراميا خضعت لممراجعة شبو  (.1886)

 (.1979(، وتّم تعديميا في سبتمبر)1971يوليو  24(، ثم في باريس )وثيقة باريس 1967عام )
 .ةاألداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وىيئات اإلذاعلحماية فناني  1961وعقدت اتفاقية روما عام 

 ( قامت مجموعة من خبراء الوايبو واليونسكو ومنظمة العمل الدولية بإعداد المشروع1961وفي عام )
وىيئات اإلذاعة المعروفة  ،الذي ميد لالتفاقية الدولية لحماية فناني األداء، ومنتجي التسجيالت الصوتية

 (.1961( تشرين الثاني )26) الموقعة فيو  ،باسم اتفاقية روما
ما منحت الحماية ، ك( الدول األعضاء بمبدأ المعاممة الوطنية2عمى غرار اتفاقية برن فقد ألزمت المادة )

ىيئات اإلذاعة التي يقع مقرىا الرئيسي في أراضي الدولة في و منتجي التسجيالت الصوتية و لفناني األداء 
 تبثيا أجيزة اإلرسال الواقعة في ىذه الدولة.شأن البرامج اإلذاعية التي 
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 األهداف التعميمية:

 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 
 التعرف عمى االتفاقيات الدولية لحماية المصنفات األدبية والفنية. -

 بيان المقصود باتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية. -

 اليدف من إقرار اتفاقية برن مبدأ الحماية التمقائية.بيان  -
 تحديد الحقوق المالية، وحّق استغالل المصنف من قبل مؤلفو. -
 االستثناءات الواردة عمى الحماية المقررة بموجب اتفاقية برن. -
لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت  1691بيان المقصود باتفاقية روما عام  -

 .ةذاعالصوتية وىيئات اإل
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 اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية

 

بعد أن استقرت مبادئ الحماية األساسية لحماية 
حقوق المؤلفين عمى مصنفاتيم األدبية والفنية، 
فقد ظيرت الحاجة إلى وضع ضوابط محددة 
وموحدة لتحقيق تمك الحماية عمى المستوى 

 الدولي.
النسبية لحماية الحقوق وفي ضوء الحداثة 

ومنيا حقوق الممكية الذىنية عمى وجو  ،األدبية
تنسيق دولي لتمك الحماية أول  فإنّ  ،الخصوص

لم يبدأ إال مع التوقيع عمى اتفاقية برن في 
وىذه االتفاقية  (.1886التاسع من سبتمبر عام )

  ،ومنذ إبراميا خضعت لممراجعة شبو المنتظمة

تعديميا  وتمّ  ،(1971يوليو  24ثم في باريس )وثيقة باريس  ،(1967ستوكيولم عام )اتعديميا في  حتى تمّ 
 (.1979في سبتمبر)

متطمبات مراجعة ىذه االتفاقية، وباإلضافة إلى الرغبة في متابعة المتطمبات الراجعة  ومما الشك فيو أنّ 
تطورات التكنولوجية التي نتج إلى الدول األعضاء والمنظمة، كانت وبصفة أساسية نتاج ضرورة مواكبة ال

لكترونية ورقمية لتثبيت المصنفات ونسخيا وبثيا كما ىو الشأن  ،عنيا ظيور وسائط جديدة مغناطيسية وا 
وما ارتبط بو من استخدامات وسائط  ،الحاسب اآللي استخدامبالنسبة لشرائط التسجيل، والفيديو، و 

 وغير ذلك. ،ناعية ومن خالل الربط بالكوابلوبث المصنفات عبر األقمار الص ،كاألقراص المدمجة
وبموجب اتفاقية برن ووفقًا لما ورد في المادة األولى من االتفاقية، فقد تّم تشكيل اتحاد دولي لحماية 
حقوق المؤلفين عمى مصنفاتيم األدبية والفنية. والغرض من ىذا االتحاد بصفة أساسية وفي ضوء ما ورد 

المقصود بالمصنفات المتمتعة بالحماية، ووضع معايير الحماية مع تحديد بنصوص االتفاقية ىو تحديد 
حد أدنى لمدة الحماية تمتزم بو دول االتحاد، باإلضافة إلى تنظيم كيفية استغالل المصنفات األدبية 

يف والفنية. لذلك فقد نظمت المادة الثانية من االتفاقية تحديد المصنفات التي تتمتع بالحماية، فقامت بتعر 
( بأّنيا: "كل إنتاج في المجال األدبي والعممي والفني أيًا كانت طريقة أو 2/1المصنفات األدبية والفنية م )
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شكل التعبير عنو...". وجاء ىذا التعريف بأمثمة عديدة ليذه المصنفات تاركًا لمتشريع الوطني في كّل 
 (.2/2ذ شكاًل ماديًا معينًا م )دولة من دول االتحاد أن تقصر الحماية عمى المصنفات التي تتخ

وفي ىذا الصدد نالحظ أّن االتفاقية قد حرصت عمى استبعاد مجرد المعمومات واألخبار اليومية 
 (.2/8واألحداث الصحفية من الحماية إذ أّنيا ال ُتعّد ابتكارًا أو إنتاجًا يستحّق الحماية م )

مية المصنفات المشتقة كالترجمات، وقد شمل تعريف المصنفات باإلضافة إلى المصنفات األص
والتحويرات، والتعديالت الموسيقية ليضفي الحماية عمى ىذا النوع الخاص من المصنفات دون مساس 

 (.2/3بحقوق مؤلف المصنف األصمي م )
والتي قد ترى بعض الدول األعضاء تحديد الحماية  ،وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لبعض المصنفات

( من المادة الثانية بمنح االختصاص لتشريعات دول االتحاد في 4، فقد وردت الفقرة )التي تمنحيا ليا
 تحديد مدى حمايتيا.
يحيل إلى اختصاص تشريعات دول االتحاد في الذي ( 3/1المادة ) فقد ورد نّص  ووفي إطار اليدف ذات

أثناء اإلجراءات القضائية من الحماية المقررة لممصنفات  استبعاد الخطب السياسية والمرافعات التي تتمّ 
 األدبية والفنية.

وبيدف تحديد أصحاب الحقوق من المؤلفين الذين تنطبق عمييم أحكام ىذه االتفاقية فقد ورد نّص المادة 
اء الحماية ( إلضف3/2أ( بمعيار الرعوية )الجنسية(، أو اإلقامة المعتــادة م )-1-3الثالثة من االتفاقية م )

عمى المؤلفين من رعايا إحدى دول االتحاد عمى مصنفاتيم األدبية والفنية، وبغض النظر عما إذا كانت 
نشر تمك المصنفات منشورة أو غير منشورة. وباإلضافة إلى المعيار السابق فقد جعمت االتفاقية من 

ولة من دول االتحاد ودولة من المصنف أول مرة في أّي دولة من دول االتحاد، )أو في آن واحد في د
ن لم يكن من رعايا أّي من الدول  غير الدول األعضاء( معيارًا آخر لتوفير الحماية لممؤلف، حتى وا 

 األعضاء.
( من االتفاقية، وىو مبدأ أساسي يقضي 5/2مبدأ الحماية التمقائية وفق المادة ) وقد أقرت اتفاقية برن

المصنفات محل الحماية بمجرد نسبتو إليو وبغير أّي تطمب ألّي إجراء بتقرير الحماية لممؤلف عمى 
 شكمي لتقرير التمتع بالحّق أو حمايتو.

وقد أرست اتفاقية برن مبدءًا أساسيًا يقضي بمعاممة المؤلفين في دولة من دول أعضاء االتحاد غير دولة 
ًا أو مستقباًل لرعاياىا، باإلضافة إلى منشأ المصنف بالحقوق ذاتيا التي تخوليا قوانين تمك الدول حالي
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الحقوق المقررة باالتفاقية بالنسبة إلى المصنفات التي يتمتعون عمى أساسيا بالحماية بمقتضى االتفاقية م 
(5/1.) 

المؤلف يحكميا حّق نطاق الحماية ووسائل الطعن المقررة ل نّ إ ،( من االتفاقية5/2وبموجب المادة )
 المطموب توفير الحماية فييا دون سواىا وبغض النظر عن أحكام ىذه االتفاقية. التشريع الوطني لمدولة

الدولة العضو في االتحاد في التوسع في حّق ودون إخالل ب ،وىذا رىن بااللتزام بالحدود الدنيا لمحماية
 الحماية من حيث النطاق أو المدة.

فات الذين ال يتمتعون بجنسية إحدى الدول المصن يبالنسبة لمؤلف ،وأرست المادة السادسة من االتفاقية
مبدأ المعاممة بالمثل في شأن حدود الحماية المقررة  ،أو يقيمون بيا إقامة معتادة ،األعضاء باالتحاد

د بيا حماية االتحاد أن تضع قيودًا عمى حماية حقوق المؤلفين تقيّ في لمدولة العضو  لذلك فإنّ  لحقوقيم.
متى كانت ىذه الدولة األخيرة ال تقرر الحماية  ،من رعايا دولة غير عضو المصنفات الخاصة بالمؤلفين

  .(6/1الكافية لمصنفات المؤلفين من رعاياىا )م 
الحّق ن من الحقوق أوليما ين أساسييأقرت االتفاقية لممؤلفين عمى المصنفات محل الحماية نوع وقد

المالي لممؤلف الحّق  األدبية فقد قررت االتفاقية أنّ المالي. وفي شأن الحقوق الحّق والثاني ىو  ،األدبي
في االعتراض حّق باإلضافة إلى ال ،األبوة(حّق المؤلف في المطالبة بنسبة المصنف إليو )حّق يشمل 

أو  ذاتو، خر بالمصنفآمساس  تعديل آخر ليذا المصنف، أو كلّ  أو أيّ  أو تشويو، تحريف، عمى كلّ 
 .سمعتوأو  المؤلف يكون ضارًا بشرف

 فقد ورد بذلك نّص  ،تحوير المصنفات وتعديميا أو إجراء أية تحويالت أخرى عميياحّق وفيما يتعمق ب
الحقوق األدبية تبقى عمى األقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية  نّ إ :من االتفاقية (14، 12المادتين )

راءات الالزمة لممحافظة عمى دولة من األعضاء بتنظيم الوسائل واإلج مع تقرير اختصاص تشريع كلّ 
 ىذه الحقوق.

استئثاريًا في التصريح بتمثيل مصنفو وأدائو  اً ( يمنح المؤلف حقّ 2، 1( فقرة )11ىذا وقد ورد نص المادة )
في نقل حّق كانت وسيمة ذلك أو طريقتو، باإلضافة إلى ال عمنًا بما في ذلك التمثيل واألداء العمني أياً 

حّق ( عمى تقرير ال11كذلك فقد نّصت المادة ) وسيمة كانت. إلى الجميور بأيّ تمثيل المصنف واألداء 
في حّق باإلضافة إلى ال ،الوسائل والطرق االستئثاري لممؤلف في التصريح بالتالوة الفنية لممصنف بكلّ 

 التصريح بالترجمة.
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(، وقد 6ميو المادة )أما بالنسبة لمحقوق المالية، وحّق استغالل المصنف من قبل مؤلفو، فقد أكدت ع
األدبية والفنية حّقًا استئثاريًا في التصريح بعمل نسخ من  تنّصت المادة التاسعة عمى أّن لمؤلفي المصنفا

مصنفاتيم بأّي طريقة وأّي شكل كان، باإلضافة إلى ما ورد بنّص المادة الثامنة في منح المؤلفين حّقًا 
( المؤلف 11بذلك طوال مدة الحماية. كذلك أعطت المادة ) استئثاريًا في ترجمة مصنفاتيم، أو التصريح

تقرير حّق التمثيل واألداء العمني ونقل التمثيل، أو األداء إلى الجميور باإلضافة إلى الحّق االستئثاري 
 فيما يتعمق بالمصنفات المسرحية، والمسرحيات والمصنفات الموسيقية.

رير حّق التتبع بشأن المصنفات الفنية األصمية ( حكمًا خاّصًا في شأن تق14وأوردت المادة )
والمخطوطات األصمية لمكتب والمؤلفات الموسيقية بما يتيح لممؤلف، ومن لو صفة من بعد وفاتو وفقًا 
لمتشريع الوطني بحّق غير قابل لمتصرف فيو في تعمق مصمحتيم بعمميات بيع المصنف التالية ألول 

ت ىذه المادة ىذا الحّق بضرورة النّص عميو في التشريع الوطني تنازل عن حّق االستغالل. ولقد قيد
 لممؤلف وفي الحدود التي ينظميا ىذا التشريع.

نظمت المادة السابعة من االتفاقية مدة الحماية بوجو عام عمى أن تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين  وقد
مدة بالنسبة لممصنفات السينمائية، أو يا أوردت أحكامًا خاصة بتحديد بدء ىذه السنة بعد وفاتو، إال أنّ 

أما بشأن مصنفات التصوير الفوتوغرافي والفن التطبيقي  مستعارًا. التي تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً 
 ن سنة من تاريخ إنجاز المصنف.و ( حدًا أدنى لمحماية مقداره خمس وعشر 7/2فقد أوردت المادة )

 

 قررة بموجب االتفاقية:االستثناءات الواردة عمى الحماية الم -

 

 ( استعمال مقتطفات من المصنف عمى نحو مشروع، وبما يبرره الغرض المنشود.11/1أتاحت المادة )
كما أتاحت الفقرة الثانية من المادة العاشرة، وفي حدود ما يرد بو نّص التشريع الوطني، استعمال 

ذلك مع حسن االستعمال، وفي حدود ما يبرره المصنفات األدبية والفنية ألغراض التعميم بشرط أن يتفق 
( بنقل 11/2الغرض من المشروع، وبشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف. كذلك سمحت المادة )

المقاالت المنشورة في الصحف والدوريات، باإلضافة إلى نقل المصنفات األدبية والفنية التي تكون سمعت 
الجميور وفقًا لمحدود والضوابط الواردة في ىذه المادة وما  أو شوىدت أثناء حدث جاٍر لجعميا في متناول

 يقرره التشريع الوطني.
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( من االتفاقية أحكامًا خاصة بالبمدان النامية، والتي وردت أحكام المادة الثانية منو 21وأوردت المادة )
ح تراخيص إجبارية تسمح بتقييد حّق الترجمة، وتتيح لمتشريعات الوطنية بالبمدان النامية النّص عمى من

غير استئثارية وغير قابمة لمتحويل، وفقًا لمضوابط الواردة في ىذه المادة بشأن المصنفات المنشورة في 
شكل مطبوع أو أّي شكل مماثل من أشكال االستنساخ. كذلك فقد وردت المادة الثالثة من ىذا الممحّق 

التشريعات الوطنية في منح التراخيص غير  بشأن حّق البمدان النامية في تقييد حّق االستنساخ، وحقّ 
االستئثارية، وغير القابمة لمتحويل في ضوء الضوابط الواردة بيذه المادة أيضا، والتي يحكميا بصفة 

 أساسية تمبية االحتياجات العامة لمجميور أو التعميم المدرسي والجامعي.
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ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات  لحماية فناني األداء 1691اتفاقية روما عام 
 ةاإلذاع

 

ظيرت الحاجة إلى حماية الحقوق المجاورة بسبب صناعة 
الفونوجرام التي أدى ازدىارىا إلى انتشار ظاىرة االعتداء 
عمى التسجيالت الصوتية، واألداء الموسيقي، وىو ما أدى 
عمى المستوى الدولي إلى البحث عن الحماية ليذا النوع 

ع المصالح، الذي لم يكن ليرقى إلى مرتبة الحّق من أنوا
في ضوء اقتصار حماية حّق المؤلف عمى حماية 

والقائم عمى  بمفيوميا التقميدي،المصنفات األدبية والفنية 
عنصر االبتكار المنسوب إلى الطابع الشخصي لممؤلف. 

 وبسبب فشل محاوالت إلباس حقوق منتجي التسجيالت 
 

ثوب المصنف األدبي، فإّن التوجو الدولي من خالل المؤتمرات المتعاقبة )المؤتمر  والمؤدين الصوتية،
(، والمؤتمر المنعقد تحت مظمة اتحاد جمعيات المؤلفين 1928المنعقد تحت مظمة اتحاد برن في روما )

(، قد انتيى إلى إعداد مشروعات عّدة التفاقية لحماية ىذه الحقوق 1934والممحنين في ستريسـا )
(1951 ،1957.) 

( قامت مجموعة من خبراء الوايبو واليونسكو ومنظمة العمل الدولية بإعداد المشروع 1961) وفي عام
وىيئات اإلذاعة المعروفة  ،الذي ميد لالتفاقية الدولية لحماية فناني األداء، ومنتجي التسجيالت الصوتية

 .(1961( تشرين الثاني )26) والموقعة في ،باسم اتفاقية روما
حقوق المؤلف عمى المصنفات التقميدية تستخدم عادة في إنتاج التسجيالت الصوتية  وبالنظر إلى أنّ 

أو  ،المؤلفحّق يا الحقوق المتصمة بوالمرتبط بيا حقوق المؤدين، لذلك فقد عرفت ىذه الحقوق األخيرة بأنّ 
 يا الحقوق المجاورة لو.بمعنى آخر بأنّ 

ادة األولى من اتفاقية روما لكي تضمن أال تمس الحماية المنصوص وليذا السبب أيضًا فقد أتت الم
وال يؤثر فييا  ،عمييا لمحقوق المجاورة الواردة في االتفاقية بحماية المؤلف في المصنفات األدبية والفنية

 بأية حال من األحوال.
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( بشأن أطراف االتفاقية ليجعل من عضوية 24المادة ) وليذا االرتباط بحقوق المؤلف أيضًا فقد ورد نّص 
عضوية االتفاقية العالمية لحقــوق المـؤلف شرطًا  أو ،االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبية أو الفنية

 (.28/4اتفاقية روما، بل والستمرار العضوية في ىذه االتفاقية م )إلى لالنضمام 

 االتفاقية:المبادئ األساسية التي تضمنتها 

( الدول األعضاء بمبدأ المعاممة الوطنية، كما منحت الحماية 2عمى غرار اتفاقية برن فقد ألزمت المادة )
 ألّي من:

فناني األداء من مواطني الدولة العضو في شأن أّي أداء يجري، أو يثبت ألول مرة، أو يذاع في -)أ(
 أراضييا.

لدولة في شأن التسجيالت الصوتية التي تنشر، أو تثبت منتجي التسجيالت الصوتية من مواطني ا-)ب(
 ألول مرة في أراضييا.

ىيئات اإلذاعة التي يقع مقرىا الرئيسي في أراضي الدولة في شأن البرامج اإلذاعية التي تبثيا أجيزة -)ج(
 اإلرسال الواقعة في ىذه الدولة.

جيالت الصوتية بأن تستوفي أحد الشروط وقد قيدت المادة الخامسة منح المعاممة الوطنية لمنتجي التس
 اآلتية:

 أن يكون منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة عضو أخرى )معيار الجنسية(.-أ
 أن يتّم التثبيت األول لمصوت في دولة عضو أخرى )معيار التثبيت(.-ب
 أن ينشر التسجيل ألول مرة في دولة عضو أخرى )معيار النشر(.-ج

 
بة لييئات اإلذاعة التي تّم منحيا المعاممة الوطنية طالما كان المقر الرئيسي ليا في وكذلك األمر بالنس

 (.6/1دولــة عضو أخرى، أو كان البث من جياز إرسال يقع في دولة عضو أخرى )م 
أما فنان األداء فتمنح لو بموجب االتفاقية المعاممة الوطنية إذا أجرى األداء في أّي دولة متعاقدة أخرى، 

إذا أدرج األداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بموجب الحماية المقررة لمتسجيالت الصوتية، كما  أو
ىو مقرر بالمادة الخامسة، أو إذا أذيع األداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج إذاعي مشمول 

 نو.( وعمى النحو السابق بيا6بالحماية لمبرامج اإلذاعية المحمية، وفقًا لممادة )
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أما بشأن حدود مدة الحماية المقررة بموجب االتفاقية لفناني األداء. فقد ورد تقرير الحقوق المقررة لصالح 
فناني األداء عن طريق مفيوم المخالفة، وذلك بتحديد األعمال التي يحّق ليم منع الغير من القيام بيا، 

 وعمى نحو ما وردت بو المادة السابعة من االتفاقية، وىي:

 
منع إذاعة أدائيم أو نقمو لمجميور دون موافقتيم، ما لم يكن األداء أذيع في السابق، أو جرى - أ

 باالستناد إلى تثبيت.
 منع تثبيت أدائيم دون موافقتيم.-ب 
 أي تثبيت ألدائيم دون موافقتيم. خمنع استنسا -ج

 
مدولة المتعاقدة التي تطمب الحماية القانون الوطني ل صولقد حددت المادة السابعة )الفقرة الثانية( اختصا

في أراضييا بتنظيم الحماية من إعادة بث أّي أداء وتثبيتو بغرض إذاعتو واستنساخ التثبيت بغرض 
 إذاعتو بشرط موافقة فنان األداء عمى إذاعة أدائو. 

اض وكذلك يختص القانون الوطني بتحديد شروط انتفاع ىيئات اإلذاعة بالتثبيتات التي تجري ألغر 
(. ومع ذلك فال 2-7/2اإلذاعة وفقـًا لمقانون الوطني لمدولة المتعاقــدة التي تطمب الحمايـة في أراضييـا )م 

( حرمان فناني األداء من إمكانية تنظيم عالقاتيم مع ىيئات اإلذاعة عمى 7/3يجوز وفقًا ليذه االتفاقية م)
 الف البيان.أساس تعاقدي في ضوء تطبيق القانون الوطني عمى النحو س

ذا اشترك أكثر من فنان أداء في أداء واحد بالذات، فقد نّصت االتفاقية م) ( عمى اختصاص التشريع 8وا 
 الوطني بتحديد طريقة تمثيل فناني األداء فيما يتعمق بممارسة حقوقيم.

لحماية ( عمى حّق أي دولة متعاقدة بموجب تشريعاتيا الوطنية عمى توسيع نطاق ا9ولقد نّصت المادة )
المقررة باالتفاقية لتشمل الفنانين الذين ال يؤدون مصنفاتيم األدبية و الفنية، كما ىو الشأن بالنسبة لفناني 

 المنوعات والسيرك.
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 أحكام مشتركة لحماية حقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية:

 
ليم المادة العاشرة من االتفاقية الحّق  باإلضافة إلى حقوق منتجي التسجيالت الصوتية السابقة، فقد قررت

( 12المباشر، أو غير المباشر لتسجيالتيم الصوتية أو حظره. كما قررت المادة) خفي التصريح باالستنسا
في حالة االنتفاع القانوني بالتسجيالت الصوتية ألغراض تجارية أو بنسخة لنقمو أو إذاعتو إلى الجميور 

مكافأة عادلة، وفي الوقت ذاتو لكّل من فناني األداء أو لمنتجي  مباشرة، الحّق في الحصول عمى
 .التسجيالت الصوتية أو لكمييما

كذلك، وبشأن ما يمكن لمدولة المتعاقدة من اشتراطو بموجب قانونيا الوطني من إجراءات شكمية كشرط 
لتسجيالت، فإّن المادة لحماية حقوق منتجي التسجيالت الصوتية، أو فناني األداء، أو كمييما بشأن ىذه ا

( من االتفاقية قررت أّن ىذه اإلجراءات ُتعّد مستوفاة إذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو 11)
مصحوبًا بتاريخ سنة النشر األدبي، أو استوفى غير  ((pأغمفتيا المتداولة في التجارة تحمل رمزًا خاصاً 
 ذلك من الشروط التي تضمنيا نـّص ىذه المادة.

( قد ذىبت بمفيوم 13(، فإّن المادة )7كيفية ذاتيا التي تّم بيا تحديد حقوق فناني األداء في المادة )وبال
المخالفة عمى ىذه الحقوق إلى ىيئات اإلذاعة من خالل ما ورد بيا من حّق ىذه الييئات في التصريح، 

ثبيتو دون موافقتيا، أو استنساخ ما أو الحظر بإعادة بّث برامجيا اإلذاعية أو تثبيتيا، أو استنساخ ما تّم ت
( في شأن التثبيتات 15تّم من تثبيتات ليذه البرامج إذا كان الغرض من ذلك غير ما ورد بو نّص المادة )

 المباحة استثناء من الحماية المقررة في االتفاقية.
قية مدة ال تقل ( من االتفاقية الحّد األدنى لحماية الحقوق المجاورة محل االتفا14وحددت المادة )

( سنة، تبدأ إما من نياية سنة تثبيت التسجيل الصوتي، أو األداء المدرج بو، أو من نياية سنة 21عن)
 غير المدرج في تسجيالت صوتية، أو من نياية سنة إذاعة البرنامج اإلذاعي. ءإجراء األدا

 

 

 

 

 

 

 

29 



 االستثناءات من الحماية )حاالت اإلباحة(:

 

( من االتفاقية استثناءات من الحماية، 15تاحت المادة )أ
بأّنو لكل دولة عضو باتفاقية روما النص في التشريع 
الوطني عمى االستثناء من الحماية كحاالت االنتفاع 
الخاص ومقتطفات قصيرة لمتعميق عمى األحداث 

إلى التثبيت المؤقت الذي تجريو ىيئة الجارية، باإلضافة 
ا الخاصة لالنتفاع بو في برامجيا إذاعة بوسائمي

اإلذاعية، وحاالت االنتفاع المقصور عمى أغراض 
  التعميم أو البحث العممي.

( من االتفاقية استثناءات من الحماية، بأّنو لكل دولة عضو باتفاقية روما النص في 15تاحت المادة )أ
الخاص ومقتطفات قصيرة لمتعميق عمى التشريع الوطني عمى االستثناء من الحماية كحاالت االنتفاع 

األحداث الجارية، باإلضافة إلى التثبيت المؤقت الذي تجريو ىيئة إذاعة بوسائميا الخاصة لالنتفاع بو في 
 برامجيا اإلذاعية، وحاالت االنتفاع المقصور عمى أغراض التعميم أو البحث العممي.

( سمحت بوضع قيود مماثمة لمقيود المتاحة عمى 15/4وباإلضافة إلى ما تقدم، وبالرغم من أّن المادة )
حماية حّق المؤلف في المصنفات األدبية والفنية، إال أّنيا حظرت النص عن التراخيص اإلجبارية إال فيما 

 يتفق مع أحكام االتفاقية.

 
 
 
 

  

 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة، أقرت اتفاقية برن مبدأ:

 لممصنفات.الحماية الذاتية الشخصية  .1
    

 الحماية الذاتية. .2
    

 الحماية التمقائية لممؤلف عمى المصنفات محل الحماية بمجرد نسبتو إليو. .3
      

 كل ماتقدم غير صحيح. .4

 .3اإلجابة الصحيحة رقم 
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 ثالثةالوحدة التعليمية ال
  والفنية األدبية المصنفات لحماية الدولية االتفاقيات

 معاىدة الوايبو في شأن حّق المؤلف، وحق األداء والتسجيل الصوتي -3
 

 الكممات المفتاحية:
اتفاقية   -التطور التقني -اتفاقية التريبس -برامج الحاسب اآللي -الموسيقيةالمصنفات  -معاىدة الوايبو

 .جدول األعمال الرقمي -الوايبو

 

 الممخص:
كانت لمتطورات التقنية في مجال نسخ المصنفات عمى اختالف أنواعيا، ومنيا الوثائق والموسيقى 
واألفالم، أثر كبير في زيادة اىتمام المنظمات غير الحكومية بحماية حقوق المؤلفين، واىتمام الدول 

حماية حقوق المؤلف، بحماية ىذه الحقوق تحقيقًا لؤلبعاد االجتماعية واالقتصادية ذاتيا المترتبة عمى 
بغض النظر عن الدولة التي يتّم نشر مصنفاتو فييا، وما إذا كانت الدولة التي يحمل جنسيتيا أو دولة 

 أخرى، إذ إن انفتاح الحدود وحرية التجارة قد جعمت ىذه الحماية العالمية ضرورة حتمية. 
لتقني. كما ىو الحال بالنسبة لنسخ قد زاد من أىمية ىذه الحماية سيولة نسخ المصنفات بسبب التطور ا

برامج الحاسب اآللي والمصنفات بجميع أنواعيا متى تّم تسجيميا عمى وسائط إلكترونية، بل وتداوليا عن 
طريق الشبكات اإللكترونية مثل شبكة اإلنترنــت، ومن ذلك أيضًا سيولة البث عبر األقمار الصناعية 

المثبتة عمى الحواسيب  DVDسجيل المنزلي عمى أجيزة الفيديو والوالكابالت التميفزيونية، ثم سيولة الت
 الشخصية.
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 األىداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 بيان كيف عالجت اتفاقية الوايبو مشكمة جدول األعمال الرقمي. -
 نّصت عمييا المعاىدة.لمؤلف والتي الحقوق التي يتمتع بيا ا تحديد -
 .نطاق حماية حّق المؤلفتحديد  -
 .التقييدات واالستثناءات عمى معاىدة الوايبو بشأن حّق المؤلفتعداد  -
 .من ليم الحّق في االنضمام إلى المعاىدةتحديد  -
 .معاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتيب تعريف المقصود -
 .بشأن األداء والتسجيل الصوتي بالمعاىدات الدولية األخرىعالقة معاىدة الوايبو تحديد  -
 .األحكام الموضوعية لمعاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي تعداد -
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 معاىدة الوايبو في شأن حّق المؤلف

 

والموسيقى كانت لمتطورات التقنية في مجال نسخ المصنفات عمى اختالف أنواعيا، ومنيا الوثائق 
واألفالم، أثر كبير في زيادة اىتمام المنظمات غير الحكومية بحماية حقوق المؤلفين، واىتمام الدول 
بحماية ىذه الحقوق تحقيقًا لألبعاد االجتماعية واالقتصادية ذاتيا المترتبة عمى حماية حقوق المؤلف، 

نت الدولة التي يحمل جنسيتيا أو بغض النظر عن الدولة التي يتّم نشر مصنفاتو فييا، وما إذا كا
وقد زاد . دولة أخرى، إذ إن انفتاح الحدود وحرية التجارة قد جعمت ىذه الحماية العالمية ضرورة حتمية

من أىمية ىذه الحماية سيولة نسخ المصنفات بسبب التطور التقني. كما ىو الحال بالنسبة لنسخ 
تى تّم تسجيميا عمى وسائط إلكترونية، بل وتداوليا برامج الحاسب اآللي والمصنفات بجميع أنواعيا م

عن طريق الشبكات اإللكترونية مثل شبكة اإلنترنــت، ومن ذلك أيضًا سيولة البث عبر األقمار 
المثبتة  DVDوالكابالت التميفزيونية، ثم سيولة التسجيل المنزلي عمى أجيزة الفيديو وال الصناعية

 عمى الحواسيب الشخصية.
ن حماية ألعبتو الوايبو في تقديم المشورة في إطار التنمية الموجية في ش من الدور اليام الذيوبالرغم 

عدم كفاية تمك التوجيات  تو قد اتضح في نياية الثمانيناىذا الدور، إال أنّ  وما أسفر عن حقوق المؤلفين،
 ممزمة في ىذا المجال. الحاجة ممحة إلنشاء معايير دولية وباتت ،والمشورة

ببعض  (التريبسحق مم) ومن بعدىا اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ،قد أتت اتفاقية إنشاء الجاتو 
لجنة خبراء الوايبو قد شعبت ىذا الجيد بالرغم من  و يجدر بالذكر أنّ من ىذه المعايير الدولية، إال أنّ 

جنة إمداد اتفاقية جوانب حقوق التدخل مع ما كانت ل تفادي المبس أو حتى يتمّ  ،تعمد بطء العمل فييا
 ( تقوم بو.ة المتصمة بالتجارة )التريبسالممكية الفكري

تسارعت أعمال  (/ج من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية1حّق مم)وعمى إثر اعتماد اتفاقية التريبس 
العمل بيا من خالل  ىالتريبس لم تكن قد استوعبت التكنولوجيا الرقمية والتي تنام ألنّ  ،لجنة الوايبو

 شبكات اإلنترنت.
وقد أدى ما تقدم إلى ضرورة اإلسراع بالعمل عمى تحديث المعايير الدولية وتطويرىا في لجنتي الوايبو، 
والتي اىتمت أوالىما بتنظيم حّق المؤلف والتي انتيي األمر في شأنيا إلى الدعوة إلى المؤتمر 

ة الثانية فاىتمت بالحقوق المشابية والمجاورة لحّق المؤلف. . أما المجن1996الدبموماسي لموايبو عام 
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وحيث اعتمد ىذا المؤتمر اتفاقية الوايبو التي تناولت بعض المسائل العامة والمعايير الدولية في شأن حّق 
 المؤلف، فإننا سوف نشير فيما يمي إلى أىم ما ورد في ىذه االتفاقية بالمقارنة مع ما سبقيا من اتفاقيات.

ح التراجع عن الحدود م تتالمؤلف ولحّق تحت معاىدة الوايبو الباب أمام زيادة حدود الحماية المقررة لف
فقد  المادة األولى من االتفاقية. ن ذلك بصفة خاصة من الديباجة ونّص بيّ توي المقررة بموجب اتفاقية برن.

حّق ىذه االتفاقية لتطوير حماية األطراف المتعاقدة قد رغبت في إبرام  جاءت الديباجة مؤكدة عمى أنّ 
المؤلفين في مصنفاتيم األدبية والفنية والحفاظ عمييا بطريقة تكفل ىذه الحماية. كذلك أكدت الديباجة 

وتوضيح التفسير الخاص لبعض القواعد  ،عمى إقرار األطراف بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة
 ناجمة عن التطورات الحديثة في المجاالت االقتصادية،المعمول بيا إليجاد حمول مناسبة لممسائل ال

والثقافية، والتكنولوجية، وذلك بصفة خاصة لما لمتكنولوجيا في مجال المعمومات  واالجتماعية،
مع ضرورة العمل عمى أال تضر  ،واالتصاالت من أثر عميق في ابتكار المصنفات األدبية واالنتفاع بيا

 فين حينما تجعل االعتداء عمى حقوقيم أكثر سرعة ويسر.ىذه التكنولوجيا بحقوق المؤل
معاىدة الوايبو ىي اتفاق خاص في معنى ومقصد المادة  لفقرة األولى من أنّ اومن ناحية ثانية أوضحت 

في عقد اتفاقات حّق ( من اتفاقية برن، وىي المادة التي احتفظت فييا حكومات دول االتحاد بال22)
أو تتضمن  ،ل حقوقًا تفوق تمك التي تمنحيا اتفاقية برنتمك االتفاقات تخوّ خاصة فيما بينيا مادامت 

 نصوصًا ال تتعارض مع ىذه االتفاقية.
صمة بمعاىدات أخرى خالف  و ليس ليا أيّ أنّ إلى األمر بالفقرة األولى من اتفاقية الوايبو  ىوقد انتي

لى اتفاقية برن، و  وق أو االلتزامات المترتبة عمى أي معاىدات أو التزام من الحقحّق بأي  يا ال تخلّ أنّ ا 
 .ىأخر 

بل أكدت الفقرة الثانية من المادة األولى من اتفاقية الوايبو عمى أّنو ال يوجد فييا ما يحّد من االلتزامات 
)مشيرة  المترتبة وقت إبراميا عمى األطراف المتعاقدة بعضيا تجاه بعضيا األخر استنادًا إلى اتفاقية برن.

التفاقية برن(. بل إّن الفقرة  1971يوليو لعام  24في الفقرة الثالثة من المادة ذاتيا إلى وثيقة باريس 
والممحق من اتفاقية  21إلى  1الرابعة من ىذه المادة أوجبت عمى األطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 

 برن. 
( من 17المؤلف في المادة األولى ما تضمنتو المادة ) حقّ خ التوجو الذي تبنتو اتفاقية الوايبو بشأن ويرسّ 

 ،في ىذه المعاىدة دولة عضو في الوايبو أن تصبح طرفاً  و يجوز أليّ عمى أنّ  ىذه االتفاقية من النّص 
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 ،ليا صالحية النظر في موضوعاتيا منظمة دولية حكومية ترى الجمعية أنّ  وكذلك األمر بالنسبة أليّ 
 تمتزم بو الدول أعضاء ىذه المنظمة.وُتعّد تشريعًا خاصًا 

معاىدة الوايبو ليست متاحة لمبمدان من أعضاء اتفاقية برن  ( سالفة الذكر أنّ 17المادة ) ويفيم من نّص 
ن لم تكن الدولة عضواً و يجوز االنضمام نّ إبل  ،فحسب منظمة  في اتفاقية برن، بل ولكلّ  إلييا حتى وا 

قتصر عمى ما احتوتو النصوص يمنيج التوسع في الحماية لم  ستوفى الشروط السابقة بيانيا، ألنّ ي
 المؤلف.حّق ى معايير حماية الموضوعية، بل امتد إلى الدول والمنظمات التي تتبنّ 

وضع نصوصيا لتتضمن  معاىدة الوايبو قد صدرت من أجل تدارك التطور التقني، لذلك فقد تمّ  وألنّ 
ومنيا  ،وبصفة خاصة التكنولوجيا الرقمية ،عن التكنولوجيا الحديثةالمعايير الدولية التي تستجيب لما نجم 

سواء بصفتو وسيط االستخدام أو وسط تنشأ داخمو وبسببو مصنفات  ،عمى وجو الخصوص اإلنترنت
جديدة وحديثة يتمتع أصحابيا بحقوق المؤلف عمييا. وفى ىذا الشأن فقد تضمنت معاىدة الوايبو 

وبما يتيح االنتفاع بالمصنفات ذات األشكال  ،سط والوسائط الرقميةالنصوص التي تنطبق عمى الو 
عمى الوسيط الرقمي )الدعامة  وأو نسخ وتثبيت المصنف أو تخزين الرقمية. وإليضاح ما سمف، فإنّ 

 ُيعدّ و  ،غير مشروع ُيعدّ النسخ بغير موافقة صاحب المصنف يجب أن  أنّ  ياإللكترونية(، ىو ما يعن
 ( من اتفاقية برن ذاتيا.9بالمعنى الذي وردت بو المادة ) استنساخاً 

 
 المؤلف األحكام الموضوعية اآلتية:حّق نت معاىدة الوايبو بشأن وقد تضمّ 

 
 معالجة مشكمة جدول األعمال الرقمي: أواًل_

 

ظيرت المشكالت المتعمقة بالتكنولوجيا الرقمية، وفييا عمى وجو الخصوص ما تعمق باستخدامات 
ترنت، في الفترة التي تمت إبرام اتفاقية التريبس، وىو ما أدى إلى أن تتصدى ىذه المعاىدة المتعمقة اإلن

 بحّق المؤلف ليا.
وفي مواجية ىذه المشكالت تصّدت معاىدة الوايبو لحّق المؤلف فيما يعرف باسم " جدول األعمال 

عبر األنظمة الرقمية. كذلك فقد تصّدت الرقمي" المقررة لحّق المؤلف عمى تخزين المصنفات وعمى نقميا 
المعاىدة لممشكالت التي ظيرت في مدى اعتبار التثبيت عمى الدعامات اإللكترونية من قبيل النسخ، وما 
إذا كان التحميل ولو لمحظات محدودة ألحد المصنفات عمى أجيزة المستخدم ُيعّد من قبيل االعتداء عمى 
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اإللكتروني( يقتضي  ان القيام بيذه األعمال أو غيرىا )كالنسخالمصنفات محل الحماية، وعما إذا ك
الحصول عمى إذن أو ترخيص من صاحب حّق المؤلف أو صاحب الحّق المجاور، قياسًا عمى ما 
يقتضيو النسخ التقميدي من الحصول عمى إذن مكتوب ومحدد بو حدود التصريح من حيث الحّق والمكان 

 والزمان والمدى والغرض.....الخ 
المؤلف، فقد اقترح وضع معيار حّق اتفاقية الوايبو في شأن  ليذا وأثناء المفاوضات التي سبقت إتمام 

المؤلف والحقوق المجاورة وعمى نطاق واسع، بحيث ال يقتصر األمر عمى حماية حّق لحماية أنظمة إدارة 
نما يمتد إلى تحقيق السيطرة عمى التكنولوجيا التي تسمح وتسيل انتشار ونشر  المصنفات بذاتيا، وا 

 اية في الوسائط الرقمية.المصنفات محل الحم

 _ نطاق حماية حّق المؤلف:  ثانياً 

 

( تشمل الحماية الممنوحة بموجب حّق 2لممادة ) وفقاً 
المؤلف أوجو التعبير وليس األفكار أو اإلجراءات أو 

وبموجب  ذاتيا. أساليب العمل أو مفاىيم الرياضيات في حدّ 
اف "تطبق األطر  :( تطبيق حماية حّق المؤلف3المادة )

 ( من اتفاقية برن في شأن 6 - 2المتعاقدة أحكام المواد من)
 

 الحماية المنصوص عمييا في ىذه المعاىدة مع ما يمزم من تبديل. 
وبموجب المادتين الرابعة والخامسة من المعاىدة يمتد نطاق تطبيقيا إلى برامج الحاسب و قواعد البيانات 

والذي التزمت بو الدول الموقعة  ،المادة العاشرة من اتفاقية التريبسالذي أتت بو ذاتو اآللي عمى النسق 
عمى اتفاقية التريبس من بعد ذلك في تشريعاتيا الوطنية. وتطبق تمك الحماية عمى برامج الحاسوب أيًا 

 كانت طريقة التعبير عنيا أو شكميا.
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 دة: ثالثا _ الحقوق التي يتمتع بيا المؤلف والتي نّصت عمييا المعاى

 
احتوت معاىدة الوايبو بشأن حّق المؤلف بعض األحكام التي تتعمق بحّق النسخ وتطبيق ذلك الحّق عمى 
تعميمات تخزين المصنفات في صورة رقمية عمى أي وسيط أو دعامة إلكترونية. عمى أّنو وبالنظر لعدم 

عمى المصنفات المخزنة كفاية ما احتوت عميو معاىدة الوايبو من أحكام في شأن تطبيق حّق النسخ 
( 9رقميًا، لذلك فقد اعتمد المؤتمر الدبموماسي بيانًا ورد فيو أّن حّق النســــخ، وكما ورد بو نّص المادة )

من اتفاقية بـرن )االستثناءات المسموح بيا في تمك االتفاقية عمى نّص المادة سالفة الذكر( ينطبق انطباقًا 
 االنتفاع بيذه المصنفات التي تأخذ شكاًل رقميًا.كاماًل عمى المحيط الرقمي، وعمى 

وعمى ذلك فإّن االستنساخ الرقمي أيًا كان شكمو أو كانت صورتو، و أيًا كانت مدتو ُيعّد من قبيل 
( من اتفاقية برن. وىو ما يؤدي، في الوقت ذاتو، إلى السماح لمدول 9االستنساخ في مفيوم المادة )
ءات المتاحة في اتفاقية برن أيضًا، والتي يقع من بين أىميا االستثناء األعضاء بالنّص عمى االستثنا

الخاص بإتاحة الحّق في االستنساخ العابر أو العرضي، وفي الحدود والضوابط ذاتيا التي نّصت عمييا 
 اتفاقية برن بشأن ما أوردتو من استثناءات.

في التصريح بإتاحة النسخة األصمية أو غيرىا ويتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية بالحّق االستئثاري 
(. والحقيقة أّن الطبيعة 6/1من نسخ المصنفات لمجميور ببيعيا أو نقل ممكيتيا بطريقة أخرى المادة )

الخاصة لنقل المصنفات الرقمية أو عمى وسائط رقمية قد جعل تحديد الطبيعة القانونية لمحقوق محل 
عسيرًا، وبصفة خاصة في ظل التعقيدات المتعمقة بتقنيات نقل  الحماية بشأن تمك المصنفات أمراً 

 المصنفات الرقمية و بّثيا ، أو التي يتّم تداوليا أو نقميا أو بثيا أو توزيعيا عمى وسائط ودعامات رقمية. 
 وحيث انتيت معاىدة الوايبو إلى تبني "الحل الشامل" باالكتفاء ببيان الطبيعة التقنية لممصنفات الرقمية
وتبني معيار تكنولوجي بشأنيا، فإّنيا وبعد تأكيد الطابع االستئثاري لحّق المؤلف في جميع األحوال، قد 
تركت لمتشريع الداخمي لكّل دولة عمى حدة تحديد الطبيعة القانونية لمحّق المتعمق بنقل المصنفات أو 

 توزيعيا أو بثيا أو تخزينيا..الخ.
و ال يوجد بيا ما االستئثاري في التوزيع، وقد ورد فييا أنّ حّق ستنفاد الموضوع ا (6/2وقد تناولت المادة )

في التوزيع سالف البيان، حّق شروط الستنفاد ال يؤثر في حرية الدول واألطراف المتعاقدة في تحديد أيّ 
لممرة األولى  ىوذلك بعد بيع النسخة األصمية أو غيرىا من نسخ المصنف أو نقل ممكيتيا بطريقة أخر 

 تصريح المؤلف.ب
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( من المعاىدة الحّق االستئثاري في التصريح وألغراض تجارية بالتأجير فيما يخص 7وقد نظمت المادة)
برامج الحاسوب والمصنفات السينمائية والمصنفات المجسدة في تسجيالت صوتية وفقًا لما ورد بو القانون 

 الوطني لكّل دولة من األطراف المتعاقدة.
و بين المعاىدة واتفاقية التريبس عمى المصنفات محل الحماية، و لكن ىذا التشابو قد وال يقتصر التشاب

ورد عمى ما تضمنتاه من استثناءات عمى الحّق االستئثاري في التأجير. فقد ورد في الفقرة الثانية من 
ق الموضوع ببرنامج ( في الحالتين التاليتين: إذا تعم1المادة السابعة من المعاىدة بأّنو: ال تطبق الفقرة )

ذا تعمق الموضوع بمصنف  حاسوب، ولم يكن البرنامج في حّد ذاتو ىو موضوع التأجير األساسي، وا 
سينمائي، ما لم يكن ذلك التأجير قد أدى إلى انتشار نسخ ذلك المصنف بما يمحق ضررًا ماديًا بالحّق 

 االستئثاري في االستنساخ.
يطبق نظامًا قائمًا  1994نيسان  15مطرف المتعاقد الذي كان في (، يجوز ل1بالرغم من أحكام الفقرة )

وال  ،عمى منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن مصنفاتيم المجسدة في تسجيالت صوتية
تأجير المصنفات المجسدة في تسجيالت حق أن يستمر في تطبيقو شرط أال يم ،يزال يطبق ذلك النظام

 ررًا ماديًا بحقوق المؤلفين االستئثارية في االستنساخ.صوتية ألغراض تجارية ض
 من المعاىدة جاء (7و 6من المادتين) عميو بخصوص كلّ  متفقاً  ىذا وقد اعتمد المؤتمر الدبموماسي بياناً 

النسخة األصمية وغيرىا من النسخ"، كما ورد استعماليما في ىاتين فيو: تشير كممة "نسخ" وعبارة "
، إلى النسخ كمتييماالتأجير بناء عمى المادتين المذكورتين حّق التوزيع و حّق تخضعان ل والمتين ،المادتين

 المثبتة التي يمكن عرضيا لمتداول كأدوات ممموسة.
الوايبو في المراحل التحضيرية قد استقرتا  يوبالرغم من أن المجنتين القائمتين بالعمل عمى وضع معاىدت

رسال المصنفات  لحقوق  األدبية والفنية التي تتخذ شكاًل رقميًا عبر الشبكات محالً عمى اعتبار نقل وا 
المؤلف في ىذه حّق تييا إلى تحديد طبيعة إال أن ىاتين المجنتين لم تن استئثارية يتمتع بيا المؤلف،

  .الفروض
ديد المؤلف عمى نظام نقل المصنفات عبر البطاقات أمرًا شحّق التكييف القانوني وتحديد طبيعة  ُيعدّ و 

الصعوبة، بالنظر إلى الطابع الفني المستحدث لعمميات اإلرسال أو البـــث الرقمي، باإلضافة إلى التعقيد 
 التقني ليذه العمميات. 

38 



التشريعات الوطنية لمدول األطراف قد اختمفت في مواجية  ولقد ازداد األمر صعوبة بالنظر إلى أنّ  
مما جعل االتفاق عمى الطبيعة القانونية لمحقوق الواردة عمى عمميات  ،يا ىذهعمميات نقل المصنفات وبثّ 

 شبو مستحيل.  النقل والبث من خالل الشبكات أمراً 
التوزيع. وقد قوبل ىذا التصور حّق وفي ىذا الصدد ذىب بعضيم إلى اعتبار نقل المصنفات من قبيل  

  صورة واحدة وىي المصنفات السينمائية. التوزيع ال يتناول إالحّق  باعتراض شديد الوجاىة، ذلك أنّ 
ن عدم مأو التمثيل، بالرغم  األداء،حّق وفي المقابل فقد ذىب بعضيم اآلخر إلى اعتبار النقل من قبيل 

النقل ال يفيم منو بالضرورة عرض المصنف  ين، ألنّ حقّ انطباق النقل عمى ما يؤدي إليو مفيوم ىذين ال
 ذاتو.  في حدّ 

المؤلف لتواجيو حّق ة ىذه االختالفات جاءت نصوص معاىدة الوايبو في شأن وىكذا وفي مواجي
عبر الشبكات، ومنيا شبكة  يانقل المصنفات وبثّ حّق الصعوبات القانونية في تحديد الطبيعة القانونية ل

وء في ضحّق وليس معيار قانوني. فبداًل من تحديد ال ،تبني معيار تقني . وفي ىذه المعاىدة تمّ تاإلنترن
وصف النقل واإلرسال والبث الرقمي استنادًا  التقسيمات التقميدية لحقوق المؤلف عمى مصنفاتو، فقد تمّ 

دولة طرف في المعاىدة عمى حدة،  ع الوطني لكلّ شرّ إلى طبيعتيا التقنية، مع ترك تحديد االختيار لممُ 
كثر مالئمة لمنظام القانوني معطيًا إياه الوصف والطبيعة القانونية األحّق ليضع في تشريعو ذلك ال
وال يتعارض مع ىذه الخاصة  ،المؤلفحّق ذلك يكرس الطابع االستئثاري ل المعمول بو لديو، طالما أنّ 

 المؤلف الحل الشامل.حّق تو معاىدة الوايبو في شأن المتفق عمييا. لذلك فقد أطمق عمى الحل الذي تبنّ 
قد قامت بتطبيق الحل الشامل عمى جميع المصنفات محل  وىكذا فإّن معاىدة الوايبو بشأن حّق المؤلف

الحماية، وعمى جميع عمميات النقل واإلرسال والبث الرقمي، فأورد نّص المادة الثامنة من المعاىدة حّق 
نقل المصنف إلى الجميور بأّنو: يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية بالحّق االستئثاري في التصريح 

إلى الجميور بأّي طريقة سمكية أو السمكية، ما في ذلك إتاحة مصنفاتيم لمجميور بما بنقل مصنفاتيم 
يمّكن أفرادًا من الجميور من اإلطالع عمى تمك المصنفات من مكان وفي وقت يختارىما الواحد منيم 

(، 2( )1)ثانيًا( ) 11(، و1( )1)ثانيًا( ) 11(، و2( )1) 11بنفسو، وذلك دون إخالل بأحكام المواد 
 ( من اتفاقية برن".1)ثانيًا( ) 14(، و2( )1) 14(، و2( )1)ثالثًا( ) 11و
نص المادة  جاء في البيان المتفق عميو بينيم، فإنّ ما لما استقرت عميو أطراف المعاىدة و  وىكذا ووفقاً  
رساليا عبر المؤلف، والذي يتعمق بنقل المصنفات وبثيا حّق ( سالفة الذكر من معاىدة الوايبو بشأن 8) وا 

تاحتيا بأيّ  ت الرقمية وتداوليا عمى دعامات رقمية بأيّ قاالبطا طريق من الطرق  طريق من الطرق، وا 
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لممؤلف، مع ترك الُمشّرع الوطني يحدد طبيعتو القانونية وحدوده،  اً استئثاري اً لمجميور، يجب أن يكون حقّ 
 دولة طرف عمى حدة.  لقانوني لكلّ لمنظام ا ولية عنو، وعن االعتداء عميو وفقاً ؤ وحدود المس

( من المعاىدة، جاء فيو أّنو: من المفيوم أّن مجرد 7وفي بيان متفق عميو بين األطراف بشأن المادة )
توفير تسييالت مادية لتمكين نقل المصنف أو تحقيقو ال يرقى إلى معنى النقل في مقصود ىذه المعاىدة 

( ما يحول دون تطبيق 8أيضًا أّنو ال يوجد في نّص المادة )أو في مفيوم اتفاقية برن. ومن المفيوم 
 (. 11طرف متعاقد لممادة)
( من 4( من معاىدة الوايبو األطراف المتعاقدة باالمتناع عن تطبيق أحكام المادة )9وقد ألزمت المادة )

لتمييز غير اتفاقية برن، وبذلك فإّن ىذه المادة قد وضعت حكمًا حاسمًا في شأن منع االستمرار في ا
المبرر بشأن مدد الحماية فيما يتعمق بحّق المؤلف في شأن مصنفات التصوير الفوتوغرافي. لذلك فقد 

( من اتفاقية برن بشأن مصنفات التصوير الفوتوغرافي، مساوية 7/4حظرت المادة التاسعة تطبيق المادة )
وىي المادة المقررة بخمسين  ة ليا،في ذلك بين ىذه المصنفات وباقي المصنفات في مدة الحماية المقرر 

 سنة من بعد وفاة المؤلف األصمي. 

 :التقييدات واالستثناءات رابعًا_
جاء في المادة العاشرة من معاىدة الوايبو بشأن حّق المؤلف بأّنو: يجوز لمطرف المتعاقد أن ينّص في  

تشريعو الوطني عمى تقييدات أو استثناءات لمحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات األدبية والفنية بناء عمى 
دي لممصنف، وال تسبب ىذه المعاىدة في بعض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واالستغالل العا

 ضررًا بغير مبرر لممصالح المشروعة لممؤلف.
وعند تطبيق اتفاقية برن، عمى األطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات لمحقوق  

المنصوص عمييا في تمك االتفاقية عمى بعض الحاالت الخاصة التي ال تتعارض واالستغالل العادي 
بغير مبرر لممصالح المشروعة لممؤلف. ولقد استندت ىذه المادة إلى المعيار  وال تسبب ضرراً  ،لممصنف
تو اتفاقية برن وىو المعيار المعروف باسم معيار الخطوات الثالث، والذي وردت بو الفقرة الثانية الذي تبنّ 

تثناءات المسموح من المادة التاسعة من اتفاقية بــــرن. وتتمثل الخطوات الثالثة في تحديد التقييدات واالس
وفي تحديد التقييدات واالستثناءات المسموح بيا فيما ال يتعارض ، بيا في بعض الحاالت الخاصة فقط

بغير  وفي تحديد التقييدات واالستثناءات المسموح بيا فيما ال يسبب ضرراً  ،واالستغالل العادي لممصنف
 مبرر لممصالح المشروعة لممؤلف.
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 و من المفيوم أنّ المادة العاشرة من المعاىدة، فقد اتفقت األطراف عمى أنّ وفي بيان متفق عميو بشأن 
أحكام ىذه المادة تسمح لمدول األطراف أن تنقل التقييدات واالستثناءات الواردة في تشريعاتيا الوطنية 

سب. التي اعتبرت مقبولة بناء عمى اتفاقية برن، إلى المحيط الرقمي وتطبيقاتو عميو، عمى النحو المنا
يا تسمح لؤلطراف المتعاقدة بوضع استثناءات وتقييدات وبالمثل ينبغي أن يفيم من األحكام المذكورة أنّ 

ال تقمل من نطاق  12/2المادة  أنّ  جديدة تكون مناسبة لمحيط الشبكات الرقمية. ومن المفيوم أيضاً 
 إمكانية تطبيق التقييدات واالستثناءات.

الوايبو بشأن حّق المؤلف عمى أّنو يجب عمى األطراف المتعاقدة أن ( من معاىدة 11ونّصت المادة )
تنّص في قوانينيا عمى حماية مناسبة، وعمى جزاءات فعالة ضد التحايل عمى التدابير التكنولوجية الفعالة 
التي يستعمميا المؤلفون لدى ممارسة حقوقيم بناء عمى ىذه المعاىدة أو اتفاقية برن، والتي تمنع من 

 رة أعمال لم يصرح بيا المؤلفون المعنيون، أو لم يسمح بيا القانون، فيما يتعمق بمصنفاتيم.مباش
في قوانينيا عمى  ( من معاىدة الوايبو يجب عمى األطراف المتعاقدة أن تنّص 12وبموجب المادة )

أسباب  شخص يباشر عن عمم أيًا من األعمال التالية، أو لديو جزاءات مناسبة وفاعمة توقع عمى أيّ 
من حّق  عمى أيّ  تمك األعمال تحمل عمى ارتكاب تعد   أنّ  –بالنسبة إلى الجزاءات المدنية  –كافية ليعمم 

أو تخفيو: أن يحذف  ،أو تسيل ذلك ،ن من ذلكأو تمكّ  ،الحقوق التي تشمميا ىذه المعاىدة أو اتفاقية برن
وأن يوزع أو  معمومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية إلدارة الحقوق، أو يغير، دون إذن، أيّ 

مع  ،يستورد ألغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجميور، دون إذن، مصنفات أو نسخًا عن مصنفات
معمومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية  ،رت فييا، دون إذنو قد حذفت منيا أو غيّ عممو بأنّ 

 الحقوق. إلدارة
ويقصد بعبارة "المعمومات الضرورية إلدارة الحقوق"، كما وردت في ىذه المادة، المعمومات التي تسمح 

في المصنف، أو المعمومات المتعمقة بشروط االنتفاع حّق  بتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أيّ 
عنصر من تمك المعمومات  أرقام أو شفرات ترمز إلى تمك المعمومات، متى كان أيّ  بالمصنف، وأيّ 

 أو ظاىرًا لدى نقل المصنف إلى الجميور". ،مقترنًا بنسخة عن المصنف

ن من ىذا النص ما استقرت عميو المعاىدة من بعد جدل طويل و نقاش مستعر أثناء العمل بيّ توىكذا ي
ومن بعدىا  ،وليةالتحضيري، بالنظر إلى عدم جدوى نصوص الحماية التقميدية التي أوردتيا االتفاقيات الد

النصوص التشريعية الوطنية في شأن حماية حقوق المؤلفين عمى مصنفاتيم، وذلك لما تتميز بو 
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ل نقميا يا عبر الشبكات وعمى وسائط رقمية من طبيعة خاصة تسيّ نقميا وبثّ  المصنفات الرقمية والتي يتمّ 
 فييا. حّق واالعتداء عمييا بغير إذن صاحب ال

نقميا و توزيعيا عبر  أو التي يتمّ  ،تحقيق الحماية القانونية لممصنفات الرقمية وبالنظر إلى صعوبة
الوسائط الرقمية وبصفة خاصة اإلنترنت، لذلك فقد التجأ أصحاب الحقوق إلى توفير التدابير التكنولوجية 

لى ،الكفيمة بيذه الحماية بيذه الحقوق  منيا لمتصريح باالنتفاع بدّ توفير معمومات إلدارة الحقوق ال  وا 
 ومتابعة تداوليا عمى الشبكات.

( من اتفاقية برن في خصوص تحديد 18( من معاىدة الوايبو إلى المادة )13وقد أحالت المادة )
المصنفات التي تسري عمييا المعاىدة عند دخوليا حيز التنفيذ في دولة متعاقدة معينة، كما نّصت عمى 

( من معاىدة الوايبو بشأن حّق 13لمعاىدة. فجاء نّص المادة )تطبيق أحكام تمك المادة فيما يتعمق با
( من اتفاقية برن عمى كّل أوجو الحماية 18المؤلف بما يأتي: " تطبق األطراف المتعاقدة أحكام المادة )

 المنصوص عمييا في ىذه المعاىدة.
 المتطابق مع ما ورد بو نّص المؤلف حّق من معاىدة الوايبو بشأن  (14المادة )من ونّصت الفقرة األولى 

تتعيد األطراف المتعاقدة بأن تتخذ، وفقًا ألنظمتيا القانونية،  :و( من اتفاقية برن عمى أنّ 36المادة )
من المعاىدة فيي  ةأما الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر  التدابير الالزمة لضمان تطبيق ىذه المعاىدة.

( من اتفاقية التريبس. وقد نّصت ىذه الفقرة عمى 1-41) من المادةتطابق ما وردت بو العبارة األولى 
 تعد   تكفل األطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينيا إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أيّ  :وأنّ 

يات والجزاءات عمى الحقوق التي تغطييا ىذه المعاىدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجمة لمنع التعدّ 
 يات أخرى.التي ُتعّد رادعًا لتعدّ 

المؤلف األحكام اإلدارية والختامية حّق من معاىدة الوايبو بشأن  25إلى  15وقد تضمنت المواد من
 لممعاىدة.

والفرق الوحيد بين معاىدتي الوايبو بشأن حّق المؤلف وبشأن األداء والتسجيل الصوتي، وبين المعاىدات 
كانية انضمام المنظمات الدولية الحكومية والجماعة األوروبية إلى األخرى يتمحور حول ميزتين، إم

 المعاىدة، باإلضافة إلى زيادة عدد وثائق التصديق أو االنضمام الالزمة لدخول المعاىدة حيز التنفيذ.
 في االنضمام إلى المعاىدة:حّق ( من المعاىدة من ليم ال17وقد حددت المادة )

 
 

42 



 لوايبو أن تصبح طرفًا في ىذه المعاىدة.يجوز ألي دولة عضو في ا -1
منظمة دولية حكومية لتصبح طرفًا في ىذه المعاىدة، شرط أن  يجوز لمجمعية أن تقرر قبول أيّ  -2

ليا تشريعًا أّن و  ،ليا صالحية النظر في الموضوعات التي تشمميا ىذه المعاىدة تعمن تمك المنظمة أنّ 
وفقًا لنظاميا  ،يا مفوضة تفويضًا صحيحاً وأنّ  ،األعضاء فيياخاصًا عن تمك الموضوعات ممزمًا لمدول 
 الداخمي، ألن تصبح طرفًا في ىذه المعاىدة.

تقدمت باإلعالن المشار إليو في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبموماسي  ايجوز لمجماعة األوروبية، إذ -3
 أن تصبح طرفًا في ىذه المعاىدة". الذي اعتمد ىذه المعاىدة،
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 معاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي

 

تولت لجنتان من الخبراء القيام باألعمال التحضيرية لممعاىدتين، فتولت لجنة إعداد معاىدة الوايبو 
شأن حّق المؤلف، أما المجنة الثانية فقد كانت ميمتيا تتعمق بحسب األصل بحقوق منتجي التسجيالت 

لى تمك الوثيقة في سياق األعمال التحضيرية، بكونيا "الصك الجديد". كما الصوتية. وقد أشير إ
تضمنت ميمة ىذه المجنة أيضًا حماية حقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية في كّل 

 نواحييا، بما في ذلك توضيح المعايير الدولية القائمة أو وضع معايير جديدة.
وفيما يتعمق بحقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية، فقد أدرجت المعاىدة المعايير الدولية 

 . 1961المعمول بيا في اتفاقية روما لعام 

وبالرغم من أّن اتفاقية روما كانت ُتعّد اتفاقية رائدة لما قامت بو من إنشاء معايير جديدة بخصوص ىذه 
 فضاًل عن حقوق ىيئات اإلذاعة والمعروفة باسم الحقوق المجاورة. الطائفة الجديدة من الحقوق،

عمى أّن اتفاقية روما بما أتت بو من معايير لم تعد كافية لحّل مشكالت الطائفة الجديدة من الحقوق،  
فمقد حدثت عدة تطورات وطفرات تكنولوجية رئيسية وىامة في مجاالت تقنيات الفيديو وأنظمة التسجيل 

ومن بعد ذلك البّث الفضائي المسموع والمرئي عبر األقمار الصناعية والكابالت التمفزيونية، المنزلي، 
 باإلضافة إلى مستجدات البّث والتسجيل عبر اإلنترنت والدعامات الرقمية، وغير ذلك..

وعمى ضوء تمك التطورات الجديدة جرت مناقشات المجنة الدولية الحكومية المعنية باتفاقية روما  
جتماعات لجان الوايبو، حيث اقتصرت ىذه األخيرة عمى إسداء مشورتيا لمحكومات في شكل توصيات وا

ومبادئ توجييية. عمى أّن الحاجة إلى مواجية ىذه التطورات أوضحت عدم كفاية المشورة، و ضرورة 
 وضع معايير دولية ممزمة.

ثم نعرض األحكام  ،ىدات األخرىونعرض لؤلحكام العامة لممعاىدة، وبيان عالقة المعاىدة بالمعا
 الموضوعية الخاصة بمعاىدة األداء والتسجيل الصوتي. 
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 :أواًل: عالقة معاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي بالمعاىدات الدولية األخرى

 
بينيا و بين دعا بعضيم أثناء مراحل التحضير لمعاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي إلى الربط 

( من اتفاقية روما، والتي تحدد 22اتفاقية روما، بما يجعميا وكأنيا اتفاق خاص مبرم استنادًا إلى المادة )
 ( من اتفاقية برن.22طبيعة ىذا النوع من االتفاقات وشروطو باالستناد إلى المادة )

عاىدة األداء والتسجيل الصوتي عمى أّن ما انتيى إليو األمر كان عمى خالف ما تقدم، وتّم الربط بين م
واتفاقية روما عمى النسق ذاتو الذي تّم بو الربط بين اتفاقية التريبس واتفاقية روما. وىو ما ورد بو نّص 
المادة األولى من المعاىدة، والذي جاء فيو: ليس في ىذه المعاىدة ما يحّد من االلتزامات المترتبة حاليًا 

تجاه بعضيا اآلخر بناء عمى االتفاقية الدولية لحماية فناني األداء أو  عمى األطراف المتعاقدة بعضيا
. وتبقى 1961تشرين األول  26منتجي التسجيالت الصوتية وىيئات اإلذاعة المبرمة في روما في 

الحماية الممنوحة بناء عمى ىذه المعاىدة حماية حّق المؤلف في المصنفات األدبية الفنية عمى حاليا، وال 
فييا بأّي شكل من األشكال. وعميو، فال يجوز تفسير أّي حكم من أحكام ىذه المعاىدة بما يخّل تؤثر 

بتمك الحماية. وليست ليذه المعاىدة أّي صمة بأّي معاىدات أخرى، وال تخّل بأّي حقوق أو التزامات 
 (1) مترتبة عمييا".

المعاىدة و من خالل اإلحالة إلييا، وفيما  ىذا ولم يتم االستعانة باتفاقية روما إال في القميل من مواطن
 يتعمق عمى وجو الخصوص باألحكام المتعمقة بمعايير األىمية لمحماية.

وباإلضافة إلى معالجة نّص المادة األولى لعالقة المعاىدة مع المعاىدات واالتفاقيات األخرى، فإّن نص 
معاىدة و بين حّق المؤلف. بل إّن صريح نّص الفقرة الثانية من ىذه المادة قد تطرق إلى العالقة بين ال

ىذه الفقرة يأتي مطابقًا لما أتى بو نّص المادة األولى من اتفاقية روما فيما ورد بو من اإلبقاء وعدم 
"تبقى الحماية الممنوحة بناء عمى ىذه المعاىدة حماية حّق  :المساس بحماية حّق المؤلف، إذ ورد بأن

 المؤلف في المصنفات األدبية والفنية عمى حاليا، وال تؤثر فييا بأّي شكل من األشكال".
والفائدة المحققة من ىذا البيان تتضح في الحاالت التي قد يرغب فييا المؤلف في الترخيص أو التنازل 

صنفو الذي تّم أداؤه بواسطة الفنان صاحب الحّق في ىذا األداء. ففي ىذا عن استغالل تسجيل صوتي لم
أو منتج التسجيل  -الفرض، فإّن ما أتى بو نّص المادة األولى من المعاىدة يؤدي إلى منع فنان األداء 

من أن يحظر عمى المؤلف ىذا النوع من أنواع الترخيص أو االستغالل باالستناد إلى ما أتت بو  –
                                                        

 .المؤلفحّق من معاىدة الوايبو بشأن  1/2المادة  الذي ورد بو نّص  ووىو الحكم ذات (1)
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المعاىدة من تنظيم قانوني لحماية حقوقو المجاورة لحّق المؤلف. ولذلك أيضًا، فإّنو وفي نصوص 
الحاالت المتعمقة بمصنف تّم إفراغو في تسجيل صوتي، والتي يمزم فييا الحصول عمى ترخيص أو تنازل 

فنان من مؤلف المصنف ومن فناني األداء أو المنتج في الوقت ذاتو، فإّن الحصول عمى تصريح من 
 األداء أو المنتج ال يغني عن الحصول عمى موافقة المؤلف، والعكس صحيح.

 
 ثانيًا: المبادئ األساسية التي وردت بالمعاىدة:

 

 

باإلضافة إلى مبدأ المعاممة الوطنية الذي سبق 
وأن رسختو اتفاقية التريبس، فإّن معاىدة الوايبو 
بشأن األداء والتسجيل الصوتي تضمنت بعض 

ئ اليامة األخرى التي من أىميا معايير المباد
األىمية لمحماية. وفي ىذا الشأن فقد ورد في المادة 

( من معاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيالت 3)
الصوتية مرددًا لمعايير األىمية لمحماية ذاتيا التي 
سبق وأوردتيا اتفاقية روما فيما تبنتو نصوص 

 .18و 17و 5و 4موادىا 
 

معاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي نيج اتفاقية روما في تضمنيا )في المادة وقد نيجت 
الثانية( تعاريف بأىم المصطمحات والحقوق التي تتناوليا، وذلك بصفة خاصة بالتعرض لتعريف: فنان 

مة األداء، التسجيل الصوتي، منتج التسجيل الصوتي، النشر، واإلذاعة. وتضيف إلى ذلك تعريف لكم
"التثبيت"، وعبارة "النقل إلى الجميور"، ولكنيا ال تنّص عمى تعريف لمصطمح "االستنساخ" ومصطمح 

 "إعادة البث".
وقد حددت المادة الثالثة من المعاىدة المستفيدين من الحماية، فناني األداء ومنتجي التسجيالت  

ايير األىمية الالزمة لمحماية الصوتية، من مواطني سائر األطراف المتعاقدة، الذين يستوفون مع
المنصوص عمييا في اتفاقية روما، لو كانت كّل األطراف المتعاقدة بموجب ىذه المعاىدة دواًل متعاقدة 
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بموجب تمك االتفاقية. وتطبق األطراف المتعاقدة عمى معايير األىمية ىذه التعاريف التي تخصيا من 
 ( من ىذه المعاىدة.2المادة )

اىدة لآلثار المترتبة عمى التكنولوجيا الرقمية في شأن تحديد المقصود بالتسجيالت ولقد تصدت المع
الصوتية من خالل تعريف التسجيل الصوتي، والتثبيت، ومنتج التسجيل الصوتي، واإلذاعة، والنقل إلى 
ح الجميور. فمم يعد التسجيل الصوتي مقصورًا عمى تثبيت أصوات أداء أو غيرىا من األصوات، بل أصب

من  ةالتسجيل الصوتي معتدًا بو في الحاالت التي يتّم فييا تثبيت األصوات الرقمية التي لم تكن معروف
 . ةقبل، والتي تّم استحداثيا من خالل تقنيات إلكتروني

 
 ثالثًا: األحكام الموضوعية لمعاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي:

 

الصوتي، كما تصدت وقد تصدت معاىدة األداء والتسجيل 
معاىدة الوايبو لحّق المؤلف، لما عرف باسم "جدول 
األعمال الرقمي"، وعمى النسق ذاتو الذي تّم التعامل بو مع 
حّق المؤلف في معاىدة الوايبو بشأن حّق المؤلف. 

والتي تتعمق  وتضمنت معاىدة األداء والتسجيل الصوتي،
  جدول ب -مثميا في ذلك مثل معاىدة حّق المؤلف  –

األعمال الرقمي، بعض التعاريف وتنظيم الحقوق المطبقة عمى تخزين صور وأنماط األداء والتسجيالت 
وتنظيم إرساليا عبر األنظمة الرقمية، باإلضافة إلى معالجة التقييدات واالستثناءات الواردة عمى الصوتية 

الشأن في معاىدة حّق المؤلف تنظيم  الحقوق في المحيط الرقمي. كذلك تناولت ىذه المعاىدة، وكما ىو
 إدارتيا.  تالتدابير التكنولوجية لحماية ىذه الحقوق، ومعالجة أنظمة ومعموما

وُيعّد تصدي ىذه المعاىدة لحقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية المقررة بشأن تخزين 
ة في مواجية ىذه التطورات المصنفات ونقميا عبر األنظمة الرقمية، وضعًا لمعايير دولية جديد

 التكنولوجية.
كذلك، وكما في معاىدة الوايبو بشأن حّق المؤلف، فقد تصدت المعاىدة لممشكالت التي ظيرت في مدى 
اعتبار التثبيت عمى الدعامات اإللكترونية من قبيل النسخ، وما إذا كان التحميل، ولو لمحظات محدودة 

ُيعّد من قبيل االعتداء عمى المصنفات محل الحماية، وعما إذا ألحد المصنفات عمى أجيزة المستخدم، 
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كان القيام بيذه األعمال أو غيرىا )كالنسخ اإللكتروني( يقتضي الحصول عمى إذن أو ترخيص من 
صاحب حّق المؤلف أو صاحب الحّق المجاور قياسًا عمى ما يقتضيو النسخ التقميدي من الحصول عمى 

 التصريح من حيث الحّق والمكان والزمان والمدى والغرض.....الخ إذن مكتوب ومحدد بو حدود 
ليذا وأثناء المفاوضات التي سبقت إتمام معاىدتي الوايبو في شأن حّق المؤلف، وفي شأن األداء 
والتسجيل الصوتي، فقد اقترح وضع معيار لحماية أنظمة إدارة حّق المؤلف والحقوق المجاورة وعمى نطاق 

ّنما يمتد إلى تحقيق السيطرة عمى واسع، بحيث ال  يقتصر األمر عمى حماية المصنفات بذاتيا، وا 
 التكنولوجيا التي تسمح وتسيل انتشار ونشر المصنفات محل الحماية في الوسائط الرقمية.

( في شأن المعمومات الضرورية إلدارة الحقوق األطراف المتعاقدة أن تنّص في 19وألزمت المادة )
ية عمى توقيع جزاءات مناسبة وفعالة عمى أّي شخص يباشر عن عمم أيًا من األعمال قوانينيا الوطن

التالية، وىو يعرف أو، فيما يتعمق بالجزاءات المدنية، لو أسباب كافية ليعرف أّن تمك األعمال تحمل 
ل ذلك عمى ارتكاب تعد  عمى أّي حّق من الحقوق التي تشمميا ىذه المعاىدة، أو تمّكن من ذلك أو تسي

أو تخفيو، أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معمومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية إلدارة 
الحقوق، وأن يوزع أو يستورد ألغراض التوزيع، أو يذيع، أو ينقل إلى الجميور، أو يتيح لو، دون إذن، 

ت فييا، دون إذن، معمومات أوجو أداء مثبتة أو تسجيالت صوتية، مع عممو بأّنو قد حذفت منيا أو غّير 
 واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية إلدارة الحقوق.

( بشأن منتجي التسجيالت الصوتية أعطي حّق 14( بشأن فناني األداء، والمادة )12وبموجب المادة )
 استئثاري لكّل منيما فيما يتعمق بالتصريح بإتاحة ونقل األداء والتسجيالت موضوعات الحقوق المجاورة

 عبر شبكة اإلنترنت، وغيرىا من الشبكات.

كما ىـو الشأن  –وبالنظر إلى أّن الحل الشامل قد قرر حّقًا استئثاريًا ألصحاب الحقوق في ىذه المعاىدة 
استنادًا إلى معيار تقني بحت، ودون التوقف عند  –في خصوص حّق المؤلف في معاىدة حّق المؤلف 

الطبيعة القانونية ليذه الحقوق. ولما كان السبب في منيج الحل الشامل ىو تجنب صعوبات إيجاد حّل 
تتفق عميو الدول المتعاقدة بشأن ىذه الطبيعة القانونية، وبالتالي ترك أمر تحديد الطبيعة القانونية ليذا 

ألطراف المتعاقدة عمى حدة، لذلك فإّنو يصبح من حّق كّل طرف من أطراف الحّق لكّل طرف من ا
المعاىدة أن يطبق أحكام الحل الشامل من خالل المسميات التي تتفق مع طبيعة النظام القانوني 
والتشريعي الذي يتبناه، وبالتالي أن يتضمن ذلك الحّق االستئثاري بعض الحقوق األخرى، مثل حّق 
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النقل إلى الجميور، طالما أّن ىذه الحقوق تتوافق مع ما ألزمت بو االتفاقية من ضرورة  التوزيع أو حقّ 
 منح ىذا الحّق االستئثاري ألصحاب الحقوق محل التنظيم. 

ويتطابق نطاق حقوق فناني األداء في معاىدة الوايبو مع النطاق الذي تغطيو اتفاقية التريبس. وعمى ذلك 
المعاىدة تنحصر في أوجو األداء السمعية الحية وأوجو األداء المثبتة في فإّن الحقوق محل التنظيم ب

 تسجيالت صوتية. 
وبالرغم من أّن خالفًا قد ثار حول تحديد المقصود بالتثبيت في مفيوم الفقرة الثانية من المادة السادسة من 

التسجيل الصوتي، معاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي، فذىب بعضيم إلى اقتصاره عمى 
وذىب بعضيم اآلخر إلى امتداده إلى كّل أنواع التثبيت، إال أننا نعتقد بأّن التثبيت المقصود في المعاىدة 
ىو تثبيت التسجيالت الصوتية دون غيرىا. فمن ناحية أولى، فإّن أيًا من االتفاقيات أو المعاىدات الدولية 

ة، فإّن ىذا ىو ما يظير بوضوح من تعريف التثبيت في لم تخرج عن ىذا اإلطار بعد. ومن ناحية ثاني
المادة الثانية من المعاىدة. فحــيث جاء تعريف التثبيت بأّنو " ليس إال تجسيدًا لؤلصوات أو لكّل تمثيل 
ليا، يمكن باالنطالق منو إدراكيا أو استنساخيا أو نقميا بإدارة مناسبة"، فإّن ىذا التعريف أصبح ممزمًا و 

 االنحراف عنو.  ال يجوز
وتصدت المعاىدة في الفصل الثاني لحقوق فناني األداء األدبية والمالية من خالل ما وردت بو نصوص 

(: بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان 5(، وذلك عمى النحو التالي: جاء في المادة)6و 5المادتين )
تفظ، فيما يتعمق بأدائو السمعي الحي أو أدائو األداء بل وحتى بعد انتقال ىذه الحقوق، فإّن فنان األداء يح

المثبت في تسجيل صوتي، بالحّق في أن يطالب بأن ينسب أداؤه إليو إال في الحاالت التي يكون فيو 
االمتناع عن نسب األداء تمميو طريقة االنتفاع باألداء، ولو أيضًا الحّق في االعتراض عمى كل تحريف 

ائو يكون ضارًا بسمعتو. والحقوق الممنوحة لفنان األداء بمقتضى الفقرة أو تشويو أو أي تعديل آخر ألد
لى حين انقضاء الحقوق المالية عمى األقل، ويمارس ىذه الحقوق  السابقة تظل محفوظة بعد وفاتو وا 
األشخاص، أو الييئات المصرح ليا في تشريع الطرف المتعاقد المطموب توفير الحماية فيو. ومع ذلك، 

راف المتعاقدة التي ال يتضمن تشريعيا المعمول بو، عند التصديق عمى ىذه المعاىدة أو فإّن األط
االنضمام إلييا، نصوصًا تكفل الحماية بعد وفاة فنان األداء لكّل الحقوق المنصوص عمييا في الفقرة 

كم وسائل السابقة، يكون ليا الحّق في النّص عمى أّن بعض ىذه الحقوق ال يحتفظ بيا بعد وفاتو. ويح
 الطعن لممحافظة عمى الحقوق المقررة في ىذه المادة تشريع الطرف المتعاقد المطموب توفير الحماية فيو.
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( يتمتع فنانو األداء بالحّق االستئثاري في التصريح، فيما يتعمق بأوجو أدائيم، بإذاعة 6وبموجب المادة )
 سبق لؤلداء أن كان أداء مذاعًا،أوجو أدائيم غير المثبتة ونقميا إلى الجميور، إال إذا 

 كما يمكنيم تثبيت أوجو أدائيم غير المثبتة.
وبالنسبة لمحقوق األدبية لممؤلف فقد قررت المادة الخامسة من المعاىدة بحّق األبوة لممؤلف )أن ينسب  

اض عمى كّل األداء إلى المؤدي(، باإلضافة إلى تقرير الحّق في احترام األداء. وبالتالي الحّق في االعتر 
تحريف،أو تشويو، أو أي تعديل آخر ألدائو يكون ضارًا بسمعتو. وبالرغم من أّن ىذه الحقوق تتشابو مع 

( من اتفاقية برن، إال أّن طبيعة الحّق المجاور 6الحقوق المقررة لممؤلف وفقًا لما ورد بو نّص المادة )
ية المقررة لحّق المؤلف. لذلك فقد أتاحت تقتضي بذاتيا أن يكون مقدار الحماية أقل مساحة من الحما

المعاىدة الخاصة بفناني األداء التجاوز عن تمك الحماية في الحاالت التي يكون فييا االمتناع عن نسبة 
 .األداء تمميو طريقة االنتفاع باألداء

ضافة إلى الحّق في إتاحة األداء لمجميور الذي تّم تناولو تحت عنوان جدول األعمال الرق مي أعاله وا 
والحّق في التوزيع، فقد نّصت معاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي عمى الحقوق المالية 

الجميور، وعمى  ىالمنصوص عمييا ذاتيا في اتفاقية تريبس، وىي حّق إذاعة األداء غير المثبت ونقمو إل
(، وىما 9و7و6التأجير )المواد(، والحّق في االستنساخ والحّق في 16نحو ما ورد بذلك نّص المادة )

و  14/1الحّقان ذاتيما المذان تّم منحيما ألصحاب الحقوق المجاورة في اتفاقية التريبس بموجب المادتين 
14/4 . 

( من المعاىدة فناني األداء حّقًا استئثاريًا في 8/1وفيما يتعمق بالحّق في التوزيع، فقد منحت المادة)
ية وغيرىا من النسخ عن أوجو أدائيم المثبتة في تسجيالت صوتية التصريح بإتاحة النسخة األصم

 لمجميور، والترخيص ليم ببيعيا، أو نقل ممكيتيا بأّي طريقة. 
وقد تناولت الفقرة الثانية من المادة الثامنة مسألة استنفاد الحّق االستئثاري في الترخيص بالنقل والتوزيع، 

دولة في ىذا الشأن، فمم توجد التزامًا باختيار أّي من نظامي وانتيت إلى ترك الخيار حرًا أمام كّل 
االستنفاد )االستنفاد الوطني أو االستنفاد الدولي(، سواء في حاالت بيع النسخة األصمية، أو أّي نسخة 

 أخرى، أو نقل ممكيتيا، أو التنازل عن حّق االستغالل بناء عمى تنازل أو ترخيص صاحب الحّق. 
ة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي أّي أحكام تتعمق بتطبيق حّق االستنساخ عمى ولم تتضمن معاىد

تخزين المصنفات المعدة في شكل رقمي في دعامة إلكترونية. ومع ذلك فقد اعتمد المؤتمر الدبموماسي 
اىدة، ( من المع11و 7بيانًا متفقًا عميو جاء فيو أّن حّق االستنساخ، وكما ورد بو نّص المادتين )
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(، ينطبق انطباقًا كاماًل عمى ما يتّم إنتاجو وتداولو في المحيط 16واالستثناءات المقررة بناء عمى المادة )
 الرقمي، وبصفة خاصة فيما يتعمق باالنتفاع بأوجو األداء والتسجيالت الصوتية التي تتخذ الشكل الرقمي.

اب الحقوق المجاورة، فقد أوردت معاىدة وباإلضافة إلى ما قررتو المعاىدة من حّق استئثاري ألصح
 11الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي في شأن منتجي التسجيالت الصوتية، وبموجب المادتين )

وىو المنيج ذاتو الذي تبنتو الفقرتان الثانية  ( حّقين آخرين ىما حّق االستنساخ وحّق التأجير،13و
 بس. من اتفاقية التري 14والرابعة من المادة 

أما المادة الثانية عشرة فقد تناولت حّق فناني األداء في توزيع أوجو أدائيم غير المثبتة في تسجيالت 
 صوتية.

( من المعاىدة عمى تقرير حّق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية في 15وقد نّصت المادة )
عاىدة الوايبو بشأن حقوق فناني الحصول عمى مكافأة مقابل اإلذاعة أو نقل العمل إلى الجميور. وم

( من اتفاقية روما في ىذا الشأن، مع 12األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية قد انتيجت نيج المادة )
 ( من ىذه المعاىدة األخيرة. 16تبني التحفظات المقررة في الفقرة األولى من المادة )

و منتجي التسجيالت الصوتية أّنيا وبقصد ويالحظ أيضًا في معاىدة الوايبو بشأن حقوق فناني األداء  
وألغراض تطبيق ىذه المادة  -(15مسايرة التقنيات الحديثة، فإّنيا قد عّدت في الفقرة الرابعة من المادة )

التسجيالت الصوتية لمجميور بوسائل سمكية بما يمّكن أفرادًا من الجميور من االطالع عمييا من  -
 منيم بنفسو، كما لو كانت قد نشرت ألغراض تجارية.مكان وفي وقت يختارىما الواحد 

 
 :التقييدات واالستثناءاترابعًا_ 

 
( من معاىدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي عمى أّن لمطرف 16نّصت الفقرة األولى من المادة )

لفناني األداء المتعاقد أن ينّص في تشريعو الوطني عمى تقييدات، أو استثناءات لمحماية الممنوحة 
ومنتجي التسجيالت الصوتية من النوع ذاتو الذي ينّص عميو في تشريعو الوطني لحماية حّق المؤلف في 

 المصنفات األدبية والفنية.
وتميزت معاىدة الوايبو بأّنيا قيدت االستثناءات والتقييدات المصرح لمدول المتعاقدة أن تنّص عمييا في 

من النوع ذاتو الذي ينّص عميو في التشريع الوطني بشأن حماية حّق  تشريعاتيا الوطنية، بأن تكون
 المؤلف في المصنفات األدبية والفنية.
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( في شأن التقييدات 15/2ومن ناحية أخرى، فإّن معاىدة الوايبو اختمفت عن معاىــدة روما المادة )
قصيرة ألغراض نقل األحداث  الخاصة بإمكان التصريح في التشريع الوطني لآلخرين باالنتفاع بمقتطفات

الجارية، وباالنتفاع ألغراض خاصة، والتثبيتات المؤقتة التي تعيد لييئات اإلذاعة. فبينما يمكن التصريح 
بيذه التقييدات دون الحاجة الّتباع معيار الخطوات الثالثة في اتفاقية روما، فإّن المعاىدة أدخمت كّل 

 ة أن تتيحيا في إطار االلتزام بمعيار الخطوات الثالثة. التقييدات التي يمكن لمدولة المتعاقد
وبالرغم من أّن ىذا التشدد في إطار المقارنة باتفاقية روما يماشي نيج اتفاقية برن في شأن اإللزام باّتباع 

من  9/2معيار الخطوات الثالثة، حينما يتعمق التقييد بتقرير االنتفاع لؤلغراض الخاصة )تطبيقًا لممادة 
( من معاىدة الوايبو في شأن التقييدات المتعمقة 16(، إال أّن ما ورد في الفقرة األولى من المادة )برن

بالتصريح باالنتفاع بمقتطفات صغيرة، والتقييد الخاص بالتثبيتات المؤقتة لييئات اإلذاعة، فقد كانت 
 الخطوات الثالثة بالنسبة ليا.  معاىدة الوايبو أكثر تشددًا من اتفاقية برن التي لم تستمزم تطبيق معيار

وىذه المعاىدة، وكما ىو الشأن في معاىدة الوايبو بشأن حّق المؤلف، نّصت في الفقرة الثانية من المادة 
( عمى المحددات والمقيدات لسمطة الدولة المتعاقدة في االستثناء من نصوصيا، وذلك باتباع المعيار 16)

ة. ويقتضي ىذا المعيار األخير أال تقيد أّي دولة متعاقدة الحقوق المعروف باسم معيار الخطوات الثالث
المقررة ألصحابيا بموجب المعاىدة إال إذا كان األمر متعمقًا بحاالت خاصة استثنائية، وأال يكون ذلك 
االستثناء متعارضًا مع االستغالل العادي لؤلداء أو التسجيل الصوتي، وأال يتسبب ىذا االستثناء في 

 ر دون مبرر بالمصالح المشروعة لفنان األداء أو منتج التسجيالت الصوتية.اإلضرا
من معاىدة الوايبو بشأن حّق المؤلف، فإننا نخمص إلى أّن  12وبالرجوع إلى البيان الوارد بشأن المادة 

ت مقبولة األطراف المتعاقدة ُيسمح ليا بمد التقييدات واالستثناءات الواردة في قوانينيا الوطنية التي ُعدّ 
بناء عمى اتفاقية برن إلى المحيط الرقمي وتطبيقيا عميو عمى النحو المناسب، وأّن األطراف المتعاقدة 
تستطيع وضع استثناءات وتقييدات جديدة مناسبة لمحيط الشبكات الرقمية. عمى أّنو يجب أن يؤخذ في 

أو أن تمّد نطاق تطبيق التقييدات االعتبار أّن المواد الواردة بالمعاىدتين ليس من شأنيا أن تحّد 
واالستثناءات المسموح بيا في اتفاقية برن، وبصفة خاصة أّن التقييدات واالستثناءات في معاىدتي الوايبو 

 تمتزمان بمعيار الخطوات الثالثة، وبشكل أكثر تشددًا مما تمسكت بو اتفاقية برن ذاتيا. 
سنة عمى األقل،  52ناء عمى ىذه المعاىدة حتى نياية مدة وتسري مّدة الحماية الممنوحة لفناني األداء ب

من نياية السنة التي تّم فييا تثبيت األداء في تسجيل صوتي. وتسري مدة الحماية الممنوحة لمنتجي 
سنة، عمى األقل، اعتبارًا من نياية السنة  52التسجيالت الصوتية بناء عمى ىذه المعاىدة حتى نياية مدة 
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شر التسجيل الصوتي، أو اعتبارًا من نياية السنة التي تّم فييا التثبيت، إذا لم يتم النشر في التي تّم فييا ن
 سنة من تثبيت التسجيل الصوتي. 52غضون 

وقد تطابقت معاىدة الوايبو في تبنييا لمعيار حساب مّدة حماية حّق األداء المثبت مع ما وردت بو اتفاقية 
ة الحماية اعتبارًا من تاريخ التثبيت. عمى أّن معاىدة الوايبو لم تنظم التريبس، حيث يتّم فييما حساب مد

معيارًا لبدء مدة الحماية في شأن األداء غير المثبت بالمخالفة لمنيج التريبس الذي اعتمد عمى حساب 
 مّدة الحماية استنادًا إلى السنة التي تّم فييا األداء. 

ية، فإّن معاىدة الوايبو قررت مّدة حماية أطول نسبيًا من التي أما بالنسبة لمدة حماية التسجيالت الصوت 
قررتيا اتفاقية التريبس. فبينما قررت اتفاقية التريبس الحماية لمدة خمسين عامًا من تاريخ تثبيت التسجيل، 
فإّن المعاىدة قررت الحماية لممدة ذاتيا، ولكن اعتبارًا من تاريخ نشر التسجيل المثبت، وىو ما يعني 

 امتداد مّدة الحماية لمّدة تساوي الفترة الزمنية بين التثبيت وبين النشر. 

 
( من معاىدة الوايبو بشأن فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية، أّن 02وقد أوضحت المادة )

 التمتع بالحقوق المنصوص عمييا في المعاىدة أو ممارسة ىذه الحقوق ال يخضع ألّي إجراء شكمي.
( من معاىدة الوايبو بشأن فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية تطبق األطراف 00لممادة )ووفقًا 

( من اتفاقية برن مع ما يمزم من تبديل عمى حقوق فناني األداء ومنتجي 81المتعاقدة أحكام المادة )
يجوز لمطرف (، 8التسجيالت الصوتية المنصوص عمييا في ىذه المعاىدة. وبالرغم من أحكام الفقرة )

( من ىذه المعاىدة عمى أوجو األداء المنجزة بعد دخول ىذه 5المتعاقد أن يقصر تطبيق المادة )
 المعاىدة حّيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف.

( من المعاىدة تتعيد األطراف المتعاقدة بأن تأخذ، وفقًا ألنظمتيا القانونية، 02وبموجب المادة )
تطبيق ىذه المعاىدة.وتكفل األطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينيا إجراءات  التدابير الالزمة لضمان

إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أّي تعّد عمى الحقوق التي تغطييا ىذه المعاىدة، وتوقيع الجزاءات 
 2العاجمة لمنع التعديات، والجزاءات التي ُتعّد رادعًا لتعديات أخرى

                                                        
فيمـا  ،من معاىدة الوايبـو بشـأن فنـاني األداء و منتجـي التسـجيالت الصـوتية عمـى مـنيج اتفاقيـة بـرن 23الفقرة األولى من المادة  جرى نّص  2

التـدابير الالزمـة لضـمان تطبيـق ىـذه  ،ألنظمتيـا القانونيـة وفقـاً  ،من التزام و تعيد األطراف المتعاقـدة بـأن تأخـذ 36/1المادة  ورد بيا من نّص 
  .من اتفاقية التريبس1/ 41المادة  عن نّص  من المعاىدة فيبدو منقوالً  23أما الفقرة الثانية من المادة  .المعاىدة
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( من معاىدة الوايبو بشأن فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية 22- 02وقد تضمنت المواد من )
األحكام اإلدارية والختامية لممعاىدة. والفرق الوحيد بين معاىدتي الوايبو بشأن حّق المؤلف وبشأن 
األداء والتسجيل الصوتي وبين المعاىدات األخرى يتمحور حول ميزتين، إمكانية انضمام المنظمات 

لحكومية والجماعة األوروبية إلى المعاىدة، باإلضافة إلى زيادة عدد وثائق التصديق أو الدولية ا
 االنضمام الالزمة لدخول المعاىدة حيز التنفيذ.

إذ يجوز ألّي دولة عضو  .من المعاىدة من ليم الحّق في االنضمام إلى المعاىدة 62ولقد حددت المادة 
ىدة. ويجوز لمجمعية أن تقرر قبول أّي منظمة دولية حكومية في الوايبو أن تصبح طرفًا في ىذه المعا

لتصبح طرفًا في ىذه المعاىدة، شرط أن تعمن تمك المنظمة أّن ليا صالحية النظر في الموضوعات التي 
تشمميا ىذه المعاىدة، وليا تشريعًا خاصًا عن تمك الموضوعات ممزمًا لكّل الدول األعضاء فييا، وأّنيا 

صحيحًا، وفقًا لنظاميا الداخمي، ألن تصبح طرفًا في ىذه المعاىدة. كما يجوز لمجماعة  مفوضة تفويضاً 
األوربية، إذا تقدمت باإلعالن المشار إليو في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبموماسي الذي اعتمد ىذه 

 .المعاىدة، أن تصبح طرفًا في ىذه المعاىدة"

  
 تمارين:

مؤلفو المصنفات األدبية بالحق في التصريح بإتاحة النسخة األصمية  اختر اإلجابة الصحيحة: يتمتع
 لمجميور:

 ال يتمتع بيذا الحق. .1
    

 ىو حق استئثاري لممؤلف. .2
    

 ىو حق غير حصري لممؤلف. .3
    

 كل ما سبق ذكره. .4

 .0اإلجابة الصحيحة رقم 
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 رابعةالوحدة التعليمية ال

 الحقوق المجاورة لحّق المؤلف -2
 

 الكممات المفتاحية:
استغالؿ المصنؼ  -استغالؿ المصنؼ األدبي -تمثيؿ المصنفات –المصنؼ المكتوب -الحقوؽ المجاورة

 األىمية. -السبب -منتجي التسجيالت –فناني األداء -المالي

 

 الممخص:
يترتب لممؤلؼ عددًا مف الحقوؽ تتسـ بالخصوصية تتصؼ بصفات خاصة، وينشأ بالتبعية ليذا اإلنتاج 
أو استغاللو دور لعدد غير قميؿ مف األشخاص يكوف شبييًا بحقوؽ المؤلؼ إلى حد ما، إال أّنو يتسـ 

مكاف اعتباره مف حقوؽ المؤلؼ، حيث يقتصر عادة دور ىؤالء األشخاص عمى  بطابع خاص ال يتفؽ وا 
أداء المصنؼ المكتوب أو تمثيمو أو تالوتو وبثو أو تسجيمو. غير أّف ذلؾ ال يعني التقميؿ مف أىمية دور 
ىؤالء األشخاص بالنسبة لممصنؼ، حيث أّف دورىـ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصنؼ، ويؤدي إلى إعطائو 

 قيمة إضافية لـ تكف ليكتسبيا دوف ىذا الدور.
ألّف عمؿ ىؤالء األشخاص، وىو ذو طبيعة خاصة، يفتقد لبعض العناصر الالزمة إلمكاف اعتبار  ونظراً 

الحقوؽ الواردة عمييا مف حقوؽ المؤلؼ، فقد شممتو التشريعات بحماية خاصة إعمااًل لقواعد العدالة 
 لؼ.واعترافًا بحقوؽ ىؤالء األشخاص، وأطمؽ عمى ىذه الحقوؽ بالحقوؽ المجاورة لحّؽ المؤ 

ىي الحقوؽ الخاصة باألشخاص الذيف تدور أعماليـ في فمؾ استغالؿ ، والحقوؽ المجاورة لحّؽ المؤلؼ
 المصنؼ األدبي أو الفني والمترتبة ليـ بناء عمى الدور الذي نفذوه فيو.

وأصبح مف المنطقي أف يمتمؾ ىؤالء األشخاص حّؽ تقرير البّث أو التسجيؿ أو أّي منيما، دوف أف تصؿ 
 وقيـ إلى مثيمتيا المقػررة لممؤلؼ ذاتو.حق

وقد تنّبيت التشريعات في العالـ إلى ىذه األىمية، حيث لـ يعد باستطاعة أية دولة أف تكوف بمعزؿ عف 
 1ىذا العالـ، الذي أصبح مجرد قرية صغيرة تنتشر فيو المعرفة بسرعة كبيرة.
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 األهداف التعميمية:
 أف يكوف الطالب قادرًا عمى3 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب

 
 تعريؼ النظـ القانونية لمحقوؽ المجاورة. -
 معرفة المقصود بالحقوؽ المجاورة. -
 تعداد أصحاب الحقوؽ المجاورة. -
 تحديد أىمية حماية أصحاب الحقوؽ المجاورة. -
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يترتب لممؤلؼ عددًا مف الحقوؽ تتسـ بالخصوصية تتصؼ بصفات خاصة، وينشأ بالتبعية ليذا اإلنتاج 
دور لعدد غير قميؿ مف األشخاص يكوف شبييًا بحقوؽ المؤلؼ إلى حد ما، إال أّنو يتسـ  -أو استغاللو–

مكاف اعتباره مف حقوؽ المؤلؼ، حيث يقتصر عادة دور ىؤالء  األشخاص عمى بطابع خاص ال يتفؽ وا 
أداء المصنؼ المكتوب أو تمثيمو أو تالوتو وبثو أو تسجيمو. غير أّف ذلؾ ال يعني التقميؿ مف أىمية دور 
ىؤالء األشخاص بالنسبة لممصنؼ، حيث أّف دورىـ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصنؼ، ويؤدي إلى إعطائو 

 قيمة إضافية لـ تكف ليكتسبيا دوف ىذا الدور.
عمؿ ىؤالء األشخاص، وىو ذو طبيعة خاصة، يفتقد لبعض العناصر الالزمة إلمكاف اعتبار ونظرًا ألّف 

الحقوؽ الواردة عمييا مف حقوؽ المؤلؼ، فقد شممتو التشريعات بحماية خاصة إعمااًل لقواعد العدالة 
 واعترافًا بحقوؽ ىؤالء األشخاص، وأطمؽ عمى ىذه الحقوؽ بالحقوؽ المجاورة لحّؽ المؤلؼ.

ىي الحقوؽ الخاصة باألشخاص الذيف تدور أعماليـ في فمؾ استغالؿ ، حقوؽ المجاورة لحّؽ المؤلؼوال
 المصنؼ األدبي أو الفني والمترتبة ليـ بناء عمى الدور الذي نفذوه فيو.

وقد كانت ىذه األدوار في الماضي ال تعدو كونيا خدمة يؤدييا الفناف أو الشخص، وتنتيي بتماـ تنفيذ 
مناط بو تنفيذه. إال أّنو بالنظر لمتطور التقني في إمكانيات التسجيؿ ووسائؿ اإلذاعة الالسمكية الدور ال

وظيور التوابع الصناعية، فقد أصبح مف المستحيؿ اعتبار دور ىؤالء األشخاص منتييًا بمجرد انتيائيـ 
 مف أداء أدوارىـ، حيث يمكف تسجيؿ ىذا األداء وبّثو آالؼ المرات.

ا تقدـ فإّنو قد أصبح مف المنطقي أف يمتمؾ ىؤالء األشخاص حّؽ تقرير البّث أو التسجيؿ أو وفي إطار م
 أّي منيما، دوف أف تصؿ حقوقيـ إلى مثيمتيا المقػررة لممؤلؼ ذاتو.

ولعمو مف المسممات في عصرنا الحاضر، أّنو يجب إيالء اإلنتاج الفكري األدبي والفني العناية الكبرى، 
اج ال يمكف لو أف يتطور، دوف تشجيع البحث العممي واألدبي، ومبدعو ىذه األبحاث في ألّف ىذا النت

 كافة المجاالت.
وقد تنّبيت التشريعات في العالـ إلى ىذه األىمية، حيث لـ يعد باستطاعة أية دولة أف تكوف بمعزؿ عف 

 .1ىذا العالـ، الذي أصبح مجرد قرية صغيرة تنتشر فيو المعرفة بسرعة كبيرة
 أماـ ىذه األىمية التي تتمتع بيا الحقوؽ المجاورة لحّؽ المؤلؼ، البّد لنا مف بياف مفيوـ الحقوؽ المجاورة،

 وأصحاب الحقوؽ المجاورة، ونعرض لذلؾ في مطمبيف وفؽ اآلتي3
                                                        

ـ، 2007الحمبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى، عاـ د. عبد الرحمف خمفي، الحماية الجزائية لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، منشورات  - 1
 .81ص
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 مفهوم الحقوق المجاورة
 

فوتوغرافي، وسينمائي، توّلد عف التطور الذي شيده العالـ في أساليب التواصؿ بيف الناس، مف تصوير 
وتمفزيوني، باإلضافة إلى التسجيؿ الموسيقي، واألداء المسرحي، والنشر...، أف أصبحت فرص إيصاؿ 
إنتاج المؤلفيف والفنانيف ومصنفاتيـ إلى المجتمع مف السيولة بمكاف، حيث انتشر االتصاؿ في جميع 

كاف، وانتشرت مصنفات المؤلفيف عمى االتجاىات، وتحرر مف سائر القيود التي يفرضيا الزماف والم
 .2اختالؼ أنواعيا، بشكؿ واسع، وبطرؽ شتى، وبأسعار معقولة نسبياً 

ولكف رغـ قياـ المؤلفيف باستغالؿ الوسائؿ الجديدة لنقؿ مؤلفاتيـ إلى الجميور، إال أّف آثار التقدـ 
 رة.الحاصؿ لـ تكف مقتصرة عمى المؤلفيف فحسب، بؿ شمؿ أصحاب الحقوؽ المجاو 

والبحث في مفيوـ الحقوؽ المجاورة، يتطمب منا بياف معنى الحقوؽ المجاورة وعالقتيا بحّؽ المؤلؼ، 
 أصحاب الحقوؽ المجاورة في الفرع الثاني. والتي سنعرض ليا في الفرع األوؿ، وثـ بياف

( إلى حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت 1961وقد أشارت المادة األولى مف اتفاقية روما لعاـ ) 
وىيئات اإلذاعة، ويتعيف أف ال تمّس الحقوؽ المجاورة حقوؽ المؤلؼ، وبالتالي ال يجوز تفسير أّي حكـ 

 مف أحكاـ ىذه االتفاقية بما يضر حماية الحقوؽ الممنوحة لممؤلؼ.
، بدأت تظير الشخصية المميزة لمحقوؽ المجاورة بشكؿ مستقؿ عف حّؽ المؤلؼ، 1961 فمنذ عاـ

 وتحددت العالقة الوثيقة بيف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة عف طريؽ ىذا النص.
وقد وجدت ىذه الحقوؽ في العديد مف كتب الفقو، تحت العديد مف المسميات، فبعضيـ يسّمييا الحقوؽ 

ؤلؼ، وبعضيـ اآلخر يطمؽ عمييا تسمية الحقوؽ التابعة لحّؽ المؤلؼ، أو الحقوؽ المشابية لحّؽ الم
 .3المرتبطة بيا، في حيف أّف بعضيـ اآلخر يسّمييا الحقوؽ القائمة أو المقترنة بحقوؽ المؤلؼ

ولكف نالحظ أّف كّؿ ىذه التسميات تصّب في بوتقة واحدة، وىي وجود عالقة وثيقة بيف الحقوؽ المجاورة 
ّف ىذه التسميات تجد معناىا في معنى الحقوؽ المجاورة.وح  ّؽ المؤلؼ، وا 

وقد روعي االىتماـ بيذا الموضوع منذ المحظة األولى لتنظيـ الحقوؽ المجاورة بشكؿ مستقؿ عف حقوؽ 
أّف الحماية المقررة لفناني  1961المؤلؼ عمى المستوى الدولي، وذلؾ عندما أعمنت اتفاقية روما لعاـ 

                                                        
 .205، ص2008د. فاضمي إدريس، حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، دوف طبعة، عاـ  - 2

عاـ  –طبعة دار ىومو، الجزائر، دوف طبعة د. فاضمي إدريس، المدخؿ إلى الممكية الفكرية، الممكية األدبية والفنية والصناعية، مانظر3  - 3
، وأيضًا3 د. محي الديف عكاشة، حقوؽ المؤلؼ عمى ضوء القانوف الجزائري الجديد، ديواف المطبوعات الجامعية، 147، ص-2003،2004

 .80، ص2007الجزائر، الطبعة الثانية، عاـ 
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ومنتجي التسجيالت وىيئات اإلذاعة ال تمّس بأّي حاؿ مف األحواؿ حماية حقوؽ المؤلؼ المتعمقة  األداء
بالمصنفات األدبية والفنية، كما اشترطت ىذه االتفاقية زيادة عمى ذلؾ، عمى الدولة التي يمكف أف تكوف 

تفاقية العالمية لحقوؽ طرفًا في ىذه االتفاقية أو تستطيع االنضماـ إلييا، إما أف تكوف عضوًا في اال
ما في االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبية والفنية )اتحاد برف(  .4المؤلؼ، وا 

وبالتالي نستنتج أّف الحقوؽ المجاورة، رغـ انفصاليا عف حقوؽ المؤلؼ، البّد مف وجود تأثير ليذه الحقوؽ 
ّف ىذا التأثير ال يمكف إنكاره أبدًا، فحّؽ المؤلؼ  ىو الشرارة التي تنطمؽ وتظير بيا الحقوؽ عمييا، وا 

المجاورة إلى الوجود، وىذا ما نجده في كّؿ التعريفات التي وضعت ليا، والتي فييا إشارة واضحة إلى 
 تأثير حقوؽ المؤلؼ عمييا، وارتباطيا بنشر إنتاج المؤلفيف.

"إّف عبارة  موضوع الحماية، فيقوؿ3ففي الفقو، نجد أّف الفقيو كمود كولومبييو، يعّرفيا انطالقًا مف تحديد 
)الحقوؽ المجاورة( تستدعي بعض التوضيح، فيتعيف تحديد موضوع الحماية في ىذا الصدد، حيث يتمثؿ 

 ".5في أعماؿ تيدؼ إلى نشر المصنفات األدبية والفنية دوف إبداعيا
عمى أساس أّنيـ  أما الفقيو ديبوا، فيعّرؼ الحقوؽ المجاورة عف طريؽ تعريؼ أصحاب ىذه الحقوؽ،

يصاليا إلى الجميور، فيقوؿ3"إّف أصحاب  يعاونوف المؤلفيف في إبداعيـ، عف طريؽ تنفيذ مصنفاتيـ، وا 
الحقوؽ المجاورة، يعاونوف عمى اإلبداع األدبي والفني، فبواسطة فناني األداء تستمر المؤلفات الموسيقية 

سات التسجيؿ الصوتي استمرار التمتع والمصنفات المسرحية، وتتحقؽ كامؿ رسالتيا، وتضمف مؤس
 ".6بالمصنفات، وتمغي ىيئات البّث اإلذاعي المسافات

وال بّد لنا مف ذكر أّف ىناؾ تعريفًا قد وضع لمحقوؽ المجاورة، انطالقًا مف أّف ىذه الحقوؽ تشكؿ فرعًا مف 
أّنيا نوع مف أنواع حقوؽ حقوؽ المؤلؼ، فيقوؿ ىذا التعريؼ بأّف3 "التعريؼ العممي لمحقوؽ المجاورة ىو 

 ".7المؤلؼ والتي ال تغطييا اتفاقية برف

                                                        
 في المعنى انظرماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت وىيئات اإلذاعة، و لح 1961( مف اتفاقية روما لعاـ 24/2و23و1نصوص المواد) انظر - 4

 .375، حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، مرجع سابؽ، صليزيؾ3 دليا ونفس
لمتربية والثقافة  المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في العالـ، دراسة في القانوف المقارف، ترجمة المنظمة العربيةحّؽ كمود كولومبييو، المبادئ األساسية ل - 5

، تونس، دوف طبعة، عاـ   .117ـ، ص1995والعمـو

دراسة في القانوف اإلماراتي مقارنة بالقانوف الفرنسي،  3 د. نوري حمد خاطر، شرح قواعد الممكية الفكرية، حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة،انظر- 6
 .192ـ، ص2008(، عاـ 101مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة )

(، مقاؿ بالمغة االنكميزية منشور عمى شبكة اإلنترنت، بترخيص مف موسوعة international protection of related rights) انظر -7
(Commons Attribution،ShareAlikeص ،)ـ، عبر العنواف8/3/20113المقدمة، تاريخ الدخوؿ 1 

).wiki/copyright. Wikipedia.org/http://en( 
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ونالحظ أّف ىذا التعريؼ، يمثؿ أصدؽ تعبير عمى ارتباط الحقوؽ المجاورة بحّؽ المؤلؼ، إذ اعتبر حماية 
 الحقوؽ المجاورة، إّنما ىو تتمة لتنظيـ حماية حقوؽ المؤلؼ عمى المستوى الدولي.

ة فنالحظ أّف كّؿ القوانيف الخاصة بحّؽ المؤلؼ، قد أفردت نصوصًا خاصة فييا أما في التشريعات الوطني
تتعمؽ بالحقوؽ المجاورة، باإلضافة إلى النصوص التي تتضمف أحكامًا مشتركة بينيما، وىذا ما يشكؿ 

 اعترافًا منيا بارتباط ىذه الحقوؽ بحّؽ المؤلؼ.
، لـ تخرج التشريعات عما وضع في الفقو مف ولكف فيما يتعمؽ بوضع تعريؼ محدد لمحقوؽ المجاورة

تعريفات تبّيف ارتباط ىذه الحقوؽ بحقوؽ المؤلؼ، وخاصة بمصنفات المؤلفيف، مف تعداد ألصحاب ىذه 
الحقوؽ، باإلضافة إلى بياف االرتباط الواضح ليذه الحقوؽ بحقوؽ المؤلؼ، وبالمصنفات التي ينتجيا، 

 .8راتيكالقانوف الجزائري والمبناني واإلما
أما في سوريا فنالحظ أّف الُمشّرع لـ يورد تعريفًا خاصًا بالحقوؽ المجاورة، حتى أّنو لـ يأِت عمى تعريؼ 
ّنما جاء بتعريؼ لواحد مف ىؤالء فقط، وىو الفناف المؤدي، كما أّنو لـ يأِت عمى تنظيـ  لكّؿ واحد منيـ، وا 

 .9لتسجيالت مف طائفة ىذه الحقوؽحقوؽ جميع أصحاب الحقوؽ المجاورة، حيث أغفؿ منتجي ا
بالتالي نستطيع أف نعّرؼ الحقوؽ المجاورة، انطالقًا مف ىذا المعنى، بأّنيا3 "تمؾ الحقوؽ التي فرضتيا 
ثورة وسائؿ االتصاؿ وتطورىا في مجاؿ إيصاؿ المصنفات إلى الجميور، والتي يتمتع بيا األشخاص 

األدبي أو الفني أو العممي، والمقررة ليـ بسبب الدور الذيف يدور عمميـ في ميداف استغالؿ المصنؼ 
 الذي يقوموف بو، مف معاونة لممؤلفيف في مجاؿ اإلبداع واالبتكار وتوسيع سوؽ المنتجات الثقافية". 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
( مف 1، والمادة )1999( لعاـ 57( مف القانوف المبناني رقـ )1، والمادة رقـ )2003( لعاـ 3،5( مف القانوف الجزائري رقـ )107المادة ) انظر - 8

 .2002( لعاـ 7القانوف اإلماراتي رقـ )
 . 2001( لعاـ 12( مف القانوف السوري رقـ )28و27و13و1المواد ) انظر -9
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 أصحاب الحقوق المجاورة

يور الحقوؽ إّف التطور في مجاؿ إيصاؿ اإلنتاج األدبي والفني إلى الجميور، الذي كاف لو الفضؿ في ظ
المجاورة لحّؽ المؤلؼ، لعب دورًا ىامًا في تحديد أصحاب ىذه الحقوؽ، الذيف يشتركوف في قاسـ مشترؾ 

 واحد، وىو وجود الدعامة المادية لممصنؼ التي ُتعّد أداة نقمو لمجميور. 
ّف اإلحاطة بأصحاب ىذه الطائفة ليس باألمر السيؿ، فقد ذىبت بعض التشريعات في اتجاه ع اـ يحدد وا 

أصحاب الحقوؽ المجاورة ضمف فئات ثالث تقميدية ىي، فنانو األداء ومنتجو التسجيالت وىيئات 
، متبعيف في ذلؾ النيج الذي سارت عميو االتفاقيات الدولية 10اإلذاعة، كالتشريع المصري والجزائري

التشريع النموذجي ، ومشروع 1961والتشريعات النموذجية الخاصة بيذا الشأف، كاتفاقية روما لعاـ 
لحماية حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في الوطف العربي الذي أعدتو المنظمة العربية لمتربية والثقافة 

 . 11والعموـ
في حيف أّف ىناؾ مف التشريعات مف اتبع اتجاىًا موسعًا، حيث أضاؼ إلى ىذه الفئات الثالث المذكورة، 

 .12ىو القانوف المبنانيفئة أخرى، وىي دور النشر، وىذا القانوف 
وتجدر اإلشارة إلى أّف ىناؾ مف القوانيف مف تبّنى اتجاىًا منفردًا ال يعترؼ إال بعدد مف أصحاب الحقوؽ 
المجاورة التقميدييف وىـ، فنانو األداء وىيئات اإلذاعة فقط، دوف التطرؽ إلى منتجي التسجيالت، وىذا 

 . 13القانوف ىو القانوف السوري
غفاؿ القا  نوف السوري ليذه الفئة مف أصحاب الحقوؽ المجاورة تـّ عف غير عمد، فقد وضع ىذا القانوف وا 

 عمى عجؿ، ولـ تتـ دراستو بشكؿ جيد قبؿ إقراره.
ّف مسألة تحديد أصحاب الحقوؽ المجاورة لـ تكف مشكمة عمى صعيد التشريعات فقط، بؿ إننا نالحظ  وا 

، فبالرغـ مف أّف غالبية الفقياء تؤيد االتجاه العاـ في التشريع أّنو عمى صعيد الفقو ظيرت المشكمة نفسيا
مف تحديد أصحاب الحقوؽ المجاورة ضمف الفئات الثالث التقميدية وىي، فنانو األداء ومنتجو التسجيالت 
وىيئات اإلذاعة، إال أّف ىناؾ رأيًا في الفقو يرى إضافة فئات جديدة إلييـ، مثؿ دور النشر ومنتجي قواعد 

                                                        
 الخاص بحماية الممكية الفكرية.2002( لعاـ 82/ب( مف القانوف المصري رقـ )139المادة ) انظر -10

، الخاصة بحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت وىيئات اإلذاعة، والفصؿ الثاني مف التشريع 1961( مف اتفاقية روما لعاـ 2المادة ) انظر- 11
 ( منو.29و26و23النموذجي لحماية حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في الوطف العربي وخاصة المواد )

 الخاص بالممكية األدبية والفنية. 1999( لعاـ 75ـ )( مف القانوف المبناني رق35المادة ) انظر- 12

 الخاص بحماية حقوؽ المؤلؼ. 2001( لعاـ 12( مف القانوف السوري رقـ )13و1المواد ) انظر -13
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لبيانات. ويبرروف ذلؾ بالنظر لتشابو دور النشر ومنتجي قواعد البيانات مع منتجي التسجيالت وىيئات ا
اإلذاعة مف تحمؿ أعباء مالية كبيرة، باإلضافة إلى المخاطر التي يواجيونيا في سبيؿ إنتاج المصنؼ 

يصالو إلى الجميور  .14وا 
يدي في الفقو والتشريعات الخاصة بحقوؽ المؤلؼ ونعرض ألصحاب الحقوؽ المجاورة متبعيف االتجاه التقم

والحقوؽ المجاورة، مف اعتبار أصحاب الحقوؽ المجاورة ىـ3 أواًل3 فنانو األداء، وثانيًا3 منتجو 
 التسجيالت، وثالثًا3 ىيئات اإلذاعة.

 
 فنانو األداء: -أولا 

بأّنيـ3 "الممثموف والمغنوف والموسيقيوف /أ( فناني األداء 3في المادة ) 1961عّرفت اتفاقية روما لعاـ 
والراقصوف وغيرىـ مف األشخاص الذيف يمثموف أو يغنوف أو يمقوف أو ينشدوف أو يعزفوف مصنفات أدبية 

 أو فنية أو يؤدونيا بصورة أخرى".
داء /أ( فناني األ2، فقد عّرفت في المادة )1996أما معاىدة الوايبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي لعاـ 

بأّنيـ3"الممثموف والمغنوف والموسيقيوف والراقصوف وغيرىـ مف األشخاص الذيف يمثموف أو يغنوف أو يمقوف 
أو ينشدوف أو يؤدوف بالتمثيؿ أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجيًا مف التعبير الفمكموري". وقد اعتمد 

 ات التي وضعت في ىذا المجاؿ.ىذاف التعريفاف مع بعض التعديالت الطفيفة مف قبؿ التشريع
( تعريؼ 1الخاص بحماية حقوؽ المؤلؼ، في المادة ) 2001( لعاـ 12وقد جاء في القانوف السوري رقـ )

فناني األداء بأّنيـ3 "الممثموف والعازفوف والمغنوف والراقصوف والمنشدوف وغيرىـ مف الذيف يؤدوف عماًل 
 بأخرى".فنيًا مف مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو 

فناني  2002( لعاـ 82( مف قانوف حماية حّؽ المؤلؼ رقـ )108وعّرؼ القانوف المصري في المادة )
األداء بأّنيـ3 "األشخاص الذيف يمثموف أو يغنوف أو يمقوف أو ينشدوف أو يعزفوف أو يرقصوف في 

اـ، أو يؤدوف فييا بصورة أو مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقًا ألحكاـ ىذا القانوف أو آلت إلى الممؾ الع
 بأخرى، بما في ذلؾ التعبيرات الفمكمورية".

ف اختمفت في أسموب الصياغة، إال أّنيا تتطابؽ في  وبنظرة عمى ىذه التعريفات، نالحظ أّنيا جميعًا وا 
ّنما عمى سبيؿ المثاؿ، والدلي ؿ المعنى، كما أّنيا لـ تحدد طرؽ التمثيؿ أو األداء عمى سبيؿ الحصر، وا 

                                                        
رية، دوف األدبي والمالي لممثؿ، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندحّؽ مصطفى أحمد أبو عمرو، حقوؽ فناف األداء، ال. د - 14

 وما بعدىا. 57ص 2005طبعة، عاـ 
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عمى ذلؾ العبارات المستخدمة في اختتاـ كّؿ تعريؼ )أو بصورة أخرى، بصورة أو بأخرى، بأّي شكؿ مف 
 األشكاؿ...(.

يعمؿ فناف األداء عمى نقؿ المصنؼ إلى الجميور بصورة جذابة وممتعة، وذلؾ باستخداـ مواىبو و 
المؤدي حتى ُيعّد واحدًا مف وحركاتو الجسمانية وصوتو، ولكف يجب أف تتوافر شروط عّدة في الفناف 

أصحاب الحقوؽ المجاورة، ويتمتع بالتالي باالمتيازات التي توفرىا ىذه الحقوؽ. إذ يجب أف يكوف فناف 
األداء شخصًا طبيعيًا، فالشخص األدبي ال يستطيع أف يقوـ بدور مف أدوار فناف األداء، فيو ال يممؾ 

ي يقوـ بذلؾ، فيي مواىب وقدرات إما ممنوحة مف اهلل اإلمكانات التي يتمتع بيا الشخص الطبيعي الذ
تعالى لمفناف، أو ناتجة عف تدريب ال يمكف أف يطبؽ إال عمى األشخاص الذيف يتمتعوف بالعقؿ والفيـ 

 .15والقدرة عمى االستيعاب، وىذا كمو غير متوافر في الشخص األدبي
يكوف أداؤه منصّبًا عمى مصنفات أدبية أو  ويتعيف حتى يتمتع الفناف المؤدي بالحّؽ المجاور أيضًا أف

أف يتميز  فنية ميما كاف نوعيا أو شكميا، أو مصنفات مف التراث الثقافي أو الفمكموري، ويتعيف كذلؾ
عممو باألصالة واإلبداع، وذلؾ بأف يضفي عميو شخصيتو أو جزءًا منيا أو أسموبو الشخصي، ولذلؾ 

المؤدي حقوقًا معنوية تتمثؿ في حّؽ صاحب األداء في نسبة نالحظ أّف التشريعات قد منحت الفناف 
ف دّؿ ذلؾ عمى شيء فإّنما يدّؿ  األداء إلى نفسو، وأيضًا حّقو في احتراـ وعدـ المساس بيذا األداء، وا 

 .16عمى وجوب توافر عنصر األصالة واإلبداع في عمؿ الفناف المؤدي
ف بالنسبة لحقوؽ المؤلؼ، تنقسـ إلى قسميف، األوؿ الحقوؽ محؿ الحماية لفناني األداء، كما ىو الشأو 

يتعمؽ بحقوؽ المؤدي األدبية عمى األداء ذاتو، أما القسـ الثاني فيتصؿ بالحقوؽ المالية المتعمقة باستغالؿ 
 ىذا األداء عمى النحو الذي يحقؽ المصالح المادية لصاحبو. 

وال تزاؿ تطبؽ نظامًا يكفؿ  15/4/1991ي تاريخ ولقد أجازت اتفاقية الوايبو لمدوؿ األعضاء التي كانت ف
مكافأة عادلة لفناف األداء مقابؿ تأجير نسخ عف أوجو أدائو المثبتة، أف تستمر في تطبيقو شريطة أال 

 يمحؽ ذلؾ ضررًا بفناف األداء في حقوقو االستئثارية في االستنساخ.
التريبس، أو في اتفاقية روما أّي تعريؼ لحّؽ إتاحة أما بالنسبة لحّؽ إتاحة األداء المثبت فمـ يرد في 

األداء المثبت، مما أثار جداًل حوؿ تحديد ماىية ىذا الحؽ. لذلؾ فقد ورد في المادة العاشرة مف اتفاقية 
                                                        

. ود. نوري حمد خاطر، شرح قواعد 82األدبي والمالي لمممثؿ، مرجع سابؽ، صحّؽ د. مصطفى أحمد أبو عمرو، حقوؽ فناف األداء، ال - 15
 .195الممكية الفكرية، حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، مرجع سابؽ، ص

( مف القانوف السوري رقـ 27. والمادة )111لجزائية لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، مرجع سابؽ، صد. عبد الرحمف خمفي، الحماية ا - 16
 الخاص بحماية حقوؽ المؤلؼ.  2001( لعاـ 12)
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( بأّف حّؽ إتاحة األداء المثبت ىو 1996( ديسمبر )20الوايبو التي اعتمدىا المؤتمر الدبموماسي في )
لفناف األداء في التصريح بإتاحة أوجو أدائو المثبتة في تسجيالت صوتية لمجميور "حّؽ استئثاري" 

بوسائؿ سمكية أو السمكية بما يمّكف أفرادًا مف الجميور مف اإلطالع عمييا مف مكاف و في وقت يختارىما 
 الواحد منيـ بنفسو".

 
 منتجو التسجيالت: -ثانياا 

 

ُيعّد نشاط منتجي التسجيالت مف األنشطة 
البارزة، حيث يقوموف بتسجيؿ األعماؿ األدبية 
والفنية في شكؿ وعاء مادي مختمؼ األشكاؿ، 
األمر الذي يوفر إمكانية إيصاؿ بعض 
المصنفات إلى الجميور دوف الحاجة إلى 
االتصاؿ المباشر بمؤلفي أو مؤدي ىذه 

منتجي التسجيالت  ويشتمؿ تعبير  المصنفات،
التسجيالت الصوتية عمى زمرتيف، ىما منتجو 

 ومنتجو التسجيالت السمعية البصرية.
  ومنتج التسجيؿ الصوتي، ىو الشخص الطبيعي،

أو األدبي الذي يقوـ بتثبيت األصوات أو األداء أو غير ذلؾ مف األصوات ألوؿ مرة. ويتمتع منتجو 
تسجيالتيـ أو إتاحتيا التسجيالت الصوتية بعدد مف الحقوؽ المالية االستئثارية التي تمنع مف استغالؿ 

 عمنيًا دوف موافقة منيـ.
/ج( منتج التسجيالت الصوتية بأّنو الشخص الطبيعي أو 3ـ في المادة )1961وعّرفت اتفاقية روما لعاـ  

 األدبي الذي يثبت ألوؿ مرة أصوات أي أداء أو غير ذلؾ مف األصوات".
/د( بأّنو 2فعّرفت منتج التسجيالت في المادة )أما اتفاقية الوايبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي، 

الشخص الطبيعي أو األدبي الذي يتـّ بمبادرة منو وبمسؤوليتو تثبيت األصوات التي يتكوف منيا األداء أو 
 غيرىا مف األصوات، أو تثبيت أّي تمثيؿ لألصوات ألوؿ مرة".
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الصوتي لـ تخرج في تعريفيا لمنتج  مف ىذا التعريؼ نالحظ أف معاىدة الوايبو بشأف األداء والتسجيؿ
التسجيؿ الصوتي عف التعريؼ الوارد في اتفاقية روما مف حيث المبدأ، ولكننا نالحظ أّنيا وسعت في 
مفيوـ التسجيؿ الصوتي ليشمؿ صور األداء والتسجيالت الصوتية وأنماطيما ، وتنظيـ إرساليا عبر 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إنتاج أوجو األداء االنترنت، وذلؾ بسبب األثر الكبير الذي سببتو 
 .17والتسجيالت الصوتية واالنتفاع بيا

أما بالنسبة لمتشريعات الوطنية، فنجد أّف أغمب ىذه التشريعات قد تجاوزت ىذه المشكمة بأف نّصت 
أّف بعض  صراحًة عمى أّف منتج التسجيالت السمعية البصرية ىو أحد أصحاب الحقوؽ المجاورة، كما

 ىذه التشريعات قد أفردت لو تعريفًا خاّصًا يميزه عف منتج التسجيالت الصوتية.
ومف الجدير ذكره أّف الُمشّرع السوري قد سمؾ سموكًا منفردًا، وغّرد خارج السرب بشكؿ كبير، وذلؾ بعدـ 

قوؽ المجاورة، نّصو عمى طائفة منتجي التسجيالت سواء السمعية أـ السمعية البصرية ضمف أصحاب الح
 وقد ذكرت السبب في ذلؾ سابقًا، وال حاجة لذكره مف جديد منعًا لتكرار المعمومات.

( منتجي التسجيالت الصوتية حّقًا استئثاريًا في شأف االستنساخ، 10وقد أعطت اتفاقية روما في المادة )
ع بالتسجيؿ الصوتي فمممنتج أف يصرح أو يحظر استنساخ التسجيؿ. وأوجبت االتفاقية عمى مف ينتف

المنشور ألغراض تجارية أو نسخو إلذاعتو أو نقمو لمجميور، أف يدفع مكافأة عادلة لمفناف أو لمنتج 
 التسجيالت أو لكمييما.

كذلؾ أعطت اتفاقية تريبس أيضًا منتجي التسجيالت الصوتية حّؽ إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر 
 ( وحّؽ إجازة حظر التأجير.14/2لتسجيالتيـ الصوتية أو منعو )

قد ُقسِّمت في اتفاقية الوايبو الحقوؽ المخولة لمنتج التسجيالت إلى حّؽ االستنساخ، والتوزيع، والتأجير و 
 واإلتاحة، وأعطيت لممنتج جميع ىذه الحقوؽ بصورة استئثارية، وبذلؾ لـ تختمؼ عف حقوؽ فناني األداء.

ناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية في مكافأة عادلة واحدة كذلؾ فقد قررت اتفاقية الوايبو حّؽ ف
مقابؿ االنتفاع بالمصنؼ، واعتبرت التسجيالت الصوتية المتاحة بحيث يمكف ألّي فرد مف الجميور 

 اإلطالع عمييا في المكاف والزماف الذي يريده، كما لو كانت نشرت ألغراض تجارية. 

                                                        
بعدىا، وما  311 د. حسف جميعي، حماية حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في المحيط الرقمي، وثيقة منشورة عمى شبكة االنترنت، ص انظر - 17

 ، عبر العنواف12/6/2012تاريخ الدخوؿ 
 ((www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/.../wipo_ip_dipl_cai_04_8.docالتالي3 
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ت مجموعة مف الشروط حتى يكتسب صفة صاحب الحّؽ المجاور، ويتعيف أف يتوافر في منتج التسجيال
وىذه الشروط ىي3 أف يكوف المنتج شخصًا، وال فرؽ في ذلؾ أف يكوف ىذا الشخص طبيعيًا أو اعتباريًا، 
فالقياـ بعممية التسجيؿ ال تحتاج إمكانيات ومواىب شخصية ال تتوافر إال في الشخص الطبيعي كفناف 

سجيؿ ىو عمؿ تقني يحتاج إلى آالت تسجيؿ وضبط األصوات ودمجيا مع الصور. األداء، فعمؿ أّي ت
ويجب أف يقوـ ىذا الشخص الطبيعي، أو االعتباري بتثبيت الصوت بشكؿ يحاكي حاسة السمع عند 
اإلنساف، أو تثبيت الصورة بشكؿ يحاكي حاسة البصر عنده، أو تثبيت االثنيف معًا بشكؿ يحاكي 

(، أو غيرىا مما أفرزه وسيفرزه التطور العممي والتكنولوجي في ىذا D.V.Dف معًا، )الحاستيف المذكورتي
. كما يجب أيضًا أف تكوف األصوات والصور المراد تثبيتيا، منبعثة عف أداء أو تمثيؿ مصنفات 18المجاؿ

قوـ بو ألوؿ أدبية أو فنية أو سينمائية...، ويجب أخيرًا أف يتحمؿ منتج التسجيؿ مسؤولية التثبيت الذي ي
مرة، وىذه المسؤولية تكوف كاممة، فيو يتحمؿ كّؿ تبعات ومخاطر تثبيت األصوات، أو الصور، أو 
كمييما معًا بشكؿ يحقؽ عممية إبالغ المصنفات بالشكؿ المطموب. وىذا أمر طبيعي فكما أّف منتج 

 التسجيالت يستفيد ماديًا مف إنتاجو فعميو أف يتحمؿ مسؤولية اإلنتاج.

 مّدة الحماية الممنوحة لفناني األداء و منتجي التسجيالت الصوتية: 
( سنة عمى األقؿ تبدأ اعتبارًا مف السنة التي تـّ فييا 50فترة الحماية وفؽ نصوص اتفاقية تريبس )

 التسجيؿ األصمي أو حدث فييا األداء.
األقؿ تبدأ أيضًا مف نياية السنة التي تـّ ( سنة عمى 50وأعطت اتفاقية الوايبو فناني األداء حماية لمدة )

 فييا تثبيت األداء.
أما منتجو التسجيالت الصوتية فقد فرقت االتفاقية بيف حالة النشر، أو عدـ النشر. ففي الحالة الثانية تبدأ 

 الخمسوف سنة مف تاريخ التثبيت، أما إذا تـّ النشر فتبدأ المدة مف السنة التالية لمنشر
 

  

                                                        
د. عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوؽ المؤلؼ في القانوف المقارف، دراسة معمقة في حقوؽ الممكية الفكرية، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 18

 .35، ص2002عاـ  الطبعة األولى،
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  ات اإلذاعة:هيئ -ثالثاا 

 

ُتعّد ىيئات اإلذاعة واحدة مف أىـ االنجازات البشرية 
في ميداف تطور وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ بيف 
الناس، حيث كاف ليا دور كبير في تحويؿ العالـ إلى 
قرية صغيرة، يعمـ فييا مف في شرؽ األرض ما يدور 

 في غربيا وبالمحظة نفسيا في كثير مف األحياف.
ميداف حّؽ المؤلؼ، لعبت ىيئات اإلذاعة دورًا وفي  

الجميور بارزًا في إبالغ المصنفات بكافة أنواعيا إلى 
المباشر مع ودوف الحاجة إلى التواصؿ  بشكؿ سيؿ،

  مما سيؿ انتشار اإلنتاج أو فناف األداء، المؤلؼ،
 األدبي والفني والعممي في كّؿ أرجاء العالـ، وبسرعة فائقة.

إلذاعة دوليًا، إذا ما أطمؽ وحده دوف اقتراف لفظو بأّي لفظ آخر، إلى اإلذاعة بنوعييا، ويشير مصطمح ا
 اإلذاعة المسموعة )الراديو(، واإلذاعة المرئية والمسموعة )التمفزيوف(. 

( عمى حدود دنيا لييئات اإلذاعة تجعؿ ليا الحّؽ في أف تحظر إعادة بّث 13وقد نّصت اتفاقية روما ـ )
ذاعية أو تثبيتيا أو استنساخ ما تـّ تثبيتو مف برامجيا دوف موافقتيا، أو استنساخ ما تـّ مف برامجيا اإل

تثبيتات برامجيا طبقًا لالستثناءات المباحة، وذلؾ بغرض استخداميا في أغراض أخرى غير تمؾ 
يور إذا جرى ذلؾ االستثناءات. وكذلؾ حّؽ التصريح أو الحظر بالنسبة لنقؿ برامجيا التميفزيونية إلى الجم

 في أماكف متاحة لمجميور لقاء رسوـ دخوؿ.
( خيارًا لمدوؿ األعضاء في أف تمنح الحقوؽ لييئات 14/3وفي اتفاقية التريبس أعطت ىذه االتفاقية ـ )

اإلذاعة أو مالؾ حقوؽ المؤلؼ مع مراعاة أحكاـ معاىدة برف، وىذه الحقوؽ ىي3 التصريح أو حظر 
عادة البّث عبر الوسائؿ الالسمكية، ونقميا تسجيؿ البرامج اإلذاع ية، وعمؿ نسخ مف التسجيالت، وا 

 ( سنة مف نياية سنة البّث كحد أدنى.20بالتميفزيوف، ومدة الحماية في التريبس )
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( نالحظ أّنيا لـ تأِت عمى ذكر أّي تعريؼ لييئات اإلذاعة، عمى 1961وبالعودة إلى اتفاقية روما لعاـ )
ـّ اقتراح العديد مف التعريفات أثناء المؤتمر الذي أّدى إلى إقرار المعاىدة، ولكّنيا سحبت الرغـ مف أّنو ت

 .19كميا آخر المناقشات
أما اتفاقية الوايبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي فمف عنواف االتفاقية نفيـ أّنيا لـ تشر إلى ىيئات 

 اإلذاعة إطالقًا.
السوري لـ يقـ بتعريؼ ىيئات اإلذاعة في قانوف حماية حّؽ المؤلؼ ومف الجدير ذكره أيضًا أّف الُمشّرع 

 ، والسبب في ذلؾ أصبح معروفًا لدينا.2001( لعاـ 12رقـ )
واستخداـ تعبير ىيئات اإلذاعة أو البّث متفؽ دوليًا عمى شمولو ىيئات اإلذاعة الصوتية المسموعة، 

في الغالب إلى المبس عند الناس، فالشائع لدييـ أّف واإلذاعة المرئية والمسموعة، إال أّف ذلؾ سوؼ يؤدي 
تسمية ىيئات اإلذاعة تنصرؼ إلى اإلذاعة المسموعة فقط )الراديو(، لذلؾ فقد فعمت بعض التشريعات 
خيرًا بأف فصمت في ذلؾ، وأطمقت تسميات أكثر وضوحًا وداللة عمى كال النوعيف مف ىيئات اإلذاعة، 

أطمقيا الُمشّرع الجزائري )ىيئات البّث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري(،  وأكثرىا شمواًل التسمية التي
فيي توضح وتشمؿ بشكؿ مبسط ومفيوـ يخمو مف المَّبس جميع أنواع الييئات التي تقوـ بالبّث بجميع 

 أنواعو.
ي مجاؿ وُيشترط في ىيئات اإلذاعة حتى تكتسب حقوقًا مجاورة عمى إنتاجيا المرتبط بنشاط المؤلفيف ف

اإلنتاج األدبي والفني والعممي، أف يكوف مف يقوـ بعممية اإلذاعة بمفيوميا العاـ كنشاط، وكوحدة متكاممة 
مف مرحمة اإلعداد إلى مرحمة إيصاؿ اإلنتاج النيائي إلى الجميور، ىو شخص اعتباري، وأف يكوف نشر 

الجميور، في إطار عمؿ منّظـ اإلنتاج الحامؿ لمصوت، أو الصورة، أو الصوت والصورة معًا إلى 
تتضافر فيو اإلمكانات التي توفرىا الوسائؿ التقنية والفنية المخصصة لذلؾ، مع الجيود البشرية لمكادر 
العامؿ في ىيئة اإلذاعة بكافة اختصاصاتو، حتى تكوف المادة المنقولة لمجميور في صورة تقبؿ النقؿ 

ع ىيئات اإلذاعة بامتيازات أصحاب الحقوؽ المجاورة، . وحتى تتمت20ليـ، وتحقيؽ الغرض المرجو منيا
يجب أف تقع عممية البث عمى برامج تحوي مصنفات فكرية عممية أو أدبية، أو مصنفات مف التراث 

 الثقافي...، مشمولة بحماية حّؽ المؤلؼ.

                                                        
 .143و415، حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، مرجع سابؽ، صليزيؾ3 دليا انظر - 19
 .130عبد الرحمف خمفي، الحماية الجزائية لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، مرجع سابؽ، ص- 20
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حّؽ المؤلؼ، وتتحمؿ ىيئات اإلذاعة في أثناء قياميا بإعداد برامجيا المستقاة مف المصنفات المشمولة ب
كامؿ المسؤولية عف إخراج البرامج بالشكؿ الذي يحقؽ احتراـ حقوؽ المؤلؼ، وىدفو مف إيصاؿ مصنفو 
إلى الجميور، أما المساىموف في إعداد البرامج مف ميندسيف وفنييف وتقنييف ومذيعيف...، فال يتحمموف 

صفة صاحب الحّؽ المجاور، وىو المسؤولية تجاه مبدع المصنؼ، فمف يتحمؿ المسؤولية ىو مف يكتسب 
في ىذا المجاؿ ىيئة اإلذاعة التي تتحمؿ أعباء تمويؿ البرامج، وتبقى العالقة بيف ىذه الييئة ومف أسيموا 

 في إعداد البرنامج محصورة في إطار عقد العمؿ الناظـ لمعالقة بينيما.
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 المؤدي بالحّؽ المجاور بالحماية يتعيف3اختر اإلجابة الصحيحة، حتى يتمتع الفناف 
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 خامسةالوحدة التعليمية ال

 الحقوق المالية للمؤلف -1
 

 الكممات المفتاحية:
استثمار حؽ  - الحّؽ في تقرير نشر المصنؼ - حّؽ األداء العمني -حّؽ النسخ  -احتكار المصنؼ 

 .حتكار االستثثارياال -المصنؼ ماليًا 

 

 الممخص:
احتكار المصنؼ بكّؿ ما يعود عميو مف منفعة أو ربح مادي، وذلؾ خالؿ مّدة  يعني الحّؽ المالي حؽّ 

معينة ينقضي ىذا الحّؽ بفواتيا. فالمؤلؼ باإلضافة إلى التكريـ الذي يتوقع أف ينالو، يرغب في الحصوؿ 
عمى مقابؿ مادي نتيجة استغالؿ مصنفو، وذلؾ تعويضًا عما بذلو مف جيد في سبيؿ ابتكار مصنفو، 

 جيعًا لو ولغيره عمى اإلبداع، ومضموف ىذه الحقوؽ المالية تتمثؿ في حّؽ النسخ وحّؽ األداء العمني.وتش

لمؤلؼ المصنؼ المشموؿ بالحماية وحده الحّؽ في تقرير نشر مصنفو، وفي اختيار طريقة ىذا النشر، 
، وال يجوز لغيره مباشرة ولو وحده ولمف يأذف لو خطيًا حّؽ استثمار مصنفو ماليًا بأي وسيمة أو شكؿ كاف

 ىذا الحّؽ دوف إذف كتابي منو أو ممف يخمفو.
ىذا الحّؽ استثثاري لممؤلؼ وحده، بحيث ال يجوز لغيره مباشرة ىذا الحّؽ دوف إذف منو أو ممف يخمفو، 
ولو وحده الحّؽ في نقؿ ىذه الحقوؽ كميا أو بعضيا، وأف يحدد مّدة استغالؿ مصنفو، وبذلؾ يتمتع 

 باحتكار استثثاري عمى كّؿ ما ينتج عف استغالؿ مصنفو.المؤلؼ 

 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:

 تعريؼ الحقوؽ المالية لممؤلؼ. -
 تحديد أىمية الحؽ المالي. -
 تحديد مضموف الحقوؽ المالية. -
 االنتياكات لحؽ المؤلؼ المالي.تحديد  -
 أساليب حماية الحؽ المالي لممؤلؼ.تعداد  -
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 الحقوق المالية لممؤلف

 

يعني الحّؽ المالي حّؽ احتكار المصنؼ بكّؿ ما 
يعود عميو مف منفعة أو ربح مادي، وذلؾ خالؿ 
مّدة معينة ينقضي ىذا الحّؽ بفواتيا. فالمؤلؼ 
باإلضافة إلى التكريـ الذي يتوقع أف ينالو، يرغب 

ي نتيجة استغالؿ في الحصوؿ عمى مقابؿ ماد
مصنفو، وذلؾ تعويضًا عما بذلو مف جيد في 
سبيؿ ابتكار مصنفو، وتشجيعًا لو ولغيره عمى 

ومضموف ىذه الحقوؽ المالية تتمثؿ في اإلبداع، 
 . 1حّؽ النسخ وحّؽ األداء العمني

 ( مف قانوف حماية حقوؽ 5وتذىب المادة )
 

بالحماية وحده الحّؽ في تقرير نشر مصنفو، وفي  إلى أّف لمؤلؼ المصنؼ المشموؿالمؤلؼ السوري 
اختيار طريقة ىذا النشر، ولو وحده ولمف يأذف لو خطيًا حّؽ استثمار مصنفو ماليًا بأي وسيمة أو شكؿ 

 كاف، وال يجوز لغيره مباشرة ىذا الحّؽ دوف إذف كتابي منو أو ممف يخمفو.
يره مباشرة ىذا الحّؽ دوف إذف منو أو ممف يخمفو، وىذا الحّؽ استثثاري لممؤلؼ وحده، بحيث ال يجوز لغ

ولو وحده الحّؽ في نقؿ ىذه الحقوؽ كميا أو بعضيا، وأف يحدد مّدة استغالؿ مصنفو، وبذلؾ يتمتع 
ما ونعرض لمحّؽ المالي لممؤلؼ في. 2المؤلؼ باحتكار استثثاري عمى كّؿ ما ينتج عف استغالؿ مصنفو

  :يمي
 
 
 

  

                                                        
 .35ـ، ص 2008، اإلسكندرية، انظر: كوثر مازوتي، الشبكة الرقمية وعالقتيا بالممكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة - 1
ؽ، أشار إليو د. محمد حساـ لطفي، المرجع العممي، مرجع 54س  1568والطعف رقـ  1988نوفمبر لسنة  3نقض مدني مصري صادر في  - 2

 . 36سابؽ، ص
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 :ي استغالل مصنفهأواًل: حّق المؤلف ف
أّف حّؽ استغالؿ المصنؼ ماليًا ىو لممؤلؼ وحده، وال يجوز لغيره مباشرة  3أكدت محكمة النقض المصرية

ىذا الحّؽ دوف إذف سابؽ منو أو ممف يخمفو". ويسمى ىذا الحّؽ بنظاـ التراخيص، التي تجيز استغالؿ 
المصنؼ بناء عمى ترخيص مف المؤلؼ وبعد تسديد مبمغ معيف لو، وتصّرؼ المؤلؼ في النسخة 

( 15صنؼ ال يترتب عميو نقؿ حّؽ المؤلؼ ما لـ يتفؽ عمى غير ذلؾ. وتذىب المادة )األصمية مف الم
مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري إلى أّف نقؿ ممكية النسخة األصمية مف مصنؼ ال يتضمف ذلؾ 
نقؿ حّؽ المؤلؼ، ومع ذلؾ يحّؽ لمف يمتمؾ تمؾ النسخة أف يعرضيا عمى الجميور دوف أف يكوف لو حّؽ 

 . 4خيا أو نقميا ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾنس
ويتحقؽ حّؽ المؤلؼ المالي عمميًا في استغالؿ مصنفو فيما يقرره الُمشّرع لو مف الحّؽ في نقمو إلى الغير 
بصورة مباشرة فيما يعرؼ باسـ الحّؽ في التمثيؿ، أو نقمو بصورة غير مباشرة فيما يعرؼ باسـ الحّؽ في 

يما يمكف مف صور االستغالؿ الحالية أو المستقبمية كالترخيص باستعماؿ برامج النسخ أو الترجمة، أو ف
 الحاسب اآللي. 

بقياـ المؤلؼ بعرض مصنفو بنفسو، أو مف خالؿ تخويؿ شخص آخر سمطة نقؿ  يقوـ حّؽ التمثيؿو
 المصنؼ إلى الجميور بأّي شكؿ مف األشكاؿ بصورة مباشرة. ويختمؼ مسّمى ىذا الحّؽ طبقًا لنوع
المصنؼ. إذ يعرؼ باسـ الحّؽ في التالوة العمنية عندما يتعمؽ بالمصنفات األدبية، كما يعرؼ باسـ الحّؽ 
في األداء العمني عندما يتعمؽ بالمصنفات الموسيقية. وُيعرؼ ىذا الحّؽ بالحّؽ في العرض عندما يتعمؽ 

 رحية. بالمصنفات السمعية البصرية أو البصرية كالمصنفات السينماثية والمس
أما حّؽ النسخ فيقوـ عمى أساس تخويؿ المؤلؼ الحّؽ في 
التثبيت المادي لممصنؼ،أو عمؿ أّي نسخ منو بأية تقنية 
متاحة حاليًا أو مستقباًل، حينما يسمح ذلؾ النسخ بنقؿ 
المصنؼ إلى الجميور بطريقة غير مباشرة. ويتـّ النسخ عادة 

مف  عف طريؽ التصوير أو الطباعة أو الرسـ أو غير ذلؾ
 ويقصد بحّؽ النسخ حّؽ المؤلؼ في الترخيص وساثؿ النسخ. 

 

                                                        
، انظػر: حقػوؽ المؤلػؼ العربػي بػيف النظريػة والتطبيػػؽ، 1964تمػوز لسػنة  7قػرار صػدر عػف الػداثرة المدنيػة فػي محكمػة الػنقض المصػرية فػي  - 3
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والُمشّرع السوري لـ باالستنساخ المادي لمصنفو عف طريؽ إنتاج عدد مف النسخ مف ىذا المصنؼ. 
يعترؼ صراحة بالحّؽ في النسخ عمى عكس الُمشّرع المصري والفرنسي، ويعود ىذا إلى أّف لممؤلؼ وحده 

لطريقة لنشر مصنفو لمجميور. وترتبط ممارسة حّؽ االستنساخ ارتباطًا وثيقًا بالكشؼ الحّؽ في اختيار ا
عف المصنؼ، فينا يوجد بعض التداخؿ بيف الحّؽ المادي والحّؽ األدبي بصورة واضحة، فعندما يعرض 
 المؤلؼ مصنفو عمى الجميور إّنما يحدد الشكؿ الذي يتـّ بو الكشؼ عف المصنؼ عف طريؽ االستنساخ.

، وتأخر الناشر في نشر المصنؼ يعطي 5ولممؤلؼ الحرية التامة في اختيار وقت النشر وطريقة النشر
الحّؽ لممؤلؼ في رفع الدعوى أماـ قاضي الموضوع ألّف وقت النشر لممصنؼ حّؽ أدبي لممؤلؼ غير 

 .6قابؿ لمتصرؼ أو التنازؿ، ومف ثـّ ال يجوز ألحد أف يعتدَي عمى ىذا الحؽ
الُمشّرع استثناءات لمحّد مف الحّؽ المطمؽ االستثثاري لممؤلؼ بنصوص تشريعية، بحجة تدعيـ  وقد أورد

التوازف بيف الحّؽ المطمؽ لممؤلؼ والمصمحة العامة لممجتمع، وىذا التدخؿ يتطمبو الصالح العاـ ألّف 
يجاد لممجتمع حّقًا في تيسير سبؿ الثقافة والتزود مف ثمار العقؿ البشري، فال نستطيع ب موغ ىذه الغاية وا 

 حقوؽ مطمقة لممؤلفيف.
( مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ 37حاالت النسخ ألغراض االستخداـ الشخصي: نّصت المادة ) -1

السوري عمى أّنو: ُتعّد أوجو االستعماؿ التالية لممصنؼ المتمتع بالحماية، بمغتو األصمية أو بنّص المترجـ 
 موافقة المؤلؼ:إليو، مشروعة دوف الحصوؿ عمى 

ترجمة المصنؼ أو اقتباسو أو توزيعو )موسيقيًا( أو تحويره إلى أّي شكؿ أو استنساخو بغية الحصوؿ  –أ 
عمى نسخة واحدة منو لالستعماؿ الشخصي. وبالتالي يجوز ألّي شخص عمؿ نسخة واحدة مف المصنؼ 

ّنما لمتصرؼ فييا أو استغالليا،  الستعمالو، أما إذا تبّيف أّف عمؿ النسخة ليس لالستعماؿ الشخصي، وا 
كاف عماًل غير مشروع، ويقع عمى عاتؽ المؤلؼ إثبات ذلؾ بكّؿ الطرؽ المقررة قانونيًا ومنيا البينة 

. ومتى تـّ عمؿ نسخة لالستعماؿ الشخصي، أصبح مف حّؽ مف قاـ بعمميا أف يباشر كّؿ 7والقراثف
رض مع الحّؽ األدبي لممؤلؼ، ولّما كاف حّؽ ممكية نسخة السمطات التي يخوليا حّؽ الممكية بما ال يتعا

مف المصنؼ تقتصر عمى العنصر المادي فحسب، إذ يظؿ العنصر األدبي لممؤلؼ، يترتب عمى ذلؾ أّف 
نما تقتصر  عناصر حّؽ الممكية وىي االستعماؿ واالستغالؿ والتصرؼ ال تثبت جميعيا لحاثز النسخة، وا 

                                                        
 ، منشور عمى الويب:1989لسنة  8610رقـ 1991مايو لسنة  22قرار محكمة الجيزة االبتداثية في مصر بتاريخ  - 5

http://www.arabpip.org/lectures،8،5. 
 .209ص 2002انظر: د. محمد سامي عبد الصادؽ، حقوؽ مؤلفي المصنفات المشتركة، القاىرة، المكتب المصري الحديث،  - 6
 .61انظر: المستشار أنور طمبة، مرجع سابؽ، ص - 7
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ىذا . و 8لمؤلؼ، فيكوف لو حّؽ االستعماؿ والتصرؼ دوف االستغالؿعمى ما ال يتعارض مع حّؽ ا
االستثناء ال يشمؿ نسخ الممفات الموسيقية مف اإلنترنت عمى صفحة ويب شخصية، ألّف ذلؾ يؤدي إلى 
أف يكوف ىذا الموقع الشخصي متاحًا لمجميع دوف أف يكوف مقتصرًا عمى صاحب الموقع الشخصي، ومف 

 ؽ المؤلؼ. ثـّ إلى انتياؾ لحقو 
وىذا االستثناء يحقؽ التوازف بيف مقتضيات حماية المؤلؼ وبيف الحاجة إلى نشر العمـ بيف الناس الذيف 
قد ال تمكنيـ ظروفيـ المادية مف شراء النسخ األصمية مف المصنؼ، طالما أّف ىذا النسخ ال يخّؿ 

. وكذلؾ برامج 9مشروعة لممؤلؼ باالستغالؿ العادي لممصنؼ، وال يمحؽ ضررًا غير مبرر بالمصالح ال
الحاسب اآللي التي يتشدد أصحاب حّؽ المؤلؼ عمييا في ضرورة حظر النسخة الشخصية بشأنيا، الميـ 

 . 10إال إذا كانت ىذه النسخة معّدة لتكوف نسخة حفظ
في مفيوـ االستعماؿ الشخصي، بحيث يجوز ألّي شخص طبيعي مف أجؿ  11وقد تشدد القانوف المبناني

أف ينسخ أو يسجؿ أو يصور نسخة واحدة مف أّي عمؿ محمي بموجب ىذا القانوف مالو الشخصي استع
مف غير إذف أو موافقة صاحب حّؽ المؤلؼ، ولكف يجب أف يحصؿ النسخ عمى معدات تعود لمناسخ 

ي نفسو، فال يحّؽ لو استخداـ المعدات الموجودة باألسواؽ، وىذا الشرط لـ يتطمبو القانوف السوري الذ
أجاز النسخ أو تحويره أو اقتباسو مف أجؿ االستعماؿ الشخصي دوف مراجعة أو عمـ المؤلؼ أو صاحب 
الحؽ، ويمنع الُمشّرع المبناني النسخ لالستعماؿ الشخصي إذا أّدى ذلؾ إلى إلحاؽ الضرر بحقوؽ 

 : 12صاحب حّؽ المؤلؼ ومصالحو األخرى، وال يجوز بشكؿ خاص القياـ بما يأتي
 العمؿ اليندسي بشكؿ بناء كامؿ أو جزثي. تنفيذ -1
 نسخ أو تسجيؿ أو تصوير أي عمؿ نشر منو عدد محدود مف النسخ األصمية.  -2
 تصوير كتاب كامؿ أو جزء كبير منو. -3
 تسجيؿ أو نقؿ مجموعات المعمومات بكافة أنواعيا.  -4

                                                        
 .62، انظر: المستشار أنور طمبة، المرجع السابؽ، ص 8

 /أواًل و ثالثًا( 170القانوف المبناني لحماية المؤلؼ ـ ) 9
( حّؽ المؤلؼ في تتبع أعماؿ التصرؼ في النسخة األصمية لمصنفو 147ولقد قرر الُمشّرع في القانوف الجديد بموجب الفقرة الثالثة مف المادة ) 10

 زيادة التي تحققت مف كؿ عممية تصرؼ في ىذه النسخة.بما يخولو الحصوؿ عمى نسبة مثوية معينة ال تتجاوز عشرة في الماثة مف ال
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ذي أجاز لو صاحب حّؽ المؤلؼ تسجيؿ برنامج الحاسب اآللي أو نسخو إال إذا قاـ بذلؾ الشخص ال -5
استعماؿ البرنامج، وكاف ذلؾ مف أجؿ صنع نسخة واحدة الستعماليا فقط في حالة فقداف النسخة األصمية 

 أو تضررىا. 
وىو النسخ مف أجؿ استخدامو مف األشخاص  النسخ ألغراض ذات طابع إنساني أو تعميمي: -2

تكوف المصنفات المعنية قد سبؽ ليا أف نشرت مف  المكفوفيف أو ذوي االحتياجات الخاصة، شريطة أف
ّف ىذا النسخ قد تـّ دوف غرض الحصوؿ عمى الربح، كما أّف النسخ مسموح  قبؿ بترخيص مف مؤلفييا، وا 

 .13بو لألىداؼ التعميمية، لغرض الشرح واإليضاح في العممية التدريسية
يضاحًا لمتعميـ في المحمية، وذلؾ إ باستخداـ المصنفات 15والمبناني  14ولقد سمح الُمشّرع السوري

مطبوعات أو برامج إذاعية أو تمفزيونية أو تسجيالت صوتية بصرية أو بّثو لغايات مدرسية أو تربوية أو 
جامعية أو لغايات التدريب الميني بغرض التعميـ، وبشرط أف يكوف ىذا االستخداـ متماشيًا مع العرؼ 

وذلؾ بالتوازي  16  مؤلفو في كّؿ مف وساثؿ االستخداـ المذكورة.السميـ، وأف يذكر عنواف المصنؼ واسـ 
مع الُمشّرع المبناني الذي سمح بإجراء نسخ أو تصوير عدد محدد مف برامج الحاسب اآللي مف قبؿ 
المؤسسات التعميمية والتربوية والجامعة والمكتبات العامة التي ال تتوخى الربح التجاري، ولكف بشرط أف 

وذلؾ مف أجؿ وضعيا بتصرؼ الطالب نسخة أصمية واحدة عمى األقؿ مف البرنامج،  تكوف بحوزتيا
والجامعييف عمى سبيؿ اإلعارة المجانية، عمى أف يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ، وفثات البرامج التي 

نية يمكف نسخيا، وعدد النسخ المسموح، بواسطة قرارات تطبيقية الحقة تصدر عف وزارات التربية الوط
والثقافة والتعميـ العالي والتعميـ الميني والتقني، كما يحّؽ لمطالب أف ينسخ أو يصور نسخة واحدة 

نسخ أو تصوير مقاالت منشورة في  19والمبناني 18. كما أجاز الُمشّرع السوري17الستعمالو الشخصي
فة وضمف الحدود الصحؼ والمجالت أو أجزاء قصيرة مف عمؿ ما، شرط أف يتـّ ذلؾ لغاية تعميمية صر 

الالزمة لتمؾ الغاية التعميمية، ويجب أف يشار إلى اسـ المؤلؼ أو المؤلفيف واسـ الناشر عند كّؿ استعماٍؿ 
 لنسخٍة أو صورة المقاؿ أو العمؿ إذا كانت ىذه األسماء مذكورة في العمؿ األصمي.
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ممؤلؼ الذي يجرمو القانوف و يرتب واالعتداء عمى حّؽ النسخ ُيعّد مف قبيؿ االعتداء عمى الحّؽ المالي ل
 عميو الجزاءات الجناثيػة. 
لمييثة العامة لإلذاعة والتمفزيوف الحّؽ في أف تذيع، أو تعرض المصنفات التي وقد سمح الُمشّرع السوري 

تقدـ في المسارح أو في أّي مكاف عاـ آخر، وعمييا بياُف اسـ المؤلؼ وعنواف المصنؼ، ودفع تعويض 
أو خمفو، وذلؾ مع مراعاة عدـ جواز عرض تمؾ المصنفات مف قبؿ الييثة إال بعد انقضاء  عادؿ لممؤلؼ

، إال أّف 20خمس سنوات عمى األقؿ عمى تاريخ تسجيميا مف قبؿ الييثة أو بموجب اتفاؽ بيف الطرفيف 
قد تضمف القانوف ويبقى األمر تقديرًا لمييثة. وبالمقابؿ ف مراعاة مّدة ال تعني إلزامية الخضوع ليذه المّدة

المبناني ىذه الحالة مع فارؽ، أف يكوف العمؿ ذا قيمة خاصة، وذلؾ مف أجؿ االحتفاظ بيا في محفوظات 
الوزارة، وليس مف أجؿ عرضيا كما ورد في القانوف السوري، وذلؾ دوف تعويض، وذلؾ عمى غرار 

ؾ فالُمشّرع أعطى الييثة الُمشّرع السوري الذي فرض دفع تعويض عادؿ لممؤلؼ أو خمفو، وعمى ذل
السورية الحّؽ في أف تذيع وتعرض المصنؼ المحمي، وذلؾ عمى خالؼ الُمشّرع المبناني الذي أعطى 

 وزارة الثقافة حّؽ إجراء نسخة مف أجؿ االحتفاظ بيا في سجؿ الوزارة. 
 
  حّق األداء العمني: -
 

متابعة وقاثعو خالؿ فترة زمنية تطوؿ أو ىو نقؿ المصنؼ الموسيقي بطريقة مباشرة، تتيح لمجميور 
تقصر، وفقًا لطبيعة كّؿ مصنؼ موسيقي، وقد يكوف مقرونًا بكممات، أو غير مقروف، فإذا كاف مقرونًا 

ف كاف غير مقروف بكممات سّمي موسيقى صامتة.  بكممات سّمي غناء، وا 
تمتع فنانو األداء بحّؽ مالي ( مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري إلى أّنو: "ي28وتذىب المادة )

استثثاري يخوليـ منع أّي استغالؿ ألداثيـ بغير ترخيص كتابي مسبؽ منيـ. وُيعّد استغالاًل محظورًا بيذا 
المعنى البثُّ اإلذاعي والتمفزيوني ليذا األداء، أو تسجيمو عمى دعامة أو عمؿ نسخ مف دعامة وبيعيا 

ف بالحقوؽ المالية لفناني األداء، كحقيـ في الترخيص بتثبيت أداثو . ولقد اعترفت معظـ القواني21وتأجيرىا"
أو استنساخو عمى أسطوانات سجمت مباشرة مف صاحب الصوت أو نقاًل مف شريط آخر أو عرضو 

 لمجميور بما فييا البّث اإلذاعي والتمفزيوني ليذا األداء.
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حّؽ المالي المراد استغاللو، فمثاًل عندما ويشترط أف يكوف الترخيص مكتوبًا مف فناف األداء، ومبينًا ال
يكوف ترخيص الفناف المؤدي سمعي وبصري يمنحو القانوف حّؽ االعتراض عمى إنتاج األسطوانات مف 
الشراثط الصوتية لمعمؿ. والغرض مف الحقوؽ المالية المعترؼ بيا لفناني األداء، حمايتيـ مف استخداـ 

تي رخصوا بيا بمقتضى عقد، وىذا الحّؽ غالبًا ما يكوف محؿ قيود أداثيـ خارج نطاؽ أوجو االستخداـ ال
بغرض الحيمولة دوف أف تؤدي الحماية الممنوحة لفناني األداء إلى إعاقة ممارسة الحقوؽ االستثثارية 

 لممؤلفيف.
وُيعّد عقد األداء العمني عقدًا بمقتضاه يقوـ مؤلؼ المصنؼ الموسيقي بالترخيص لشخص طبيعي أو 

بعرض كّؿ المصنؼ أو جزء منو عمى الجميور، بواسطة مؤديف حاضريف أو عف طريؽ التثبيت  معنوي
أو اإلرساؿ اإلذاعي، أو البّث بواسطة شبكات الكابؿ، عمى أف يدفع المؤلؼ مقاباًل ماديًا يتناسب مع 

، 22ي حّؽ التمثيؿ اإليرادات المتحصمة، أو أف يدفع لو مبمغًا جزافيًا، وىو ما أطمؽ عميو الُمشّرع الفرنس
والحّؽ في األداء العمني ىو مف الحقوؽ االستثثارية لممؤلؼ الموسيقي حيث يتـّ نقؿ المصنفات الموسيقية 

 إلى الجميور بطريقة مباشرة. 
ولـ ينص قانوف حماية حّؽ المؤلؼ السوري بشكؿ صريح عمى حّؽ األداء العمني، بؿ جاء النص عامًا 

 ( مف قانوف حّؽ المؤلؼ السوري.5دي لممصنؼ، ـ )لكّؿ أشكاؿ االستغالؿ الما
والشرط األساسي ىو عالنية األداء في مكاف عاـ يستطيع الجميور دخولو ولو لقاء أجر معيف، وال يؤثر 
عمى عالنية األداء كونو تـّ مجانًا أو يدفع الجميور مقابؿ رمزي ال يكفي إال لتغطية المصروفات، أو 

خصص لمتبرع بو ألعماؿ خيرية. فمجانية األداء العمني بالنسبة لمجميور ال المقابؿ الذي يدفعونو قد 
 23تعفي مف حّؽ المؤلؼ إذ ال يجوز التبرع عمى حساب المؤلؼ.

 وىناؾ استثناءات ترد عمى الحّؽ االستثثاري في األداء العمني منيا:
 
 نظام االستخدام الحر والمجاني:  -1

ر مصنفو أف يمتنع إيقاعو أو تمثيمو في اجتماع عاثمي أو في حيث أّنو ليس بمقدور المؤلؼ بعد نش
، حيث نرى اعتراؼ بعض القوانيف 24جمعية أو مدرسة ما داـ ال يحصؿ في نظير ذلؾ عمى مقابؿ مالي

                                                        

 326مرجع سابؽ، ص دليا ليزيؾ،انظر:  -1
 .328انظر: د. عبد الرزاؽ السنيوري، مرجع سابؽ، ص- 23

مف قانوف حماية حّؽ المؤلؼ السوري، وقد  38والمادة ج  –أواًل: أ  37( مف القانوف الفرنسي الجديد، والمادة L 2 – 3 – 211انظر المادة ) - 24
 سبؽ اإلشارة إلى ىذه المواد عند بحث القيود الواردة عمى حقوؽ المؤلؼ لذلؾ ال داعي لمتكرار.
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باالستعماؿ الحر ألداء بعض المصنفات في الحفالت الموسيقية والمناسبات العامة، شريطة أف ُيسمح 
، وينطبؽ المبدأ نفسو عمى أداء التسجيالت الصوتية ألغراض العرض لمجميور بحضورىا بالمجاف

واإليضاح في المؤسسات التي تبيع أجيزة االستنساخ السمعي والبصري المخصصة لالستعماؿ الشخصي 
 .25والعاثمي

والشرط الوحيد ليذا النظاـ ىو المجانية، أي عدـ مساىمة المدعويف في نفقات األداء العمني، ولذلؾ فإّف 
المجانية ىي شرط إلعفاء بعض حفالت األداء مف التعويض، وىو مقصور عمى االجتماعات العاثمية، 

. كما أّنو عند شراء أسطوانة موسيقية، فإّنو 26ويمتد ليشمؿ االجتماعات التي تنظميا الجمعيات والمدارس
ية الخاصة بو، شريطة مف حّؽ المشتري أف يقوـ بأداء أو عزؼ ألحاف ىذه األسطوانة عمى اآللة الموسيق

 .27أف ال يقوـ بأّي عمؿ تجاري مف وراء ذلؾ
وكذلؾ السماح لموسيقى القوات المسمحة وغيرىا مف الفرؽ التابعة لمدولة أو األشخاص العامة األخرى، 
بإيقاع المصنفات الموسيقية مف غير أف تمتـز بدفع أّي مقابؿ لممؤلؼ، ما داـ ال يحصؿ في نظير ذلؾ 

 .28مقابؿ ماليعمى رسـ أو 
 
  نظام التراخيص القانونية: -2

( مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري عمى أّف "لمييثة العامة لإلذاعة والتمفزيوف 38نّصت المادة )
الحّؽ في أف تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدـ في المسارح أو في أّي مكاف عاـ آخر. وعمى مديري 

وعمى تمؾ الييثات بياف اسـ ىذه األمكنة تمكيف الييثات المذكورة مف ترتيب الوساثؿ الفنية الالزمة لذلؾ، 
المؤلؼ وعنواف المصنؼ ودفع تعويض عادؿ لممؤلؼ أو لخمفو، وذلؾ مع مراعاة عدـ جواز عرض 
المصنفات مف قبؿ الييثة إال بعد انقضاء خمس سنوات عمى األقؿ عمى تاريخ تسجيميا مف قبؿ الييثة أو 

 بموجب اتفاؽ بيف الطرفيف. 
مدة معينة يحددىا القانوف، بحيث ال يصبح استغالؿ المصنؼ ماليًا بعد إّف الحّؽ المالي ينقضي بفوات 

ّنما ُيعّد المصنؼ بعد انتياء ىذه المدة مف التراث الفكري العاـ، أو يصبح استغاللو  فواتيا احتكارًا، وا 

                                                        
 246،247، مرجع سابؽ، صدليا ليزيؾانظر:  -25
 .31انظر: د. محمد حساـ لطفي، حّؽ األداء العمني لممصنفات الموسيقية، مرجع سابؽ، ص- 26

2،Article by Martha Beth Lewis. php. 2002.  
http://www.serve.com/marbeth/music_fair_use.htm. 

 .147،148انظر: د. نواؼ كنعاف، مرجع سابؽ، ص - 28
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اـ، مشاعًا لمجميع دوف الحاجة إلى إذف المؤلؼ، وخالؿ مّدة محددة يؤوؿ المصنؼ بعدىا إلى االنتفاع الع
 حيث يصبح استغاللو مشاعًا لجميع األشخاص بدوف حاجة إلى استثذاف المؤلؼ أو أّي مف خمفو. 

ولقد أقر الُمشّرع المصري قاعدة عامة حدد فييا مّدة الحماية طيمة حياة المؤلؼ باإلضافة إلى خمسيف 
ع قد أورد عمييا العديد مف . وبالرغـ مف أّف ىذه ىي القاعدة العامة إال أّف الُمشرّ 29سنة الحقة عمى وفاتو

االستثناءات: منيا تخفيض مّدة الحماية في الحاالت التي يتـّ فييا نشر المصنؼ تحت اسـ مستعار أو 
عندما يكوف اسـ المؤلؼ مجيواًل، فقرر احتساب مّدة الحماية اعتبارًا مف تاريخ نشر المصنؼ أو إتاحتو 

ة الحماية بالعودة إلى األصؿ إال إذا أفصػح صاحب الحّؽ لمجميور ألوؿ مرة أييما أبعد. وال تنفتح مدّ 
 . 30األدبي عف اسمو الحقيقي و كشؼ عف شخصيتو

كذلؾ يسري التحديد السابؽ لمّدة الحماية اعتبارًا مف تاريخ نشر المصنؼ عمى المصنفات الجماعية متى 
 .31في ىذه الحالةكاف مؤلفيا شخصًا معنويًا، ذلؾ أّف معيار حياة المؤلؼ ال يمكف تطبيقو 

كذلؾ جعؿ الُمشّرع مّدة حماية المصنفات الفوتوغرافية والسينماثية التي ال تكوف مصطبغة بطابع إنشاثي 
 مّدة قصيرة تنقضي بمضي خمسة عشر عامًا تبدأ مف تاريخ أوؿ نشر لممصنؼ.

جعؿ الُمشّرع أما بالنسبة لمصنفات الحاسب اآللي وبعد إضافتيا إلى قاثمة المصنفات المحمية فقد 
، وعمى خالؼ الحاالت التي قّصر 32المصري مّدة حمايتيا خمسيف عامًا تحسب مف تاريخ وفاة المؤلؼ 

فييا الُمشّرع مّدة الحماية عف المّدة المقررة كحكـ عاـ، فإّف الُمشّرع أتاح مّدة أكبر لمحماية في شأف 
ريخ وفاة آخر مف بقي حيًا مف (، حيث تحتسب مّدة حمايتيا مف تا161المصنفات المشتركة ـ )

 المشتركيف.
  

                                                        

 مف القانوف المصري  160ـ  29
  مف القانوف المصري. 163ـ  30

 مف القانوف المصري 162 م 31

الحقوؽ المالية لمؤلؼ المنصوص عمييا في ىذا القانوف مدة حياتو ولمدة خمسيف سنة تبدأ مف تاريخ وفػاة وقد نصت عمى أّنو: "تحمى  160ـ  32
 المؤلؼ". 
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 ثانيًا: حّق المؤلف بالتنازل عن الحّق المالي والتصرف فيه: 
لممؤلؼ أف ينقؿ إلى الغير الحّؽ في مباشرة حقوؽ االستغالؿ، 
ويشترط لتماـ التصرؼ أف يكوف مكتوبًا، وأف يحدد صراحة 
كّؿ حّؽ يكوف محؿ التصرؼ وبياف مداه والغرض منو 

 .33ومكانو
ويتمتع المؤلؼ وخمفو مف بعده بالحّؽ في أف ينقؿ إلى الغير 

. 34كّؿ، أو بعض حقوقو المالية المنصوص عمييا في القانوف
عمى أّف الُمشّرع يشترط أف يكوف التصرؼ مكتوبًا وأف يحدد 
فيو صراحة كّؿ حّؽ عمى حدة يكوف محاًل لمتصرؼ مع بياف 

 االستغالؿ ومكانو.مداه و الغرض منو و مّدة 

 

 
 قابمية الحّق المالي لممؤلف لمحجز عميه: ثالثًا:

( مف القانوف المصري أكثر وضوحًا بالنسبة لمحّؽ في الحجز عمى الحقوؽ المالية 154كاف نّص المادة )
لممؤلؼ، إذ أّنو تالفى المشكالت المترتبة عمى االقتصار عمى مصطمح " الحجز عمى نسخ المصنؼ 

ف مصطمح " الحجز ( مف القانوف القديـ، ليذا فقد استخدـ القانو 10المنشور". والذي وردت بو المادة )
عمى الحقوؽ المالية " ليغطي نطاقًا أوسع بشكؿ صريح ال يثير المبس. إذ أجاز الحجز عمى الحقوؽ 
المالية لممؤلفيف عمى المنشور أو المتاح لمتداوؿ مف مصنفاتيـ، وال يجوز الحجز عمى المصنفات التي 

 ت إلى نشرىا قبؿ وفاتو. يتوفى صاحبيا قبؿ نشرىا ما لـ يثبت أّف إرادتو كانت قد انصرف
( المحكمة المختصة 2001( لعاـ )12ولـ يحدد الُمشّرع السوري في قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ رقـ )

بتقرير الحجز االحتياطي والتنفيذي عمى الحّؽ المالي لممؤلؼ، لذا وجب الرجوع إلى القواعد العامة. ووفؽ 
المستعجمة بدوف تعّد لمموضوع أو الختصاص رثيس  ىذه القواعد يحكـ رثيس محكمة البداية في األمور

التنفيذ. وفي المراكز التي ال يوجد فييا محاكـ بداية يتوّلى قاضي الصمح الفصؿ في ىذه األمور. ويبقى 
 مف اختصاص محكمة الموضوع الحكـ بيذه األمور إذا رفعت إلييا بطريقة التبعية.

                                                        
 مف القانوف المصري. 149مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري، والمادة  5انظر المادة  33

 مف قانوف حماية حّؽ المؤلؼ المصري  149المادة  34
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ؿ حياة المؤلؼ، أو بعد وفاتو، وال يرخص بالحجز لذلؾ يجوز الحجز عمى نسخ المصنؼ المنشور خال
عمى المصنفات التي يموت عنيا مؤلفوىا قبؿ النشر إال بشرط أف يثبت عمى نحو قاطع أّف المؤلؼ قد 

 انصرفت نّيتو إلى نشرىا قبؿ وفاتو.
أو التصرؼ،  ألّف قرار النشر مف الحقوؽ األدبية المتعمقة بالمؤلؼ، ومف صفاتيا أّنيا غير قابمة لالنتقاؿ

. وال يجوز أف تكوف حقوؽ 35وكّؿ اتفاؽ يخالؼ ذلؾ باطؿ ألّنيا مف متعمقات النظاـ العاـ واآلداب العامة
 االستغالؿ محاًل لمحجز في حّد ذاتيا، ولكف يجوز الحجز عمى الثمار والفواثد المتحصمة منيا.

األمور المستعجمة، حسب المادة لذلؾ فإّف االختصاص النوعي حسب القانوف السوري ينعقد لقاضي 
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، واشترط ىذا القانوف أف يكوف بيد الداثف سند تنفيذي 315/1)

 لتوقيع الحجز عمى الحّؽ المالي لممؤلؼ.

 رابعًا: سمطة القاضي في تقدير المقابل المالي لحّق المؤلف:

ألصؿ ىو انفراد لممؤلؼ بالحّؽ في تقدير ا
قابؿ المادي مقابؿ تنازلو عف حقوقو المالية الم

في استعماؿ أو استغالؿ مصنفو، لذلؾ لـ يتدخؿ 
 القانوف في تحديد ىذا المقابؿ. 

ذا كاف القانوف المصري يسمح لمقضاء  وا 
  بمراجعة المقابؿ النقدي متى تبّيف أّف االتفاؽ 

عمى المقابؿ النقدي مجحفًا بحقوؽ المؤلؼ، وأصبح كذلؾ بسبب ظروؼ طرأت بعد التعاقد، فإننا نعتقد 
. ويزيد مف خطورة ىذا 36بأّف ىذا النّص يتعارض مع مبدأ سمطاف اإلرادة وينشئ استثناءًا بغير مبرر 
نما يسمح بتقييـ ىذ ا اإلجحاؼ في وقت الحّؽ النّص أّنو ال يقيـ اإلجحاؼ والغبف وقت التعاقػد فقػط، وا 

عمى التعاقد، أي أّنو يسمح بإعادة تقييـ محؿ العقد كمما طرأت ظروؼ خارجية جديدة غير تمؾ التي 
سادت وقت التعاقد، وىو ما ييدد ىذا النوع مف التعاقدات باالضطراب ويمحؽ أشّد الضرر باستقرار 

 .37المعامالت في شأنيا 

                                                        
 نوف المصري.مف القا 154المادة  - 35

 القانوف المصري 151المادة -36
مما ال شؾ فيو أّف ترؾ سمطة تقدير مدى جواز االستجابة لمطمب و تحديد القيمة في ضػوء قواعػد العدالػة لػف يسػيـ فػي عػالج ىػذا الخمػؿ إال - 37 

 بقدر ضثيؿ، خصوصًا و أّف مجرد وجود مثؿ ىذا النص ىو الذي ييدد استقرار ىذه المعامالت. 
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 لية: خامسًا: شروط ممارسة الحقوق الما 
تتطمب غالبية العقود مف أجؿ صحتيا شروطًا موضوعية وشروطًا شكمية. والشروط الموضوعية ىي 
الشروط التي تتعمؽ بالرضا ومحؿ االتفاؽ ومكافأة المؤلفيف، وتنطبؽ عمى ىذا العقد ما ينطبؽ عمى 

ؼ عمى مقابؿ مادي أما مكافأة المؤلؼ، فيي الحّؽ المالي المتمثؿ في حصوؿ المؤل. 38العقود بشكؿ عاـ 
لتنازلو عف استغالؿ مصنفو، ولـ يعالج ىذا الموضوع قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري، مما نستنتج 

 أّف ذلؾ يعود إلى االتفاؽ. 
، إذ يستفيد كّؿ مف 39أما القانوف الفرنسي فقد قرر األخذ بمبدأ المكافأة المتمثؿ في عاثدات االستغالؿ

اقد معو مف رواج المصنؼ، إذ يتحمالف معًا نتاثج عدـ نجاحو، كما المؤلؼ والطرؼ اآلخر المتع
 يتقاسماف النتاثج الصادرة عف رواج المصنؼ ونجاحو ، وبالتالي فإّف مبمغ المكافأة ال يحدده القانوف.
النتاثج واألخذ بمبدأ المكافأة الجزافية، ىو أف ُيعطى المؤلؼ مبمغًا جزافيًا، أما الطرؼ اآلخر فيتحمؿ كّؿ 

الصادرة عف استغالؿ المصنؼ سواًء في حالة الخسارة أو الربح، أما إذا كانت ىذه المكافأة الجزافية غير 
عادلة يتدخؿ القضاء لتحديد ىذه المكافأة في حاؿ عدـ التناسب الظاىر بيف مكافأة المؤلؼ واألرباح 

ساليب، يستحسف األخذ بنظاـ الحرية المحققة. ولعدـ الدخوؿ في مجمؿ المشاكؿ الناجمة عف مثؿ ىذه األ
التعاقدية بيف الطرفيف، الذي يطبؽ عمى المكافأة التي تدفع لممؤلؼ مع إمكانية تعديؿ ىذه الشروط إذا 

 كانت غير عادلة.
أما الشروط الشكمية النعقاد ىذا العقد، فيي شرط كتابة العقود المتعمقة بحقوؽ المؤلؼ، وىذا الشرط 

ال مطموب تقريبًا في ك ّؿ التشريعات ولكف بصورة متباينة، فبعض التشريعات توجب أف يبـر العقد كتابة وا 
( مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري عمى أّف لممؤلؼ أف 14كاف العقد باطاًل، وقد نّصت المادة )

قانوف، / مف ىذا ال6، 5ينقؿ إلى غيره الحّؽ في مباشرة حقوؽ االستثمار المنصوص عمييا في المادتيف /
وقوانيف أخرى تطمب الكتابة  40ويكوف ذلؾ بصورة كتابية وبتحديد واضح لكّؿ حّؽ في التصرؼ عمى حدة

 .41لإلثبات
 ، لذلؾ فإّف القوانيف التي تتطمب الكتابة كشرط النعقاد العقد، تمفت انتباه المؤلؼ إلى طبيعة العقد المبـر
لكي يتفؽ عمى الفترة الزمنية والمكاف، حيث تحدد حقوؽ والتزامات كّؿ مف الطرفيف تحديدًا ال يدع مجااًل 

                                                        
 انظر المراجع العامة في مصادر االلتزاـ- 38
 .98منصور الصرايرة، مرجع سابؽ، ص - 39

 مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ المصري. 149/2، انظر بالمعنى نفسو المادة 40
 ( مف قانوف الممكية الفكرية الفرنسي.L. 131 – 2، انظر المادة )41
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كامًا تحتمؿ تفسيرات متناقضة مف لمشؾ بشأنيا. ويفضؿ أف ال تكوف الصياغة غامضة، وال تتضمف أح
ّف إىماؿ ىذه الشكمية سواء بقصد أو دوف قصد، 42جية، وأف تكفؿ حماية حّؽ المؤلؼ مف جية أخرى . وا 

يؤدي إلى بطالف التنازؿ عف حقوؽ االستغالؿ، لذا فإّف اإلرادة ال تكفي وحدىا النعقاد عقد التنازؿ عف 
نما يجب إفراغ ىذا الت  راخي في شكؿ مكتوب.حقوؽ االستغالؿ، وا 

أما القوانيف التي تتطمب الكتابة لإلثبات، فإّف العقد ينعقد بمجرد تراضي الطرفيف، دوف الحاجة إلفراغ ىذا 
 التراضي في شكؿ مكتوب، وعند النزاع يقوـ كّؿ طرؼ بإثبات حقوقو بوساثؿ اإلثبات كافة.

مف القوانيف التي تعتبر تصرفات المؤلؼ  مف كّؿ ذلؾ نستنتج بأّف القوانيف التي تتطمب الشكمية أفضؿ
 رضاثية.

بعد أف أوضحنا الحقوؽ المالية سواء كانت لممؤلؼ أو لفناني األداء وشروط ممارسة ىذه الحقوؽ نعرض 
 لمحقوؽ األدبية لممؤلؼ في المبحث التالي.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
والتعميمات التنفيذية لقانوف حماية حقوؽ المؤلؼ "تقـو مديرية حماية حقػوؽ المؤلػؼ بتسػجيؿ تصػرؼ / 1275( مف القرار رقـ 11، تنّص المادة )42

 .المؤلؼ بحقو في المصنؼ بناًء عمى طمبو عمى أّف يتـ ذلؾ وفؽ األحكاـ الواردة في القانوف وباالستناد إلى عقد موثؽ لدى الكاتب بالعدؿ

 تمارين:

لنسخ عمى أساس:  اختر اإلجابة الصحيحة: يقوـ حّؽ ا

     توفير تقنية لمنسخ متاحة حاليًا أو مستقباًل. .1
     نقؿ المصنؼ إلى الجميور بطريقة مباشرة. .2
لتثبيت المادي لممصنؼ. .3 لحّؽ في ا        تخويؿ المؤلؼ ا
 كؿ ما تقدـ صحيح. .4

 .3اإلجابة الصحيحة رقم 
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 سادسةالوحدة التعليمية ال

 الحقوق األدبية لممؤلف -2

 
 الكممات المفتاحية:
 -حقوق دفاعية -االعتراف بنسبة المصنف إلى مؤلفو -الحقوق اإليجابية لممؤلف -الحق األدبي لممؤلف

 .الحفاظ عمى سالمة المصنف -االعتراف بنسبة المصنف إلى مؤلفو -الحقوق السمبية لممؤلف

 

 الممخص:
ال يدخل ىذا الحّق في الذمة المالية لمشخص مما يجعمو غير قابل لمتصرف فيو وال الحجز عميو، 
ويتصف بالتأبيد، فيو حّق دائم يبقى طيمة حياة المؤلف، ويستمر بعد موتو غير مقيد بمّدة معينة إذ ينتقل 

يعني أّن نسبة المصنف تنتقل إلى ورثتو، فيي تظل لممؤلف وحده  إلى ورثتو، ولكّن انتقال ىذا الحّق ال
نما يعني انتقالو لمورثة تمكينيم من السمطات األخرى، والتي بموجبيا ليم المحافظة عمى  إلى األبد، وا 

 سمعة المؤلف الفنية عمى الوجو الذي ارتضاه المؤلف لنفسو قبل وفاتو، ودفع االعتداء عمى المنصف.
األدبي لممؤلف أحد الجوانب اليامة في الممكية الفكرية، وىو ينصّب عمى حماية شخصية  ُيعّد الحقّ 

 المؤلف من حيث عالقتو بمصنفو، وينقسم مضمون ىذه الحقوق إلى طائفتين: إيجابية وسمبية.
 

  األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 
 حقوق األدبية لممؤلف.معرفة ال -
 معرفة أىمية الحق األدبي. -
 تحديد مضمون الحقوق األدبية.  -
 تحديد االنتياكات لحق المؤلف األدبي. -
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( من الدستور السوري، ويعّده من الحقوق المالزمة 31يحمي الدستور الحّق األدبي لممؤلف في المادة )
 الرأي والتعبير.لمشخصية والحريات العامة، وىو مشتق من حرية 

وال يدخل ىذا الحّق في الذمة المالية لمشخص مما يجعمو غير قابل لمتصرف فيو وال الحجز عميو، 
ويتصف بالتأبيد، فيو حّق دائم يبقى طيمة حياة المؤلف، ويستمر بعد موتو غير مقيد بمّدة معينة إذ ينتقل 

صنف تنتقل إلى ورثتو، فيي تظل لممؤلف وحده إلى ورثتو، ولكّن انتقال ىذا الحّق ال يعني أّن نسبة الم
نما يعني انتقالو لمورثة تمكينيم من السمطات األخرى، والتي بموجبيا ليم المحافظة عمى  إلى األبد، وا 

 .1سمعة المؤلف الفنية عمى الوجو الذي ارتضاه المؤلف لنفسو قبل وفاتو، ودفع االعتداء عمى المنصف
حد الجوانب اليامة في الممكية الفكرية، وىو ينصّب عمى حماية شخصية وُيعّد الحّق األدبي لممؤلف أ

 المؤلف من حيث عالقتو بمصنفو، وينقسم مضمون ىذه الحقوق إلى طائفتين: إيجابية وسمبية.
وتتمثل الحقوق اإليجابية لممؤلف في حّقو في الكشف عن مصنفو، وحّقو في تعديمو، أو في سحبو من 

 الحقوق اإليجابية ألّنيا تتطمب اتخاذ قرار من جانب المؤلف.التداول، ويطمق عمييا 
أما الحقوق السمبية أو الدفاعية لممؤلف فيي حّق المؤلف في االعتراف بنسبة المصنف إلى مؤلفو، وحّقو 
في الحفاظ عمى سالمة مصنفو، ويطمق عمييا الحقوق السمبية ألّنيا تنتج حقًا في المنع من القيام بفعل 

شخاص آخرين، وىي دفاعية ألّنيا تمكن حتى بعد وفاة المؤلف وبعد اندراجو في الممك العام، من جانب أ
من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمدفاع عن حقوقو األدبية وحماية اإلبداع الفكري وسالمتو، وىي مسألة تيّم 

  2المصمحة العامة لممجتمع.
ي إلى أّن لممؤلف أو لمن ينوب عنو قانونًا الحّق من قانون حماية حقوق المؤلف السور  (8وتذىب المادة )

في دفع أّي اعتداء عمى مصنفو، وفي منع أّي تشويو أو تحريف أو تعديل أو أي مس بو من شأنو 
اإلساءة إلى المؤلف ماديًا أو معنويًا، ولو الحّق في أن يطالب بتعويض عن ذلك، وينتقل ىذا الحّق إلى 

 .3ورثتو بعد وفاتو
ق المؤلف األدبية أساسية، ومجردة من الحسابات المالية، واستئثارية، ولصيقة بشخصية وُتعّد حقو 

المؤلف. ونبحث في الحّق األدبي لممؤلف من خالل بيان ماىيتو، ومضمونو، وخصائصو في مطالب 
 ثالثة وفق اآلتي:

                                                        
 .22 – 21ص  ،1999مصطفى محمود سميم، الجرم الواقع عمى الممكية األدبية، نقابة المحامين، دمشق،  انظر: - 1
 72ص ،، مرجع سابقليزيكدليا  انظر: -2

 .من القانون الفرنسي 121/1المادة  ونفس بالمعنى انظر - 3
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 ماهية الحّق األدبي لممؤلف
 

الممكية الفكرية. وىو يقوم عمى حماية شخصية المؤلف ُيعّد الحّق األدبي لممؤلف من الجوانب اليامة في 
باعتباره مبدعًا لممصنف من جية، وحماية المصنف في حّد ذاتو من جية أخرى. والحّق األدبي ينطوي 
عمى ناحيتين: األولى ىي احترام شخصية المؤلف باعتباره مبدعًا، والثانية حماية المصنف عمى اعتبار 

صرف النظر عن مؤلفو. والحّق األدبي لو طبيعة خاصة، ألّنو يتكون من أّنو شيء لو قيمة ذاتية ب
مجموعة عناصر شخصية ال تخّص حمايتيا المؤلف وحده، وال حتى خمفو أو ممثميو فقط. بل إّنيا تمتد 
لتشمل كّل المجتمع، ألّن جانبًا كبيرًا من إرثو الثقافي يتكون من اإلبداعات الفكرية ألدبائو وفنانيو 

 .4ئووعمما
وقد اختمف الفقو في وضع تعريٍف محدد لمحّق األدبي لممؤلف، فذىب رأي في الفقو إلى أّنو الدرع الواقي 
الذي بمساعدتو ُيثبت المؤلف شخصيتو عمى مصنفو في مواجية معاصريو، وفي مواجية األجيال 

في أن ُيحترم فكره الذي  الماضية والمستقبمة. وذىب رأي آخـر في الفقو إلى أّنو حّق الكاتب، أو الفنان
 .5عّبـر عنو في المصنف األدبي أو الفني

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
  .71ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 4

 .17ص  ،مرجع سابق ،الحماية المقررة لحقوق المؤلفين األدبية ،عبد اهلل مبروك النجار - 5
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 مضمون الحّق األدبي لممؤلف
 

الحّق األدبي لممؤلف ىو من الحقوق المرتبطة 
بشخصيتو، فكّل مصنف من إنتاج الذىن البشري 
يحمل في طياتو البصمات التي تمّيز شخصية 

األدبي مؤلفو. وىذا الحّق وثيق الصمة بالجانب 
لمشخصية، فاإلنتاج الذىني جزء من فكر 

  .6اإلنسان وعقميتو وممكاتو
ولذلك فإّن حقوق المؤلف ال تضمن فقط لممبدع 
إمكانية الحصول عمى المزايا المالية الناتجة عن 
ّنما ىي تحمي أيضًا صمتو  استغالل مصنفو، وا 

  الفكرية والشخصية بالمصنف.
اليوم عمى الصعيدين الوطني والّدولي أّن حقوق المؤلف ليا غرض ولذلك أصبح من المجمع عميو 

، فيي تشمل حقوقًا استئثارية، ألّنيا تشمل من ناحية امتيازات 7مزدوج، وبالتالي فيي تتمتع ببنية مزدوجة
الشخصية التي تشكل الحقوق األدبية التي تحمي شخصية المؤلف في عالقتو بمصنفو، كما تشمل من 

تيازات مالية، وىي التي تشكل الحقوق المالية التي تتيح لممؤلف أن يمارس االستغالل ناحية أخرى ام
 المالي لمصنفو، أو أن يرّخص آلخرين القيام بذلك، مع المشاركة في ىذا االستغالل.

وفيما يتعمق بالحّق األدبي لممؤلف، فقد استقر الفقو والقضاء، وكذلك نّصت قوانين حّق المؤلف، عمى أّن 
ّق األدبي لممؤلف يتضمن عددًا من الحقوق الفرعية، وأّن ىذه الحقوق الفرعية تمثل امتيازات تمّكن الح

 المؤلف من حماية شخصيتو التي يعّبر عنيا إنتاجو الذىني.
وعمى الصعيد الدولي، نالحظ أّن اتفاقية )برن( التي اعترفت بالحّق األدبي لممؤلف، لم تنص صراحًة 

نما نّصت عمى حّق المؤلف في عمى جميع الحقوق ال فرعية التي تشكل مضمون الحّق األدبي لممؤلف، وا 
نسبة المصنف إليو، وحّقو في االعتراض عمى كّل تشويو أو تحريف أو تعديل بالمصنف يكون ضارًا 

                                                        
  .584ص  ،مرجع سابق ،المدنيالوسيط في شرح مقدمة القانون  ،رمضان أبو السعود -6

 .159ص  ،مرجع سابق ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،زيكدليا لي - 7
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. ولكن من خالل المصطمحات التي صيغ بيا النّص الخاّص بالحّق األدبي لممؤلف في 8بشرفو وبسمعتو
ة، يمكن لنا استخالص جميع العناصر التي يمكن إدراجيا ضمن مضمون الحّق األدبي لممؤلف، االتفاقي

 والتي درج فقياء حّق المؤلف عمى تقسيميا إلى: حقوق ايجابية، وحقوق سمبية.
 

 أواًل: الحقوق اإليجابية:
 
من  ونيوتمك إليو، تومن نسبو نيتمكو، و الحّق في نشر مصنفإعطاءه  ضمن الحّق األدبي لممؤلفتي 

وقد سميت ىذه الزمرة من الحقوق  أو تحريف. ،تشويو وتعديمو، باإلضافة إلى الدفاع عنو ضد كلّ  ،سحبو
بالحقوق اإليجابية، ألّنيا تتطمب اتخاذ قرار أو مبادرة من جانب صاحب الحق)المؤلف(، فيما يتعمق 

 نعرض ليذه الحقوق وفق اآلتي: و بالكشف عن المصنف 
 

 أ_ الحّق في الكشف عن المصنف: 
ىذا الحّق يعطي المؤلف أثناء  ُيعّد ىذا الحّق من أىم الحقوق التي تترتب عمى الحّق األدبي لممؤلف، ألنّ 

حياتو، سمطة اتخاذ قرار توصيل مصنفو إلى عمم الجميور، فيو من يممك الحّق في أن يقرر الوقت الذي 
يمو إلى عمم الجميور. وقبل الكشف عن المصنف يكون أصبح فيو المصنف مكتماًل، ويرغب بتوص

  .9لممؤلف مطمق الحـرية فـي تعديل مصنفو كيفما شاء، و لو الحّق حتى في أن يتمفو
ولما كان الكشف عن المصنف يتمثل في جعمو متاحًا لمجميور، فإّن توصيل المصنف في صورة خاصة 

ال ُيعّد قرارًا بالكشف عن المصنف، كما ال ُيعّد قرارًا إلى أفراد من الغير، كأفراد أسرتو، أو أصدقائو، 
بالكشف عن المصنف أيضًا، قراءة المصنف، أو إلقاء بعض أجزاء منو أثناء البروفات، ألّن قرار الكشف 
عن المصنف يتطمب موافقة المؤلف ووجود جميور، أي وجود عدد غير محـدود من األشخاص يسمح 

. فالمؤلف من 10المصنف قد خرج من نطاق الدائرة الخاصة بالمؤلف باستخـالص نتيجة مؤداىـا أنّ 
الممكن أال يكون قد أكمل المصنف، ولكن مع ذلك يرغب في إطالع أفراد عائمتو أو أصدقائو عمى ما تّم 
إنجازه من المصنف، ولذلك البّد من البحث عن معيار لتحديد أّن المصنف قد اكتمل أم ال، وبالتالي 

ر الكشف عنو، ووضعو تحت يد الجميور. وقد وضع فقياء الممكية الفكرية العديد من فالمؤلف قد قر 
                                                        

 من اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية. (6في ىذا الصدد المادة )  انظر - 8
 .167ص  ،مرجع سابق ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليزيك،دليا  - 9

 .169ص  ،مرجع سابق ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليزيك،دليا  -10
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ومن ىذه المعايير: معيار التوقيع بالنسبة لممصنفات الفنية،  المعايير التي تحدد اكتمال المصنف،
دليل والصالحية لمطباعة، ومعيار التسميم الفعمي لممصنف إلى الناشر أو العميل، باعتبار أّن التسميم 

عمى انتقال ممكية المصنف، ومعيار اعتراف المؤلف أّن مصنفو قد أصبح قاباًل لمنشر، ومعيار ترك ذلك 
لتقدير ظروف الحال التي يستخمصيا القضاء لمعرفة ما إذا كان المؤلف قد قصد نقل ممكية المصنف، 

 .11ووضعو تحت تصرف الناشر أو العميل
لممؤلف، الحّق في اختيار أساليب الكشف عن المصنف، فقد يختار ىذا ويمنح حّق الكشف عن المصنف 

المؤلف نشر مصنفو في كتاب مطبوع، أو في مجمة أو في جريدة، أو يأذن بتحويمو إلى مسرحية أو فيمم 
سينمائي...، ويترتب عمى االعتراف بيذا الحّق لممؤلف، أّن المصنف ال ُيعّد منشورًا إال بالنسبة لمشكل أو 

، فإذا وافق المـؤلف عمى تقديم مصنفو بشكل فيمم سينمائي أو 12التي وافق عمييا المؤلف الطريقة
 تمفزيوني، فال يستطيع شخص آخر القيام بنشره بطريقة أخرى كطباعتو في كتاب مثاًل.

( من قانون حماية حقوق المؤلف السوري إلى أّن لمؤلف المصنف المشمول بالحماية 5وتذىب المادة )
في تقرير نشر مصنفو، وفي اختيار طريقة ىذا النشر، ولو وحده الحّق ولمن يفوضو خطيًا  وحده الحقّ 

حّق استثمار مصنفو ماليًا بأّي وسيمة من الوسائل، أو بأّي شكل كان، وال يجوز لغيره مباشرة ىذه الحقوق 
 .13بدون إذن كتابي من المؤلف، أو ممن يخمفو
تترتب عمى الحّق األدبي لممؤلف، ألّن ىذا الحّق يمنح مؤلف ونشر المصنف من أىم االمتيازات التي 

المصنف سمطة تقرير ما إذا كان ينبغي نشر مصنفو أم ال، وفي أن يحدد وقت النشر وطريقتو. والحّق 
في تقرير نشر المصنف يختمف عن الحّق في نشر المصنف، من حيث أّن األول ُيعّد من الحقوق األدبية 

ؤلف وحده دون غيره، وىذا الحّق يرتبط بمرحمة التفكير، في حين أّن حّق المؤلف في والتي يتمتع بيا الم
 .14نشر المصنف ُيعّد من الحقوق المالية التي يمكن لمغير بعد موافقة المؤلف أن يقوم بيا

وقرار المؤلف بنشر مصنفو ُيعّد بمثابة شيادة والدة لممصنف التي يكتسب بموجبيا صفة المؤلف، 
ظياره ويكتسب إن تاجو صفة المصنف، وُتكتَسب ىاتان الصفتان بمجرد تقرير المؤلف نشر مصنفو وا 

لموجود إلى العالم الخارجي بشكل مادي محسوس. ومن البدييي أّن المؤلف يتمتع بحّق تقرير النشر لمرة 
                                                        

 .83ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 11

 .84ص  ، ونفس الرجع السابق ،نواف كنعان - 12
ىـذا  األمريكيـة فـإنّ من قانون المممكة المتحدة، أما فـي الواليـات المتحـدة  27و 26( من القانون الفرنسي الجديد والمواد L ،2 – 121المادة ) - 13
 .محمي بموجب السوابق القضائيةحّق ال

 ،2008عبد اهلل عبـد الكـريم عبـد اهلل، الحمايـة القانونيـة لحقـوق الممكيـة الفكريـة عمـى شـبكة االنترنـت، دار الجامعـة الجديـدة، اإلسـكندرية،  .د - 14
217 – 218. 
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مااًل لحّق واحدة، وىذا يعني أّنو بعد نشر المصنف فعاًل، فإّن إعادة النشر ليذا المصنف ال يكون استع
نما الحّق في إعادة نشر مصنف سبق نشره من قبل  .15تقرير النشر، وا 

لذلك فإّن نشر المؤلف مصنفو يتضمن اختيار الجميور الذي يريد كشف المصنف ليم، وأيضًا اختيار 
 أسموب النشر أو الكشف عن المصنف.

المنشور الستيفاء ديونيم  وال يستطيع دائنو المؤلف فرض رأييم عمى المؤلف بخصوص نشر مصنفو غير
، وكما أّن مالكي الدعامة المادية لممصنف مثل مشتري النوتة الموسيقية ال 16من عائد االستغالل 

يكتسبون إال ممكية الشيء المادي، وال يجوز القيام بنشر المدونة، أو تحويميا، أو أدائيا، ما لم يتم االتفاق 
 عمى ذلك صراحة مع المؤلف.

لحّقو في الكشف عن المصنف أثناء حياة المؤلف يرجع إلى تقديره الشخصي، إال أّنو  وممارسة المؤلف
قد يحصل أحيانًا أن يتّم المؤلف إنجاز مصنفو ويكون صالحًا لمنشر، إال أّنو يتوّفى قبل أن يقرر الكشف 
د عن المصنف، فيثور التساؤل حول األشخاص أو الجيات التي يجوز ليا أن تمارس ىذا الحّق بع

والفقو المقارن، يعترف بانتقال حّق المؤلف في الكشف  ،17وفاتو؟. ونالحظ أّن غالبية قوانين حّق المؤلف 
عن مصنفو بعد وفاتو إلى خمفائو )إما ورثتو، أو الموصى ليم، أو شركاء المؤلف في انجاز المصنف(، 

ازات، كما كان لممؤلف أن يباشرىا ويترتب عمى انتقال ىذا الحّق ليم، أن يباشروه بما يترتب عميو من امتي
 . 18أثناء حياتو، من تحديد طريقة الكشف عن المصنف، ووقت الكشف عنو

وقد يحصل أن يمتنع ورثة المؤلف عن الكشف عن مصنفو الذي لم يقرر الكشف عنو أثناء حياتو، وقد 
من األسباب. ففي  يكون سبب ذلك عائدًا إلى عجزىم أو عدم أىميتيم لممارسة ىذا الحق، أو غير ذلك

مثل ىذه الحاالت تستطيع الدولة إذا ما رأت أّن الكشف عن المصنف يحقق مصمحة عامة لمجميور، أن 
تتدخل وتكشف ىي عن المصنف. كما أّنو من األسباب التي تؤدي إلى تدخل الدولة وقياميا بالكشف 

حّق، ففي مثل ىذه الحالة نّصت عن المصنف، أن يتوّفى المؤلف دون أن يكون لو وارث يخمفو في ىذا ال
، 19أغمب قوانين حّق المؤلف عمى انتقال ىذا الحّق إلى الدولة، ويمثل الدولة في ذلك الوزارة المختصة

 ويمارس ىذا االختصاص وزير الوزارة المختصة.

                                                        

 .82مرجع سابق، ص ،د. نواف كنعان انظر: - 15
 .169،170ص ،مرجع سابق ،ليزيكدليا  انظر: - 16

 كفرنسا واسبانيا وسورية ولبنان ومصر. - 17

 .90ص  ،مرجع السابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 18

 في سورية ومصر الوزارة المختصة ىي وزارة الثقافة. - 19
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ولكن حتى يستطيع الوزير المختص ممارسة ىذا الحق، يجب عميو أن يتقيد بعدد من الشروط 
 ، وأىم ىذه الشروط:20التي نّصت عمييا قوانين حّق المؤلف التي اعترفت بيذا الحقواإلجراءات 

أن يكون ىناك مصمحة عامة تقتضي الكشف عن المصنف، وتتمثل المصمحة العامة في الغالب في -
 تعميم اإلنتاج الفكري عمى طالب الثقافة والعمم، ألّن ترك المؤلفات القيمة مدفونة غير منشورة فيو حرمان

 .21لطالب الثقافة من خيرىا ونفعيا

أال يكون المؤلف قد حدد مّدة لمكشف عن المصنف، ففي ىذه الحـالة ال يجوز لموزير أن يكشف عن -
 .22المصنف إال إذا انتيت المّدة المحددة دون أن يقوم الورثة بالكشف عن المصنف

خالليا، فإذا انتيت المّدة دون أن أن يمنح الوزير المختص الورثة ميمة محددة لمكشف عن المصنف -
 .23يقوموا بذلك، وبغّض النظر عن األسـباب، يقوم الوزيـر بمباشرة الكشف عن المصنف

ولكن قد يحدث أن يوصي المؤلف قبل وفاتو بعدم الكشف عن مصنفو، أو يحدد طريقة معينة، أو موعد 
ما أوصى بو المؤلف، ويغمبوا حّقو معين لنشر المصنف، ففي ىذه الحالة يجب عمى الورثة أن ينفذوا 

ذا خالف أّي منيم وصية المؤلف، فيحّق لآلخرين المجوء إلى  األدبي عمى حّقيم في االستغالل المادي، وا 
 .24المحكمة إللزام المخالف بوصية المؤلف

لممرة األولى ُيعّد من أىم الحقوق التي تتفرع عن الحّق األدبي  وتقرير نشر مصنف فيحّق المؤلف و 
نشر  ويقصد بحّق النشر حّق المؤلف في أن يحدد وحده وبإرادتو المنفردة المحظة التي يتمّ  لممؤلف.

لممؤلف عمى مصنفو  بالنظر إلى أنّ  مالياً  اً ليذا القرار في أغمب األحيان أثر  المصنف فييا. ويالحظ أنّ 
 .مالياً  حقاً 

 األدبيلى ما يترتب عمى الحّق إ داً استنا يووال يمكن إجبار المؤلف عمى نشر مصنفو أو الحجز عم
في تحديد لحظة نشره. فإذا  وباإلضافة إلى حقّ  ،لممؤلف من أحقيتو في تحديد نشر المصنف من عدمو

يمكنو في ن تعاقد معو من إجباره عمى تنفيذ التزامو، فولم يتمكن مَ  ،كان المؤلف قد تعيد بنشر المصنف
 يذ االلتزام. مطالبتو بالتعويض عن عدم تنف ىذه الحالة

                                                        
 . 2001من قانون حماية حقوق المؤلف السوري لعام  (21ت عمييا المادة ) مثل الشروط التي نصّ  - 20
  1954المؤلف لعام حّق المذكرة اإليضاحية لمقانون المصري لحماية  - 21

 .92ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 22

مـن قـانون حمايـة حقـوق المؤلـف  (21المـادة )  ،في سورية الميمة التي يمنحيا الـوزير لمورثـة ليكشـفوا عـن المصـنف بسـتة أشـير الُمشّرعحدد  - 23
 . 2001السوري لعام 

 .413 – 412عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، مرجع سابق، ص  انظر: - 24
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لمدائنين الحّق في  و بين حّق مالي وحّق أدبي، فإنّ ـومع ذلك وبالنظر إلى ازدواج حّق المؤلف وانقسام
كذلك  ،يمكن لمدائنين الحجز عمى المصنف تحت يد الناشرو  ،مالياً  الحجز عمى حّق النشر باعتباره حقاً 

 النشر.  إعادةالحّق بالحجز عمى حّق  يمل فإنّ 
ذا مات و  الحقوق األخرى  لّ ىذا الحّق ينتقل إلى ورثتو باإلضافة إلى ك فإنّ  ،وؤلف قبل نشر مصنفمالا 

 .عمى المصنف ومن ذلك الحّق في إدخال تعديالت ،25المرتبطة بالحّق األدبي الوارد عمى المصنف
ّق في ورد بتقرير الحأالمصري  القانون تقرير حّق النشر يقتصر عمى المؤلف إال أنّ  وبالرغم من أنّ 

( حينما يمتنع من يخمف المؤلف عن مباشرة الحقوق المنصوص 170الترخيص اإلجباري بالنشر م )
 و التي ُيعّد حّق النشر من أىميا.  ،عمييا في القانون

 
 : سحب المصنف من التداول أو إدخال تعديالت عميه فيالحّق _ ب

ويبدو ألول وىمة أّنو ال يوجد فرق  يعني ىذا الحّق إعطاء المؤلف سمطة سحب المصنف من التداول.
بين العدول أو السحب، إال أّنو في الواقع ىناك فرق بينيما، إذ إّن العدول يتعمق بالمرحمة الذىنية 
لممؤلف، أما السحب فينصب عمى المرحمة المادية. ويشكل ىذا الحّق رخصة استثنائية تتعارض مع مبدأ 

لحقوق األدبية المقررة لممؤلف وحده وال ينتقل إلى ورثتو، وال يجوز القوة الممزمة لمعقود. وحّق السحب من ا
 .26التنازل عنو حال حياتو لغيره

لذا ُيعّد حّق سحب المصنف من الحقوق الشخصية التي ال يجوز ألحد الحمول محل المؤلف في اتخاذ 
القرار بشأنيا، ألّن المصنف ىو ترجمة لمشاعر مؤلفو، فيو وحده الذي يقرر العدول عنو. لكن نظرًا لما 

بشروط لممارستو، وأحيانًا  يسببو ىذا الحّق من أضرار لمغير، فإّن الُمشّرع في بعض الدول قّيد ىذا الحقّ 
 منع المؤلف مطمقًا من ممارستو.

ويحتفظ المؤلف طيمة حياتو بالحّق في تعديل مصنفو الذي كشف عنو ونشره، وُيعّد ىذا الحّق من 
مستمزمات الحّق في اإلبداع، ألّن المؤلف قد يرى قبل أن يعاد نشر مصنفو أّنو بحاجة إلى تحسين، بغية 

 . 27فضل تغيير مصنفو إلى األ

                                                        

 .المؤلفحّق لحماية  من القانون المصري 147المادة  نّص ، و 143األولى من المادة  الفقرة- 25
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( من قانون حماية حقوق المؤلف السوري مؤلف المصنف العممي أو األدبي الحّق 12وقد أعطت المادة )
في سحب مصنفو من التداول، أو حظر طرحو في التداول بشرط أن يعوض المتضرر من جراء قرار 

 .28السحب بتعويض مناسب
مت إليو الحقوق عن الضرر الذي يصيبو والشرط األساسي لممارسة ىذا الحّق ىو وجوب تعويض من انتق

من جراء سحب المصنف، كما أّنو من العدل إلزام المؤلف عندما يقرر النشر مجددًا، بأن يتعامل عمى 
ال ألصبح السحب وسيمة  سبيل األولوية مع الشخص الذي اختاره في البداية وبنفس شروط العقد األول، وا 

 ضل من المزايا التي كان يعرضيا المستغل األول.يستخدميا المؤلفون لمحصول عمى مزايا أف
ومبرر حّق المؤلف في سحب مصنفو من التداول أّنو بعد أن ينشر المؤلف مصنفو لمجميور، فقد يرى 
بأّن ىذا المصنف ال يميق بمواىبو أو يسيء لمصمحتو وسمعتو، وتبعًا ليذا التقدير يمكنو سحب المصنف 

ت، وىو حّق مقصور عمى النسخ الموجودة في السوق دون أن تشمل من التداول إلجراء بعض التعديال
 النسخ الخاصة بالجميور، وىو حّق يخرج عن المألوف ألّنو يتيح لطرف واحد إلغاء العقد. 

، والجدية تعني 29وقد اشترط القانون المصري الجدية، والمشروعية لدى المؤلف عند قيامو بسحب مصنفو
السحب مزاجية المؤلف، وأما المشروعية فتعني أن تكون األسباب التي يعتمد أن ال تسيطر عمى عممية 

عمييا المؤلف لسحب مصنفو غير مخالفة لمقانون واالتفاقيات الدولية والنظام العام، والجدية والمشروعية 
 .30تخضع لرقابة محكمة الموضوع عند النزاع

نجميزي المؤلف من سحب مصنفو من التداول، وقد منعت بعض القوانين كالقانون األمريكي والقانون اإل
وسبب ذلك يكمن في أّن ىذه التشريعات ال تعترف أصاًل بفكرة الحقوق المالزمة لشخصية اإلنسان التي 
يتفرع عنيا الحّق األدبي، لذلك فإّنيا تطبق القواعد العامة في العقود عمى الحقوق األدبية والمالية عمى 

ك أّن المؤلف ال يستطيع أن يسحب مصنفو ما دام قد أبرم عقدًا مع ناشر السواء، ومما يترتب عمى ذل
31. 

ويحتفظ المؤلف طيمة حياتو بالحّق في تعديل مصنفو حتى لو كان قد تّم الكشف عنو ونشره من قبل. 
وُيعّد ىذا الحّق من مستمزمات الحّق في اإلبداع، ألّن المؤلف قد يرى قبل أن يعاد نشر مصنفو أو 

بعة جديدة منو، أّنو بحاجة إلى توضيح بعض المفاىيم فيو، أو تحسين أسموبو، أو إضافة إصدار ط
                                                        

 .من القانون المصري 144والمادة  ،( من القانون الفرنسيL .4 – 121المادة ) انظر - 28
 .المصريالمؤلف حّق من قانون  144المادة  انظر - 29
  212ص  ،م1998المحامي عامر محمود الكسواني، الممكية الفكرية، عمان، األردن، دار الجيب لمنشر والتوزيع،  انظر: -30
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بعض البنود أو حذفيا، بغيـة تغيير مصنفو إلى األفضل. ففكرة المصنف الذي اكتمل بصورة نيائية فكـرة 
ّص . وفي سورية ن32من العسير عمى المؤلف أن يقبميا، فيي كما يقول بعضيم، محض خرافة أو وىم

 الُمشّرع صراحًة عمى حّق المؤلف في إدخال ما يراه من التعديل أو التحوير عمى مصنفو.
وكما أّن لممؤلف الحّق في تعديل مصنفو، فإّن لو الحّق أيضًا في سحـبو مـن التداول بعد نشره إذا كان 

راحة بيذا . وقد اعترفت القوانين الخاصة بحّق المؤلف ص33ىناك أسباب أدبية خطيرة تستدعي ذلك
الحـق، فنّص الُمشّرع الفرنسي عمى أّن المؤلف يتمتع بحّق العدول أو سحب مصنفو قبل الغير الذي 
تنازل لو عن حّق االنتفاع المالي بعد نشره. والُمشّرع األلماني نّص عمى حّق المؤلف في إلغاء االستعمال 

ما أّن الُمشّرع السوري والمصري ، ك34في مواجية صاحبو عندما يصبح المصنف غير مطابق لمعتقداتو
. أال أّن بعض قوانين حّق المؤلف، كالقانون األمريكي 35نّصا عميو في قانون حماية حقوق المؤلف

والقانون اإلنجميزي لم تعترف بحّق المؤلف في سحب مصنفو من التداول، ألّن ىذه القوانين لم تعترف 
رع الحّق األدبي منيا، ولذلك فيي تطبق القواعد العامة أصاًل بفكرة الحقوق المرتبطة بالشخصية التي يتف

، ولكن عندما يمارس المؤلف حّقو في 36في العقود عمى الحقوق األدبية والمالية لممؤلف عمى حد سواء
سحب مصنفو من التداول، فإّن ذلك ال يكون دون مقابل، بل إّنو يمتزم بتعويض الناشر أو الغير الذي 

صنف تعويضًا عاداًل. كما يرى بعضيم أّنو من المنطقي إلزام المؤلف، لو عدل تعمق لو حّق مالي بالم
ال  وقرر النشر مجددًا، بأن يتعامل مع الشخص الذي اختاره في البداية، وبشـروط العقد األول نفسيا، وا 
أصبح الحّق في سحب المصنف ذريعة لممؤلف لكي يحصل عمى مزايا مالية أفضل من المزايا التي 

 . 37المتعاقد األولعرضيا 
حّق المؤلف في تعديل مصنفو ىو حّق شخصي محض لممؤلف ال ينتقل بعد موتو إلى خمفائو، ألّن و

تخويميم حّق تعديل مصنف سمفيم ُيعّد خروجًا عن مقتضى الحّق األدبي لممؤلف بوصفو من الحقوق 
ف قد يؤدي إذا ما قاموا بتعديل المرتبطة بالشخصية، كما أّن القول بانتقال ىذا الحّق إلى خمفاء المؤل
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المصنف إلى تشوييو أو تحريفو، إذ الغالب دائمًا أال يكون الخمفاء عمى المستوى العممي نفسو والنضج 
نما من الممكن أن يكونوا عمى جيل تام بما أراد المؤلف أن  األدبي والفني الذي كان عمييا المؤلف، وا 

تؤدي التعديالت التي يدخميا الخمفاء عمى المصنف إلى ظيوره يعّبر عنو من وراء مصنفو، وبالتالي فقد 
في ثوب وفكر مختمفين تمامًا. ولكن مع ذلك يمكن لمخمفاء إجراء بعض التعديالت الضرورية التي 
تقتضييا طبيعة موضوع المصنف، كما لو كان المصنف يخّص مثاًل المعاىد العممية، ثم حدث بعد وفاة 

ي المقررات العممية أو البرامج الدراسية، واحتاج المصنف إلى التعديل أو التنقيح المؤلف تعديل أو تغيير ف
 .38الذي تتطمبو مثل ىذه التغيرات

أما بالنسبة لسحب المصنف من التداول فالمؤلف وحده ىو الذي يستطيع أن يقدر األسباب التي تبرر 
ال يستطيع خمفاؤه أن يطمبوا سحب السحب، كما أّن الُمشّرع أعطى المؤلف لظروف نفسية ىذا الحق، ف

المصنف من التداول بعد أن يكون قد ُنشر وتعمقت بو حقوق الغير المالية، حتى لو قاموا بدفع تعويض 
 .39ألصحاب الحقوق المالية

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أّن الُمشّرع السوري قد خالف ىـذا المـبدأ، ونّص عمى أّن جميع حقوق 
 .40بعد وفاتو إلى الورثةالمؤلف تنتقل 

 
 :الحقوق السمبيةثانيًا: 

من شأنو منع الغير من  إيجابيعمل  ير الحّق لو في أن يقوم بكلّ ر يترتب عمى الحّق األدبي لممؤلف تق
الحّق األدبي يؤدي إلى نشوء واجب عام عمى عاتق الغير  فإنّ  و. وفي الوقت ذاتيذه الحقوقالتعرض ل

الحّق األدبي لممؤلف يمزم  عتداء عمى الحّق األدبي لممؤلف. ليذا فإنّ عمل من شأنو اال باالمتناع عن كلّ 
 باإلضافة إلى االلتزام بعدم تشويو المصنف، ،عتداء عمى حّق األبوة لممؤلف عمى مصنفوالغير بعدم اال

 تحريفو. أو
يام بفعل معين، وىي دفاعية وقد سميت ىذه الزمرة من الحقوق بالحقوق السمبية ألنيا تمنع الغير من الق

ألّنيا تمّكن حتى بعد وفاة المؤلف ودخول مصنفو في الممك العام من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمدفاع 
. وىذه الزمرة من الحقوق ال تتطمب من 41عن الحقوق األدبية من أجل حماية اإلبداع الفكري وسالمتو

                                                        
 .102ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان -1 

 .420ص  ،مرجع سابق ،الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن ،السنيوري- 39

 .2001من قانون حماية حقوق المؤلف السوري لعام  (19المادة )  - 40
 .162ص  ،مرجع سابق ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليزيك،دليا  - 41

95 



نما تمزم الغير باالمت ناع عن انتياك رابطة األبوة بين المؤلف ومصنفو، واحترام المؤلف القيام بعمل ما، وا 
 المصنف والمحافظة عمى سالمتو.

 
 : المصنف أبوة فيالحّق _أ

اعترفت معظم قوانين حّق المؤلف بحّق المؤلف في أبوة مصـنفو، كما اعترفت االتفاقيات الدولية الخاصة 
االعتراف بيذا الحّق إلى أّنو من الحقوق  ، ويرجع سبب42بحماية الممكية األدبية والفنية بيذا الحق

 .43المرتبطة بعممية اإلبداع الفكري، وُيعّد ىذا الحّق امتدادًا لحّق المؤلف في الكشف عن مصنفو
ويعني ىذا الحّق أّن لممؤلف أثناء حياتو المطالبة باالعتراف بأّن المصـنف الذي أبدعو ىو من إنتاجو، 

حاماًل اسمو ولقبو، كما أّن لممؤلف الحّق في ذكر مؤىالتو العممية  وبإيصال ىذا المصنف إلى الجميور
وخبراتو العممية، وغير ذلك من األمور التي تساعد عمى التعريف بشخصيتو لمغير كاأللقاب والمناصب 
الجامعية والجوائز العممية واألوسمة الفخرية، فيذه التعريفات تكون عنصرًا من عناصر الشخصية األدبية 

. ويجب عمى الناشر أن يذكر في مكان بارز عمى المصنف كّل ما يحدده لو المؤلف من ىذه 44فلممؤل
األسماء واأللقاب، وليس من حّقو أن يختار بعضيا ويترك بعضيا اآلخر، كما يمتزم الناشر أيضًا بذكرىا 

ذا كان المصنف عماًل فنيًا كتمثال أو  صورة، فيمكن عمى كّل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره. وا 
 . 45لممؤلف أن ينقش أو يوقع باسمو عمى ىذا العمل الفني

وأيضًا إذا كان المصنف من المؤلفات المشتركة أو الجماعية، فيحّق لكّل واحد من المشتركين في إنجازه 
أن يذكر اسمو عمى ىذا المصنف، وال يحّق ألّي أحد منيم أن يذكر اسمو فقط وييمل باقي أسماء 

ّن المصنف الذي يخرج إلى الحياة نتيجة تعاون بين مؤلفين عّدة يكون من اإلنصاف ذكر الشركاء، أل
أسماء جميع المؤلفين عميو، ألّن الحّق في أبوة المصنف ال يقتصر عمى من ذكر اسمو عميو، بل يمتد 

 .46ليشمل المؤلفين المتعاونين في إبداعو جميعاً 
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يربط  الذيىذه األبوة تمثل الرباط  ألنّ  ،وبدييياً  أساسياً  راً ُيعّد أم أبوة مصنفواالعتراف لممؤلف بحّق و 
مصمحة البما تقتضيو  أنتجو الذيعن العمل  الً ؤو المؤلف مسجعل و يإلى أنّ  باإلضافةالمؤلف بمصنفو 

 مؤلفييا. إلى واألدبيةالعامة من أن تنسب األعمال الفنية 
ذا كان حّق االستغالل ينقضي  الذي ُيعّد أحد  األبوةحّق  وفاة المؤلف، فإنّ عمى  خمسين عاماً  بمضيوا 

وال  ،ال يسقط بعدم االستعمال أبدياً  ُيعّد حقاً تو، بشخصي لصيقاً  فروع الحّق األدبي لممؤلف، وبوصفو حقاً 
 بوضع اليد.  بمرور مدة معينة، أو يمكن لغير المؤلف أن يكتسبو

 الذيوألزم بالتالي الشخص ، لمؤلفييا األدبيةعمى المصنفات  أبوة المؤلفبحّق  الفرنسيالقضاء  قد أقرّ و 
 أن يشير إلى المرجع واسم المؤلف.بمن األفكار  يقتبس من أحد المراجع بعضاً 

الناشر يجب أن يشير إلى اسم المؤلف عمى نسخ  لذلك فإنّ  .47أيضًا  فعل الُمشّرع المصري ذلكوك
و باالقتباس من أحد المصنفات، فإنّ  األشخاصقام أحد  فإذا عنو. اإلعالنالمصنف ذاتيا، أو حتى في 

الذي استقى  ، يمتزم باإلشارة إلى اسم المؤلف والمصدرومنو باحترام حّق المؤلف في أبوة مصنف والتزاماً 
ال كان معتديـاً منو عمى الحّق األدبي لممؤلف بما يترتب عمى ذلك من توقيع العقوبات المقررة في  ، وا 

فييا  ذلك يرتبط بالحّق في األبوة تمك الحماية المقررة لممؤلف حتى في الحاالت التي يتمّ ك القانون عميو.
  .نشر المصنف باسم مستعار، أو في الحاالت التي يكون فييا مؤلف المصنف مجيوالً 

يظير  أن فيل لممؤلف الحّق يخوّ  الجانب األول، إيجابي ن:يجانب مصنفو أبوة في المؤلفضمن حّق ويت
حظر قيام الغير بنشر ي أما الجانب الثاني، فيو الجانب السمبي، مستعاراً  اسماً  أواسمو  حامالً  المصنف

  .يواعتداء يقع عم ن المؤلف من الدفاع عن مصنفو ضد كلّ المصنف تحت اسم آخر، ويمكّ 
كما حرص الُمشّرع  ،وفي أبوة مصنف والتنازل عن حقّ االعتراف لممؤلف ب الفرنسيرفض الُمشّرع وقد 

حوالة الحّق  إمكانيةعمى إثبات أبوة المصنف لممؤلف وحده، واستبعد بذلك  (143)المادة  في المصري
 . مؤلفو غير إلىنسب المصنف  إمكانيةبذلك  األبوة منكراً  في
المادة  في المؤلف عن الكشف عن شخصيتو فقد نّص  في حثّ من الُمشّرع المصري و ورغبة أنّ  إال
عمى مدة خاصة لمحماية بالنسبة ليذه المصنفات حيث جعل سريانيا يبدأ  من قانون حّق المؤلف( 163)

 ما لم يكشف المؤلف عن شخصيتو خالليا، نشرىا، أو إتاحتيا لمجميور ألول مرة أييما أبعد.من تاريخ 
 ( من القانون.160وفقًا لما وردت بو المادة )ة الحماية فتبدأ مدّ أو كان شخصًا معروفًا، أو محددًا، 

                                                        
 من القانون المصري 143المادة  47
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ذا  ةمدّ  نّ إف ،بالكشف عن شخصيتو أحدىمقام عّدة، و التعاون بين مؤلفين بوضعو  كان المصنف قد تمّ  وا 
ومفاد ىذا الحّق تخويل المؤلف دفع أّي اعتداء يقع  مواجيتو فقط بالطريقة العادية. فيتحسب  الحماية

عمى مصنفو، سواء تمثل في تحريف، أو تحوير، أو غير ذلك، والصمة بين المؤلف والمصنف ال تنقطع 
إذا قام المؤلف بالتصرف بالحّق المالي وبالتنازل عن استغاللو، وال يستطيع الغير الذي آل إليو الحّق 

 ر ما جاء في المصنف.المالي أن يغّير، أو يحو 
فالمؤلف عندما يتعاقد مع شركة لنشر مصنفو، فإّن شركة اإلنتاج تمتزم بنشره بالشكل الذي سممو إياىا 
ذا أرادت شركة اإلنتاج إدخال تعديالت عمى المصنف فعمييا أن  المؤلف دون أي تعديالت أو تغييرات، وا 

 .48تستأذن المؤلف في ذلك
حماية حقوق المؤلف السوري إلى أّن لممؤلف أو لمن ينوب عنو قانونًا الحّق ( من قانون 8وتذىب المادة )

في دفع أّي اعتداء عمى مصنفو، وفي منع أّي تشويو، أو تحريف، أو تعديل، أو أي مّس بو من شأنو 
اإلساءة إلى المؤلف ماديًا، أو معنويًا، ولو أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقو من جراء ذلك، 

 ىذا الحّق إلى ورثتو بعد وفاتو. وينتقل
سمعة المؤلف، ومع ذلك يبقى لطبيعة العقد المبرم بين المؤلف، ومن انتقمت إليو حقوقو، أىمية خاصة 
كالعقد المبرم بين المؤلف ومايسترو موسيقي، حيث إّن من حّق المايسترو القيام ببعض التعديالت 

 لضرورات العمل األوبرالي.
ذا توفي المؤلف د ون أن يكشف عن شخصيتو فال يحّق لخمفائو، سواء الورثة منيم، أو أّي شخص آخر وا 

فالمصنف يجب أن يكون بمنأى عن التحريف، أو التغيير، أو التشويو، ويتمثل أساس ىذا الحّق في 
االحترام الواجب لشخصية المؤلف، وكذلك االحترام لممصنف نفسو، فالحّق في احترام المصنف وسالمتو 

 نتياك حرمتو من المبادئ المعترف بيا.وعدم ا
وصور االعتداء عمى الحّق األدبي متعددة، فقد تكون بالتعديل، أو التشويو، أو التحريف، أو بإضافة أي 

. أما إذا كان ما أدخل عمى المصنف من 49 شيء آخر إلى المصنف ما لم يتم ذلك بعمم المؤلف وموافقتو
 .50رار بالمصنف، فال يكون ىناك اعتداءتعديالت أو إضافات ليس من شأنو اإلض
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وبما أّن الناشر، أو شركة اإلنتاج تقومان بعمميات االستنساخ، أو األداء بالنسبة لممصنفات، فإّنو يجب 
القيام بذلك دون إجراء أي تعديل، أو حذف، أو إضافة، ألّن ىذا التغيير يؤثر عمى حكم الجميور، 

لو. أما إذا كان المـؤلف قبل وفاتو قد رخص ليم القيام بذلك  أن يكشف عن االسم الحقيقيويسيء إلى 
صراحة في وصية، أو غير ذلك من الطرق التـي ال تدع مجااًل لمشك في رغبتو ىذه، ففي ىذه الحالة 

 .51يستطيع خمفاء المؤلف أن يكشفوا عن اسمو الحقيقي
 
 :احترام المصنف فيالحّق _ ب

متصمتان اتصااًل وثيقًا بما يضعو من مصنفات، فإّن المؤلف باعتبار أّن شخصية المؤلف وسمعتو 
يستطيع عن طريق الحّق في احترام المصنف أن يطالب بدفع أّي اعتداء من الغير عمى ىذا المصنف 

 من شأنو أن يؤدي إلى تشوييو أو تحريفو أو اإلضرار بسمعة مؤلفو.
عميو صراحًة، ففي فرنسا نّص الُمشّرع عمى  وقد اعترف بيذا الحّق كثير من قوانين حّق المؤلف، ونّصت

حّق المؤلف في احترام مصنفو، وأكد الُمشّرع األلماني عمى حّق المؤلف في منع أّي تشويو قد يقع عمى 
مصنفو أو أي اعتداء آخر يمّس بمصالحو الفكرية أو الشخصية، كما أكد الُمشّرع السوري والمصري عمى 

عمى مصنفو. أما عمى الصعيد الدولي، فـقد اعترفت اتفاقية برن لحماية حّق المؤلف في دفع أّي اعتداء 
المصنفات األدبيـة والفنية في المادة السادسة منيا، بحّق المؤلف في االعتراض عمى كـّل تشـويو أو تعديل 

 .52آخر يمّس مصنفو أو كّل مساس آخر بالمصنف ذاتو يكون ضارًا بشرفو وبسمعتو
احترام مصنفو أّنو في حال تعاقد المؤلف مع ناشر عمى نشر مصنفو، فإّن ويقتضي حّق المؤلف في 

ذا  الناشر يمتزم بنشره بالشكل الذي سممو إياه المؤلف دون أن يدخل أّي تعديالت عمى صيغتو األصمية، وا 
أراد الناشر إدخال تعديالت عمى المصنف فعميو أن يستأذن المؤلف في ذلك، فإن لم يقبل المؤلف، وحتى 

و كان التعديل ينصب عمى حذف عبارة تحتوي قذفًا يستوجب المسؤولية، فال يستطيع الناشر أن يقوم ل
نما لو في مثل ىذه الحالة طمب بطالن العقد لمخالفتو النظام العام  .53بحذفيا، وا 

ذا توفي المؤلف فإّن حّق احترام المصنف ينتقل إلى خمفائو الذين يقومون بمباشرتو من بعده، وعمي و إذا وا 
ما قام أحد بإدخال أّي تعديل أو تحوير عمى المصنف، أو قام بحذف بعض العبارات منو أو أدخل 
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بعض العبارات إليو، كان لمخمفاء أن يدفعوا ىذا االعتداء ويطالبوا باحترام مصنف مورثيم الذي يعّبر عن 
 . 54شرفو وسمعتو وآرائو ومكانتو

ألدبي لممؤلف ال تكفييا أن نعترف بانتقال بعض العناصر وعمى أّي حال إّن المحافظة عمى الحّق ا
المكونة لمضمونو إلى خمفاء المؤلف بعد وفاتو، ما لم يتدخل الُمشّرع باإلضافة إلى ذلك، وينّص عمى 
وسائل فاعمة لحماية ىذا الحّق من االعتداءات التي يمكن أن تقع عميو سواًء أثناء حياة المؤلف، أو بعد 

 بعض عناصر مضمونو إلى خمفائو.وفاتو وانتقال 
ويتمتع فنانو األداء وخمفيم العام بحّق أدبي ال يقبل التنازل عنو أو التقادم، يخوليم الحصول عمى نسبة 

. ويعني ىذا الحّق أن يقترن اسم الفنان باألداء، وينفذ ىذا االلتزام 55األداء إلييم وعدم المّس بيذا األداء
لكشف عنو عندما يتّم اإلعالن أو النشر عن األداء، ألّن لمشيرة أىمية بالغة بذكر اسم فنان األداء، أو با

بالنسبة لفنان األداء، ويترتب عمييا آثار مالية مباشرة، ألّنو كمما زادت شيرة الفنان كمما ارتفع المقابل 
 المادي الذي يستطيع المطالبة بو.

عمل إلييم وباحترام أدائيم، كالحّق في االعتراض لذلك من حّق فناني األداء أن يطالبوا باحترام نسبة ال
عمى نشر أسطوانات، أو دعامات تتضمن عممو دون ذكر اسمو، وبما أّن ىذا الحّق األدبي مرتبط 
بشخصية فنان األداء فإّنو غير قابل لمتصرف فيو. ومن الجدير بالذكر أّن الحّق في احترام االسم يكون 

 .56القوانين لفناني األداء الرئيسين حسب بعض
مصمة بينو و بين ل قاطعاً ىذا ال ُيعّد  نّ إالمصنف ف أصل وبيع أو ،مصنفولعند استغالل المؤلف و 

 تحريفو. أوتشوييو  منعيدافع عن تكامل مصنفو و  أناالحترام  فيالمصنف، فيستطيع عن طريق الحّق 
 تطبيق عقوبة التقميد عمى كلّ ى عم نّص  ما، ك57لممؤلف بحّق احترام مصنفو الفرنسيالقضاء  قد أقرّ و 

مصر حيث أكد عمى ضرورة  فيسار القضاء المختمط  ومعتد عمى تكامل المصنف. وفي المنيج ذات
الظروف المصري وراعى الُمشّرع  وأكد ذلك الُمشّرع المصري في قانون حّق المؤلف،، 58احترام المصنف

رية التصرف حتى يتمكن بح لو السماح يتقتضطبيعة عمل المترجم  الخاصة بحالة الترجمة من حيث أنّ 
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 األدبي لممؤلفخصائص الحّق 
 

ل بالمصنف ق بعد نشر المصنف ألنّ  األدبيينشأ الحّق 
ال يمكن فصمو و  ،بشخصية المؤلف نشره يكون ممتزجاً 

 عنيا. 
  يتفق عمى تعريف موحد لمحّق األدبيلم الفقو أّن  بماو 

إلى اختالفو في تحديد طبيعتو، فإننا وبالنظر إلى ما تبنيناه من ازدواج طبيعة حّق المؤلف عمى  نظراً 
تخويل  يتمثل فيمضمونو  فإنّ بشخصية صاحبو  متصالً  اً الحّق األدبي و باعتباره حقّ  نرى أنّ مصنفو، 

 من شخصيتو. المؤلف السمطات الالزمة لحماية ىذا اإلبداع بوصفو جزءاً 
تتمتع بيا الحقوق المصيقة بالشخصية  التيالخصائص بوبالنظر إلى ىذه الطبيعة يتمتع الحّق األدبي 

وال  ،، لذلك فيي ال تقبل التصرف فييامالوال يمكن تقويميا بال ،غير مالية اً قوقبصفة عامة بحكم كونيا ح
 الورثة. ىإلوال تنتقل  كما ال تقبل التقادم،، الحجز عمييا

وكان لمقضاء الفرنسي الفضل بتوضيح مفيوم الحّق األدبي لممؤلف وتحديد خصائصو، حيث تضـّمنت 
لمطـبيعة القانونية لمحّق األدبي لممؤلف، واعتباره من حقوق بعض أحكامو ما يمـكن أن نعّده تكّيفًا 

 .(1927الشخصية، كالحكم الذي صدر عن محكمة السين الفرنسية في عام )
وقد اعترفت معظم القوانين الخاصة بحقوق المؤلف بخصائص الحقوق األدبية التي يتمتع بيا مؤلفو  

أما  ،59بيا. فبعضيا نّص عمى ىذه الخصائص المصنفات عامة، ولكنيا اختمفت في طريقة االعتراف
بعضيا اآلخر فقد نّص عمييا بصورة غير مباشرة، وذلك بالنّص عمى أّن المؤلف يحتفظ بالحقوق األدبية، 

 .60ولو كان قـد تّم التصرف في ممكية مصنفو
المصيقة ويذىب بعض الفقو إلى أّن الحّق األدبي لممؤلف ىو من الحقوق المصيقة بالشخصية، والحقوق 

بالشخصية تنقسم إلى قسمين، حقوق فطرية تترتب بمجرد الميالد، وحقوق غير فطرية تتطمب وجود 
بعض العناصر األخرى المصاحبة ليا، كالحقوق األدبية لممؤلف، فعمى الرغم من أّنيا من الحقوق 

نما المصيقة بالشخصية، إال أّنيا ال تنطبق عمى كّل شخص أيًا كـان، ألنـّو ليس كّل ش خص مؤلفًا، وا 
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وعمى أّي حال سواًء أكانت الحقوق  .61تنطبق الحقوق المصيقة بالشخصية غير الفطرية عمـى المؤلفين
األدبية لممؤلف، ىي من الحقوق المصيقة بالشخصية الفطرية، أم غير الفطرية، فإّنيا تتمتع بخصائص 

وأّنيا حقوق دائمة ال  والحجز عمييا، عدم جواز التصرف فييا بالشخصية والمتمثمة في الحقوق المـصيقة
 تقبل االنتقال إلى الورثة. ونعرض ليذه الخصائص وفق اآلتي:

 

  فيه: متصرفل األدبيعدم قابمية الحّق أواًل: 
 

يمكن لممؤلف التنازل عن حقوقو المادية، ولكّن حقوقو األدبية ال يستطيع التنازل عنيا ألّنيا تتصل 
الحّق بشخصيتو، وبالتالي ال يمكن أن تكون محاًل لمتعامل عن طريق التنازل عنيا لمغير. وباعتبار أّن 

لمتعامل عن طريق التصرف  يكون محالً  أنو ال يمكن يؤدي إلى أنّ فيذا رتبط بشخصية المؤلف م األدبي
 . (62)لمغير ةحوالال أو، فيو
و وبالرغم من وضوح إال أنّ ، لمتصرف األدبيبو ىو مبدأ عدم قابمية الحّق  المستقر العملُ  بالرغم من أنّ و 

والحّق  األدبيلالرتباط الوثيق بين الحّق  ىذه الخاصية تثير بعض الصعوبات نظراً  نّ فإىذا المعنى 
 ،غير مستقرة الماليىذه الخاصية قد تؤدي إلى أن تصبح االتفاقات المتعمقة بالحّق  ، ذلك أنّ المالي

 رادة المؤلف المنفردة.إلتنفيذىا  فيوتخضع 
ظير نتيجة سيطرة المذىب الفردي،  الذيىذا المبدأ  نالخروج ع و لعّل من الصوابلذلك نعتقد بأنّ 
ن كان جوىر ذلك الحّق ال يقبلباإلضافة إلى أنّ  يمكن  التيىناك من االمتيازات  التصرف فيو إال أنّ  و وا 

 هالمؤلف واعتبار  أعمال تضر بشرفبقبول درجة الأال يصل ىذا السماح إلى ، عمى السماح بالتنازل عنيا
 لو.  مشوىةأو ، عنو أجنبية أفكارنسبة  أو وسمعتو،

أبوة المصنف في بعض  فيكذلك نعتقد بصحة ما ذىب إليو بعض الفقو من القبول بالتنازل عن الحّق 
إعداده لحساب  يتمّ  جماعيمصنف  فيالمؤلف  اوالتي من أىميا حاالت التعاقد التي يتعيد فيي ،الحاالت
حاالت تعيد المؤلف بإعداد المصنف  يوفاألبوة،  فيو أو مؤسسة بالتنازل عن حقّ  ،أو ىيئة ،شركة

 نشر المصنف لحساب ىذا األخير. يتمّ ف ،لحساب الغير
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وقد اعترف الفقو والقضاء بيذه الخاصة لمحّق األدبي لممؤلف، فمممؤلف الحّق في التنازل عن حقوقو  
المادية أو التصرف فييا، ولكّن الحقوق األدبية ال يستطيع التنازل عنيا بصورة كمية، وال حتى بصورة 

يق التنازل عنيا، أو جزئية، ألّنيا تتصل بشخصيتو كمؤلف، فال يمكن أن تكون محاًل لمتعامل عن طر 
التصرف فييا. وقد استقر رأي الفقو إلى أّن الحّق األدبي لممؤلف ال يقبل التصرف فيو، فيو يشكل جزءًا 
من عقل اإلنسان وشخصيتو، وذىب بعض الفقو إلى اعتبار أّن من يبيع مصنفًا لو بيعًا نيائيًا يكون كمن 

ّد من يتخمى عن حّقو األدبي بالتصرف فيو يكون ، بل لقد ذىب بعضيم إلى ع63يبيع جزءًا من شخصيتو
 .64قد ارتكب جريمة االنتحار األدبي

وقد تّم االعتراف بيذه الخاصة في اتفاقية )برن( لحماية المصنفات األدبية والفنية في المادة السادسة،  
ّق المؤلف األدبي الفقرة األولى، المتضمنة مضمون الحّق األدبي لممؤلف، واالتفاقية اعترفت ضمنًا بأّن ح

 .65ال يقبل التصرف فيو أو التنازل عنو
 

 :لمتقادم األدبيعدم قابمية الحّق  ثانيًا:
لصاحب ىذا  لمتقادم أنّ  األدبيلحّق ايقصد بعدم قابمية 

الدفاع عن  إجراءاتأن يقوم باتخاذ  ،أو خمفو ،الحق
يتمتع المؤلف وخمفو العام عمى و  ي.الحّق ضد المعتد

وىذا . 66المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابمة لمتقادم
الحّق األدبي لممؤلف حّق دائم ال ينتيي وال  يعني أنّ 

ويبقى حتى وفاة المؤلف، وانقضاء حقوقو يسقط بالتقادم، 
 المالية المرتبطة بالمصنف.

 

ّنما عدت حّق  المؤلف ذا طابع شخصي ولم تعد قوانين الكومن لو الحّق األدبي لممؤلف ىو حّق دائم، وا 
ينتيي بوفاتو، ويعود سبب ذلك إلى أّن ىذه الحقوق ال تتّم حمايتيا في ىذه البالد بموجب قوانين حّق 
ّنما يتّم ذلك عن طريق السوابق القضائية. فمثاًل ينتمي الحّق في الحفاظ عمى سالمة المصنف  المؤلف، وا 
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وىذا القانون ال يسمح برفع دعوى قضائية بشأنيا بعد في بريطانيا إلى القانون المتعمق بجريمة القذف، 
 .67وفاة الشخص الذي وقع القذف في حقو

 
 :لمحجز عميه األدبيعدم قابمية الحّق  ثالثاً:

 
بما أّن الحّق األدبي لممؤلف مرتبط بشخصيتو، فيذا يعني خروجو عن دائرة التعامل، أو التداول، ألّنو ال 

ال يشكل عنصرًا من عناصر الذمة المالية لمشخص، ومن ثم ال يمكن أن يقوم  يمكن تقويمو بالمال، فيو
دائنو المؤلف بالحجز عميو، كما أّن السماح بحجز ىذا الحّق ُيعّد اعتداءًا خطيرًا عمى شخصية المؤلف، 

 .68ومساسًا بحقوقو الشخصية
عمى النتائج المادية التي  ولكن عدم جواز الحجز عمى الحّق األدبي لممؤلف ال يعني عدم جواز الحجز

تنشأ عن ىذا الحق، إذ يمكن لمدائنين إلقاء الحجز عمى المصنف الذي قام المؤلف بوضعو، ألّن ىذا 
المصنف يمثل أشياء مادية تكون مستقمة عن الحّق األدبي لممؤلف. ومن ثم فإّنو يمكن الحجز عمى 

ال يجوز الحجز عمى اسم المؤلف ذاتو. وقد المصنفات التي تحمل اسم المؤلف، أو فنان األداء، ولكن 
ذىب قانون حماية حّق المؤلف السوري عمى جواز حجز الدائن الستيفاء دينو عمى المصنف الذي تّم 

 ( منو.10نشره من قبل مؤلفو، وذلك في المادة )
في أما إذا لم يكن المصنف قد نشر بعد، وحتى لو كان العمل الفكري موضوع في مصنف، فإّنو يدخل 

إطار الحّق األدبي لممؤلف، أي ال يكون لو كيان مادي مستقل بذاتو عن الحّق األدبي لممؤلف، وبالتالي 
 .69ال يمكن حجزه طالما لم ينشر بعد

ذلك  ،لمحقوق المصيقة بالشخصية األساسيةالخصائص  إحدىعّد يُ  عميو لمحجزالحّق األدبي  عدم قابميةو 
يجب  بالتاليو  ،من الذمة المالية لممؤلف وال تكون جزءاً ، ىذه الحقوق ليست ليا قيمة مالية في ذاتيا أنّ 
 تكون بعيدة عن الدائنين بحيث ال يتمكنون من الحجز عمييا. أن

دم جواز عمى ع المصريبيذه المبادئ فقد نّصت المادة العاشرة من قانون حماية حّق المؤلف  والتزاماً 
كذلك فقد أيد الُمشّرع  شره.ـن تمّ  الذيولكنيا أجازت الحجز عمى المصنف  ،حّق المؤلفالحجز عمى 
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 .177نعيم مغبغب، مرجع سابق، ص  انظر: - 69
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المؤلف قد استيدف نشرىا  لم تنشر متى ثبت بصفة قاطعة أنّ  التيالحجز عمى نسخ المصنف  إمكانية
 قبل وفاتو.

ا الحّق باعتباره وُتعّد ىذه الخاصة من الخصائص اليامة لمحّق األدبي لممؤلف، وقد اقتضتيا طبيعة ىذ
من الحقوق المرتبطة بشخصية المؤلف. ومن المعروف أّن القوانين اإلجرائية لمدول تشترط إليقاع الحجز، 
أن يكون المال مما يجوز حجزه وبيعو قانونًا، ألّن الغرض من الحجز ىو بيع أموال المدين، واستيفاء 

ي خارج دائرة التعامل، فالحّق األدبي لممؤلف إذًا، الدين منيا. وباعتبار أّن الحقوق المرتبطة بالشخصية ى
والذي ُيعّد من ىذه الحقوق، ال يمكن تقويمو بالمال، وذلك عمى الرغم من أّنو يمكن أن تترتب عميو نتائج 
مالية غير مباشرة أو ثانوية، مثل الحصول عمى دخل أكبر، نتيجة لحصول المؤلف ومصنفو عمى مكانة 

المصنف مقرونًا باسـم مـؤلفو، وذلك في مجال العقود، أو عندما يتعمق األمر أكبر، من خالل تداول 
. ونتيجة عدم قابمية الحّق األدبي لممؤلف لمتقويم 70بتحديد مبمغ التعـويض عنـد انتياك حقوق المؤلف

بالحجز بالمال، فيو ال يشكل عنصرًا من عناصر الذمة المالية، وبالتالي ال يمكن أن يقوم دائنو المؤلف 
عميو، كما أّن السماح بحجز ىذا الحّق ُيعّد اعتداءًا خطيرًا عمى شخصية المؤلف، ومساسًا بالحقوق 

 .71المرتبطة بشخصيتو
وقد نّصت بعض القوانين صراحة عمى عدم جواز الحجز عمى الحّق األدبي لممؤلف، كالقانون المصري 

 والقانون المبناني.
ألدبي لممؤلف ال يعني عدم جواز الحجز عمى النتائج المادية التي ولكن عدم جواز الحجز عمى الحّق ا

تنشأ عن ىذا الحق، حيث يمكن إلقاء الحجز عمى العمل الفكري أو األدبي أو الفني الذي قام المؤلف 
بوضعو، ألّن ىذه األعمال في حال جمعيا في مصنف، فإّنيا تمثل أشياء مادية، وتكون مستقمة عن 

لف. فمثاًل يجوز الحجز عمى المصنفات التي تحمل اسم المؤلف، ولكن ال يجوز الحّق األدبي لممؤ 
الحجز عمى اسم المؤلف ذاتو، حيث ُيشترط إليقاع الحجز عمى ىذه المصنفات أن يكون قد تّم نشرىا. 
وقد نّص الُمشّرع السوري عمى جواز الحجز عمى المصنف الذي تّم نشره، وذلك في المادة العاشرة من 

، أما إن لم يكن قد ُنشر، فحتى لو كانت موضوعة في مصنف، 2001حماية حقوق المؤلف لعام  قانون

                                                        
 .164ص  ،مرجع سابق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليزيك،دليا  - 70
 .75ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 71

105 



فإّنيا تدخل في نطاق العمل األدبي الشخصي لممؤلف، وبالتالي ال يمكن حجزىا طالما أّنيا لم تُنشر 
 .72بعد

 رابعًا: الحّق األدبي لممؤلف حّق دائم ال يقبل االنتقال إلى الورثة:
 

األدبي لممؤلف ىو من الحقوق المرتبطة بالشخصية، وىي مالزمة لصفة اإلنسان، وتخرج عن دائرة الحّق 
 التعامل، ولذلك فإّن الحّق األدبي لممؤلف ىو حّق دائم ال يقبل االنتقال إلى الورثة.

ل المالي فالحّق األدبي لممؤلف يكون مؤبدًا ال موقوتًا بمدة معينة، كما ىو الحال بالنسبة لحّق االستغال
المقيدة بمّدة زمنية محددة ىي طيمة حياة المؤلف وعدد من السنوات بعد وفاتو، حيث ينشأ الحّق األدبي 
لممؤلف بمجرد ظيور المصنف، ويظل قائمًا طيمة حياتو وبعد وفاتو طالما أّن ىناك من لو صفة في 

 . 73تمثيمو، بل إّن نسبة المصنف إلى مؤلفو تبقى دائمًا وال تسقط أبداً 
ن كانت الحقوق المرتبطة بالشخصية غير قابمة في األصل لالكتساب أو  وتجدر اإلشارة إلى أّنو وا 
السقوط بالتقادم، فقد يكون من شأن مضي المّدة أن تؤكد اكتساب بعض ىذه الحقوق وحمايتيا. ومثال 

مة ليؤكد استعمالو من ذلك أّن القضاء الفرنسي يأخذ بعين االعتبار استعمال اسم أدبي مستعار لمدة طوي
قبل صاحبو وحمايتو في الوقت نفسو، بحيث أّنو إذا وجد شخص يطابق اسمو الحقيقي ىذا االسم 

 .74المستعار، فال يستطيع أن يطالب بمنع المؤلف من استعمالو بعد استعمالو لو كّل ىذه المدة الطويمة
ؤلف ىو حّق دائم. ونّصت صراحة عمى أّنو وقد اعترفت غالبية قوانين حّق المؤلف بأّن الحّق األدبي لمم

حّق أبدي وال ينتيي وال يسقط بالتقادم، ويبقى بعد وفاة المؤلف وانقضاء حقوقو المالية المرتبطة 
أما البالد التي تطبق قوانين الكومن لو فمم تعّد أّن الحّق األدبي  .75بالمصنف، كالقانون الفرنسي والجزائري

ّنما عّدت حقوق المؤلف ذات طابع شخصي ينقضي بوفاتو، ويعود سبب ذلك  لممؤلف ىو حّق دائم، وا 
ّنما  إلى أّن حقوق المؤلف ذات الطابع الشخصي ال تتّم حمايتيا في ىذه البالد بموجب حقوق المؤلف، وا 

ريقة غير مباشرة، من خالل وسائل أخرى، فمثاًل ينتمي الحّق في الحفاظ عمى سالمة يتّم ذلك بط

                                                        
 . 177ص  ،مرجع سابق ،الممكية األدبية والفنية والحقوق المجاورة ،نعيم مغبغب - 72

 .376ص  ،1979بيروت عام  ،دار النيضة العربية ،أصول القانون ،عبد المنعم فرج الصدة - 73

 . 533ص  ،1985بيروت عام  ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر ،الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ،رمضان أبو السعود - 74

 .1997المؤلف الجزائري لعام حّق من قانون  (21المادة )  انظر - 75
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المصنف في بريطانيا إلـى القانون المتعمق بجريمة القذف، وىذا القانون ال يسمح برفع دعوى قضائية 
 . 76بشـأنيا بعد وفاة الشخص الذي وقع القذف في حقو
تنتقل إلى ورثتو. ولكن باعتبار أّن الحقوق المرتبطة  ومن المعروف أّنو بوفاة الشخص، فإّن حقوقو

بالشخصية ال ُتعّد عنصرًا من عناصر الذمة المالية، فيي ال تنتقل إلى الورثة، فالورثة ال يستطيعون 
 .77مباشرة الدعوى الخاصة بيذه الحقوق ألّنيا ترتبط بشخصية المتوفى

لممؤلف من الحقوق المرتبطة بالشخصية التي ال  ولما كان من الضروري التوفيق بين كون الحّق األدبي
، فقد تّم االعتراف 78تقبل االنتقال إلى الورثة، وبين ضرورة الحفاظ عمى سمعة المؤلف بعد وفاتو، 

بصعوبة األخذ بيذه الخاصة لمحّق األدبي لممؤلف عمى إطالقيا، ولذلك استُثنيت بعض حقوق المؤلف 
الحقوق المرتبطة بالشخصية إلى الورثة، وذلك احترامًا لذكرى المؤلف  األدبية من قاعدة عدم جواز انتقال
 وحماية آلثاره التي تركيا بعد وفاتو.

ترتبط بيا.  التيالحقوق األدبية باختفاء الشخصية  تختفيبشخصية المؤلف بحيث يرتبط  األدبيالحّق و 
 ،مثل في الحّق في نشر المصنفمن الحّق المت اإليجابيالجانب  يختفيو وبعد وفاة المؤلف لذلك فإنّ 

ييدف إلى الدفاع عن  الذي السمبيأو سحبو من التداول، وال يبقى إال الجانب  والحّق في تعديمو،
  .ضد أّي اعتداء يناليا شخصية المؤلف

ويجب التمييز بين نوعين من الحقوق األدبية من حيث قابميتيا لالنتقال إلى الورثة، فالنوع األول: حقوق 
المتصور انتقاليا إلى الورثة، كحّق المؤلف في أبوة مصنفو الرتباطيا بشخصيتو، وكذلك حّق  من غير

المؤلف في االمتناع عن نشر مصنفو، وحّقو في نشر المصنف باسمو، أو باسم مستعار، وحّقو في 
ولذلك سحب المصنف من التداول. فكّل ىذه الحقوق يستأثر بيا المؤلف وحده باعتباره مبدعًا لممصنف، 

 ال تنتقل إلى ورثتو بعد وفاتو.
أما النوع الثاني من الحقوق األدبية فيي حقوق يمكن انتقاليا إلى الورثة، كحّق تقرير نشر المصنف إذا 
توفي المؤلف قبل أن يقرر نشره، وحقو في منع إسقاط اسم المؤلف، أو اسمو المستعار، وحّق المؤلف في 

بسالمتو، والحّق في دفع االعتداء عن المصنف، فيذه الحقوق يمكن أن احترام المصنف، وعدم المساس 
 .79يمارسيا المؤلف، أو ورثتو من بعده، حتى في حالة انتياء مّدة الحماية القانونية

                                                        
 .273ص  ،مرجع السابق ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليزيك،دليا  - 76

 .533ص  ،مرجع سابق ،الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ،رمضان أبو السعود - 77

 .78ص  ،مرجع السابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 78

 .80نواف كنعان، مرجع سابق، ص  انظر:- 79
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بعد أن عرفنا طبيعة الحقوق األدبية وخصائصيا، سنبّين مضمون الحقوق األدبية سواًء لممؤلف أو لفناني 
 األداء.

  

 تمارين:

 اإلجابة الصحيحة، الحقوق السمبية لممؤلف: اختر

    ال تخول المؤلف الحق في الحفاظ عمى سالمة مصنفو. .1
    ال تخول المؤلف الحق باالعتراف بنسبة المصنف إلى مؤلفو. .2
    ىي حقوق دفاعية لممؤلف. .3
 كل ما تقدم غير صحيح. .4

 .3اإلجابة الصحيحة رقم 
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 لسابعةالوحدة التعليمية ا

 الحماية القانونية لممصنفات
 المصنفات لحماية األساسية المبادئ -1

 
 
 

 الكممات المفتاحية:
الحماية المقررة  -الشكؿ المادي لممصنؼ–شروط تقرير الحماية لممصنفات  -تمتع المصنؼ بالحماية 

 شرط إيداع لممصنؼ.–لممصنؼ 

 

 الممخص:
مف الشروط في المصنؼ حتى يتمتع بالحماية المقررة لحّؽ المؤلؼ كالشكؿ المادي يتعيف توافر مجموعة 

الحماية المقررة لممصنؼ ال تنصب عمى األفكار في ذىف المؤلؼ، بؿ تنصب الحماية عمى واإلبداع.ف
تجسيد األفكار في مصنفات مادية ممموسة قابمة لالستنتاج أو العرض، واطالع الجميور عمييا، وتشترط 

نيف حّؽ المؤلؼ إلسباغ الحماية القانونية عمى المصنؼ أف يكوف لو وجود مادي محسوس، ألّنو قوا
تحمي المصنفات إال إذا كانت مثبتة عمى دعامة  يصعب حماية األعماؿ غير المثبتة، ومعظـ القوانيف ال

تكوف قد أخذت مادية، أو أف يكوف مظير التعبير عف الفكرة قد بمغ الغاية مف الوضع المستقر، وأف 
 الشكؿ الذي يظير بو ويجعميا تصؿ إلى الجميور.

عدـ ظيور المصنؼ في شكؿ مادي يعني أّنو ال يستحّؽ الحماية ألّف المظير المادي ىو الذي يحقؽ 
 االستقرار لممصنؼ وخروجو مف حيز المشروع إلى حيز المصنؼ المكتمؿ.

 

 األهداف التعميمية:
 ة يجب أف يكوف الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه الوحدة التعميمي

 تعداد شروط تمتع المصنؼ بالحماية. -
 معرفة ىؿ ىناؾ شكؿ مادي معيف يتعيف أف يفرغ فيو المصنؼ لتمتعو بالحماية. -
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 المبادئ األساسية لحماية المصنفات
 

الشكمية نعرض في ىذا المبحث لشروط تمتع المصنؼ بالحماية، كما نعرض لعدـ عّد اإلجراءات 
 كاإليداع والتسجيؿ شرطًا مف شروط تقرير الحماية لممصنفات، وذلؾ في مطمبيف وفؽ اآلتي:

 أواًل: شروط تمتع المصنف بالحماية:
يتعيف توافر مجموعة مف الشروط في المصنؼ حتى يتمتع بالحماية المقررة لحّؽ المؤلؼ كالشكؿ المادي 

 واإلبداع.
 الشكل المادي: أ.

الحماية المقررة لممصنؼ ال تنصب عمى األفكار 
في ذىف المؤلؼ، بؿ تنصب الحماية عمى تجسيد 
األفكار في مصنفات مادية ممموسة قابمة 
لالستنتاج أو العرض، واطالع الجميور عمييا، 
وتشترط قوانيف حّؽ المؤلؼ إلسباغ الحماية 
القانونية عمى المصنؼ أف يكوف لو وجود مادي 

و يصعب حماية األعماؿ غير محسوس، ألنّ 
الجدير بالذكر أف الُمشّرع السوري المثبتة، ومف 

استخدـ مصطمح الوعاء المعرفي لمتعبير عف 
  .1الشكؿ المادي

تحمي المصنفات إال إذا كانت مثبتة عمى دعامة مادية، أو أف يكوف مظير التعبير  ومعظـ القوانيف ال
المستقر، وأف تكوف قد أخذت الشكؿ الذي يظير بو ويجعميا تصؿ عف الفكرة قد بمغ الغاية مف الوضع 

 .2إلى الجميور
خراجو إلى الواقع المادي الممموس  ويذىب بعض الفقو إلى تطمب إفراغ المصنؼ في شكؿ مادي وا 
كالكتابة في المصنفات األدبية، أو الصوت في المصنفات الموسيقية لتمتعو بالحماية وىكذا. بؿ إّنو وفي 

                                                        
الممكية ( مف قانوف L .112 – 4/1عمى ىذا الشرط المادة ) مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري، ومف القوانيف التي نّص  1ـ  انظر - 1

 .المؤلؼ األمريكيحّؽ مف قانوف  102والمادة  ،1992الفرنسي لسنة 

3، Article by Martha Beth Lewis. php.2002. 

http://www.serve.com/marbeth/music_fair_us.htm 
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ال يستحّؽ الحماية  ضوء المادة الثانية مف اتفاقية برف فإّف عدـ ظيور المصنؼ في شكؿ مادي يعني أّنو
ألّف المظير المادي ىو الذي يحقؽ االستقرار لممصنؼ وخروجو مف حيز المشروع إلى حيز المصنؼ 
المكتمؿ. بؿ يذىب بعض الفقو إلى أّف العمؿ ما لـ يفرغ في الشكؿ المادي ُيعّد مف قبيؿ األفكار التي ال 

صريح المادة الثانية مف اتفاقية برف يوضح أّف  . ورغـ وجاىة ما تقدـ مف رأي إال أفّ (3)تتمتع بالحماية 
إفراغ العمؿ في شكؿ مادي ال ُيعّد شرطًا مف شروط عّده مف قبيؿ المصنفات محؿ الحماية، ما لـ يرد 

 نّصًا تشريعيًا يحدد ذلؾ.
أّف أّي إنتاج ذىني يظير إلى العالـ الخارجي بشكمو المحسوس ُيعّد  4وقد أكدت محكمة السيف الفرنسية

ف لـ يرد عمى شيء غير مادي. فالشكؿ المادي شرط أساسي لحماية  قاباًل ألف يكوف محاًل لمممكية، وا 
، ألّف ذلؾ ييسر طريؽ اإلثبات مف ناحية، ويؤكد حّؽ المؤلؼ عمى إبداعو بالتعبير عنو مف 5المصنفات

 ناحية أخرى.
ة مادية لشموليا بالحماية، إذ أّف وتستثنى المصنفات الفمكمورية الموسيقية مف شرط التثبيت عمى دعام

مثؿ ىذا الشرط ال يمكف تطبيقو عمى ىذه المصنفات، نظرًا ألّنيا تشكؿ جزءًا مف التراث الثقافي لمشعوب، 
ومف خصائصيا أّف شخصية مؤلفييا غير معروفة، وتنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ شفويًا بحيث يصبح اشتراط 

 ا الثقافي الموسيقي.التثبيت حائاًل دوف حماية الدولة لتراثي
  

                                                        

 .1958 ،القاىرة ،المؤلؼحّؽ  ،مختار القاضي-( 3)
 .10ص  ،بؽاد. غساف رباح، مرجع س أشار إليو ،1878قرار صادر عف محكمة السيف الفرنسية بتاريخ - 4
 .3، ص 1999دار طالس لمدراسات والترجمة والنشر، دمشؽ،  ،قاسـ الشواؼ، أخبار أوغاريتية انظر: - 5
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 وجود مؤلف:  ب.
عطائو الحماية  لكي يتـّ االعتراؼ بحّؽ المؤلؼ وا 
الالزمة، يجب أف يكوف المؤلؼ موجودًا كشخص 
خراجو  طبيعي قاـ بالعمؿ بصفتو الشخصية وا 
بصيغة مبتكرة تسمح لو ولوج الحماية القانونية. 

ينشر وقد عّرؼ الُمشّرع السوري المؤلِّؼ بأّنو مف 
سواء بذكر اسمو عمى  إليو، المصنؼ منسوباً 

 المصنؼ أـ بأية طريقة أخرى بما في ذلؾ
مستعارًا إال إذا قاـ الدليؿ عمى  استعمالو اسماً 

وكما عّرفو الُمشّرع المبناني بأّنو  .6غير ذلؾ
  .7الشخص الطبيعي الذي يبتكر عماًل ما

إلى وضع تعريؼ واضح  1791ولـ تتطرؽ اتفاقية برف المعدلة باالتفاقية العالمية لحقوؽ المؤلؼ باريس 
لمفيوـ )المؤلؼ( إال أّنو يمكف استنباط ىذا المفيوـ مف المواد المدرجة والتي توحي بمجمميا بأّف المؤلؼ 

 ىو شخص طبيعي، وبأّنو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عماًل ما. 
 
 تمتع العمل الذي يقوم به المؤلف بوصف المصنف: ج.

يتعيف حتى يتمتع صاحب أّي عمؿ أدبي، أو فني، أو عممي بالحماية القانونية أف يتحقؽ في العمؿ الذي 
 يقوـ بو المؤلؼ وصَؼ المصنؼ وفقًا لمشروط التي ينظميا القانوف. 

فكار، واإلجراءات، وأساليب العمؿ والمفاىيـ وقد استبعدت التشريعات المقارنة واالتفاقيات الدولية األ
. وقد (8)الرياضية مف مجاؿ المصنفات محؿ الحماية القانونية بموجب تشريعات حماية حّؽ المؤلؼ

 وضعت التشريعات واالتفاقيات الدولية ضابطًا عامًا لألعماؿ التي ُتعّد مف قبيؿ المصنفات.
دة الثانية مف اتفاقية برف كّؿ إنتاج في المجاؿ األدبي ويقصد بالمصنفات األدبية والفنية وفؽ الما 

( مف 138والعممي والفني أيًا كانت طريقة أو شكؿ التعبير عنو. كذلؾ ورد في الفقرة األولى مف المادة )

                                                        
 سوري الحقوؽ المؤلؼ  12قانوف  1ـ- 6

 حقوؽ الممكية الفكرية المبناني  75 قانوف 1ـ- 7

 اتفاقية التربس.الفقرة الثانية مف المادة التاسعة مف -( 8)
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قانوف حماية حّؽ المؤلؼ المصري أّف المصنؼ ىو كّؿ عمؿ مبتكر أيًا كاف نوعو أو طريقة التعبير عنو 
 لغرض مف تصنيفو.أو أىميتو أو ا

والضابط الرئيسي لمتمييز بيف المصنفات محؿ الحماية وغيرىا ىو أف تكوف ىذه المصنفات مف إنتاج 
الذىف في أّي مف المجاالت األدبية أو العممية أو الفنية بغّض النظر عف الشكؿ الذي تـّ التعبير مف 

 خاللو عف ىذا اإلنتاج أو طريقتو.
ونظرًا التساع نطاؽ ىذا الشرط وعموميتو فإّف التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وضعت تعددًا  

باألمثمة األكثر انتشارًا لممصنفات محؿ الحماية حتى ال يثور المبس في شأف مدى انطباؽ ىذا الشرط 
عمى المصنفات المتمتعة بالحماية: عمييا. وقد أوردت الفقرة األولى مف المادة الثانية مف اتفاقية برف أمثمة 

الكتب والمحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ واألعماؿ األخرى التي تتسـ بالطبيعة نفسيا ، 
والمصنفات المسرحية، والمصنفات التي تؤّدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيميات اإليمائية، والمؤلفات 

ف بيا، والمصنفات السينمائية، ويقاس عمييا المصنفات التي الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أـ لـ تقتر 
يعبر عنيا بأسموب مماثؿ لألسموب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسـ وبالتصوير بالخطوط أو 
باأللواف وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة عمى الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية، ويقاس عمييا 

يا بأسموب مماثؿ لألسموب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنوف التطبيقية، المصنفات التي يعّبر عن
والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية، والمصنفات المجسمة 

 المتعمقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العموـ.
منيجًا مطابقًا لممنيج الذي أخذت بو اتفاقية برف، إذ أورد  (140ولقد نيج الُمشّرع المصري في المادة )

 أمثمة لممصنفات التي يضفي القانوف الحماية عمى حقوؽ مؤلفييا.
وبيدؼ تحديد المقصود بإنتاج الذىف محؿ الحماية واستبعاد ما ال يمكف عّده مف قبيؿ المصنفات، فإّف 

نصوصًا خاصة تحدد فييا ما ال يمكف اعتباره نتاجًا التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية تضع عادة 
 ذىنيًا أو مصنفًا يخضع لممعيار العاـ، وبالتالي ال تمتد لو الحماية.

( مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري المصنؼ بأّنو الوعاء المعرفي الذي يحمؿ 1وقد عّرفت المادة )
 و أىميتو أو طريقة التعبير فيو أو الغرض مف تصنيفو.إنتاجًا أدبيًا أو عمميًا أو فنيًا ميما كاف نوعو أ

( مف اتفاقية برف عمى أّنو ال تنطبؽ الحماية المقررة في ىذه االتفاقية عمى األخبار 8وقد نّصت المادة)
اليومية أو عمى األحداث المختمفة التي تتصؼ بكونيا مجرد معمومات صحفية، وىو ما أخذ بو القانوف 

 ( منو.141المصري في المادة )
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( مف اتفاقية برف لمدوؿ األعضاء أف تضمف تشريعاتيا استبعادًا جزئيًا أو كميًا 2/1كذلؾ أتاحت المادة )
لبعض ما ال يمكف عّده مف قبيؿ المصنفات في ضوء المعيار العاـ، وذلؾ لالعتبارات الخاصة بكّؿ دولة 

عمااًل ليذا التوجو فقد استبعد القانوف المصري الوثائؽ الرسمية، كنصوص القوانيف والموائح  9عمى حدة. وا 
والقرارات واالتفاقيات الدولية وأحكاـ المحكميف والقرارات الصادرة مف المجاف اإلدارية ذات االختصاص 

 القضائي مف الحماية المقررة بموجب القانوف لحقوؽ مؤلفي المصنفات.
لمصنؼ إعمااًل لممعيار العاـ مف نطاؽ وفي مقابؿ استبعاد بعض األعماؿ التي قد ينطبؽ عمييا وصؼ ا

الحماية، فإّف التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية قد تورد بيف المصنفات محؿ الحماية بعض األعماؿ 
تتمتع  التي لـ تكف لتدخؿ نطاؽ الحماية بشكؿ قاطع، ومف ذلؾ ما ورد بشأف برامج الحاسب اآللي، إذ

عمااًل أدبية بموجب معاىدة برف، وتتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو ىذه البرامج بالحماية باعتبارىا أ
المواد األخرى، سواء أكانت في شكؿ مقروء آليًا أو أّي شكؿ آخر، إذا كانت تشكؿ خمقًا فكريًا نتيجة 

تخؿ بحقوؽ المؤلؼ  . وىذه الحماية ال تشمؿ البيانات أو المواد في حّد ذاتيا، وال10انتقاء محتوياتيا
( 140لمتعمقة بيذه البيانات أو المواد ذاتيا. ولقد حمى القانوف المصري في الفقرة الثانية مف المادة )ا

( قواعد البيانات، سواء كانت مقروءة مف 140برامج الحاسب اآللي، وحمى في الفقرة الثالثة مف المادة )
 الحاسب اآللي أو مف غيره.

 
  

                                                        

 المؤلؼ المصريحّؽ ( مف قانوف حماية 141المادة ) -9

 المادة العاشرة مف اتفاقية التريبس- 10
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 أن يكون العمل الفكري مبتكرًا: د.
يتعيف حتى ُيحمى العمؿ الفكري األدبي أو الفني أو 
العممي أف يكوف مبتكرًا إذ إّف االبتكار ىو شرط 

 أساسي إلضفاء الحماية القانونية عمى المصنؼ.
 قانوف السوري، أمالـ يرد تعريؼ لالبتكار في الو 

 أفالمقصود باالبتكار  أفّ  إلىالرأي الغالب فيذىب 
ذلؾ  كافأسواء  ،تويكوف لممؤلؼ دور يبرز شخصي
مف حيث التعبير  أـمف حيث موضوع المصنؼ 

 (.11عف الفكرة والطريقة التي يعالج بيا ىذه الفكرة )
الطابع الشخصي الذي يعطيو  بأّنو آخر فقيو وعّرفو

ىذا الطابع الذي يسمح بتمييز و  ،المؤلؼ لمصنفو
المصنؼ عف سواه مف المصنفات المنتمية لمنوع 

 (.12) ونفس

 

نما ،والجدة المطمقة غير مطموبة في المصنفات المبتكرة األصالةر وتوفّ  والجدة النسبية ىي  األصالة وا 
  بحيث تتسـ بطابع متميز عف غيره مف المبتكرات العقمية. ،المطموبة في المبتكرات العقمية

والصعوبة تكمف فبالنسبة لممصنفات األدبية والفنية، األولى تعتمد عمى العقؿ، والثانية عمى اإلحساس. 
في معاني الكممات التي تستعمؿ ومدى معرفة دقة الكممات مف قبؿ اإلنساف العادي، في حيف أّف بمقدوره 

 الوقوؼ عمى أدّؽ التفاصيؿ في الموحة أو الرسـ ألّنو مرئي، وال حاجة لمتفسير في بعض األحياف.
ىو البصمة الشخصية لممؤلؼ عمى ، واالبتكار 13واالبتكار ىو طابع إبداعي يسبغ أصالة عمى المصنؼ

 المصنؼ باعتباره نتاجًا ذىنيًا خاصًا بالمؤلؼ متميزًا عف غيره.
توافر عنصر االبتكار واإلبداع كأساس لحماية القانوف  14تشترط معظـ قوانيف حماية حّؽ المؤلؼو 

ّنما تركت ذلؾ لمفقو  لممصنؼ، إال أّف المالحظ عمى ىذه القوانيف أّنيا لـ تضع تعريفًا محددًا لالبتكار، وا 
وأحكاـ القضاء لبياف مضمونو، لذلؾ فاالبتكار أو اإلبداع مفيوـ نسبي يختمؼ باختالؼ األزمنة وظروؼ 

                                                        

 .47سابؽ ص ،مرجعلطفي محمد حساـ د. انظر - 11
  47ص ، مرجع سابؽلطفي محمد حساـ .د - 12

 مف القانوف المصري 138 الفقرة الثانية مف المادة- 13

 .1976( لسنة USCAالمؤلؼ األمريكي )حّؽ مف قانوف  102، والمادة 1992الممكية الفرنسي لسنة  قانوف مف( L III – 1المادة ) - 14
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تحديد مفيوـ االبتكار ال ُيعّد إغفااًل أو قصورًا تشريعيًا، بؿ ىو مقصود مف جانب الُمشّرع،  الحاؿ. وعدـ
وذلؾ بيدؼ تجنب التقييد بتعريؼ جامد لالبتكار. فغاية الُمشّرع مف ذلؾ ىي إعطاء مرونة أكبر لمقضاء 

ع المستحدثات والفقو عمى حّد سواء في تحديد مفيوـ االبتكار، والتوسع بو حتى يتواءـ مع واق
 .15والمستجدات

واالبتكار وفقًا لممعيار الالتيني ىو إبراز الطابع الشخصي لممؤلؼ عمى المصنؼ، بحيث يبدو جيده 
. وىذا الطابع يسمح بتمييز المصنؼ عف غيره، بحيث يسمح لمجميور بالنطؽ 16الذىني واضحًا فيما أبدع

 .17البتكاري مف عدـ توافره لتقدير القضاءباسمو بمجرد سماع ىذا المصنؼ، ويخضع توافر الطابع ا

ونّصت أحكاـ القضاء المصري عمى أّنو ال يكوف لممؤلؼ عمى مصنفو حّؽ المؤلؼ، وال يتمتع بالحماية 
المقررة ليذا الحّؽ إال إذا تميز باالبتكار الذىني أو الترتيب أو التنسيؽ أو أّي مجيود آخر يتسـ بالطابع 

بتكار، ومف المستقر أّف تحديد توافر ىذا الشرط يخضع لسمطة قاضي الشخصي ويضفي عميو وصؼ اال
 الموضوع.

 
 عدم عّد اإليداع والتسجيل من شروط تقرير الحماية لممصنفات:ه. 
 

وضعت المادة الخامسة مف اتفاقية برف المبدأ األساسي في حماية حقوؽ المؤلؼ األدبية و المالية. فقد 
بتقرير تمتع المؤلؼ بكّؿ الحقوؽ التي تخوليا قوانيف تمؾ الدوؿ حاليًا أو ألزمت الدوؿ المشاركة فييا 

مستقباًل، باإلضافة إلى الحقوؽ المقررة في اتفاقية برف، وألزمت االتفاقية الدوؿ األعضاء بعدـ إخضاع 
 التمتع بيذه الحقوؽ ألّي إجراء شكمي.

وىذا يعني أّف اإللزاـ باإليداع الذي يرد في نصوص القانوف، أو في الموائح التنفيذية لنسخة واحدة أو  
عّدة نسخ مف المصنؼ لدى الجية التي يتـّ تحديدىا ال يجب أف يكوف شرطًا مف شروط اكتساب حقوؽ 

 المؤلؼ األدبية والمالية.
والطابع متضامنيف ليس المقصود بو حرماف  لذلؾ فإّف إيداع الكتب في مصر مف المؤلؼ والناشر

نما تـّ تنظيـ اإليداع قبؿ  المؤلؼ مف حقوقو األدبية أو المالية، أو عّده شرطًا مف شروط اكتساب الحؽ. وا 

                                                        

 .4ص  ،فايز عبد اهلل الكندري، مرجع سابؽ .د انظر: - 15
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توزيع المصنؼ، أو عرضو لمبيع بغرض حماية أصحاب الحّؽ مف خالؿ إثبات رقـ اإليداع وتاريخو عمى 
 المودع تدؿ عمى أّنو صاحب حّؽ التأليؼ.المصنؼ بما ينشئ قرينة لمصمحة 

ومع ذلؾ فإّف صاحب الحّؽ الذي يثبت أّف مف بادر بإيداع المصنؼ أو تسجيمو قد اعتدى عمى حقو 
الثابت، يمكنو أف يثبت ممكيتو بأّي وسيمة مف وسائؿ اإلثبات. وال يترتب عمى عدـ اإليداع اإلخالؿ 

لنشوء حّؽ المؤلؼ عمى مصنفو أف يضع المؤلؼ مصنفو في  بحقوؽ المؤلؼ التي يقررىا القانوف، ويكفي
إيداع المؤلؼ  بعد أف يتـّ و . (18)صورة مادية تصمح لمنشر أو اإلتاحة، وأف يتميز المصنؼ باالبتكار 

. اعتداء عمى حقوؽ المؤلؼ يصبح خاضعًا لمحماية الدستورية والقانونية أيّ  لمصنفو بشكؿ قانوني، فإفّ 
الدولة تدعـ البحث العممي، وتكفؿ حرية اإلبداع  أفّ ستور السوري نّصت عمى مف الد (31)فالمادة 

تحمي الدولة حقوؽ المؤلفيف ، و العمـالعممي واألدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائؿ المحققة لذلؾ 
 لكؿّ  أفّ مف القانوف المدني السوري عمى  (52)ونّصت المادة. والمخترعيف التي تخدـ مصالح الشعب

 .وسائؿ التعبير األخرى الكتابة وكؿّ بيعبر عف رأيو بحرية وعمنية  فف أمواط

وقد  .عف ىيئة األمـ المتحدة( 1948)وقد أكد ىذا المبدأ اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر عاـ
شخص حّؽ التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشتمؿ  لكؿّ أّف مف ميثاؽ حقوؽ اإلنساف  (19)جاء في المادة 

ىذا الحّؽ حريتو في اعتناؽ اآلراء دوف مضايقة، وفي التماس األنباء واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخريف 
 .بأية وسيمة دونما اىتماـ بالحدود

إنساف  لكؿّ أّف مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية السياسية عمى  (159) ت المادةنصوكذلؾ 
إنساف حّؽ في حرية التعبير، ويشمؿ ىذا الحّؽ حريتو في  لكؿّ ، و حّؽ في اعتناؽ آراء دوف مضايقةال

سواء عمى  ،الحدود اآلخريف دونما عدّ إلى التماس مختمؼ ضروب المعمومات واألفكار وتمقييا ونقميا 
 .شكؿ مطبوع أو مكتوب أو في قالب فني أو بأية وسيمة أخرى يختارىا

ُيعّد أثرًا أدبيًا أو فنيًا بالمعنى المقصود في ىذا  ما (708) وفي قانوف العقوبات السوري حددت المادة
 .أـ صناعياً  ياً إنتاج فكري ميما كانت قيمتو سواء أكاف خطيًا أـ شفويًا أـ صوتيًا أـ حرك وىو كؿّ  ،الفصؿ

لترجمة أعماؿ امف قانوف العقوبات عمى األعماؿ التي ُتعّد كاألثر األدبي والفني  (709)ت المادة نصو 
القطع المنتجة ومجموعات  . وكذلؾحقوؽ منشئ األثر األصمي التيذيب والنقؿ عمى أال تمّس والتكييؼ و 

نقؿ الخطب والمحاضرات ودروس األساتذة . وكذلؾ اآلثار التي يكسب جمعيا بمؤلؼ واحد صفة خاصة

                                                        

 .1992لسنة  38لمتعديالت الواردة بالقانوف رقـ  المؤلؼ و أحكاـ الرقابة عمى المصنفات طبقاً حّؽ  ،المستشار عبد الحميد منشاوي انظر-(18)
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مة نقؿ نصوص المخطوطات القدي. وكذلؾ لناطقةاتعبير شفوي عف الفكر سواء بالكتابة أو باآلالت  وكؿّ 
 .شخص حّؽ نشرىا أو نقميا مباشرة ونشرىا عمى أف يكوف لكؿّ 

 
جراءات الحماية:ًا: ثاني  االعتداء عمى المصنفات وا 
 

أضحت حماية المصنفات مف االعتداء مف 
األمور الممحة في ظّؿ التطور التكنولوجي 
السريع، وما أوجدتو مف وسائؿ متطورة 

ىذه الوسائؿ إلى  لالتصاؿ، حيث أّدى استخداـ
احتماؿ استغالؿ المصنفات دوف احتراـ حقوؽ 
مؤلفييا ودوف دفع أي مقابؿ ليـ، وىذا يستدعي 
تدخؿ الدولة لضماف حماية المؤلؼ عند االعتداء 

  عمى حقوقو.
وتقضي القاعدة العامة فيما يتعمؽ بحماية حّؽ 

  المؤلؼ باستثناء حاالت معينة، وىي الحاالت 
بأّف استخداـ المصنؼ ال ُيعّد مشروعًا إال إذا تـّ الحصوؿ مسبقًا عمى  ّص عمييا الُمشّرع،والقيود التي ن

 إذف كتابي مف مؤلفو أو مف صاحب الحّؽ عميو.
( مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري إلى أّف لمؤلؼ المصنؼ المشموؿ بالحماية 5وتذىب المادة )

ر طريقة ىذا النشر، ولو وحده ولمف يأذف لو خطيًا حّؽ وحده الحّؽ في تقرير نشر مصنفو وفي اختيا
استثمار مصنفو ماليًا بأّي وسيمة أو شكؿ كاف، وال يجوز لغيره مباشرة ىذا الحّؽ دوف إذف كتابي منو أو 

 ممف يخمفو.. 
اة وقد أكد االجتياد القضائي الفرنسي ذلؾ، إذ ُيعّد اعتداء عمى الحّؽ المالي واألدبي لممؤلؼ قياـ القن
 .19الخامسة الفرنسية بإدماج عمؿ موسيقي في فيمـ دعائي مف دوف الحصوؿ عمى إذف مف صاحب الحؽ

ويمكف أف يصدر ىذا االعتداء مف جانب المتعاقد مع المؤلؼ، كما قد يصدر مف جانب الغير الذي ليس 
طرفًا في العقد مع المؤلؼ، ومف الممكف أف يصدر ىذا االعتداء مف أحد الشركاء في المصنؼ 

                                                        
 .59مشار إليو في كتاب منصور الصرايرة، مرجع سابؽ، ص  .1994أبريؿ لعاـ  7قرار محكمة استئناؼ باريس، صادر بتاريخ  - 19
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عرض المشترؾ. ويشترط أف يتوافر في فعؿ التعدي عمى المصنفات الركف المادي والركف األدبي، ون
 ليذيف الركنيف وفؽ اآلتي:

 الركن المادي:  -
ىو السموؾ المادي غير المشروع الذي يقوـ بو شخص عمى مصنؼ مما ينتج عنو إلحاؽ ضرر بمؤلفو، 
ويجب أف توجد عالقة سببية بيف الفعؿ والضرر، ويتحقؽ الركف المادي في فعؿ االعتداء، أو التقميد 

 ى حقوؽ المؤلؼ المادية أو األدبية.بارتكاب فعؿ حّرمو القانوف سواء عم
، وعمؿ 20ومف االعتداءات عمى الحقوؽ المالية لممؤلؼ االعتداء عمى حّؽ االستنساخ وحّؽ األداء العمني

عدد مف النسخ يزيد عف العدد المتفؽ عميو، وتجاوز حدود الترخيص الممنوح باستغالؿ المصنؼ، 
عطاء بيانات غير صحيحة عف عدد النسخ التي ب عطاء بيانات كاذبة في شأف عناصر أخرى وا  يعت، وا 

التي يتوقؼ عمييا تحديد المقابؿ المادي المستحّؽ لممؤلؼ، مثؿ عدد أفراد الجميور وثمف التذاكر، 
 وانتحاؿ اسـ المؤلؼ، أو توقيعو أو الرمز الخاص بو، واالعتداء عمى عنواف المصنؼ.

مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري، االعتداءات ( 40وُيعّد اعتداء عمى حّؽ المؤلؼ وفؽ المادة )
/ مف قانوف حماية حّؽ المؤلؼ. كذلؾ 7، 6، 5عمى أّي حّؽ مف الحقوؽ المشمولة بالحماية في المواد /

ُيعّد اعتداء كّؿ مف نسب لنفسو مصنفًا ليس مف تأليفو. وُيعّد اعتداء كذلؾ كّؿ مف تصرؼ أو حاز أو 
ميور بأّي وسيمة كانت، أو أدخؿ إلى أراضي الجميورية العربية السورية عرض لمبيع أو أذاع عمى الج

مصنفًا، مخالفًا بذلؾ أحكاـ الحماية المقررة بموجب ىذا القانوف بقصد االستغالؿ التجاري. وُيعّد اعتداء 
، كذلؾ كّؿ مف أعاد في الجميورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية، مخالفًا أحكاـ ىذا القانوف
 وكذلؾ كّؿ مف باع ىذه المصنفات أو أصدرىا أو تولى نقميا أو نشرىا أو تأجيرىا وىو يعمـ بالمخالفة.

( مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري إلى أّف لممؤلؼ أو لمف ينوب عنو قانونًا الحّؽ 8وتذىب المادة )
تعديؿ، أو أّي مّس بو مف شأنو في دفع أّي اعتداء عمى مصنفو، وفي منع أّي تشويو أو تحريؼ أو 

اإلساءة إلى المؤلؼ ماديًا أو معنويًا، ولو أف يطالب بتعويض عف ذلؾ، وينتقؿ ىذا الحّؽ إلى ورثتو بعد 
 وفاتو.

وقد يقع االعتداء عمى المصنؼ بشكؿ مباشر، كقياـ المعتدي باالعتداء المادي، كاالعتداء عمى محتوى 
يجب أف يكوف جزئيًا ألّنو إذا كاف النقؿ كاماًل ُعّد جريمة تقميد المصنؼ كاالشتقاؽ غير المشروع، و 

                                                        
المؤلؼ في التعويض، مشار إليو في كتاب منصور الصرايرة، مرجع سابؽ، ص حّؽ ، ب8/9/1847وقد حكمت محكمة السيف الفرنسية بتاريخ - 20

471. 
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لممصنؼ األصمي. وقد يقع االعتداء بشكؿ غير المباشر كإدخاؿ مصنؼ إلى إقميـ الدولة دوف إذف 
 .21مؤلفو

وتوافر الركف المادي ال يكفي وحده لوجود االعتداء عمى المصنفات، بؿ يجب باإلضافة إليو توافر الركف 
 نوي.المع

 الركن المعنوي:  -
رادة، ويكوف المعتدي وقت االعتداء أقدـ عمى  أي يجب أف يكوف تصرؼ المعتدي صادرًا عف وعي وا 

فعمو وىو يعمـ أّنو ُيحدث ضررًا ماديًا أو أدبيًا حااًل أو محتمؿ الوقوع بمؤلؼ المصنؼ. وحسف النية ال 
يفترض عند وقوع االعتداء بؿ يقع عبء إثباتو عمى المعتدي، إذ يفترض سوء النية أو اإلىماؿ لمجرد 
وقوع االعتداء مف الشخص الذي ارتكب ىذا الفعؿ، ومف ثـ يستطيع أف يقوـ بإثبات أّف ما ارتكبو لـ يكف 
بقصد االعتداء عمى المصنؼ، وأّنو كاف حسف النية فيما أقدـ عميو، وىو أمر يعود تقديره لقاضي 

 .22الموضوع
  االختصاص القضائي: -

التي تقع عمى حقوؽ المؤلؼ غير محدد وفؽ قانوف حماية االختصاص القضائي لمنظر في االعتداءات 
( منو مصطمح المحكمة دوف أف يحدد 44حقوؽ المؤلؼ السوري، فقد استعمؿ الُمشّرع في المادة )

 ماىيتيا. وىذا الوضع يتطمب منا العودة إلى القواعد العامة في أصوؿ المحاكمات المدنية.
ات المدنية إلى أّف محكمة البداية تختص في الحكـ بدرجة ( مف قانوف أصوؿ المحاكم77تذىب المادة )

بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست مف اختصاص محكمة أخرى، وتفصؿ في الدعاوى 
الداخمة ضمف اختصاصيا بالدرجة البدائية، وتكوف األحكاـ الصادرة عنيا خاضعة لمطعف أماـ محكمة 

 االستئناؼ.
( مف القانوف ذاتو إلى أّف محكمة االستئناؼ تختّص بالنظر في االستئناؼ الذي يرفع 79)وتذىب المادة 

إلييا بشأف األحكاـ الصادرة بالدرجة البدائية، وبالحكـ في جميع القضايا التي يرد عمييا نّص خاص في 
 القانوف.

                                                        
 مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري 40المادة- 21

سكندرية، دار الجامعػة الجديػدة، نترنت، اإلمحمود عبد الرحيـ الديب، الحماية القانونية لمممكية الفكرية في مجاؿ الحاسب اآللي واإل .د انظر: - 22
 .51، ص 2005
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عاء إلى مديرية حماية ويتعيف عمى المتضرر أو المعتدى عمى حقوقو األدبية أو المالية التقدـ باستد
 حقوؽ المؤلؼ، يبّيف فيو اسمو، والمصنؼ الذي تـّ االعتداء عميو، والمكاف الذي تـّ فيو االعتداء.

بعد ذلؾ يقوـ مدير حماية حقوؽ المؤلؼ بتنظيـ ضبط، ويكمؼ لجنة لمذىاب إلى مكاف االعتداء و تفتيش 
ت المقمدة، وتقدـ ىذه المجنة تقريرىا إلى المكاف الموصوؼ مف قبؿ المّدعي، وأخذ عينة مف المصنفا

مديرية حماية حقوؽ المؤلؼ، ويقوـ مدير حماية حقوؽ المؤلؼ بإحالة الضبط مع عينة مف المصنفات 
إلى النيابة العامة. بعد دراسة النيابة العامة لمممؼ تقوـ برفع الدعوى إلى محكمة البداية حسب 

 إلييا مكاف وقوع االعتداء أو مكاف إقامة المّدعى عميو(.  االختصاص المكاني )محكمة البداية التابع
ويجب عمى المؤلؼ أو أّي شخص آخر معني بالحماية القانونية رفع دعوى إلى المحكمة االبتدائية مبينًا 

، واسـ المّدعى عميو، وعرض األوجو القانونية، وبعد 23صفتو وسبب دعواه واألضرار التي لحقت بو
 نونية ودفع الكفالة.استيفاء الرسوـ القا

ويقوـ القاضي بعد تسجيؿ الدعوى في ديواف محكمة البداية بالبدء في جمسات المحاكمة، ومف ثـ الحكـ 
في القضية استنادًا إلى النصوص القانونية ذات الصمة واألدلة المقدمة مف الخصوـ، ويحكـ القاضي 

مف قانوف  209فييا استنادًا إلى المادة  بتكاليؼ الدعوى وبأتعاب المحاماة عمى الخصـ المحكوـ عميو
أصوؿ المحاكمات المدنية. ويستطيع المحكوـ عميو الطعف بالحكـ أماـ محكمة االستئناؼ خالؿ خمسة 
عشر يومًا لألحكاـ البدائية والصمحية القابمة لالستئناؼ، وخمسة أياـ ألحكاـ قاضي األمور المستعجمة. 

 .24تاريخ تبميغ الحكـ ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾويبدأ الميعاد مف اليوـ الذي يمي 
وىي المدة الزمنية التي حددىا القانوف لحماية المصنفات، بحيث  وتتمتع المصنفات بالحماية مّدة معينة

يكوف المصنؼ بعد انقضاء ىذه المّدة متاحًا لمجميع. واليدؼ مف تحديد مّدة الحماية تشجيع المؤلفيف 
أّنو بعد وفاة المؤلؼ تثور صعوبة الوصوؿ إلى صيغة معينة بيف الورثة، فيما يتعمؽ عمى اإلبداع، كما 

 باستغالؿ المصنؼ، ومف ثـ مف األفضؿ أف يصبح المصنؼ متاحًا لمجميع.
والمّدة المقررة لحماية حّؽ المؤلؼ ىي مدة سقوط، ال يرد عمييا وقؼ أو انقطاع، وتزوؿ الحماية بقوة 

حتى لو كاف المؤلؼ غائبًا، أو ناقص األىمية فيسقط المصنؼ بانقضاء ىذه المّدة القانوف فور اكتماليا 

                                                        
 .512. منصور الصرايرة، مرجع سابؽ، ص 1993أبريؿ سنة  29 محكمة استئناؼ باريس بتاريخ انظر: - 23
 حاكمات المدنيةمف قانوف أصوؿ الم 229المادة -24
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في الممؾ العاـ، ويصبح مف األمواؿ العامة لمدولة، وبالتالي ال يجوز االنتفاع بو عف طريؽ االستغالؿ 
 .25التجاري إال بترخيص مف الدولة ممثمة في وزارة الثقافة، وذلؾ بعد دفع رسـ محدد

ريعات العالمية بشأف حقوؽ المؤلؼ في التمييز بيف المصنفات البسيطة التي ىي مف إنتاج تتفؽ التشو
مؤلؼ واحد، والمصنفات المشتركة، والمصنفات مجيولة االسـ، أو التي تنشر تحت اسـ مستعار، 

 والمصنفات التي تنشر بعد وفاة المؤلؼ.
طيمة  26حّؽ المبدع في التمتع بالحقوؽ الماليةففيما يتعمؽ بالمصنفات البسيطة تعترؼ غالبية القوانيف ب 

حياتو، ومف ثـ لخمفائو في التمتع بيذه الحقوؽ لمّدة خمسيف سنة بعد وفاتو، إال أّف القانوف الفرنسي يزيد 
 .27ىذه المدة عف الخمسيف سنة لتصبح سبعيف سنة بعد وفاة المؤلؼ

ذا اشترؾ في تأليؼ 50)وتتمتع بالحماية حقوؽ المؤلؼ السوري طيمة حياتو وحتى  ( سنة بعد وفاتو، وا 
المصنؼ أكثر مف شخص فإّف الحماية تشمؿ المؤلفيف كافة حتى غاية خمسيف سنة مف وفاة آخر 

 .28المشاركيف في تأليؼ المصنؼ
أما بالنسبة لممصنفات المشتركة فمّدة حمايتيا تحسب مف تاريخ وفاة آخر مف بقي عمى قيد الحياة كمّدة 

 بسيطة نفسيا.المصنفات ال
وتحسب مّدة حماية المصنفات التي تنشر تحت اسـ مستعار أو دوف ذكر اسـ المؤلؼ، ابتداًء مف تاريخ 

ذا ُعرفت شخصية 29نشر المصنؼ أو الكشؼ عنو ألوؿ مرة وىي خمسوف سنة في أغمب األحواؿ . وا 
المصنؼ أحكاـ المادة  المؤلؼ أو زاؿ أّي شؾ بشأف تحديدىا قبؿ انقضاء تمؾ المدة ُطبقت عمى حماية

، وأما القوانيف التي أخذت بمّدة أطوؿ فيي كّؿ مف القانونيف 30( مف قانوف حماية حّؽ المؤلؼ22)
 .31األمريكي واإلنكميزي

                                                        

عبػػد الػػرزاؽ الشػػيباف، الحمايػػة القانونيػػة لبػػرامج الحاسػػب اآللػػي، دراسػػة مقارنػػة، بحػػث عممػػي أعػػد لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي القػػانوف  انظػػر: - 25
 .205ص  ،2008الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة دمشؽ، 

 قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري مف 22المادة  - 26

  .1992الممكية الفرنسي لسنة  قانوف ( مفL ،123 – 2المادة ) انظر - 27
 .مف القانوف المصري 160مف قانوف المممكة المتحدة، والمادة  3 – 2/أ مف القانوف األمريكي، والمادة 302ـ  انظر - 28
 مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري 23المادة  -29

 .مف القانوف المصري 163الجديد، والمادة ( مف قانوف الممكية الفرنسي L ،123 – 3المادة ) انظر- 30
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ويتمتع فنانو األداء بحّؽ مالي استثنائي يخوليـ منع أّي استغالؿ ألدائيـ بغير ترخيص كتابي مسبؽ 
بيذا المعنى البّث اإلذاعي والتمفزيوني ليذا األداء، أو تسجيمو عمى دعامة  . وُيعّد استغالاًل محظوراً .32منيـ

أو عمؿ نسخ مف دعامة وبيعيا أو تأجيرىا. ومدة حماية ىذا الحّؽ ىي خمسوف سنة مف تاريخ أوؿ أداء 
 .33عمني

ذا وتؤوؿ إلى الممؾ العاـ جميع المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مّدة حمايتيا وفؽ أحكاـ ى
 .34القانوف"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        

 مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري 28المادة  32

 .http://www.copyrightservice.co.uk/copyright/po1_uk_copyright_law .مف القانوف المصري 166المادة  انظر - 33

 مف قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري 26المادة  - 34

 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة، المصنؼ بموجب قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ السوري:

كوف جديدًا. .1 أف ي    ال يتعيف 
   ىو وعاء غير معرفي. .2
إنتاجًا أدبيًا. .3     ىو يحمؿ 
4. . كرًا كوف مبت أف ي  ال يتعيف 

 .3اإلجابة الصحيحة رقم 
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 ثامنةالوحدة التعليمية ال

 صور االعتداء على حّق المؤلف -2

 
 الكممات المفتاحية:

استخدام  -التطور التكنولوجي عمى حماية المنتجات أثر  -عمى المصنفات االعتداء -حماية المصنفات 
 حّق األداء العمني. -حّق االستنساخ  -المصنف المشروع 

 

 الممخص:
أضحت حماية المصنفات من االعتداء من األمور الممحة في ظّل التطور التكنولوجي السريع، وما 

أوجدتو من وسائل متطورة لالتصال، حيث أّدى استخدام ىذه الوسائل إلى احتمال استغالل المصنفات 
مان حماية المؤلف دون احترام حقوق مؤلفييا ودون دفع أي مقابل ليم، وىذا يستدعي تدخل الدولة لض

 عند االعتداء عمى حقوقو.
واستخدام المصنف ال ُيعّد مشروعًا إال إذا تّم الحصول مسبقًا عمى إذن كتابي من مؤلفو أو من صاحب 
الحّق عميو. ولمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحّق في تقرير نشر مصنفو وفي اختيار طريقة 

ة أو شكل كان، وال يجوز ىذا النشر، ولو وحده ولمن يأذن لو خطيًا حّق استثمار مصنفو ماليًا بأّي وسيم
 لغيره مباشرة ىذا الحّق دون إذن كتابي منو أو ممن يخمفو. 

ومن االعتداءات عمى الحقوق المالية لممؤلف االعتداء عمى حّق االستنساخ وحّق األداء العمني، وعمل 
 عدد من النسخ يزيد عن العدد المتفق عميو، وتجاوز حدود الترخيص الممنوح باستغالل المصنف،

عطاء بيانات كاذبة في شأن عناصر أخرى  عطاء بيانات غير صحيحة عن عدد النسخ التي بيعت، وا  وا 
 التي يتوقف عمييا تحديد المقابل المادي المستحّق لممؤلف.

 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 ف.صور االعتداء عمى حّق المؤلمعرفة  -
 معرفة أثر التطور التكنولوجي عمى حق المؤلف. -
 حّق االستنساخ وحّق األداء العمني.معرفة المقصود ب -
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 حّق المؤلف في تقرير نشر مصنفو.معرفة المقصود ب -
لممؤلف حّق استئثاري عمى مصنفو، ويترتب عمى شمول المصنف بالحماية القانونية أّن أّي استخدام 

بالحماية ُيعّد مشروعًا ما دام أّنو قد تّم ضمن االستخدام المباح الذي نّص عميو لممصنف المشمول 
القانون، أو أّنو قد تّم بعد الحصول عمى إذن من صاحب حّق المؤلف قبل ذلك االستخدام. أما إذا كان 

ة، استخدام المصنف قد تّم بدون الحصول مسبقًا عمى ترخيص من المؤلف أو من أصحاب الحقوق العيني
أو أّنو قد تّم استخدامو استخدامًا مخالفًا لمشكل الُمباح المقرر في القانون، فإّن ذلك ُيعّد استخدامًا غير 

. وكثيرًا ما تتضمن االعتداءات 1مشروع لممصنف المشمول بالحماية، ويشكل اعتداًء عمى حقوق المؤلف
لمالية واألدبية معًا، إال أّنو يحدث أن الواقعة عمى المصنفات األدبية والفنية مساسًا بحقوق المؤلف ا

يقتصر االعتداء عمى جانب واحد من ىذه الحقوق، قد يكون ماليًا، كما إذا أنجزت طبعة جديدة لممصنف 
دون الحصول عمى إذن من صاحبو، ولكن دون أن ينال مضمونو تشويو أو تحريف. وقد يكون االعتداء 

نتاجو، أو اخإخالل باالحترام الذي أدبيًا كما إذا استيدف المساس برابطة األ بوة التي تصل بين المؤلف وا 
يوجبو القانون ليذا اخإنتاج من خالل المّس بسالمتو، ولكن من دون أن يصاحب ذلك أضرار مالية أو 

. ونعرض لصور االعتداء عمى الحقوق اخإيجابية. ومن ثم صور االعتداء 2اقتصادية تصيب المؤلف 
 عمى الحقوق السمبية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .346ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 1

 .452ص  ،مرجع سابق ،المؤلف وحدود حمايتو جنائياً حّق مفيوم  ،الحفيظ بمقاضيعبد  - 2
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:أواًل: صور االعتداء عمى الحقوق اإليجابية  

يمكن إجمال صور االعتداء عمى الحقوق اخإيجابية باالعتداء عمى الحّق في الكشف عن المصنف، 
 والحّق في تعديل المصنف أو سحبو من التداول. ونعرض لصور االعتداء عمى ىذا الحّق وفق اآلتي:

 
 االعتداء عمى الحّق في الكشف عن المصنف: أ.

 ويمكن إجمال صور االعتداء عمى ىذا الحّق في اآلتي: 
 النشر غير المرخص به لمصنف غير منشور: -

. فالمؤلف وحده دون غيره لو أن 3تشكل ىذه الحالة اعتداًء عمى حّق المؤلف في الكشف عن مصنفو
قاباًل لمنشر أم ال، وبالتالي إذا قّدر أن مصنفو لم يكتمل بعد، يقّدر ما إذا كان المصنف قد اكتمل وأصبح 

فال يجوز ألحد غيره سواًء أكان متعاقدًا أم غير متعاقد مع المؤلف أن يمزمو بما يخالف تقديره الشخصي، 
فإذا قام غير المؤلف بالكشف عن المصنف ونشره دون ترخيص من المؤلف، فذلك يشكل اعتداًء عمى 

وحتى إذا كان المؤلف قد قّدر بأّن مصنفو  في اخإبداع أو لحّقو في الكشف عن المصنف.حرية المؤلف 
قد انتيى وأصبح كاماًل وجاىزًا لمنشر، فإّن لو الحّق في االمتناع عن الكشف عنو. ألّن من األمور 
ذا المعروفة بوجو عام، أّن المصنف يظل من األسرار الخاصة بالمؤلف إلى أن يختار لحظة إفشاء ى

السر، ويبقى المصنف ىو نتاج فكر المؤلف ولصيق بشخصيتو، وقد ال يرضى عنو فيؤثر أال ينشره. 
وبالتالي إذا ما قام أحد بمخالفة إرادة المؤلف، وقام بالكشـف عن المصنف ونشره دون إذن سابق من 

 .4المؤلف، فإن ذلك ُيعّد اعتداًء عمـى حّق المؤلف في الكشف عن المصنف
  عن المصنف بغير الطريقة التي حّددها المؤلف: الكشف -

ومن صور االعتداء عمى الحّق في الكشف عن المصنف، قيام الناشر المتعاقد مع المؤلف، أو أّي 
شخص آخر بالكشف عن المصنف بطريقٍة مختمفٍة عن الطريقة التي اختارىا المؤلف لمصنفو، فقد يفضل 

سائل اخإذاعة المتاحة كشفًا محدودًا يقتصر عمى بعض طرائق المؤلف بداًل من الكشف الكامل وبكّل و 
التعبير، كأن يختار المحاضر الطريقة الشفيية فقط لمخاطبة الجميور الحاضر أمامو، فمو تّم تبميغ 

                                                        
 .577ص  ،مرجع سابق ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليزيك،دليا - 3

 .84ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 4
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حديثو بواسـطة الكتـابة إلى عامة الجميـور دون موافقة منـو، فإّن ذلك ُيعّد عماًل غير مشروع وانتياكًا لحّق 
 .5األدبـي في الكشف عن المصـنف، الذي يخولو الحّق فـي اختيـار أسموب الكشف المؤلف
  تغيير موعد الكشف عن المصنف: -

وُيعّد أيضًا من صور االعتداء عمى الحّق في الكشف عن المصنف، أن يقوم شخص ما أو أّي جية 
فّنان موعد معرض فني  بالكشف عن المصنف في غير الموعد الذي اختاره المؤلف لذلك، كأن يختار

كبير لعرض رسوماتو ومناظره الخاصة بو، فتقوم صحيفة ما قبل ذلك بنشر أجزاء من ىذه الرسومات أو 
المناظر الخاصة بو، ففي مثل ىذه الحاالت ُتعّد ىذه التصرفات اعتداًء عمى حّق المؤلف في الكشف 

 .6عـن مصنفو، ويستوجب التعويض عنو
  

                                                        
 .48ص  ،مرجع سابق ،المؤلف والحقوق المجاورة في العالمحّق المبادئ األساسية ل ،كمود كولومبيو - 5

 .357ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 6
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 في تعديل المصنف أو سحبه من التداول: االعتداء عمى الحقّ ب. 
  

يتمثل ىذا االعتداء بتعديل المصنف من الغير دون موافقة المؤلف، وُيقصد بالغير ىنا من تنتقل إليو 
حقوق االستغالل المالي لممصنف، وىم في أغمب األحيان الناشر أو مترجم المصنف أو غيرىم ممن 

الناشر أو غيره ممن رخص ليم المؤلف في استغالل يرخص ليم المؤلف بنشر مصنفو. فإذا قام 
المصنف بإدخال أّي تعديالت أو تغييرات عمى المصنف، وذلك باخإضافة أو الحذف دون إذن من 
المؤلف حتى لو كان الناشر أو غيره يرى أّنيا معقولة لتمبية بعض معايير النشر، فإّن القيام بمثل ىذا 

. فيو من يممك الحّق في 7داًء عمى حّق المؤلف في تعديل مصنفوالفعل دون موافقة المؤلف يشكل اعت
تعديل مصنفو، ألّنو ىو أقدر الناس عمى معرفة ما إذا كان المصنف يحتاج إلى تعديل أم ال ليكون معبرًا 

 أصدق تعبير عن شخصيتو ومكانتو األدبية أو العممية أو الفنية.

دبية يقدرىا ىو، أّن المصنف لم يعد مطابقًا آلرائو، وال والمؤلف الذي قام بنشر مصنفو قد يرى ألسباب أ
يعبر عن شخصيتو كما يريد، وأّن استمرار تداولو سوف يؤدي إلى اخإساءة لسمعتو األدبية أو العممية أو 
الفنية، فيعمد إلى سحبو من التداول، فإذا ما قام أحد ما سواء أكان الناشر الذي كان قد تعاقد معو 

و لممصنف من التداول، أو أّي شخص آخر بإعادة نشر المصنف دون ترخيص من قبل المؤلف قبل سحب
المؤلف، فإّن ذلك ُيعّد عماًل غير مشروع واعتداء عمى حّق المؤلف في سحب مصنفو من التداول يؤدي 

 إلى اخإضرار بشرفو وسمعتو.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .111ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 7
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:ثانيًا: صور االعتداء عمى الحقوق السمبية  

 
االعتداء عمى الحقوق األدبية السمبية لممؤلف عديدة، يمكن إجماليا باالعتداء عمى الحّق في أبوة صور 

 المصنف )أواًل(، واالعتداء عمى الحّق في احترام المصنف )ثانيًا(.
 
  االعتداء عمى الحّق في أبوة المصنف: أ.

 صور االعتداء عمى ىذا الحّق متعددة يمكن أن نجمميا باآلتية:
  

 إغفال اسم المؤلف أو تعديمه: -
فقد ال يرغب المؤلف في البقاء ُمغفل اليوية، أو يكون لممؤلف اسم مستعار، فاستُنسخ المصنف أو نشر 
باالسم الحقيقي لممؤلف، أو يكون المؤلف قد أراد البقاء مجيول االسم، ولكن ُذكر اسـمو الحقيقـي، أو 

مى حّق المؤلف فـي أبـوة مصـنفو يستوجب توقيع الجزاء المستعار. فكل ىذه الحاالت تشكل اعتداًء ع
 .8المناسب عميو

 

  تحريف اسم المؤلف: -
ويقع تحريف اسم المؤلف في ىذه الحالة بأن يقوم شخص ما بمحو اسم المؤلف عن المصنف لكي يضع 

لى ىذا الشخص اسمو ىو أو اسم شخص آخر محّمو، فيكون من حّق المؤلف المطالبة بإرجاع اسمو إ
. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية عمى حّق 9مصنفو والحصول عمى التعويض المناسب من المعتدي

بتأييد  1961كانون األول  31المؤلف في التعويض في حال تّم تحريف اسمو، فقضت في حكم ليا في 
أبوة مصنفو الحكم الذي ألزم صاحب المكتبة بالتعويض نتيجًة العتدائو عمى الحّق األدبي لممؤلف في 

 .10بإحالل اسمو محل اسم واضع الكتاب
  

                                                        
 .568ص  ،مرجع سابق ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليزيك،دليا  - 8

 .96و 95ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 9

  .189ص  ،مرجع سابق ،المؤلف وحدود حمايتو جنائياً حّق مفيوم  ،عبد الحفيظ بمقاضي- 10
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 انتحال اسم المؤلف:  -
يقع ىذا االعتداء عن طريق استخدام اسم حقيقي، أو مستعار لمؤلف معين ووضعو عمى مصنفات ال 
تمت إليو بصمة، ويّدعي منتحل االسم زورًا أّنو ىو الذي ألف ىذا المصنف، فقد يكون المؤلف الُمنَتحل 

ورًا، فيقوم بعض الناشرين بنشر مصنف معين تحت اسم ىذا المؤلف بيدف تسييل البيع اسمو مشي
وزيادتو، أو يقوم مؤلف ناشئ بوضع اسم عالم كبير عمى كتاب أّلفو ىو كي يرفع من قيمتو في نظر 
الجميور. ودون شك إّن مثل ىذه األعمال تنطوي عمى انتياك لحّق األبوة، ويمكن لممؤلف الذي اغُتصب 

. كما أّنو استنادًا إلى القواعد العامة في المسؤولية 11اسمو أن يطالب بمحو اسمو من عمى المصنف
ُيصار إلى التعويض إذا كان لو محل، فالمؤلف يستطيع أن يطمب التعويض إذا لم يكن راغبًا في أن 

ال يكون الحّق في  ُيعرف كمؤلف أو كان المصنف الذي ُنسب إليو زورًا ال يستحّق التقدير. وفي الحقيقة
أبوة المصنف محل بحٍث في ىذه الحالة، ألّن الموضوع ىنا يتعمق بحّق الفرد في أن يدافع عن اسمو 
واسم عائمتو، ويقاضي كّل من انتحل ىذا االسم أو تعّرض لو بدون وجو حق، وأن يطمب وقف االعتداء 

 .12عمى اسمو مع التعويض عّما يكون قد لحقو من ضرر
 

  غير المشروع: االقتباس -
يعني االقتباس غير المشروع الذي يشكل اعتداًء عمى حّق المؤلف في أبوة المصنف، نقل، أو اقتباس 
جزء من مصنف مشمول بالحماية دون اخإشارة إلى ىذا المصنف، وال إلى اسم مؤلفو. ومن يقوم بيذا 

 . 13وة المصنفالفعل ُيعّد معتديًا عمى الحّق األدبي لممؤلف المتمثل بحّقو في أب
 
 

  

                                                        
مرجع  ،الحماية المقررة لحقوق المؤلفين األدبية ،عبد اهلل النجار انظرو  .174ص  ،مرجع سابق ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليزيك،دليا  - 11

 . 75ص  ،سابق
  من القانون المدني السوري (53المادة )  انظر. و 96ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 12
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  االعتداء عمى الحّق في احترام المصنف: ب.
 ُينتيك الحّق في احترام المصنف بصور عّدة يمكن إجماليا باآلتية:

 
  تحوير المصنف بشكل غير مشروع: -

ويتّم ذلك عندما يتّم إدخال تعديالٍت، أو إضافات إلى المصنف دون ترخيص سابق، أو عندما يتّم تجاوز 
المرخص فييا بالتحوير، كأن يكون قد تّم الترخيص بترجمة المصنف فحسب، فيجري أيضًا الحدود 

 اقتباسو، أو اخإضافة إليو.
 

  تحريف المصنف: -
ومعناه تحريف المغزى الحقيقي لممصنف، أو صورة التعبير عنو، وتشويو المصنف، وذلك بإدخال التغيير 

خالل إجراء تحويل في المصنف المحمي من  عمى المصنف عن طريق حذف، أو تعديل المصنف من
شأنو اخإضرار بشرف المؤلف أو بشيرتو. وغالبًا ما يتّم تحريف المصنف ألغراض تجارية مثل تسييل 
بيعو أو زيادتو...، ولكن قد يتّم أحيانًا تحريف المصنف ألغراض غير تجارية، كأن يقوم شخص بتحريف 

خداع القّراء وتقديم نصوص مشوىة ليم تحمل من  نصوص المصنف، أو صوره، أو رسوماتو بيدف
 اآلراء والمواقف ما يخالف الحقيقة واألصل.

 

 إتالف المصنف:  -
إذا ثبت أّن اخإتالف كان بقصد اخإضرار بالمؤلف، فإّن ذلك ُيعّد تعسفًا في استعمال الحّق، ويشكل 

مصنفات العممية، وأصبح غير قادر اعتداًء عمى الحّق في احترام المصنف، أما إذا كان المصنف من ال
عمى القيام بوظيفتو بسبب تغير العمم وتطوره أو ثبوت أن المعمومات التي كانت فيو مغموطة...، فإذا قام 

 المالك المادي بإتالفو يكون فعمو ىذا مبررًا. 
األولى كما أّنو يجب معرفة ما إذا كان المصنف ُمقام في مكان عام أو في مكان خاص، ففي الحالة 

يكون تصرف المالك ماسًا بالحّق في احترام المصنف إذا أقدم عمى حجب األثر الفني عن أنظار العموم، 
أما في الحالة الثانية فإّن قيام المالك بإتالف المصنف أو تدميره ليس من شأنو أن يعرض سمعة المؤلف 

 . 14ولمخطر، وبالتالي ال يشكل اعتداًء عمى حّق المؤلف في احترام مصنف

                                                        
 .187و 186 ص ،مرجع سابق ،المؤلف وحدود حمايتو جنائياً حّق مفيوم  ،عبد الحفيظ بمقاضي - 14
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 تمارين:

( من قانون حماية حقوق المؤلف السوري لمؤلف المصنف 5في المادة )اختر اخإجابة الصحيحة: 
 :المشمول بالحماية

    .يجوز لمغيره مباشرة ىذا الحّق دون إذن كتابي منو .1

    .تقرير نشر مصنفو .2

    .ال يحق لو اختيار طريقة ىذا النشر .3

 .ماليًا بأّي وسيمة أو شكل كانال يحق لو استثمار مصنفو  .4

 .2اإلجابة الصحيحة رقم 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

132 



 تاسعةالوحدة التعليمية ال

 وسائل حماية حق المؤلف
 

 الكممات المفتاحية:
 -االعتداء عمى الحقوق السمبية لممؤلف -االستخدام المباح لممصنفات -الحّق االستئثاري لممؤلف

 االعتداء عمى الحق المالي. -األدبياالعتداء عمى الحق  -االعتداء عمى الحقوق االيجابية لممؤلف

 

 الممخص:
لممؤلف حق استئثاري عمى مصنفو، ويترتب عمى شمول المصنف بالحماية القانونية أّن أّي استخدام 

لممصنف المشمول بالحماية ُيعّد مشروعًا ما دام قد تّم ضمن االستخدام المباح الذي نّص عميو القانون، 
ى إذن من صاحب حّق المؤلف قبل ذلك االستخدام. أما إذا كان استخدام أو أّنو قد تّم بعد الحصول عم

المصنف قد تّم بدون الحصول مسبقًا عمى ترخيص من المؤلف، فإّن ذلك ُيعّد استخدامًا غير مشروع 
لممصنف المشمول بالحماية، ويشكل اعتداًء عمى حقوق المؤلف. وكثيرًا ما تتضمن االعتداءات الواقعة 

ت األدبية والفنية مساسًا بحقوق المؤلف المالية واألدبية معًا، إال أّنو يحدث أن يقتصر عمى المصنفا
االعتداء عمى جانب واحد من ىذه الحقوق، قد يكون ماليًا، وقد يكون االعتداء أدبيًا كما إذا استيدف 

نتاجو، أو اإلخالل باالحترام الذي يو  جبو القانون ليذا المساس برابطة األبوة التي تصل بين المؤلف وا 
اإلنتاج من خالل المّس بسالمتو، ولكن من دون أن يصاحب ذلك أضرار مالية أو اقتصادية تصيب 
 المؤلف. وىناك صور لالعتداء عمى الحقوق اإليجابية لممؤلف، وصور لالعتداء عمى الحقوق السمبية.

 

 األهداف التعميمية:
 لطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون ا

 تحديد وسائل حماية حق المؤلف. -
 معرفة صور االعتداء االيجابية عمى حقوق المؤلف. -
 معرفة صور االعتداء السمبية عمى حقوق المؤلف. -
 معرفة الحقوق اإلستئثارية لممؤلف. -
 تحديد حاالت االستخدام غير المشروع لممصنف. -
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جراءات تكفل تفعيميا،  لما كانت النصوص القانونية ال يمكن أن يظير أثرىا إال من خالل وضع وسائل وا 
ومن خالل استقراء قوانين حّق المؤلف التي تضمنت أحكامًا خاصة لحماية حّق التأليف، والتطبيقات 
العممية الخاصة بوسائل تمك الحماية، فإّنو يتضح لنا أّن وجود وسائل متعددة لحماية حقوق المؤلف 

جراءات تطبيقيا، ومدى شدتيا في ردع المعتدين عمى تختمف فيما بينيا م ن حيث طبيعتيا، ووسائل وا 
 حقوق المؤلف، كالوسائل الوقائية والوسائل الموضوعية.

 أواًل: الوسائل الوقائية:
ما بإثبات و  قوعو تستيدف الوسائل الوقائية المحافظة عمى الحقوق، إما بتوقي االعتداء قبل وقوعو، وا 

 بالفعل، كاإليداع القانوني لممصنف، واإلجراءات التحفظية والوقتية، وحجز المصنفات المقمدة.
 اإليداع القانوني لممصنفات: أ. 

يعني اإليداع القانوني إلزام صاحب الحّق عمى المصنف سواء أكان مؤلفًا، أو ناشرًا بتسميم نسخة، أو 
الحكومية. ويتحدد من خالل اإليداع القانوني عنوان أكثر من المصنف المنشور إلحدى السمطات 

المصنف الموسيقي وأسماء مؤلفيو والناشرون وعدد النسخ المطروحة لمتداول باإلضافة إلى بيانات أخرى، 
لذلك فإّن اإليداع يحسم ما قد ينشأ من خالف حول تحديد صاحب الحّق في المصنف. والتسجيل قد 

 بو شرطًا لمتمتع بالحماية، أو قد يكون اختياريًا عندما ال يكون شرطًا لمحماية. يكون إجباريًا إذا كان القيام
/ والتعميمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف 1275وتتحدد إجراءات التسجيل بحسب القرار رقم /

 بما يمي: يتقدم مؤلف المصنف المحمي بموجب أحكام القانون، 27/2/2001/ تاريخ /12السوري رقم /
أو وكيمو القانوني أو ورثتو الراغب في تسجيل حقو لدى مديرية حماية حقوق المؤلف، بطمب خطي وفق 
النموذج المعتمد يتضمن اسمو الثالثي وعنوانو الفعمي وعنوانو المختار واسمو المستعار )في حال وجوده( 

ذا كان ال مؤلف شخصية اعتبارية مع صورة عن بطاقتو الشخصية أو أية وثيقة رسمية تثبت شخصيتو. وا 
فيتقدم بوثيقة رسمية بيذا الشأن مصدقة من المرجع المختص، ويقدم مع الطمب ثالث نسخ من 

(. وفي المصنفات 2التسجيالت الصوتية أو السمعية البصرية وثالث نسخ عن األلحان )المادة 
(، 3المصنف )المادة المشتركة، يتقدم بطمب التسجيل جميع من اعتبرىم القانون مؤلفين مشاركين في 

يقدم المؤلف، أو وكيمو القانوني، مع طمبو تعيدًا وفق النموذج المعتمد، يوقعو أمام مدير حماية حقوق 
المؤلف أو من يفوضو بذلك رسميًا، يتعيد فيو بصحة المعمومات المقدمة في طمبو، وأّن المصنف ىو من 

ة في حال ثبوت ما يخالف ذلك. أما الذي اعتبر مؤلفًا ابتكره، محماًل نفسو النتائج القانونية والمالية كاف
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( من القانون فيكون تعيده عمى أّنو ىو صاحب الفكرة العامة لممصنف، وىو 31بموجب أحكام المادة )
 (.4الذي وجو في إنتاجو ونظمو )المادة 

رئيس ديوان  يعطى المؤلف عند إيداعو طمب التسجيل، محضر إيداع بذلك، وفق النموذج المعتمد، يوقعو
 (.5مديرية حماية حقوق المؤلف يفّصل فيو ما تّم استالمو )المادة 

يرفع ديوان مديرية حماية حقوق المؤلف طمب التسجيل إلى وزير الثقافة مع إرفاق رأييا بالدعوى، مبينة 
ي التحقيق مدى توافر الشروط القانونية فيو، بما في ذلك شرط االبتكار، فإذا رأى وزير الثقافة ما يستدع

ذا رّد طمب التسجيل 6من توافر ىذا الشرط أحال الطمب إلى لجنة خاصة تبّين رأييا في ذلك )المادة  (، وا 
 (.7فيتّم ذلك بقرار معمل )المادة 

لممؤلف الذي ُرّد طمبو أن يتقدم بتظمم إلى وزير الثقافة خالل مّدة شير واحد من تاريخ إبالغو رّد طمبو. 
لتظمم خالل مّدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل التظمم في ديوان وزارة الثقافة. ويبت الوزير بيذا ا

 (.8وُيعّد عدم اإلجابة عمى التظمم بمثابة الرفض )المادة 
إذا تقرر تسجيل المصنف ُيعطى المؤلف وثيقة بالتسجيل مع نسخة من نسخ المصنف التي سبق أن 

 (.9يشعر بالتسجيل )المادة  أودعيا مثبتًا عمييا بالوسيمة المناسبة ما
والتسجيل سواء أكان إجباريًا أم اختياريًا يمكن أن تعّده الجية القضائية المختصة قرينة عمى صحة 
الوقائع ما لم يثبت لمقاضي عدم صحتيا، أي إّن عدم إيداع المصنف الموسيقي ال يترتب عميو اإلخالل 

قاعدة في معظم قوانين حّق المؤلف أّن عدم اإليداع ال بحقوق المؤلف التي يقررىا القانون. ذلك ألّن ال
ينفي أحقية المؤلف في إثبات ممكيتو بشتى طرق اإلثبات، إال أّن عدم اإليداع تترتب عميو عقوبة، وىي 

واالتجاه الذي يقضي باإليداع بدأ يختفي تدريجيًا، ألّن حماية حّق  دائمًا تقف عند حّد الغرامة المالية.
. فقد 1من عممية اإلبداع ذاتيا دون الحاجة إلى إجراءات شكمية كالقانون الفرنسي والمصريالمؤلف تنبع 

 أّن اإليداع يشكل قرينة عمى الممكية يمكن إثبات عكسيا بجميع الطرائق. 2أكد االجتياد القضائي الفرنسي
فالتسجيل إذن قرينة قانونية ولكن لإليداع أىمية عممية كبيرة باعتبارىا وسيمة إلثبات حقوق المؤلفين، 

 بسيطة قابمة إلثبات العكس.

                                                        
  .من القانون المصري 184والمادة  ،( من قانون الممكية الفكرية الفرنسيL ،111 – 2المادة ) انظر - 1
  480أشار إليو منصور الصرايرة، مرجع سابق، ص  .1990 /3/ 15قرار محكمة استئناف باريس، تاريخ - 2
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عمى حجية اإليداع، إّنما  2001لسنة  12ولم ينص الُمشّرع السوري في قانون حماية حقوق المؤلف رقم 
. وبالنتيجة فإّن 3اكتفى بإحداث مديرية في وزارة الثقافة تتوّلى تسجيل حقوق المؤلفين ومتابعة حمايتيا

لمحّق، وليس منشئًا لمحّق في القوانين ذات النظام القانوني الالتيني، وذلك بخالف النظام اإليداع إعالن 
القانوني األنجمو سكسوني. ومن المفيد تسجيل المصنف، ألّن ذلك يحل دون الدفع بأّن االنتياك قد حدث 

م بأّن أفعالو تشكل بحسن نية. كما أّنو عند التسجيل لممحكمة سمطة رفع قيمة التعويض ألّن المعتدي يعم
 انتياكًا لحقوق المؤلف.

 
 اإلجراءات الوقائية لحماية حّق المؤلف:  ب.
 

وىي إجراءات سريعة تستيدف مواجية انتياكات حقوق المؤلف، فبعد وقوع االعتداء عمى المصنف 
طالبة تظير اإلجراءات التحفظية التي يراد بيا تفادي األضرار قبل رفع دعوى المسؤولية المدنية لمم

بالتعويض، ألّن نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يمكن أن يستغرق فترة طويمة. ومن الجدير بالذكر 
أّن القانون السوري لم يضع نصوصًا خاصة لممسؤولية المدنية في حالة االعتداء عمى حقوق المؤلف، 

قانون أصول المحاكمات  ( من78وىذا يستدعي العودة إلى أحكام القواعد العامة. وقد نّصت المادة )
المدنية عمى أّن رئيس محكمة البداية يحكم في األمور المستعجمة بدون تعّد لمموضع أو الختصاص 
رئيس التنفيذ. وفي المراكز التي ال يوجد فييا محاكم بداية يتوّلى قاضي الصمح الفصل في ىذه األمور. 

 رفعت إلييا بطريق التبعية. ويبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بيذه األمور إذا
وتوصف اإلجراءات التحفظية بأّنيا مؤقتة، ألّن دواعييا تزول عند قيام القضاء الموضوعي بمباشرة 
حمايتو الموضوعية، ألّن تقرير القاضي المستعجل عند إصدار األمر التحفظي يقوم عمى مجرد ترجيح 

ليذا الغرض كقاضي األمور المستعجمة، أو الوضع الظاىر. وىذه اإلجراءات تصدر عن قاٍض يخصص 
 عن محكمة الموضوع إذا رفعت إلييا بطريقة التبعية.

واإلجراءات التحفظية نوعان، النوع األول: يقصد بو وقف الضرر الذي أخذ ينجم عن االعتداء عمى 
ظره حقوق المؤلف أي وقف الضرر مستقباًل، كوقف نشر المصنف، ومنع استمرار العرض القائم أو ح

مستقباًل. أما النوع اآلخر فيقصد منو حصر الضرر الذي وقع فعاًل من جراء االعتداء، واتخاذ إجراءات 

                                                        
 .( من قانون حماية حقوق المؤلف السوري39المادة ) انظر: - 3
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من شأنيا المحافظة عمى حقوق المؤلف في محو ىذا الضرر، كالحجز عمى النسخ والمواد التي 
 استعممت في ىذا االعتداء.

تفادي وقوع العمل غير المشروع أو بالنسبة وتتسم التدابير الوقائية بأىمية خاصة، سواء بالنسبة ل
لممحافظة عمى األدلة أو األموال موضوع الدعوى، ألّنو من المرجح أن يسفر أّي تأخير عن إلحاق 
أضرار يصعب تعويضيا لصاحب الحّق عند االنتظار حتى تنتيي اإلجراءات القضائية العادية. لذلك 

ي من شأنو الحفاظ عمى حّق المؤلف، وتالفي تفاقم الضرر تتميز اإلجراءات التحفظية بطابع العجمة الذ
في حال اتخذت قبل رفع الدعوى بأصل الحّق أو أثناء السير فييا، ولكن بالمقابل لتمك اإلجراءات أثر 

 سمبي حيال من صدر ضده اإلجراء، حين عدم ثبوت صحة إدعاء طالب اتخاذ اإلجراءات.
ضيقًا، ألّنيا تحّد من التصرف في األموال بحّرية، وىذا ما يجعل  ويجب تفسير التدابير الوقائية تفسيراً 

تمتع ىذه التدابير بصفة استثنائية ألّن التدابير الوقائية ال تقتصر عمى تحقيق مصالح الطرف الذي 
 طمبيا، بل مصمحة الطرف الذي اتخذ ضده التدبير الوقائي.

حظر نشر  جل توفير الحماية لحقوق المؤلف، منياوتتخذ اإلجراءات الوقتية أشكااًل مختمفة، وذلك من أ
المصنف المقمد أو وقف تداولو. وىو من التدابير الوقائية المتاحة لمقاضي لمحكم بيا، وذلك بمنع نشر 
المصنف المقمد أو وقف تداولو، إال أّن تطبيق ىذا اإلجراء الوقائي يتطمب من القاضي أن يتأكد من وقوع 

ّن القائم بيذا االعتداء ىو المّدعى عميو، وىي  االعتداء الذي يبيح وقف النشر أو التداول لممصنف، وا 
من الواجبات التي يجب عمى القاضي أن ال يغفميا ألّن منع النشر أو وقف تداولو يترتب عميو آثار 
خطيرة تؤدي إلى اإلضرار بمصالح المّدعى عميو، حيث يمنعو من إصدار أعداد كبيرة من المصنف مما 

 ( من قانون حماية حقوق المؤلف السوري عمى أّن: 44. وقد نّصت المادة )4ب بخسارة فادحةيتسب
"لممحكمة بناًء عمى طمب المؤلف أو من يخمفو أو الوزارة أن تأمر باإلجراءات التالية فيما يتعمق بكل 

وقف  مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخمفو. ومن صور اإلجراءات الوقتية
نشر المصنف أو عرضو أو صناعتو. وقد خول قانون حّق المؤلف السوري لمقاضي القيام بيذا اإلجراء 
بناًء عمى طمب مقدم من المؤلف، أو من يخمفو أو من وزارة الثقافة، وغالبًا ما يصدر األمر بيذه 

ىذا اإلجراء ىو الكفيل  اإلجراءات في غياب الخصم، كما تنفذ دون تنبيو أو إنذار طالما يرى القاضي أنّ 
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بتفادي الضرر الذي ينتج عن االعتداء عمى حّق المؤلف. حتى في بعض األحيان يأذن القاضي بأن يتّم 
 .5التنفيذ بالمسودة األصمية ودون إعالنو

ومن اإلجراءات الوقائية أيضًا لحماية حّق المؤلف تعديل المصنف أو حذف أجزاء منو في أحوال معينة. 
جراء الخاص بالتعديل أو الحذف من المصنف أحد اإلجراءات الوقائية لحماية حّق المؤلف الذي ُيعّد اإلو 

يمكن لقاضي الموضوع اتخاذه في أحوال معينة، فقد يقوم المّدعى عميو بحذف أو تعديل بعض 
نف المقطوعات الموسيقية مما يعطي ذلك الحّق لممؤلف في طمب حذفيا أو تعديميا بما يتناسب مع المص

 األصمي.
وتجيز بعض قوانين حّق المؤلف لمقاضي إصدار أمر أو إنذار قضائي يمنع بموجبو أحد األشخاص من 
القيام بعمل يتعارض مع ما يقع عمى عاتقو من التزامات، وىو إجراء نّص عميو القانون اإلنكميزي 

ود النشر أو األداء، قرار واألمريكي المذان يطبقان الكومن لو. ومن تطبيقات ىذا اإلجراء في مجال عق
القاضي لتأكيد تنفيذ االلتزام بعدم المنافسة أو لمنع مطرب من الغناء خارج الصالة التي التزم بالغناء 
لحسابيا، وىي صورة من التنفيذ العيني الذي أدخمتو قواعد العدالة في القانون االنكميزي. وغالبًا ما تكون 

ية حالة االستعجال التي تستدعي السرعة إلى حين صدور حكم مثل ىذه اإلجراءات مؤقتة تصدر لمواج
 .6في موضوع الدعوى

ومن اإلجراءات الوقائية لحماية حّق المؤلف مصادرة النسخ المستوردة من المصنفات غير المشروعة. 
كما في حالة مصنف موسيقي مشمول بحماية حّق المؤلف في بمد ما، إذا ما تّم إنتاج مثل ىذه 

ارج سورية دون ترخيص من مؤلفييا، إذ ُيعّد مثل ىذا المصنف مقمدًا، ويجوز حجز نسخو المصنفات خ
عند دخوليا ألراضي الجميورية العربية السورية، أو إذا تّم إعادة إنتاج ىذه المصنفات. ويقوم األساس 

مشروعة. إذ  القانوني ليذا اإلجراء الوقائي عمى حّق الدولة في منع دخول مصنفات يعّدىا قانونيا غير
( من قانون حماية حقوق المؤلف السوري الحّق لوزارة الثقافة في مصادرة 43أعطى الُمشّرع في المادة )

ويغمب تطبيق ىذا اإلجراء  .7أو طمب جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجيا خالفًا ألحكام ىذا القانون
المصنفات الفمكمورية والمصنفات المشتقة لحماية المصنفات الموسيقية الفمكمورية، وذلك ألّن نسخ ىذه 

منيا ُتعّد مزورة عندما تكون منتجة في الخارج دون ترخيص من السمطة المختصة. وغالبًا ما تكون الجية 
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المختصة بمثل ىذه القرارات المحاكم، أو السمطات اإلدارية مثل السمطات المختصة بالرقابة. وتصدر 
ب مقدم من صاحب حّق المؤلف، أو بناًء عمى طمب السمطة المخولة ىذه الجيات قراراتيا بناًء عمى طم

 بحماية ىذه المصنفات كالييئات التي تشرف عمى حماية الفمكمور.
يعني إتالف المصنف المقمد ومن اإلجراءات الوقائية لحماية حّق المؤلف إتالف المصنفات المقمدة، و 

لالستعمال، وكذلك إتالف المواد التي استعممت  إعدام نسخ المصنف محل االعتداء، وجعميا غير صالحة
 في نشر المصنف بشرط أال تكون صالحة لعمل آخر.

إال أّن ذلك ال يمنع طمب المؤلف من المحكمة وضع المصنف المقمد تحت يد القضاء لحين البّت في 
ت المحكمة النزاع، وبيذه الوسيمة يضمن المؤلف وقف تداول المصنف وحجبو عن الجميور، فإذا ما قرر 

 إتالف المصنف نّفذ قرارىا بإتالفو.
( من قانون حماية حقوق المؤلف السوري إلى أّنو يجوز لممحكمة المطروح أماميا 45وقد ذىبت المادة )

أصل النزاع بناء عمى طمب المؤلف، أو من يقوم مقامو أن تأمر بإتالف نسخ المصنف أو صوره التي 
ي استعممت في نشره بشرط أال تكون صالحة لعمل آخر. وليا أن نشرت بوجو غير مشروع، والمواد الت

تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعميا غير صالحة لمعمل، وذلك كّمو عمى نفقة الطرف 
المسؤول. كما يجوز لممحكمة، إذا كان حّق المؤلف ينتيي بعد فترة تقّل عن سنتين ابتداء من تاريخ 

اإلخالل بحقوق المؤلف المنصوص عمييا في المواد الخاصة، أن تستعيض  صدور الحكم بشرط عدم
عن الحكم بتثبت الحجز التحفظي عمى ىذه األشياء وفاء لما تقضي بو لممؤلف من تعويضات بالحكم أو 

 باإلتالف أو تغيير المعالم.
ىا بطريقة غير لممحكمة توقيع الحجز عمى اإليرادات الناتجة عن المصنفات التي تّم نشر  كما يمكن

مشروعة ريثما ينتيي النظر في الدعوى، كما أّنو يجوز توقيع الحجز عمى اإليرادات الناتجة عن استغالل 
المصنفات والمقطوعات الموسيقية بواسطة األداء العمني، إذا تّم ىذا االستغالل بطريقة غير مشروعة، 

، ومن ثم توقيع الحجز عمييا، وذلك حيث يعود لمجيات القضائية أو اإلدارية حصر ىذه اإليرادات
لمطبيعة غير الممموسة أو المادية لمثل ىذه المصنفات، حيث ال يكون لو شكل ممموس، ولكن إذا ما تّم 
تثبيت مثل ىذا األداء عمى أشرطة صوتية، فإّن ىذا التسجيل يجعل األداء ممموسًا، وتصبح مثل ىذه 

 .8التسجيالت محاًل لمحجز أيضًا 
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ر بالذكر أّن اإليقاع أو األداء الذي ال تشممو الحماية ال يكون إيراده محاًل لتوقيع الحجز عميو، ومن الجدي
كالعرض أو األداء الذي يتّم في اجتماع عائمي. إذ ال يجوز لممؤلف طمب إيقاع الحجز عمى اإليرادات 

 الناتجة، ألّنو لم يترتب عميو أصاًل أية إيرادات.
 

 الموضوعية لحماية حّق المؤلف:: الوسائل اً ثاني
 

تمعب الوسائل الوقائية دورًا وقائيًا، غايتيا الوقاية من االعتداءات، ولكن ىذه الوسائل ال توفر حماية 
موضوعية مباشرة ليذا الحق، لذلك، وضع الُمشّرع إلى جانب الوسائل الوقائية لمحماية، وسائل موضوعية 

عمى حّق المؤلف عن طريق توقيع الجزاءات المدنية، والجنائية لمحماية التي تيدف إلى ردع المعتدي 
 عميو.

 
 :مؤلفالالوسائل المدنية لحماية حّق أ. 

عندما يحصل اعتداء عمى حّق المؤلف بشكل عام والحّق األدبي بشكل خاص، فإّن ىناك مسؤولية تقع 
ّن ىذه المسؤولية يشترط أن يتوافـر فييا ما يجب  أن يتوافر في المسؤولية طبقًا عمى عاتق المعتدي، وا 

 لمقواعد العامة )عقـدية أم تقصيرية( خطأ وضرر وعالقة سببية بينيا.
ويعّرف الخطأ بأّنو إخالل الشخص بالتزام قانوني مع إدراكو ليذا اإلخالل، والخطأ في المسؤولية العقدية  

من أركان المسؤولية العقدية فيو  . أما بالنسبة لمضرر الذي يشكل الركن الثاني9ىو إخالل بالتزام عقدي
، وطبقًا لمقواعد العامة يمتزم 10كّل ما يصيب الشخص في حّق من حقوقو أو في مصمحة مشروعة لو

 12المدعي )المؤلف( بإثبات الضرر الذي لحّق بو. وقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية في حكم ليا في 
م رضائو عن التعديالت التي أدخميا الناشر، حتى إلى أّنو ُيكتفى من المؤلف أن ُيظير عد 1867/  8/ 

. أما بالنسبة لعالقة السببية وىي الركن الثالث في 11يمكنو الحصول عمى التعويض دون إثبات الضرر
المسؤولية المدنية، فيجب لقيام ىذه المسؤولية أن تقوم عالقة السببية المباشرة بيـن الخطـأ والضرر، وعند 
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لف بأّن حّقو األدبي قد تعرض لالعتداء، وأراد أن يسمك الطريق المدني، فيحّق لو تولد القناعة لدى المؤ 
 أن يطمب إما التنفيذ العيني )أواًل(، أو طمب التعويض )ثانيًا(.

  :_ التنفيذ العيني1
ُيعّد التنفيذ العيني من الوسائل التي أعطاىا الُمشّرع لممؤلف من أجل إصالح الضرر الذي أصابو. فإذا 
قام شخص ما سواًء أكان الناشر المتعاقد مع المؤلف أو أّي شخص آخر باالعتداء عمى أّي حّق من 
حقوق المؤلف، كحذف فقرات معينة من المصنف، أو نشره دون اإلشارة إلى اسم مؤلفو...، فيمكن 

األصمية، لمقضاء في مثل ىذه الحاالت أن يمزمو بوضع الفقرات المحذوفة حتى يعود المصنف إلى حالتو 
أو أن يضع اسم المؤلف عمى مصنفو كدليل عمى أبوتو لممصنف، ويمكن لممحكمة في الحالة األخيرة أن 
تحكم عمى الناشر بسحب المصنف من التداول حتى الموعد المحدد لمنشر، أو إلزامو بنشر المصنف في 

اسبة التي اختارىا الحال إذا كان قد تباطأ في إظياره بيدف تفويت فرصة عرضو في المحظة المن
المؤلف. كما يمكن لممحكمة أن تأمر بإتالف المصنف إذا كان خطأ الناشر فادحًا وخطيرًا، بحيث يجعل 
من الصعب عمى المحكمة أن تعيد المصنف إلى حالتو األولى، وذلك ألّن المصنف في ىذه الحالة 

مجأ المحكمة لإلكراه المالي إللزام يصبح مشوىًا وال يعبر عن أفكار المؤلف. كما أّنو من الممكن أن ت
المعتدي عمى التنفيذ العيني، كإلزام الناشر مثاًل بإضافة فقرات معينة تّم حذفيا من المصنف خالل فترات 
معينة، وااللتزام بدفع غرامة محددة عن كّل فترة تمّر دون تنفيٍذ ليذا االلتزام. فإذا قام المّدعى عميو بالتنفيذ 

مك الغرامة أو تخفيضيا، كما أّنو يجوز لممحكمة عكس ذلك أن تزيد مقدار الغرامة إذا يجوز الرجوع عن ت
 . 12كان المّدعى عميو مصّرًا عمى عدم التنفيذ

 :_ التعويض2
الحكم بالتنفيذ العيني إلصالح الضرر الواقع عمى المؤلف قد ال يكون ممكنًا في بعض األحيان، وذلك 

كان المصنف محل االعتداء قد انتشر وتناقمتو أيدي الجميور،  لتعذر إصالح ىذا الضرر، كما لو
وأصبح من الصعب الحكم بإتالف نسخو أو إضافة أجزاء إليو. ففي ىذه الحالة ال تجد المحكمة بّدًا من 

 .13التعويض، آخذًة في اعتبارىا األضرار المادية واألدبية التي لحقت بالمؤلف
السيل عمى المحكمة أن تقّدر التعويض عن الضرر المادي، فإّنو  وتجدر اإلشارة إلى أّنو إذا كان من 

من الصعب عمييا أن تقّدر التعويض عن الضرر األدبي. إذ يصعب عمييا تحديد التعويض بصورة دقيقة 
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عن الضرر األدبي الناتج عن االعتداء عمى حقوق المؤلف األدبية، نظرًا لما تتسم بو ىذه الحقوق من 
 .14موس خاص بسمعة المؤلف واعتبارهطابع شخصي غير مم

لذلك فإّن المحكمة قد تحكم بتعويض يقوم عمى اقتناعيا بمزاعم المؤلف فيما لحقو من ضرر أدبي. وقد  
يكون ما أبداه المؤلف من مزاعم يكّون ضررًا أدبيًا حقيقيًا ال مبالغة فيو من جانبو، ولكن وضوح جانب 

عمى حدة يظّل مبيمًا. وقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية في  الحقيقة بالنسبة لممحكمة في كّل حالة
إلى أّن الحكم الذي ألزم صاحب المكتبة بالتعويض نتيجة ما  1961كانون الثاني 31حكميا الصادر في 

أنشأه من خمط حول شخصية المؤلف قد أصاب الحقيقة، ألّن ذلك الخمط يشمل اعتداًء عمى الحّق األدبي 
ت المحكمة سمطتيا التقديرية في تحديد مبمغ جزافي لمتعويض عن األضرار األدبية لممؤلف. وقد استعمم

. وأخيرًا قد تضيف المحكمة إلى مبمغ التعويض المحكوم 15التي وقعت عمى المؤلف مستيدفًة حّقو األدبي
فرض بو الحكم بنشر قرار الحكم في جريدة أو مجمة أو أكثر عمى نفقة المعتدي، كما أّنيا تستطيع أن ت

لزام المعتدي نشر الحكم  غرامة تيديدية عمى المعتدي عن كّل يوم تأخير في نشر الحكم في الصحف، وا 
في الصحف والمجالت، وخاصة الصحيفة التي ُنشر فييا، مما يؤدي إلى جبر الضرر بشكل يكون 

 .16شاماًل لكّل من وصل إلى عممو المساس بسمعة المؤلف
 

 حّق المؤلف:الوسائل الجزائية لحماية ب. 
نظرًا لما يمثمو الحّق األدبي من أثر كبير في حياة المؤلف وبعد وفاتو، فقد حرصت التشريعات عمى 

نما نّصت عمى وسائل حماية جزائية  ، وُتعّد 17كفالة حماية ىذا الحّق ليس فقط بوسائل الحماية المدنية، وا 
ائية عمى كّل من يعتدي عمى حقوق المؤلف ىذه الوسائل مكممة لمحماية المدنية، ألّن تقرير عقوبات جز 

من شأنو أن يكفل حماية فعالة ليذه الحقوق، يكون تأثيرىا أقوى من العقوبة المدنية التي تقوم عمى 
التعويض المالي، فالمعـتدي يمكن أن يتياون في اعتدائو إذا ما عمم مقدمًا أّن النتيجة ستكون دفع مبمغ 

ن ىناك عقوبة جزائية فإّن المؤلف عن طريق دعوى التقميد يستطيع أن من النقود لممؤلف، أما حين يكو 
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. 18يضع حّدًا سريعًا لالعتداءات التي قد تصيب المصـنف، وأن يقيم عائقًا كبيرًا أمام محاوالت المعتدي
 وتقتضي دراسة الحماية الجزائية لحّق المؤلف العرض لجريمة التقميد.

داء عمى حّق المؤلف تمك الجريمة التي ترتكب عمى حّق المؤلف وتعني جريمة التقميد في مجال االعت
 .19بتقميد المصنفات األدبية أو الفنية أو العممية

وبالرغم من أّن معظم قوانين حّق المؤلف لم تعّرف جريمة التقميد، إال أنيا حددت األفعال التي تكّون  
عمى حقوق المؤلف المنصوص عمييا في جريمة التقميد، فحدد بعضيا ىذه األفعال بأّنيا االعتداءات 

موادىا، وكذلك بيع المصنفات المقمدة، أو إدخاليا إلى أراضي الدولة، وكذلك التقميد الذي يتّم داخل إقميم 
. أما في الفقو فقد عّرف بعض الفقو بأّنيا: نقل مصنف لم يسقط في 20الدولة لممصنفات المنشورة خارجيا
. وعمى أي حال فإّن جريمة التقميد ال تختمف في مضمونيا عن الجرائم 21الممك العام من غير إذن مؤلفو

 المنصوص عمييا في قوانين العقوبات، ويستمزم لتوافرىا وجود ركن مادي، وآخر معنوي.
ويتحقق الركن المادي لجريمة التقميد بقيام المعتدي مثاًل بإذاعة المصنف دون موافقة المؤلف، أو إدخال 

ن الشـكل أو المضمون المذين ارتضاىما المؤلف دون الحصول عمى إذن منو أومن تعديالت تحـرفو عـ
. ويدخل في ىذا الصدد سرقة التأليف لمؤلف، كسرقة األفكار، أو القيام بانتزاع أفكار عّدة من 22خمفائو

جيات عديدة من مصنف، وضّميا إلى بعضيا كما ىي دون إشارة إلى أصحابيا، ليسندىا من يدعي أّنو 
 .23فيا إلى نفسو مدعيًا اإلبداعأل

كما يدخل في نطاق التجريم أيضًا، بيع مصنف ُمقمد في إقميم الدولة، أو القيام بإدخال المصنف المقّمد 
إلى إقميم الدولة، ىذا وال يشترط في ىذه الحالة أن يكون الشخص قد شارك في التقميد، بل يكفي مجّرد 

 .24العمم بالتقميد البيع أو اإلدخال إلى إقميم الدولة مع
وتجدر اإلشارة إلى أّنو يجب لتوافر الركن المادي لجريمة التقميد، أن يكون االعتداء قد وقع عمى 
مصنفات واجبة الحماية في القوانين التي تحمي المصنفات، أي أن يكون المصنف مشمواًل بالحماية طبقًا 

 .25لمقانون

                                                        
 . 427ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 18

 .427مرجع سابق، ص  ،نواف كنعان - 19
  .من قانون حماية الممكية الفكرية المصري (181والمادة )  ،من قانون حماية حقوق المؤلف السوري (40المادة )  انظر - 20

 .177ص  ،مرجع سابق ،الحماية المقررة لحقوق المؤلفين األدبية ،عبد اهلل مبروك النجار - 21
 . 256 ،ص ،مرجع سابق ،رية والتطبيقحماية حقوق المؤلف بين النظ ،تركي صقر - 22
 .179و 178ص  ،مرجع سابق ،الحماية المقررة لحقوق المؤلفين األدبية ،عبد اهلل مبروك النجار - 23
 . 434ص  ،مرجع سابق ،الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن ،السنيوري - 24
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الركن المادي فقط، بل يمزم أيضًا توافر القصد الجنائي لدى  وال يكفي لقيام جريمة التقميد أن يتوافر فييا
المعتدي، وىو ما يسمى بالركن المعنوي لمجريمة، أي يجب أن يكون المعتدي عالمًا بتقميد المصنف 
ّن حسن النية ال ُيفترض في جريمة التقميد، وذلك عمى عكس القاعدة العامـة  وانتياكو حقوق المؤلف. وا 

القانون الجزائي، والتي تنّص عمى أّن المتيم بريء حتى تثبت إدانتو. ففي ميدان  المنصوص عمييا في
. فإذا ما قام 26حّق المؤلف تنقمب طرق اإلثبات، وُيعّد االجتياد بأّن عمى المّدعى عميو أن يثبت ُحسن نيتو

أقدم عميو، ففي مثل  المعتدي بإثبات أّن ما قام بارتكابو لم يكن بقصد التقميد، وأّنو كان حسن النية فيما
ىذه الحالة يكون قد نقض الركن األدبي، وأثبت حسن نيتو، وبالتالي ال تقوم جريمة التقميد. ولكن ليس 
ّنما البّد من الحكم عميو بالتعويض نتيجة  معنى ذلك أّنو ُيعفى نيائيًا من أّي التزام تجاه المؤلف، وا 

 .27الركن المادي من خمط في أذىان الناس األضرار التي ترتبت عمى عدم احتياطو، وما أثاره
. ومن ىذه العقوبات ما ىو أصمي يتّم 28وتختمف عقوبات جريمة التقميد، بحسب طبيعة وجسامة االعتداء

الحكم بو بمجرد توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة التقميد، وتتمثل ىذه العقوبات في الغرامة أو 
كمة في حال ارتكاب شخص ما لجريمة التقميد أن تحكم عميو إما الحبس أو كمييما، حيث تستطيع المح

بالغرامة أو الحبس أو بياتين العقوبتين معًا، وذلك حسب تقدير القاضي ووفقًا لجسامة االعتداء، ويالحظ 
 .29من مدد الحبس التي يستطيع القاضي أن يحكم بيا، أّن الُمشّرع قد اعتبر جريمة التقميد تشكل جنحة

كما أّنو من ىذه العقوبات أيضًا ما ىو تكميمي، يكّمل العقوبات األصمية، وتشمل إمكانية إغالق  
المنشآت التي استغميا المخالفون، أو شركاؤىم في ارتكاب فعميم لمّدة معينة أو نيائيًا، كما يجوز 

صمح إال ليذا لممحكمة أن تحكم بمصادرة جميع األدوات المخصصة لمنشر غير المشروع، والتي ال ت
النشر، كما يمكن لممحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر، وطبعًا يكون ذلك عمى نفقة 

. أما في حالة التكرار، فإّن عودة المعتدي إلى تكرار التقميد تدل عمـى خطـورة النقل الذي 30المحكوم عميو

                                                                                                                                                                            
 .181ص  ،مرجع سابق ،الحماية المقررة لحقوق المؤلفين األدبية ،عبد اهلل مبروك النجار - 25

 .321ص  ،مرجع سابق ،الممكية األدبية والفنية والحقوق المجاورة ،نعيم مغبغب - 26

 .257ص  ،مرجع سابق ،حماية حقوق المؤلف بين النظرية والتطبيق ،تركي صقر - 27

 .534ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،نواف كنعان - 28

، التي حددت مدة الحبس من ثالثة أشير إلى سنتين، والغرامة بمبمغ 2001من قانون حماية حقوق المؤلف السوري لعام  (40المادة )  انظر - 29
  ال يقل عن مئة ألف ليرة سورية.

 .من قانون حماية حقوق المؤلف السوري (42المادة )  - 30
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نجد أّن الُمشّرع يشّدد العقوبة في ىذه الحالة . لذلك 31قام بو، كما تدل عمى رغبة متأصمة في االعتداء
 .32أماًل في ردع المعتدي الذي لم تردعو العقوبات األولى

ولكن عمى أّي حال بالرغم من كّل العقوبات التي تفرضيا القوانين الحديثة، والتدابير التي تتخذىا الدول 
عقوبات والتدابير في ردع المعتدين عمى ضد المقمدين، يبقى الوازع الديني واألخالقي أقوى من كّل ىذه ال

 . 33حقوق المؤلف
بالغرامة و ثة أشير إلى سنتين الالحبس من ث بعقوبة قانون العقوبات السوري من (712)المادة ونّصت 

من وضع بنية الغش اسمًا مغتصبًا عمى أثر  كلّ عمى أو بإحدى ىاتين العقوبتين  ،ل.س 500-50من 
د إمضاء المؤلف أو اإلشارة التي يستعمميا بقصد من قمّ  كلّ بيذه العقوبات . ويعاقب أيضًا أدبي أو فني

عقوبات سوري بالعقوبات نفسيا عمى (713) ت المادة. كما نصّ غش المشتري أو بجني ربح غير مشروع
ن بالغرامة م( 714) المادةنّصت و . أو لم يصبح ،أو فنيًا سواء أصبح ممكًا لمعموم من قّمد أثرًا أدبيًا، كلّ 
بحقوق الممكية األدبية المساس من أتى عماًل من شأنو  كلّ عمى ل.س وبالحبس حتى سنة ( 25-250)

أو  ،أو باإليجار ،أو التيذيب ،أو الترجمة ،أو بالنقل ،إما بالطبع ،والفنية المضمونة بالقوانين والمعاىدات
الجرائم . و أو اإللقاء ،أو التالوة ،أو العزف ،أو بالتمثيل ،أو النقل لفني آخر ،أو بالتكيف ،اإلسياب
ىنالك جريمة بحّق الناشر الذي لم يودع خمس نسخ و  .ك بحّق المعتدي عمى حقوق المؤلفحر  السابقة تُ 

حيث يعاقب الناشر دون اإلخالل بوجوب إيداع النسخ، وال يترتب عمى  ،من المصنف إلى دار الكتب
 .ىا قانون حماية الممكيةيقرّ  عدم إيداع المصنفات اإلخالل بحّق المؤلف التي

ة الحماية تبدأ مدّ  ة، وقد اعتمدت قاعدة عامة في بمدان كثيرة، وىي أنّ حماية حّق المؤلف محدودة المدّ و 
وتنتيي بعد مرور خمسين سنة عمى وفاة المؤلف، وقد أخذ الُمشّرع السوري  ،من تاريخ ابتكار المصنف

الحّق المعطى لممبتكر  عمى أنّ  1924/ لعام 2358القرار // من 143ت المادة /نصّ حيث  ،بيذه القاعدة
يا، وتمدد إلى خمسين سنة تبقى ىذه الحماية طيمة مدى حياة المؤلف كمّ و  ،وحده دون غيره بمجرد ابتكاره

وىنالك حاالت استثنائية لنوع معين من المصنفات مثل  .بعد وفاتو لممنتقل إلييم ىذا الحّق من بعده
/ سنة تبدأ من تاريخ 15ة الحماية /بحيث تصبح مدّ  ،والمصنفات السمعية والبصرية ،يةالصور الفوتوغراف
 .أول نشر لممصنف

                                                        

 .258ص  ،مرجع سابق ،طبيقحماية حقوق المؤلف بين النظرية والت ،تركي صقر - 31

  ت عمى مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.، والتي نصّ 2001من قانون حماية حقوق المؤلف السوري لعام  (41المادة )  - 32

 .439ص  ،مرجع سابق ،المؤلفحّق  ،مقال مشار إليو في نواف كنعان ،المؤلف في القوانين العربيةحّق  ،الحموجيحّق عبد الستار عبد ال- 33
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وال تشمل مصنفات المؤلفين األجانب إال في  ،وىذه الحماية ىي حماية وطنية، وال تمتد إلى خارج القطر
وىنالك معاىدات ثنائية  .ة بالمثلحالة المعاممة بالمثل، أو كانت الدولة طرفًا في المعاىدة تشترط المعامم

 .ومتعددة األطراف من ىذا النوع
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