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 المقدمة 

 الملكية الفكرية هى عبارة عن "خالصة المعلومات المعرفية النافعة للجنس البشرى"

"، أو معرفة نافعة هى "حصة فى ملكية معلومات نافعة، :والملكية الفكرية بمفهوم القانون الدولى

 مكاسب مادية ألصاحب تلك الحقوق.وكلمة نافعة هنا تعنى أنه يمكن استخدامها لتحقيق 

ويع وهو يعمل ذلك العقل فى تط وحباه بنعمة العقل عن سائر المخلوقات، فقد خلق هللا اإلنسان،

، برغم ضعفه البدنى بالمقارنة ، وهو كان ومازال األقوىالطبيعة للحفاظ على حياته واستمرارها

فإن اإلنسان  ولذلك ،، وذلك بفضل تميزه بالعقلبقسوة الطبيعة والكثير من المخلوقات األخرى

 .وحاجاته الضرورية دون سائر المخلوقات يحركه عقله،

وهما من  لحاجة محركان رئيسيان للمواهب واإلبداعات البشرية،وهذان العنصران العقل وا

وتطوير الوسائل التى  العناصر األساسية لدفعه فى طريق االبتكارات واإلبداعات واالختراعات،

، وهو ما أسهم بشكل جذرى فى انتقال اإلنسان وتطويره لوسائل تمكنه من االستمرار فى حياته

 .ى العصر المذهل الذى نعيشه اآلن فى القرن الحادى والعشرينمن العصر الحجرى إل حياته،

واختراع وسائل االتصاالت الحديثة من محطات  ،أن التطورات المذهلة التى يشهدها العالم حاليا  

إلرسال البرامج والمعلومات عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة عبر  أقمار صناعية،

مما قرب المسافات بين  وظهور علوم تكنولوجيا المعلومات، نترنت،، واإلاألقمار الصناعية

وأصبح االكتشاف أو االختراع أو اإلبداع العلمى فى  ،الشعوب فتعرفت أكثر على عادات بعضها

فى أسرع وقت،  وإتاحة استخدام الكمبيوتر واإلنترنت  يعرف على مستوى العالم، دولة معينة،

كل هذا نقل التكنولوجيات المتطورة من الدول الصناعية الغنية إلى الدول  . وترتب علىللعالم كله

، وبدأت الشركات والدول المتقدمة فى منح تراخيص اإلنتاج واستخدام اختراعاتها النامية الفقيرة

وتقديم الخدمات المتطورة، ليس فقط داخل دولها، ولكن أيضا  فى الدول النامية، وعلى هذا كان 

الفكرية علي أنها الحقوق  يعرف الملكية اية حقوق تلك الشركات والمؤسسات والدولالبد من حم

لألعمال اإلبداعية مثل  التي يمنحها المجتمع إلى األفراد أو المنظمات بصورة رئيسية

االختراعات واألعمال األدبية والفنية والرموز و ويمكنتعريفها علي أنها الحقوق التي يمنحها 

لألعمال اإلبداعية مثل االختراعات واألعمال  فراد أو المنظمات بصورة رئيسيةالمجتمع إلى األ

والصور والتصميمات. فهي تعطي المبدع الحق في منع  األدبية والفنية والرموز واألسماء
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استعماال غير مصرح به لمدة محدودة من الوقت. والملكية الفكرية  اآلخرين من استعمال إبداعاته

 لمؤلف والحقوق المجاورة.تنقسم إلى حقوق ا

( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص على الحق في 27وترد هذه الحقوق في المادة )

االستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو األدبي أو الفني 

 إلى مؤلفه

ت وليدة هذا العصر بل إنها قديمة؛ حيث يعتقد حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف ليس

أن شمال إيطاليا في عصر النهضة هو مهد نظام الملكية الفكرية، وجاءت أول محاولة نظامية 

م ونص على منح 1474لحماية اإلختراعات بنوع من البراءة في قانون صدر في البندقية سنة 

عالم خالل ذلك القرن بفضل إختراع حق إستئثاري للفرد، ونشأ أول نظام لحق المؤلف في ال

م، وقد برز في نهاية القرن التاسع 1440األحرف المطبعية المنفصلة واآللة الطابعة حوالي سنة 

عشر أساليب وظواهر عديدة، كتطور حركة الصناعة ونمو واتساع شبكات السكك الحديدية 

اية حقوق المؤلف نتيجة واستثمار رؤوس األموال، ونمو التجارة من هنا كان من الضروري حم

 ازدياد ظاهرة تقليد وسرقة الكتب وانتشارها في أوروبا.

م أبرمت في باريس اتفاقية من قبل اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية دعيت 1883ففي عام 

م أبرمت في مدريد بإسبانيا اتفاقية لقمع بيانات تصدير السلع 1891وفي عام  )اتفاقية باريس(.

 (.لمضللة دعيت )اتفاقية مدريدالزائفة وا

أما في العالم العربي لم تظهر إال حديثا ، فقد كان أول قانون حق المؤلف عرفته البالد العربية هو 

 م1910قانون حق التأليف العثماني الصادر عام 

لذلك من الضروري الوقوف على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له لمعرفة ما تحويه من 

وأثر التكنولوجيا الحديثة على تلك الحقوق؛ حيث تنوع المصادر وطرق   دالالت ومفاهيم،

الوصول للمعلومات، كذلك تنوع وسائل النشر المختلفة فلم تقتصر على المواد المطبوعة بالطرق 

لورقية(، بل تخطى هذا وأصبح هناك ما يعرف بالنشر اإللكتروني، حتى وصلت إلى التقليدية )ا

النشر على اإلنترنت في العصر الحالي، أو ما يعرف بالملكية الفكرية الرقمية، أو الملكية الفكرية 

 .IP Digital worksللمصنفات الرقمية 
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  :ماهية الملكية الفكرية

فقد عرفها الكثيرين منها منظمة التجارة العالمية فتعرف حقوق الملكية الفكرية "على أنها الحقوق 

التي تعطى للبشر على منتجات إبداعاتهم الذهنية"وقد عرفها المركز المصري للملكية الفكرية 

فكار التي وتكنولوجيا المعلومات "على أنها كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن اإلنساني، فهي األ

تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثل في اإلبداعات الفكرية والعقلية، 

واالبتكارات مثل االختراعات والعالمات والرسوم والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاملة 

شير إلى والسالالت النباتية وحقوق المؤلفين"، لذا هذا المصطلح قانونيا في المقام األول، فهو ي

أشكال مختلفة للملكية الفكرية والتي صنفتها المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية 

 وهي كالتالي: (WIPO)الويبو 

 Copyright and Neighboring Rightsحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

  Trade Marksالعالمات التجـارية

 Geographical Indicationsالمؤشرات الجغرافية 

 Industrial Designsالتصاميم الصناعية 

 Patentsبراءات اإلختراع 

 Layout-Designالتصميمات التخطيطية )الرسومات الطبوغرافية( للدوائر المتكاملة 

(Topographies) of Integrated Circuits 

  Protection of undisclosed informationحماية المعلومات الغير مفصح عنها

 Control of Anti-Competitiveالممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقديةمكافحة 

Practices in Contractual Licenses 

ليشمل البرمجيات، سواء أكانت بلغة TRIPS وقد امتد التعريف وذلك حسب اتفاقية تريبس 

د البيانات وفقا اآللة، إضافة إلى قواعد المعلومات، وتحمي هذه الحقوق برامج الحاسب، وقواع

 لحق المؤلف طيلة حياته وبعد وفاته وهذه الحقوق تشمل التالي:
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 :أوالً: الحقوق المعنوية

وهي أن تنسب الفكرة االبتكارية إلى الشخص المبتكر، وله الحق في الكشف عنها للكافة، إذن هو 

بالمؤلف وال  مرتبط بالشخص المبتكر، ونطاقه الزمني حق دائم، وهي من الحقوق المرتبطة

 تخضع للتصرف القانوني، ويمكن إجمالها في اآلتي:

 الحق في أن ينسب إليه مصنفه، وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة. ▪

 الحق في تقرير نشر مصنفه، وفي تعييه طريقة النشر. ▪

الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير، أو التنقيح، أو الحذف، أو  ▪

 اإلضافة.

لحق في دفع أى اعتداء على مصنفه، ومنعه من التشويه، أو التحريف، أو أى تعديل ا ▪

 أخر عليه، أو المساس به.

 الحق في سحب مصنفه من التداول إذا كانت هناك الحاجة لذلك. ▪

 :ثانياً: الحقوق المادية

واإلبداعي، فهو حق هي االستغالل المادي، وتتمثل في اإلفادة ماليا  من اإلنتاج الفكري 

مؤقت، ويجوز لصحابه التصرف به كيفما يشاء؛ حيث لمؤلفه الحق في استغالل مصنفه بأي 

 طريقة، ويمكن إجماله في التالي:

الحق في استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة، بما  ▪

 لرقمي اإللكتروني.في ذلك التصوير الفوتوغرافي، أو السينمائي، أو التسجيل ا

الحق في ترجمة المصنف إلى لغة أخرى، أو اقتباسه، أو توزيعه موسيقيا، أو إجراء  ▪

 تعديل عليها.

 الحق في التأجير التجاري للنسخة األصلية من المصنف، أو نسخة إلى الجمهور. ▪

 الحق في توزيع المصنف، أو نسخه عن طريق البيع، أو أى تصرف آخر. ▪

خ من المصنف، وإن كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق في استيراد نس ▪

 الحق نفسه.

الحق في نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التالوة، أو اإللقاء، أو العرض، أو  ▪

 التمثيل، أو النشر اإلذاعي أو أى وسيلة أخرى كانت. 
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بها األشخاص  ويمكن تعريف حقوق الملكية الفكرية بشكل عام "على أنها الحقوق التي يتمتع

 لالنتفاع الحصري من نتاج أفكارهم لفترة محددة من الزمن".

 :تنقسم الملكية الفكرية الى قسمين

الملكية الفكرية  الصناعية و هى ثمرة النشاط االبداعى للفرد فى مجال الصناعة و  .1

التجارة فهى تعطى لصاحبها سلطة مباشرة على إبتكاره للتصرف فيه بحرية و إمكانية 

مواجهة الغير بها مثال ذلك يراءات اإلختراعات و العالمات التجارية و الرسوم و 

 لجغرافية النماذج الصناعية و البيانات ا

 الملكية الفكرية االديبة و الفنية .2

لقد تضمنت التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بعض المبادئ العامة التي تحكم حق المؤلف 

يمكن أجازها في أن الذي تنص القوانين على الحماية هو تعبير المؤلف عن فكرته وليس الفكرة 

ملموس سواء كان ذلك الشكل كتابة أو رسما  أو ذاتها وذلك حين يتم التعبير عن الفكرة بشكل 

صوتيا  نحتا  أو غير ذلك من األشكال الثابتة .أن حماية الفكرة تقع في نطاق تحكمه   تعبيرا

القوانين المتعلقة بالبراءات أو غيرها ،وان المصنف المطلوب حمايته ليس بالضرورة ال أن 

ية أمر مستقل عن مستوى النوعية أو قيمة يكون قد تم نشره بالبادي العامة أيضا أن الحما

المصنف أو قرضه . وأن حق المؤلف هو حقه في احترام إبداعه الفكري األصيل والحصول على 

 د منه ائع

ومن المبادي العامة ايضا  أن الحماية تطبق على حق المؤلف على اقل طول مدة حياته والفترة     

القومية في تحديد المدة التي تستمر فيها الحماية بعد  المحددة بعد وفاته وقد اختلفت التشريعات

وفاته لمدة خمسين سنة وبعد وفاته إال انه خصصت بعض المصنفات وجعل حق المؤلف خمسة 

تبداء من تاريخ النشر. ومن المبادئ العامة أيضا  أنه بعد إنتها مدة الحماية يصير   وعشرين سنة

 المصنف ملكا  عاما  

 األدبية : وقد شملت الحقوق 

 كشف الصنف للجمهور  أوالً:

 نسبة مصنفه لنفسه ونسبة اسم مصنفه متى ما كان استعمل ذلك المصنف. ثانياً:

 يمكن تقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار. ثالثاً:
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 االعتراض على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو ألي مصنف آخر مشتق منه. رابعاً:

سحب مصنفه من التداول إذا كان ذلك ال يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات  خامساً: 

 فكرية بشرط أن يحدد األطراف المعنية آلتي تضررت من جراء تصرفه ذلك.

نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور  أوالً: 

 عن طريق البيع أو اإليجار إن التسليف على أساس تجارى.

 للمصنف.   العلني   التمثيل واألداء ثانياً:

 إيصال المصنف للجمهور بوساطة السلك الذي يشتمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي :ثالثاً 

 مادة ناقلة.

خرى.  الترجمة إلى لغا ت رابعاً:  ََ ََ  أَ

 االقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف. خامساً:

عرض المصنف علنا  والسماع باى أفعال أخرى وذلك بهدف االستغالل التجاري  ادساً:س

 للمصنف بوسطة الوسائل المتوفرة أو أي وسائل أخرى تكون معلومة.

هذه الحقوق قد تضمنتها االتفاقيات الدولية المختلفة من اتفاقيات برن ومما يجدر ذكره أن 

م وفي بروكسل  1928   م وفى روما 1914م وفال برن  1908م وفى برلين  1896السنة 

م  1979والتعديل الذي جرى عليها   م  1971م وفي باريس  1967م وفي استكهولم 1948

  مبادىء هامة تتعلق بالحماية.وتمخضت هذه التعديالت المختلفة عن ثالثة 

مبدأ المعاملة الوطنية وهو أن يحظى المؤلف بالحماية بنفسها التي يجدها في البلد   المبدأ األول: 

 الذي نشأت فيه هذه الحقوق وفى البلدان األخرى الموقعة على االتفاقية.

روطة باتخاذ أي إجراء مبدأ الحماية التلقائية ويعنى أال تكون هذه الحماية مش المبدأ الثاني:

 شكلي. 

في بلد   مبدأ استغالل الحماية وهى إن الحماية ال تتوقف على الحماية الممنوحة  المبدأ الثالث:

الممنوحة أطول من الحد األدنى المنصوص عليه في   المنشأ إال في حالة إذا كانت مدة الحماية

 المنشأ.   بلد االتفاقية جاز رفض الحماية الدولية عند أنتها مدتها في
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  :الملكية الفكرية للمصنفات اإللكترونية

من خالل تنوع طرق النشر المختلفة وتطورها؛ مرت عملية النشر بمراحل مختلفة 

، إلى النشر على الخط المباشر، وصوال  إلى النشر CDsمرورا  بالنشر على األقراص المدمجة 

، فأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع قوانين وتشريعات  Electronic publishingاإللكتروني

سواء أكان ذلك عن طريق التعديل أو الحذف أو النسخ ... الخ، وقد  تحمي تلك المواد من العبث

تطورت تلك الحقوق حتى وصلت إلى ما يعرف اآلن بحماية الملكية الفكرية على اإلنترنت؛ حيث 

بوصفها   المقصود بها من الناحية التاريخية حماية أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت )المادية(

ات، أما في بيئة أو مجال اإلنترنت فتتعلق بأسماء نطاقات، أو مواقع معدات ووسائل تقنية المعلوم

(، وبمحتوى المواقع من مواد النشر اإللكتروني نصوصا ، وصورا ، ومواد Domainsاإلنترنت )

 (.Multimediaسمعية ومرئية )الوسائط المتعددة 

ات، على أساس وقد تعاملت النظم والدراسات القانونية والتشريعية مع مصنفات المعلوم

تلك التي تنتمى إلى بيئة الكمبيوتر، وهو اتجاه عبرت عنه الدراسات الفرعية الخاصة بدراسة 

قانون الكمبيوتر في النظم المقارنة، وهذه المصنفات ابتداء من منتصف أوائل السبعينات إلى 

 : الوقت الحاضر، تتمثل في

 :Computer programs أوالً: برامج الحاسوب

فهي تعد من أول وأهم مصنفات المعلومات التي حظيت باهتمام كبير من حيث االعتراف 

بها وتوفير الحماية القانونية لها، والبرمحيات هي الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر والتي من 

دونها ال يكون هناك أي فائدة للمكونات المادية من األجهزة والوسائط، وهي تنقسم من الناحية 

ية إلى برمجيات التشغيل المنوط بها إتاحة عمل مكونات النظام معا وتوفير بيئة عمل التقن

البرمحيات التطبيقية، هذا من ناحية التقنية، أما من ناحية الدراسات التشريعية والقانونية، فقد أثير 

ميات، العديد من المفاهيم المتصلة بأنواع البرمجيات، أهمها برمحيات المصدر واآللة، والخوارز

فإن البرمجيات محل حماية TRIPSولغات البرمجة، وبرامج الترجمة، ووفق التفاقية تريبس 

سواء كانت بلغة اآللة، أو المصدر، ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق 

 شأنها في ذلك شأن التسجيالت الصوتية والمرئية. –المؤلف 
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 : Databasesثانياً: قواعد البيانات 

هي تجميع للبيانات يتوفر فيها عنصر االبتكار عبر جهد شخصي، يكون مخزنا بواسطة 

الكمبيوتر، ويمكن استرجاعه من خالله، والبيانات أو المعلومات المخزنة في الحاسبات بشكل 

مجرد ليست محل حماية كما بالنسبة للقوانين واألنظمة وقرارات القضاء ، والمراد بحماية قواعد 

هو االبتكار كما تعبر عنه االتفاقيات الدولية هذا الحقل، فتنص المادة رقم  –بوجه عام  –البيانات 

على أن "تتمع بالحماية البيانات المجمعة، أو المواد األخرى TRIPSمن اتفاقية تريبس  10/2

يب سواء كانت في شكل مقروء آليا ، أو أى شكل أخر إذا كانت تشكل خلقا  فكريا  نتيجة انتفاع وترت

على أنه "تتمتع  1996من االتفاقية العالمية للملكية الفكرية لسنة  5كما نصت المادة  –محتواها" 

مجموعات البيانات، او المواد األخرى بصفتها هذه أيا  كان شكلها إذا كانت ابتكارات فكرية بسبب 

نة في نظم الكمبيوتر لذا يفهم من خالل ذلك أن البيانات أو المعلومات المخز محتواها، أو ترتيبها"

ليست محل حماية، كما بالنسبة للقوانين واألنظمة وقرارات القضاء، لكنها متى ما أفرغت ضمن 

قاعدة بيانات وفق تصنيف معين وبآلية استرجاع معينة، وعندما تخضع لعملية معالجة تتيح ذلك، 

لوصف على جهد فإنها تتحول من مجرد بيانات إلى قاعدة معطيات، ينطوي انجازها بهذا ا

ابتكاري وإبداعي يتحتم الحماية، وكان االعتراف لقواعد البيانات بالحماية لم يتأت وليدا  إال من 

قواعد إرشادية وقرارا  1996ولمجلس أوروبا الذي وضع عام WIPOخالل جهد لمنظمة الويبو 

 يقضي على حماية قواعد البيانات ضمن حقوق المؤلف.

 :اإلنترنتالملكية الفكرية في بيئة 

لقد ساعدت الحرية الواسعة على اإلنترنت في سهولة إصدار أي فرد في أي مكان في 

العالم ألي موقع يسجل ويكتب فيه ما يشاء، وما يريد، وقد يهاجم أي شخص سواء كان فرد، أو 

مؤسسة رسمية ، أو غير رسمية وقد يصدر موقعا ينشر عليه مواد منقولة من أي مصدر أو 

ي جهة دون معرفة التأكد من مصدرها فاإلنترنت ينظر إليها على أنها طريقة اتصال مرسلة من أ

يمكن من خاللها إتاحة تبادل المعلومات ونقلها بكافة صورها وأشكالها المختلفة سواء أكانت 

مرئية، أو مسموعة ... الخ، وباعتبار أن تلك المعلومات ليس مجرد صفحات للمعلومات بل 

عمال والخدمات وغيرها من المجاالت األخرى، لذا نجد سهولة انتشار أماكن للتسوق ولأل

اإلنترنت ووسائل االتصال الحديثة قد ساهم في سرعة الوصول الحر للمعلومات، بحيث أصبح 

مفهوم ومدى الحماية المتوفرة لهذه المعلومات، موضوع اهتمام ونقاش وجدل للكثيرين في الوقت 

 الحالي، 
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اإللكتروني الحالي والمستمر، وبصفة خاصة ما أتاحته شبكة اإلنترنت من أما في ظل التطور 

إمكانية التواصل بين الحاسبات، أصبح مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئة اإلنترنت 

)الرقمية(، مثار تساؤل وجدل للكثيرين، وذلك بشأن تحديد المصنفات محل الحماية، واستقصاء 

ة االعتداءات والمخاطر التي تعترض هذه الحقوق، وتقييم ما إذا كانت الحماية الالزمة لمواجه

تقع ضمن تشريعات الملكية الفكرية، أو غيرها من التشريعات الكافية لتوفير الحماية لتلك 

الحقوق، أم أن هناك حاجة إلى تشريعات خاصة للمصنفات في بيئة اإلنترنت، ونحن حين نبحث 

 جاورة له في محيط تلك البيئة، فإنه يجدر بنا أن نتحدث عنفي حقوق المؤلف، والحقوق الم

أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء المؤلف نفسه، أو المرخص له، أو المتنازل إليه 

 (.من المؤلف عن حق االستغالل المالي )كليا  أو جزئيا  

وعن مستخدمي المصنفات الخاضعة للحماية مثل األفراد الذين يرغبون في استعمال تلك 

 المصنفات سواء لمنفعة شخصية، أو لزيادة المعرفة، أو إلنتاج أعمال أخرى.

وهذه المسائل ما تزال مثار جدل وبحث، وقد أدت هذه المشكالت الناجمة عن مستحدثات 

التطور التقني وظهور اإلنترنت إلى تسارع خطوات التعاون الدولي في مجال تنظيم تلك الحقوق 

والحقوق المجاورة، وذلك في محيط تلك الشبكة، أو المحيط الرقمي؛ حيث صدرت بعض 

، ثم تالها التنظيم الوارد في معاهدتا الويبو TRIPSفي اتفاقية التريبس النصوص المنظمة لذلك 

WIPO تحت مسمى "معاهدة الويبو 1996اللتان عرفتا باسم معاهدتا اإلنترنت الصادرتان عام ،

بشأن حق المؤلف"، و "معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي"، ولذلك فإن الصعوبات 

المرتبطة بالتقنيات الحديثة، أو باستخدام شبكة اإلنترنت تتجاوز الحلول المطروحة من العملية 

 خالل المعايير الدولية، ومن أمثلة تلك الصعوبات التي تواجه حقوق المؤلف ما يلي:

 بنظر المنازعات المتعلقة باالعتداء على حق المؤلف.تعدد واختالف الجهات المختصة  •

تعدد واختالف القوانين واجبة التطبيق على تلك النزاعات اعتمادا  على األماكن، أو  •

الدول التي تم فيها االعتداء من خالل النشر، أو إعادة النشر، أو االستغالل دون 

 ترخيص، أو دون موافقة المؤلف.

اءات مثل أعمال النسخ، والنشر، واإلتاحة، والتوزيع بدون القيام بالكثير من االعتد •

موافقة، أو تصريح صاحب الحق على أجهزة يملكها، أو أشخاص متفرقين ال يوجد بينهم 

 رابط سوى اإلنترنت.



 كلية طب االسنان
 جامعة االسكندرية

 

11 

 

في الحالة التي يرغب صاحب الحق )المؤلف( في مقاضاة المعتدين على المصنف محل  •

سوف يقاضي أشخاص كثيرين ومتفرقين ومختلفين الحماية، وحقوقه المرتبطه به، فإنه 

ومن مواطني دول كثيرة، وبالتالي فإنه يواجه صعوبات جامة وكثيرة مثل تعدد القوانين 

واجبه التطبيق، باإلضافة إلى مشكالت تحديد االختصاص القضائي، وارتفاع تكلفة 

 التقاضي من حيث الوقت والجهد.

 سع ومحل بحث هي التالية:ومن أبرز المسائل التي أثارت جدل وا

 :Domain names أوالً: أسماء مواقع وعناوين اإلنترنت

اسم الموقع أو النطاق هو عنوان إنترنت؛ حيث الهاتف له رقم معين، والعنوان البريدي 

له صندوق مميز ورمز منطقة مميز، ولإلنترنت أيضا  عنوان مميز مثل 

(www.almajidcenter.org ؛ حيث يتكون النطاق من أجزاء متعددة، الجزء األكثر أهمية)

وهو top-level    domainsومعروف من قبل المستخدمين هو ما يعرف باسم النطاق األعلى 

(، أما الجزء الثاني، وهو على يسار com, net, org, gov, eduالجزء األخير من العنوان )

أو الجزء المتوسط بين ثالثة أجزاء، فهو اسم أو رمز أو اختصار المؤسسة  اسم النطاق األعلى،

 ... الخ(.almajidcenter, arablawأو الشخص أو الجهة صاحبة الموقع مثال )

وقد زاد الصراع حول أسماء نطاقات اإلنترنت، وبناء شبكة اإلنترنت والجهات التي 

المسائل إثارة للجدل التنظيمي والقانوني في  تسيطر عليها، وستكون مسائل أسماء المواقع أكثر

الفترة القريبة القادمة، وقد حسم جانب من الجدل أخيرا  حول إضافة ميزات جديدة للميزات 

 ,BIZ, PRO(، وذلك بإقرار سبعة ميزات أخرى )com, edu, gov, netالمشهورة )

NAME, AERO, COOP, MUSEUM, INFO في (، وترجع مشكالت أسماء المواقع

بيئة اإلنترنت إلى استراتيجيات الشركات الكبرى، والتى قادت لواء معارضة توسيع أسماء 

النطاقات حماية ألسمائها التجارية، بل إنها تشكو في الوقت الحالي من صعوبة السيطرة على 

 شبكة اإلنترنت، تفاديا للوقوع كفريسة للمتوقعين الفضائيين  الذين يعتمدون على التوقعات لكسب

 األموال.

وتعمل شركات عالمية في مجال تسجيل المواقع، إضافة إلى خدمات االستضافة 

والتصميم، أما فيما يتعلق بالمواقع التي تنتهي باسم الدولة فهي تختص بها جهة واحدة إضافة إلى 

هيئة معينة في الدولة، لذلك فإن السنوات القليلة القادمة ستشهد نزاعات وحربا  بشأن سياسات 
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لتعامل مع عناوين المواقع على اإلنترنت، ولكن حتى اآلن ال توجد تشريعات شاملة لتنظيم ا

أسماء المواقع، ولكن كل ما أثارته من إشكاالت قانونية خاصة عندما يكون االسم مطابقا ، أو 

نظيمية طبعا إذا استثنيا القواعد التشريعية الت –مقاربا ، أو مشابها  السم تجاري، أو عالمة تجارية 

للخدمات التقنية على الخط والمعايير التي تقدمها وقواعد حماية المستخدم من مخاطر المحتوي 

 الضار.

 :ثانياً: النشر اإللكتروني )محتوى اإلنترنت(

على اعتبار أن اإلنترنت وسيلة لالتصال تتيح حرية تبادل ونقل المعلومات، أو البيانات 

أكانت مكتوبة، ومرئية، ومسموعة... الخ، كما أنها ليست فقط مجرد ونقلها بكافة صورها سواء 

صفحات للمعلومات، بل أصبحت مكانا  للتسوق ولألعمال والخدمات، وفضاء كبير غير منتاهي 

للصفحات، واألخبار والمعالجات والمؤلفات واألبحاث، والمواد كذلك هذا المحتوى يتضمن 

لبث المرئي والتسجيل الصوتي، لذلك أصبح هناك مجال اإلعالن التجاري والمادة المؤلفة وا

 للتساؤل حول مدى القدرة على حماية حقوق الملكية الفكرية على ما تتضمنه تلك المواقع.

حول محتوى الموقع ولكن اإلشكال يتعلق بمحتوى تلك المواقع؛ حيث ال يوجد إيثار 

سواء مصنفا  أو عنصرا  من عناصر الملكية الفكرية الذي يحظى بالحماية، أما ما ينشر على 

الموقع هو محل الحماية، فالمتاح على الموقع ليس نصوص فقط، ولكن هناك العالمات والرسوم 

ي مجال واألشكال، لذلك هذه اإلشكاليات ما تزال في مرحلة بحث وتقصي من قبل الخبراء ف

القانون والملكية الفكرية في العالم، ال سيما بعد شيوع التجارة اإللكترونية، وانجاز العديد من 

الدول القوانين التي تنظمها، باعتبار أن أحد تحديات التجارة اإللكترونية مسألة الملكية الفكرية، 

اليونسترال( قد وضعت إلى لجنة اإلشارة الدولية في هيئة األمم المتحدة )  ويمكننا اإلشارة

، لكن هذا المشروع لم يتعرض لمسائل الملكية 1996مشروع قانون للتجارة اإللكترونية عام 

 الفكرية المثارة في بيئة التجارة اإللكترونية.

أما بالنسبة للوسائط المتعددة فقد تنوعت على نحو كبير ومتنامي في محتوى مواقع 

ومات باستخدام أكثر من نوع من الوسائط مثل الصوت اإلنترنت، فالمقصود بها تمثيل المعل

والحركة والمؤثر، وما يميز هذا المصنف هو إمكانية المزج بين عدة عناصر في   والصورة

وقت واحد نص، صورة، صوت وتفاعلها معا ، عن طريق برنامج من برامج الكمبيوتر، ويتم 

الديسك، أو السي دي، ويتم توزيعا أو تسويقها تجاريا  عن طريق مواد مدعمة ماديا  أخرى مثل 
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إنزالها عن طريق خط االتصال بشبكة اإلنترنت، ويرى البعض أن تلك المصنفات محمية 

على اعتبار  –بموجب القواعد العامة لحماية المصنفات األدبية دون حاجة لوضع قواعد جديدة 

ير المتعددة، وبرنامج أن هناك تداخل في برنامج كمبيوتر يسمح بالتفاعل بين وسائل التعب

الكمبيوتر محل حماية أصال ، أو على اعتبار أنها بمفردها محل حماية باعتبار هذه المصنفات 

ال Copyright and digital dataأدبية، لذلك كان موضوع حق المؤلف والبيانات الرقمية 

ستوى الدولي يزال نطاق البحث والتقصي، ومع ذلك فقد أنجز في الوقت الحاضر، سواء على الم

أو الوطني من خالل اتفاقية المنظمة الدولية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة 

 إلى اإلنطالق نحو بناء نظام قانوني لحماية المحتوى الرقمي. 1996له عام 

 :إجراءات وطرق الحماية اآللية والقانونية لحقوق المؤلف في بيئة اإلنترنت )الرقمية(

ال شك فيه أن التقنيات الحديثة في بيئة اإلنترنت قد ساهمت بشكل كبير في سهوله اقتناء مما 

ونقل واختزال المعلومات واختراقها بالطرق المختلفة، ولقد أتاحت أيضا  الشبكة قدرا  هائال  من 

المعلومات والمصنفات الفنية واألدبية، وأصبح من السهل تسويق تلك المصنفات الرقمية عبر 

لشبكة، وقد ترتب على تلك اإلتاحة من خالل الشبكة نتائج تؤثر على المؤلفين بعضها إيجابي ا

 :واآلخر سلبي، فيما يتعلق بالجانب اإليجابي يتلخص في اآلتي

 سهولة نشر المصنفات وانخفاض التكلفة. •

أصبح من اليسير على المؤلف أن يقوم بنشر مصنفه الفني، أو األدبي بنفسه بدال  من  •

 اللجوء إلى دار نشر.

أتاحت الشبكة إمكانية توصيل العمل إلى الجمهور وتوزيعه بسرعة فائقة وبدقة، مما أدي  •

إلى إمكانية تسويقها بسعر رخيص، يقل بكاير عن السعر الذي تباع به المصنفات 

 التقليدية.

ن تكسير وقد أثرت التقنية الرقمية الحديثة على هوية وقيمة المعلومات، وأصبح من الممك

الحواجز األمنية التي تحميها في شكلها الرقمي الجديد، ويمكن تلخيص عناصر أمن المعلومات 

Information  في توفير العناصر التالية: 
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 Confidentiality /securityالسرية أو الموثوقية 

وهي تعني التأكد من أن المعلومات ال تُكشف وال يطلع عليها من قبل أشخاص غير 

 مخول لهم ذلك.

 Integrityالتكاملية وسالمة المحتوى 

وهي التأكد من أن المحتوى لم يتم العبث به، أي لم يدمر أي جزء من أجزائه في أي 

مرحلة عن طريق الدخول غير المشروع فيه من قبل العابثين الذين يقومون بالدخول للمحتوى 

 وتدميره كليا  أو جزئيا .

 Availabilityت أو الخدمة استمرارية توفير المعلوما

 أي البد التأكد من أن النظام المعلوماتي ال يزال مستمرا  في تقديم الخدمات.

 Non-repudiationعدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام به 

أي التأكد من أن من قام بأي تصرف مرتبط بالمعلومات البد التأكد من هذا التصرف 

 ابه إليه دون أن يستطيع إنكار قيامه بهذا التصرف.الذي قام به سيتم إنس

هذا ال يعنى عدم وجود نتائج سلبية حيث يترتب نشر المصنفات على اإلنترنت أن يواجه 

المؤلف صعوبات في حماية حقه، فالمشكلة الحقيقة تكمن في أن عصر تكنولوجيا المعلومات 

أفعال االعتداء على المصنفات عبر  تعجز القوانين الوطنية عن تنظيم أو تجريم ما يحدث من

الشبكة، ألن تلك األفعال ال تعرف حدودا  إقليمية إذ تتجاوز تلك الحدود، ونظرا  لعجز القوانين 

الوطنية عن توفير الحماية، نجد قيام األشخاص أنفسهم بابتداع طرق ألية خاصة لحماية 

وتنقسم تلك الطرق، أو الوسائل  ،Private orderingمصنفاتهم، ويطلق عليها الحماية الخاصة 

 التكنولوجية إلى نوعين:

 Technological measuresالنوع األول: التدابير التكنولوجية 

وهي تهدف إلى إعاقة الحصول على المصنف واالستفادة منه إال لمن يحمل ترخيصا  من 

 صاحب الحق نفسه ومن تلك األساليب والتقنيات التالي:
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 Digital object identifier (DOI) المواد الرقميةأوالً: معرف 

عبارة عن توفر الحماية من خالل رقم ثابت لكل مادة رقمية، وتحديد البيانات الميتاداتا، 

، ونظام الميتاداتا، وباستخدام هذا handle systemوبذلك فهو يعتمد على تطبيق كل من نظام 

، URLالنظام يمكن الوصول إلى الوثائق المتاحة على الشبكة حتى في حالة تغير عنوان الموقع 

في قسم منه وعن الناشر في القسم DOIوهو يمنح لكل وثيقة رقم يتكون من جزء ثابت يعبر عن 

سجيل، كما يخصص النظام لكل وثيقة األخر، وجزء آخر تقوم بإضافته الحقا  الجهة القائمة بالت

، وأي رقم محدد للوثيقة، والعنوان، والجهة DOIالميتاداتا الخاصة بها، والتي يتم فيها تحديد رقم 

ودورها سواء أكانت ناشر، منتج، مؤلف، والنوع )ملف رقمي، أو مادة ملموسة ماديا  ... الخ(، 

 . (والشكل سواء كان نصي، سمعي، مرئي ... الخ

 :ثانياً: البصمة اإللكترونية )الرقمية(

وهي بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفقا لخوارزميات معينة تُدعى دوال أو اقترانات التموية 

hash functions إذ تطبق هذه الخوارزميات حسابات رياضية على الرسالة لتوليد بصمة ،

عى البيانات الناتجة عن البصمة )سلسلة صغيرة( تمثل ملفا  كامال ، أو رسالة )سلسلة كبيرة( وتد

بت( تؤخذ  160و 128اإللكترونية، وهي تتكون من بيانات لها طول ثابت )يتراوح عادة ما بين 

من الرسالة المحولة ذات الطول المتغير، وتستطيع هذه البصمة تمييز الرسالة األصلية والتعرف 

حد ومن غير الممكن اشتقاق عليها بدقة حتى إن حدث أي تغيير في الرسالة، ولو في بت وا

البصمة اإللكترونية ذاتها من رسالتين مختلفتين، وتتميز عن بعضها بحسب المفاتيح الخاصة 

private key التي أنشائها، وال يمكن فك شفرتها إال باستخدام مفتاح عامpublic key 

 Electronic copyright management ثالثاً: النظام اإللكتروني إلدارة حقوق المؤلف

system (ECMS):  

عبارة عن نظام يستخدم لمراقبة طلبات الوصول إلى الوثيقة اإللكترونية، فهو يتحكم في 

 السماح للوصول إلى مصنف معين من عدمه، ويعمل على إعداد تقارير بما قام بتسجيله، وتساعد

تلك التقارير الناشرين والمنتجين على معرفة محاوالت الدخول غير المصرح بها للمصنف، 

وتعمل هذه النظم على تقييد ما يمكن للمستخدم عمله للملف اإللكتروني، كما يمكن من خاللها 

 أيضا  تحديد عدد مرات استرجاع العمل نفسه، أو نسخه، أو فتحه، أو طباعته.
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 :Digital signature رابعاً: التوقيع الرقمي

وهو يستخدم للتأكد من أن الرسالة التي جاءت من مصدرها لم تتعرض ألي تغيير أثناء 

المستقبل نقلها، ويستخدم المرسل مفتاح خاص لتوقيع الوثيقة إلكترونيا، أما الطرف اآلخر وهو 

فيتم التحقق من صحة التوقيع من خالل استخدام المفتاح العام المناسب، وباستخدام التوقيع 

 :الرقمي يتم تأمين سالمة الرسالة والتحقق من صحتها، ومن أهم خصائصه اآلتي

 لتوقيع الوثائق من قبل المرسل. private keyاستخدام مفتاح شخصي  ▪

 من قبل المستلم للتأكد من صحة الوثائق وأصالتها. public keyاستخدام مفتاح عام  ▪

وفقا  لمعادالت رياضية يحددها النظام  hash algorithmاستخدام نظام خلط الرسائل  ▪

 عشوائيا .

لمفتاح الشخصي عن طريق جمع ا encryption algorithmاستخدام نظام التشفير  ▪

 والمفتاح العام ونظام خلط الرسائل وهذا لتوليد ما يعرف بالتوقيع الرقمي.

يمكن اعتماد طرق أكثر أمنا من العملية التقليدية؛ حيث يتم أوال  تمويه الرسالة إلنشاء بصمة 

ك إلكترونية لها، ثم تشفر البصمة اإللكترونية باستخدام المفتاح الخاص للمالك، وينتج عن ذل

توقيع رقمي يلحق بالوثيقة المرسلة، وللتحق من صحة التوقيع يستخدم المستقبل مفتاح عام 

 .مناسب لفك شفرة التوقيع، فإن نجحت فك الشفرة فهذا يعني أن المرسل قد وقع الوثيقة بالفعل

 التوقيع متوفران حاليا  وهناك نوعان من 

  Based signature   -Keyالتوقيع المفتاحي -1

يحدد خالله الشخص الذى Encrypted فهي تقوم بتزويد الوثيقة اإللكترونية بتوقيع مشفر مميز 

قام بتوقيع الوثيقة، والوقت الذى قام فيه بتوقيع الوثيقة ومعلومات عن صاحب التوقيع، يتم تسجيل 

وهو طرف Certification authority كل رسمى عند جهات تعرف بإسم التوقيع الرقمى بش

محايد مهمته التأكد من صحة ملكية التوقيع الرقمى لألشخاص الذين يقومون بتوقيع الوثائق 

، وتقوم بعدها بجمع Certification authorityاإللكترونية لتسجيل التوقيع المفتاحى عند الـ 

  Certificationكترونى المراد تسجيله، بعد ذلك تصدر الـ معلومات من حامل التوقيع اإلل

authority لهذا الشخص شهادة Certificate تمكنه من التوقيع اإللكترونى على الوثائق
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اإللكترونية، ويزود هذا الشخص بعد إعطاؤه الشهادة بكلمة سر خاصة تمكنه من استخدام التوقيع 

 Certification authorityاإللكترونى لتوضيح مهمة الـ 

 Biometric signature التوقيع البيومترى -2

عبارة عن تحديد نمط خاص تتحرك به يد الشخص الموقع خالل التوقيع، من خالل توصيل 

إلكتروني بجهاز الكمبيوتر ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم، الذي يسجل حركة قلم 

اليد؛ حيث لكل شخص سمة توقيع خاص به يميز سمات تلك الشخصية، ويتم تسجيل التوقيع 

 كما هو الحال في التوقيع المفتاحي.Certification authorityالبيومتري عند الـ 

 :البياناتخامساً: تشفير 

عبارة عن إدخال تعديالت على المعلومات عند إرسالها إلى جهة معينة، أو تحويلها إلى 

رموز غير ذات معنى؛ حيث عندما تصل إلى أشخاص آخرين ال يستطيعون فهمها أو اإلستفادة 

منها، لذا فهي عبارة عن تشفير وتحويل للنصوص العادية الواضحة إلى نصوص مشفرة وغير 

 مفهومة، وتبنى على أساس أن كل معلومة تحتاج لفكها وإعادتها إلى الوضع األصلي شفرة.

النصوص المرسلة وفك الشفرة من قبل صاحبها Encryption ويستخدم مفاتيح تشفير 

والمسموح له بتسلمها، وتستند هذه المفاتيح إلى صيغ رياضية معقدة في شكل خوارزميات 

ر على نوعية الخوارزميات، ومازالت تلك العملية تتم بواسطة مفتاح وتعتمد قوة وفعالية التشفي

سري يعتمد لتشفير النصوص وفي نفس الوقت لفك تشفيرها وترجمتها إلى وضعها األصلي 

، ثم جاء ما يعرف Symmetricباستخدام نفس المفتاح السري، وهو ما يعرف بالتشفير المتناظر 

لمشكلة التوزيع الغير أمن للمفاتيح في عملية التشفير  حال Asymmetricبالتشفير الالمتناظر 

المتناظر معوضا  عن استخدام مفتاح واحد باستخدام مفتاحين اثنين مرتبطين بعالقة رياضية عند 

 بنائهما، وهما مفتاحان

 المفتاح العام؛ والثاني: المفتاح الخاص. األول:النوع  

  Rights management informationالمعلومات الضرورية إلدارة الحقوق  النوع الثاني:

، وهي معلومات Digital watermarkingوهو ما يعرف بالعالمات المائية الرقمية 

ديالت أو تحويرات غير مرئية تقترن بالمادة مشفرة يتم إلحاقها بالمادة في صورة رقمية، أو تع

تمكن صاحب الحق من التعرف على تلك المادة وتتبع النسخ غير المرخص بها، والمطالبة 
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، وهذه الوسيلة ال تمنع االعتداء، ولكنها تتيح إمكانية Serverبإزالتها من جهاز الكمبيوترالخادم 

 تتبع النسخ غير المشروعة.

انتشار اإلنترنت ظهرت معه قصور القوانين الخاصة نستخلص من ذلك ظهور و

بالحماية الفكرية خصوصا  المتاحة على الشبكة، مما يستلزم معه إدخال تعديالت على تلك 

القوانين للوصول إلى حلول لمواجهة هذا التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا االتصاالت، لذلك 

تعديالت على اتفاقية برن لعالج ما أظهره رأت المنظمات الدولية ومن ضمنها الويبو إدخال 

النشر اإللكتروني للمصنفات على الشبكة من مشكالت، ولجأت الدول التي تعمل تحت مظلة 

الويبو إلى عمل مفاوضات فيما بينها إلصدار اتفاقية جديدة فيها قدر كبير من المرونة لتلبية 

فاقية برن التي تجيز للدول األعضاء في من ات 20رغبات تلك الدول، وهو ما تسمح به المادة رقم 

اتحاد برن أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة طالما أن تلك االتفاقيات تمنح للمؤلفين حقوقا تفوق 

 الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية برن.

من اتفاقية برن وهي معاهدة  20تطبيقا لحكم المادة   أسفر ذلك عن إصدار اتفاقية خاصة

، كما أبرمت اتفاقية  1996WIPO Copyright Treaty (WCT)ن حق المؤلف الويبو بشأ

أخرى تتوافق معها هي معاهدة الويبو بشأن فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية 

1996(WPPT)  ويطلق على هاتين االتفاقيتين اتفاقيتا اإلنترنت ألنهما توفران الحماية لحقوق ،

شبكة اإلنترنت، وقد حرصت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المؤلف والحقوق المجاورة عبر 

منها على تأكيد أن برامج الحاسب اآللي تعتبر من قبيل المصنفات األدبية في مفهوم  4في المادة 

:"تتمتع برامج الحاسب بالحماية باعتبارها مصنفات  من اتفاقية برن فنصت على أنه 2المادة 

اقية برن . وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسب أيا كانت من اتف 2أدبية في مفهوم المادة 

منها حماية المصنفات الرقمية  8طريقة التعبير عنها أو شكلها"، كما أكدت االتفاقية في المادة 

التي تنشر عبر شبكة االنترنت؛ حيث نصت على أنه "يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية والفنية 

نقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو السلكية، بما بالحق االستئثارى في التصريح ب

في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بحيث يكون في استطاعة أي شخص من الجمهور اإلطالع 

 على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما أي فرد من الجمهور بنفسه...."
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 الية تطبيق  ونشر حقوق الملكيه الفكريه

 

التزام األمانة العلمية ، و ذلك بتوثيق األخبار باألسانيد ، وفق الضوابط المتفق وجوب  .1

 عليها .

االلتزام  بتخريج النصوص بنسبتها إلى أصحابها ، وعزوها إلى المصادر التي استيقت  .2

 منها بدقة و أمانة . 

تحريم قرصنة الكتب و المؤلفات ، بأي شكل كانت ، و كشف من مارس سرقة عمل  .3

 و انتحاله لنفسه.  غيره

إن هذا السبق العلمي ملك لصاحبه بمعنيين: بالمعنى األدبي: بأن ال ينتحل من قبل  .4

اآلخرين، وبالمعنى المادي: بأن يملك صاحبه أن يستثمره لنفسه أو يسمح لغيره بأن 

 يستثمره يجعله مباحا  يملك من شاء أن يستفيد منه.

حق إعادة اإلنتاج(: وهو ال يقتصر على إعادة  حق النسخ )أووجوب  االستخدام العادل  ل .5

نسخ أو إنتاج كامل العمل، وإنما يكفي لخرق هذا الحق نسخ أو اقتباس جزء صغير جدا  

 من العمل في بعض األحيان )مثل صفحة من كتاب أو مشهد من فيلم(. 

االلتزام بحق االشتقاق )أو حق التكييف(: ويعني ذلك إنتاج عمل جديد مبني على العمل،   .6

أو ترجمة كتاب، أو تحويل كتاب مقرووء إلى كتاب مسموع، أو تجميع اقتباسات من 

مختلفة ووضعها في عمل واحد، أو استخدام شخصيات من رواية في تأليف رواية أعمال 

 جديد

مراعاة حق النشر أو التوزيع: أي عدم  بيع نسخ من العمل بشكل تجاري أو توزيعها  .7

 على العامة بشكل غير تجاري

االلتزام بالحقوق األخالقية )أو حقوق التأليف(: وتعني حق المؤلف في أن يوضع اسمه  .8

العمل، وأن ال ينسب العمل إلى مؤلف آخر، وأن ال يتعرض العمل للتشويه أو  على

 التغيير. وهو من العالمات الفارقة بين قوانين الملكية الفكرية  المختلفة 

فى حالة ضبط أى مخالفة لحقوق الملكية الفكرية يتم التحويل الى ادارة الكلية ألتخاذ  .9

 االجراءات القانونية الالزمة

اعداد  دليل اخالقيات البحث العلمى واّداب المهنة وكذلك حقوق الملكية الفكرية  .10

 والنشر االلكترونى

 النشر على الموقع االلكترونى من خالل اّلية موثقة ومعتمدة لتحديث البيانات .11
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