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 ٍيغماى    

االجابة عن الس اؿ اٞنطركح عاٞنيا كهو: هل من الضركرم اف ٬ننح القانوف اف الغاية من ه ا البح   
حقوقػػا معنويػػة ٞن لػػف اٞنصػػنفات التكنلوجيػػة يف عصػػر الرقمية)الػػد٩نتاؿ(  اف هػػ ا السػػ اؿ َف يػػتم االجابػػة 
علية عل  نطاؽ كاس  ّنوج  قوانٌن حقػوؽ التػأليف كالنشػر سػواء أكانػت دكليػةعمن خػالؿ االتفاقيػاتع 

 ليةعمن خالؿ قوانٌن ح  اٞن لف.اك ١ن
اف التغًن الكبًن يف حقوؽ التأليف كالنشر الدكليةع ّنا فيها االتفاقيتٌن العػاٞنيتٌن بػرف كتػربسع كمنظمػة 

اٞنعػػػدؿ يف عػػػاـ  ُُٕٗالويبػػػو بكػػػل اتفاقيتهػػػاع كالتوجيهػػػات االكربيػػػةع كقػػػانوف حػػػ  اٞن لػػػف العراقػػػ  لعػػػاـ 
التكنلوجية غًن مشمولٌن ّننح اٜنقوؽ اٞنعنوية. اال ان  ظهػرت  ع َف تصرح لنا اف م لف  اٞنصنفاتََِْ

ع اذ اشار اُف ُٖٖٗبعض اآلراء كايدهتا بعض القوانٌن اليةع كقانوف ح  التاليف كالنشر الربيطاين لعاـ 
اف مػػػنح حقوقػػػا معنويػػػة ٞنػػػ لف  تلػػػك اٞنصػػػنفات هػػػو غػػػًن مناسػػػ  كبالتػػػاِف يػػػ ثر علػػػ  التطػػػور التكنلػػػوج  

  دم بدكر  اُف اعاقة تطورها كخاصة اٞنصنفات الرقميةع كربام  الكمبيوتر. كبالتاِف ي
اف ه   الورقة البح ية ٓناكؿ اف تبح  يف ه ا اٞنوضوع كاالجابة عن ذلك الس اؿ مػن خػالؿ ٠نػالٌن 
مػػن ٠نػػاالت التكنلوجيػػا اٜندي ػػة: آّػػاؿ االكؿ سػػيكوف يف نطػػاؽ بػػرام  الكمبيػػوترع كبالتػػاِف اُف ام مػػدل 

ف مػػنح اٞنػػربم  حقوقػػا معنويػػة هػػو مالئػػم كمناسػػ  ٟنػػ ا النػػوع مػػن اٞنصػػنفات  علمػػا اف ذلػػك سػػوؼ يكػػو 
                                                        

 .معة كربالءجا/كلية القانوف  - ُ
 .جامعة كربالء/كلية القانوف  - ِ
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يتعارض م  احد اهم اٜنقوؽ اٞنعنوية اال كهو ح  السالمة. آّاؿ ال اينع هو استكشاؼ اٜنقوؽ اٞنعنوية 
اسػػيا يف ابتكارهػػا يف انػػواع اٞنصػػنفات االدبيػػة اٜندي ػػة كالػػي ْنعػػل مػػن كجػػود عنصػػر التكنلوجيػػة عنصػػرا اس

 كاداءها كعرضهاع كاٞنصنفات الي تتولد من جهاز الكمبيوتر. 
لقد مت اقرتاح بعض اشكاؿ اٜنقوؽ اٞنعنوية رّنا تكوف مالئمة للمصنفات التكنلوجية. م  ذلػكع فػاف 
 اٜنقوؽ اٞنعنوية  لعصر الرقمية ينبغ  اف ال تعكس فقط اٝنصائ  اٝناصة البتكػار التكنلوجيػاع بػل ٩نػ 

 اف تستوع  التنوع االبداع  الرائ  يف بيئة التكنلوجيا اٜندي ة.
Abstract 

Should the moral rights of authors be protected in works of new technology 

that are characteristic of the „Digital Age‟?. The major processes of 

internationalization in copyright law, including the Berne Convention, 

TRIPs Agreement, EU harmonization directives, and WIPO Internet 

Treaties, all side-step the issue of moral rights in technological works, and 

Iraqi Author's Right 1971,as  amended in 2004. Instead, there appears to 

be a tacit consensus in the international community that moral rights are 

somehow inappropriate to technological creation.. This paper examines the 

relevance of moral rights to two areas of new technology. First, it considers 

the applicability of moral rights to computer programs; secondly, it explores 

moral rights in new kinds of artistic works that make use of technological 

elements in their creation, performance, or exhibition.. However, the moral 

right of the „Digital Age‟ should not only reflect the special characteristics of 

technological creation; it should also accommodate the remarkable 

diversity of human creativity in the environment of new technology.

 :ٌلػٌث

كما هو معلـو اف منشم ام مصنف يتمت  ُنقٌنع اٜن  اٞناِف كاٜن  اٞنعنوم. فالش   ال م يتمت  
يطل  علي  اسم "م لف"ع فهو اٞنبتكر كبالتاِف هو صاح  ١نل اٜنماية. كاستنادا اُف اتفاقيػة ّٔ   اٜنقٌن 

عفقد منحت اٞن لف الم مصنف  حقوؽ معنوية ل . اال اف ظهور عصػر ُٖٖٔبرفعععند انشاؤها  عاـ 
جيػػػا الرقميػػػات جعػػػل مػػػنح اٞن لػػػف حقػػػا معنويػػػاع كحػػػ   السػػػالمة اك االبػػػوة مػػػ الع عائقػػػا يف نقػػػل التكنولو 

كتطورها. كبالتاِف فقد مت طرح تسػاؤؿ: هػل ينبغػ  ٘نايػة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة للمػ لفٌن يف أعمػاؿ التكنولوجيػا 
 اٜندي ة الي ه  ٚنة من ٚنات عصر الرقمية  

اف هػػ ا اٞنوضػػوع َف ينظػػر لػػ  علػػ  نطػػاؽ كاسػػ  يف التطػػورات الدكليػػة ٜنقػػوؽ التػػأليف كالنشػػرع اذ اف 
ف ح  اٞن لف، ّنا يف ذلك اتفاقية برف كاتفاؽ تربس كتوجيهات االٓناد األكركي االتفاقيات الرئيسة  لقانو 

كمعاهديت الويبو لإلنرتنت، َف تبٌن لنا صراحة مسألة اٜنقوؽ اٞنعنوية يف األعماؿ التكنولوجية. اذ يبدك أف 
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ة لالبتكػػارات هنػػاؾ إٗناعػػا ضػػمنيا يف آّتمػػ  الػػدكِف علػػ  أف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة هػػ  إُف حػػد مػػا غػػًن مالئمػػ
 كلكن ه ا الس اؿ َف يتم التعرض ل  بالتحليل بصورة كافية.  -التكنولوجية 

اف الغاية من ه ا البح  هو تبياف أ٨نية اٜنقوؽ اٞنعنوية  يف ٠نالٌن من ٠نػاالت التكنولوجيػا اٜندي ػة. 
آّػػاؿ ال ػػاين فانػػ  يسػػع  اُف آّػػاؿ األكؿ يػػرل إمكانيػػة تطبيػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة علػػ  بػػرام  الكمبيػػوتر  امػػا 

استكشػػػػاؼ  اٜنقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة يف أنػػػػواع جديػػػػدة مػػػػن األعمػػػػاؿ الفنيػػػػة الػػػػي ْنعػػػػل مػػػػن اسػػػػت داـ العناصػػػػر 
التكنولوجيػػة  جػػ ء مػػن تكوينهػػا. كعليػػة ٬نكػػن فػػرض ٘نايػػة مػػن نػػوع خػػاص للحقػػوؽ اٞنعنويػػة  الصػػحاب 

أف يكػوف اٜنػ  اٞنعنػوم لل"العصػر الرقمػ "  االعماؿ اٞنتولدة من نطاؽ التكنلوجيا. كم  ذلك، فان  ينبغ 
يعكػػس لػػيس فقػػط اٝنصػػائ  اٞنميػػ ة لإلبػػداع التكنولػػوج ع بػػل ٩نػػ   اسػػتيعاب التنػػوع الرائػػ  مػػن اإلبػػداع 

 البشرم يف البيئة  التكنولوجيا اٜندي ة.
 عل  ضوء ذلك فقد مت تقسيم ه ا البح  اُف مبح ٌن اثنٌن:

            اٞنبح  االكؿ: اٜن  اٞنعنوم كاحكام  
 اٞنطل  االكؿ: م ه  اٜن  اٞنعنوم: النظرية كالغرض 

 اٞنطل  ال اين: اركاف  كاثار م ه  اٜن  اٞنعنوم   
  اٞنبح  ال اين: اثر التكنلوجيا عل  اٜنقوؽ اٞنعنوية

 اٞنطل  االكؿ: اٜنقوؽ اٞنعنوية يف التكنولوجيات اٜندي ة  
   ةوؽ اٞنعنوية يف عصر الرقمياٞنطل  ال اين: التحديات الي تواج  اٜنق

  اىٍتطد االول: اىطق اىٍؼِٔي واضهاٌّ

اف اٜن  اٞنعنوم باعتبػار  حقػا مػن حقػوؽ اٞن لػف الػ م اقرتػ  القػوانٌن الوطنيػة كالدكليػة لػ  اركػاف كاثػار 
باعتبػػػار  اثػػػرا مػػػن اثػػػار التحػػػرر الػػػ م كجػػػد بعػػػد ال ػػػورة الفرنسػػػية الػػػي منحػػػت حقوقػػػا لإلنسػػػاف كانػػػت غػػػًن 
موجودة قبل ذلك التاريخ ٣نا اكجد م هبا ٚن  ّن ه  اٜن  اٞنعنوم. فقبل اف نبٌن اثر اٜنقوؽ اٞنعنوية يف 
اعاقػػة تطػػور تكنلوجيػػا اٞنعلومػػات البػػد لنػػا مػػن البحػػ  يف هػػ ا اٞنػػ ه  لكػػ  نعطػػ  للقػػارئ الكػػرمي نبػػ   

ذلك نبٌن االركاف كاالثار يف كمعرفة حوؿ اٜن  اٞنعنوم من ناحية النظرية كالغرض يف مطل  اكؿع   بعد 
 مطل  ثاف.

 عل  ضوء ذلك فاف ه ا اٞنبح  سوؼ نقسم  اُف مطلبٌن كذلك عل  النحو االيت:
 املـٍت االٚي: ِز٘ت اٌحك املؼٕٛٞ: إٌظش٠خ ٚاٌغشع

The Doctrine of a Moral Right: Theory and Purpose   
لديػػ  مصػػاٌف خاصػػة علػػ  مصػػنف  الػػ م  اف مػػ ه  اٜنػػ  اٞنعنػػوم  للم لػػف يعكػػس فكػػرة أف اٞن لػػف

ْناكز الدكاف  العاديػة مػن اجػل ٓنقيػ  اٞنكاسػ  التجاريػة. اك بػاألحرل، اف اٞن لػف رّنػا يكػوف مهتمػا بػاف 
مصنف  ٩ن  اف يتم االعرتاؼ ب عبان  ل  كينس  الي  باالسم. كما ان  يريد ٘ناية مصنف  ضد التعديالت 

  مػػن الضػػرر مػػن خػػالؿ سػػوء التصػػرؼ بػػ  أك ٓنريفػػ . كمػػا انػػ  قػػد الضػػارة أك التشػػوي ، ك٘نايػػة ٚنعػػة مصػػنف
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أك، بػػدال مػػن  -يتوقػػ  أف يتمتػػ  ُنريػػة اختيػػار مػػا إذا كػػاف، كيف أم ظػػركؼ، يػػتم نشػػر مصػػنف  للجمهػػور 
  ذلك سح  مصنف  من التداكؿ ك الي َف تعد ٕن ل آراء  أك قدرات .

ارا بػػػاٜنقوؽ اٞنعنويػػػة يف فقػػػ  بلػػػداف القػػػارة كػػػل هػػػ   اٞنصػػػاٌف  الػػػي ذكرناهػػػا  قػػػد حققػػػت اعرتافػػػا كاقػػػر 
فمػػن الناحيػة التار٫نيػةع فػػاف فرنسػاع  الػي تعتػػرب  ّاألكركبيػة علػ  مػػدل القػرنٌن السػاب  عشػػر كال ػامن عشػر.

هػػ  مهػػد اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة، منحػػت اٜنمايػػة القانونيػػة للمصػػاٌف غػػًن التجاريػػة اٞنتنوعػػة الناشػػئة عػػن التعبػػًن 
جػػػاءت لتكػػػوف معركفػػػة ٗناعيػػػا  -ش صػػػيةعفكريةعٗنالية اكركحيػػػة، أك ثقافيػػػة سػػػواء أكانػػػت  -اإلبػػػداع  

اف ْ  ، كترٗنػػت إُف اللغػػة اإل٤نلي يػػة كال قافػػة القانونيػػة بػػا "اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة". "droit moralباسػػم  "
اصػبح جػ ءا مقبػوال مػن قػانوف حػ  اٞن لػف الػدكِف، بشػكل أك بػآخر، فهػو  "droit moral مصػطلح   " ا

 ٓٚنة من ٚنات معظم تشريعات حقوؽ التأليف كالنشر يف ٗني  أ٥ناء العاَف.
اف ٠ن ء "عصر اٞنعلوماتية" جل  نوعا جديدا من عدـ اليقٌن بػالتعبًن اإلبػداع . فتطػور التكنولوجيػا 

، يقابلػػ  قػدرة غػػًن مسػػبوقة لنشػرها عػػرب اإلنرتنػػت، ُنيػ  يعػػرض كػػل الرقميػة البتكػػار كاستنسػاخ اٞنصػػنفات
االحتمػػػػاالت اإلبداعيػػػػة اٜندي ػػػػة للمػػػػ لفٌن للجمهػػػػور. كبالتػػػػاِف فاٜنمايػػػػة القانونيػػػػة ٞنصػػػػاٌف اٞنػػػػ لفٌن علػػػػ  
مصػػػنفاهتم، سػػػواء أكانػػػت ْناريػػػة أك معنويػػػة، تواجػػػ  حاجػػػة ٣ناثلػػػ  إلعػػػادة التقيػػػيم مػػػن النػػػاحيتٌن العمليػػػة 

 ة.كاٞنفهومي
اف مػػػػ ه  اٜنقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة للم لػػػػف يواجػػػػ  نػػػػوعٌن مػػػػن التحػػػػديات كالػػػػي هػػػػ  نتاجػػػػات التحػػػػدم 

 التكنولوج  يف "عصر الرقمية":

                                                        
 من اجل معرفة اك ر بالتطور التار٫ن  للحقوؽ اٞنعنوية يف بلداف القارة االكربيةع انظر كال من: - ّ
 M Woodmansee, ‘The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the 

Emergence of the “Author” (1984) 17 Eighteenth-Century Stud 425.  
S Strömholm, ‘Droit Moral--The International and Comparative Scene from a Scandinavian 

Viewpoint’ (1983) 14(1) IIC 1. 
ْ  S Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-

1986 (Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College London 1987) para 8.93 
١نمػػػد ابػػػو بكػػػر اػػػام ع اٞنبػػػادئ االكليػػػة ٜنقػػػوؽ اٞن لػػػف كاالتفاقيػػػات كاٞنعاهػػػدات الدكليػػػةع دار ال قافػػػة للنشػػػر كالتوزيػػػ ع عمػػػافع 

 كمابعدها ُٗعصََِٓ
لقد اشارت اٞنادة السادسػة مكػرر مػن اتفاقيػة بػرف اُف اٜنقػوؽ اٞنعنويػة اٞنشػمولة باٜنمايػةع ك٨نػا حػ  االبػوة كالسػالمة.  انظػر  - ٓ
 online: World Intellectual ,. ك لك انظر اُف ن  االتفاقية باللغة االنكلي ية كالعربية عل  اٞنوق  االلكرتكين:ٖٗابو بكرع اٞنرج  الساب ع ص١نمد 

Property Organization (WIPO) http:// www.wipo.int/treaties/ip/berne/index.html. 
. انظػر ُٖٖٔاف اتفاقية برف اصبحت اٞنصدر الرئيس لقوانٌن حقوؽ التأليف كالنشر يف كل بلداف العػاَفع حيػ  مت انشػاؤها عػاـ 

: اثػػر االتفاقيػػات الدكليػػة يف ٠نػػاؿ اٞنصػػنفات االدبيػػة كالفنيػػة يف تطػػوير حقػػوؽ التػػاليف كالنشػػر يف البلػػداف الناميػػةع العػػرا ؽ ُن نػػا اٞنوسػػـو
. انظػػر ايضػػا اتفاقيػػة تػػربس يف اٞنػػادة َُِْكليػػة القػػانوف جامعػػة كػػربالءع -٧نوذجػػاع ُنػػ  غػػًن منشػػور مقػػدـ اُف ٠نلػػة رسػػالة اٜنقػػوؽ

 the World Trade Organization (WTO) under Article 9.1 of the Agreement onوقػ  االلكػرتكين التاسػعة علػ  اٞن
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C to the Agreement Establishing the 
World Trade Organization, 15 April 1994, 33 ILM 1197 (entered into force 1 January 1996), online: 

WTO Homepage (Legal Texts) http://www.wto.org/ wto/legal/finalact.htm.   عػػدد مػػن االحكػػاـ الدكليػػة
 كالقوانٌن الوطنية مت دراستها كمقارنتها من قبل الباح :

 Ploman and Hamilton: EW Ploman& LC Hamilton, Copyright: Intellectual Property in the 
Information Age (Routledge & Kegan Paul: London 1980.) 
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التحػػػدم االكؿ يتم ػػػل بقػػػانوف حػػػ  التػػػأليف كالنشػػػر كالػػػ م اصػػػبح الشػػػكل الػػػرئيس للتنظػػػيم القػػػانوين 
  ١نميػػة ّنوجػ  قػػوانٌن حقػػوؽ كالػ م ٪نكػػم التكنلوجيػا نفسػػهاع كبشػكل خػػاص بػػرام  الكمبيػوتر الػػي هػ

اف منط  توسي  حقػوؽ التػأليف كالنشػر ٟنػ   األشػكاؿ اٛنديػدة مػن  ٔالتأليف كالنشر  "كمصنف ادي".
اإلبداع الفكرم كالتكنولوج  يتب  تقليدا طويال من تقدمي أنواع متنوعة من العمػل الفكػرم اك غػًن اٞنػادم 

نشػر قػد اثبتػت بشػكل عػاـ أف تكػوف أداة مرنػة كقابلػة يف نطاؽ قانوف ح  اٞن لف. اف حقوؽ التػأليف كال
للتكيػػف مػػ   سياسػػة آّتمػػ ، ككػػ لك قػػادرة علػػ  اسػػتيعاب الك ػػًن مػػن هػػ   اٛنوانػػ  اٛنديػػدة يف نطػػاؽ 
اٞنعرفة. كم  ذلك، فإف إدماج تكنولوجيات اٞنعلومات يف عصر قانوف ح  اٞن لػف يبشػر بنػوع جديػد مػن 

 النشر.التحوؿ يف مفاهيم حقوؽ التأليف ك 
السػػػ اؿ اٞنهمعكالػػػ م َف ٪نسػػػم بعػػػدع فيمػػػا إذا كػػػاف مبػػػدعو التكنولوجيػػػات اٜندي ػػػة ٩نػػػ  أف يتمتعػػػوا 
بػػاٜنقوؽ اٞنعنويػػة، كمػػا هػػ  مدرجػػة عػػادة ضػػمن ح مػػة مػػن اٜنقػػوؽ الػػي يتمتػػ  ّٔػػا اٞن لفػػوف كفقػػا لقواعػػد 

اٞنعلومػػػات هػػػو أحػػػد  حقػػػوؽ التػػػأليف كالنشػػػر . اذ اف انطبػػػاؽ اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة علػػػ  منتجػػػات تكنولوجيػػػا
آّاالت الي تلقػ  اهتمامػا قلػيالع مػ  بػالغ االسػف. كمػ  ذلػك، ٬نكػن أف تػوفر اٜنقػوؽ اٞنعنويػة  ٠نموعػة 
متنوعػػة مػػن اآلثػػار اٞنرتتبػػة، سػػواء بالنسػػبة للتطػػور التكنولػػوج ، اك الجػػل اسػػتمرار فائػػدة مػػ ه  اٜنقػػوؽ 

 اٞنعنوية يف ٘ناية األعماؿ اك اٞنصنفات ال قافية.
ا التحدم ال اين فيتم ل باٞن اكؼ الي تنشأ من االمكانيات الفنية اٜندي ة كالي مت إنشاؤها بواسطة ام

التكنولوجيػػا الرقميػػة. اذ اف التكنولوجيػػات اٜناليػػة تػػوفر كسػػائل جديػػدة البتكػػار األعمػػاؿ الفنيػػة التقليديػػةع  
عػػػددة اك اٞنصػػػنفات اٞنتولػػػدة مػػػن كمػػػا أ ػػػا تطػػػرح امكانيػػػة أنػػػواع جديػػػدة مػػػن االبتكػػػارات، كالوسػػػائط اٞنت

اٜناسػػوب. عػػالكة علػػ  ذلػػك، فػػاف هنػػاؾ احتمػػاؿ اٜنصػػوؿ علػػ  درجػػة مػػن التػػداخل بػػٌن التكنولوجيػػات 
اٜندي ػػة كاإلبػػداع الفػػين، فعلػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ، فحينمػػا يكػػوف برنػػام  الكمبيػػوتر، يف حػػد ذاتػػ  ١نميػػا ّنوجػػ  

 ايف البتكار مصنف فين اخر. قانوف ح  اٞن لف كمصنف أدي،  فهو قد يكوف مصمم اض
كأخػػًنا، فأنػػ  ْنػػدر اإلشػػارة إُف أف التكنولوجيػػات اٜندي ػػة جعلػػت مػػن اٞنمكػػن ألفػػراد مػػن اٛنمهػػور أف 
يتػػدخل يف األعمػػاؿ اإلبداعيػػة إلجػػراء تغيػػًنات سلسػػ  كغػػًن ١نسوسػػةع بشػػكل مناسػػ ، كأ ػػا قػػد ٚنيػػت 

وجيػات اٜندي ػة با يػار العالقػة التقليديػة باسم 'اٞنست دمٌن"  ٞنصنفات حػ  اٞن لػف. حيػ  بػدأت التكنل
كالتسلسل اٟنرم  بٌن اٞنبدعٌن كاٛنمهور. ه ا التطور ل  آثار هامة بالنسبة لشرعية كإنفاذ اٜنقػوؽ اٞنعنويػة 

 ٕللم لفع كما سوؼ نبح   الحقا.
لوجيػات يف ضوء ه   االعتبػارات، فالسػ اؿ اٞنطػركح هنػا: مػا هػ  العالقػة بػٌن اٜنقػوؽ اٞنعنويػة كالتكنو 

اٜندي ػػػة   بػػػػال شػػػػك اف اٜنقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة ٟنػػػػا آثػػػػار هامػػػػة، سػػػػواء بالنسػػػػبة لألعمػػػػاؿ التكنولوجيػػػػا اٜندي ػػػػة، 
كاألعماؿ اإلبداعية باٞنعىن التقليدم للكلمة الي تعكس بطريقة أك بػأخرل تقنيػات العصػر الرقمػ ع اذ اف 

                                                        
 ََِْاٞنعدؿ عاـ  ُُٕٗانظر:  ن  اٞنادة العاشرة من اتفاقية تربس. اٞنادة ال انية من قانوف ح  اٞن لف العراق  لعاـ  -ٔ
 انظر اٞنبح  ال اين  - ٕ
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 عشر ثام ال ال دد

لػ  نطػاؽ كاسػ   فػالتواف  العػاـ يف اآلراء التفاعل بٌن اٜنقػوؽ اٞنعنويػة كالتكنولوجيػات اٜناليػة  َف تػدرس ع
يػ ه  اُف أف اٜنقػوؽ اٞنعنويػػة هػ  ليسػت ذات الصػػلة ٟنػ ا اٛنانػػ  مػن اٞنسػع  الفكػػرم، كال مرغوبػا فيػػ  
لتنميتها. كم  ذلك، فأنػ  ال ينبغػ  أف يػتم التوصػل إُف هػ ا االسػتنتاج بانػدفاع. علػ  العكػس مػن ذلػك، 

عنويػة يف التكنولوجيػات اٜندي ػة تسػتح  م يػدا مػن االستكشػاؼع فبػدال فإف اآلثار اٞنرتتبة علػ  اٜنقػوؽ اٞن
من الت ل  عن اٜنقوؽ اٞنعنوية ٕناما، فاف تكنولوجيا اٞنعلومات قػد تسػتفيد يف الواقػ  مػن نػوع جديػد مػن 
اٜن  الش ص . اف اٞنرء قد  يبين عل  النظرة التقليدية لفلسفة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة، يف حػٌن اف التكيػف هػو 

 .اجل تلبية االحتياجات االجتماعية كال قافية اٛنديدة يف العصر الرقم من 
 املـٍت اٌضبٟٔ: اسوبْ ٚاصبس ِز٘ت اٌحك املؼٕٛٞ 

The Requirements and the implications 
يستند م ه  اٜن  اٞنعنوم عل  عدد من اٞنفاهيم الفلسفية حوؿ التأليف، كاٞنصنف، كنوعية العالقة 

كمصنف . فف   اية اٞنطاؼ، فإن  يفرتض بأف الضرر اٞنوج   للمصنف  هو يف الواقػ ، شػكال بٌن اٞن لف 
مػػن أشػػكاؿ الضػػػرر الػػ م يلحػػػ  بػػاٞن لف نفسػػ . اف هػػػ ا اٞنبػػدأ ٪نػػػاكؿ ٘نايػػة اٞنػػ لفٌن الػػػ ين يعػػانوف مػػػن 

 عواق  ه ا الضرر اٞنعنوم اكالفكرم، أك الركح .
 The Requirementsالفرع االكؿ: ار اف  الم ىب 

٬نكن القوؿ باف هنػاؾ ثالثػة اركػاف: هػ  اٞن لػفع كمػا يبتكػر  اٞن لػف كيسػم  باٞنصػنفع كالعالقػة بػٌن 
 اٞن لف كمصنف . ه   االركاف ال الثة نوج ها عل  النحو االيت دكف التوس  ّٔا.

 The Authorاكال: المؤلف 
م  صعود الركمانسية يف أكركبا  البح  اٜناِف اٞنتعل   بأصل مبدا اٜنقوؽ اٞنعنوية يتحدد بشكل كثي 

حيػػ  نظػػر الركمانسػػيوف اُف اٞن لػػف اٝنػػالؽ اك اٞنبػػدع بانػػ  انسػػاف عبقػػرم اصػػيل كمسػػتقل ُنيػػ   ٖالغربيػػة.
يكوف قادرا عل  إنتاج األعماؿ الفنية من مواهب  االست نائيةع اذ اف الش صية االست نائية للم لف كضعت  

تػدر٩نيا إُف أف أنشػئت مػن قبػل العلمػاء كالقضػاة. كمػن اٞن ػًن ّنوض  خاص يف نطاؽ القانوف، الػ م جػاء 
لالهتمػػاـ أف نالحػػه أف األ٨نيػػة اٞنمنوحػػة للتػػأليف يف مرحلػػة مػػا بعػػد عصػػر النهضػػة يف أكركبػػا كػػاف ٓنػػوال 
بعيػػدا عػػن كجهػػة نظػػر يف كقػػت سػػاب  مػػن اإلبػػداع البشػػرم بأ ػػا تقػػـو علػػ  الػػوح  اإلٟنػػ . كمػػا اف فكػػر 

اٞنصدر النهائ  لعبقرتي  اٝناصةع اذ اف مفهـو اٜنقوؽ اٞنعنوية يعكس األفكار اٞنستقبلة اٞن لف مت اعتبار   
 ٗكالطاقة اإلبداعية األصلية للم لفع إذا جاز التعبًن،  اذا كاف قادرا عل  خل  ش ء من ال ش ء.

                                                        
ٖ - Woodmansee, ibid,,p.18. 
ٗ - Mira T Sundara Rajan Moral rights in information technology: a new kind of "personal right 

I.J.L. & I.T. 2004, 12(1), 32-54,p.33  "  
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 The Workثان ا: المصنف 
ج لقػػػدرات اٞن لػػػف الفريػػػدة، قبػػػل كػػػل شػػػ ء، اف اٞنصػػػنف يعتػػػرب اصػػػيال  يف حالػػػة مػػػا اذا كػػػاف هػػػو نتػػػا 

كنتيجة ل لك فػإف اٞنصػنف يتمتػ  باٜنمايػة بسػب  الوضػ  اٝنػاص كالفريػد ٞن لػف  َُكانعكاس لش صيت ع
ذلػػك اٞنصػػنف. فعلػػ  كجػػ  اٝنصػػوص، فػػاف اٞنصػػنف اعتػػرب عمومػػا مسػػتقال عػػن بقيػػة االعمػػاؿ اك اٞنعػػارؼ 

سبيل اٞن اؿ، يف ٠ناؿ اٞنوسيق ، ملحن عامل مهم ٬ني ها عن غًنها من بقية االبداعات. فعل   -االخرل 
العمل يقـو بإنشػاء عمػل اصػيل  كلكػن اٞنػ دم  الػ م يفسػر هػ   الرتاكيػ  األصػلية يكػوف كضػع  اقػل ، 

 ُُكأن  ال ٬نكن اعتبار اداء  اعماال اصلية من نفس اٞنستول اٞنلحن.

  The Especial Relationshipثالثا: ال بلق  الخاص  
عصارة فكر اٞن لفع كال م يعترب انعكاس لش صيت  الفريػدة. كفقػا لػ لك، فػاف اف اٞنصنف هو نتاج 

. طفلػػ  الركحػػ . كبالتػػاِف فػػاف ام ضػػرر يلحػػ  باٞنصػػنف سػػيتعرض -اٞنصػػنف هػػو امتػػدا للم لػػف نفسػػ  
بشػػػكل فعػػػاؿ علػػػ  ش صػػػية اٞن لػػػف. فالضػػػرر قػػػد ال يكػػػوف ماديػػػا، كلكػػػن ٬نكػػػن أف يػػػ ثر علػػػ  اٞنسػػػتول 

الركح . يف الوقت نفس ، فإف اٞن لف قد يستمر المتالؾ بعض االحتياجات يف الش ص  اكالفكرم، أك 
مػػا يتعلػػ  باٞنصػػنف حػػىت بعػػد قيامػػ  ببيػػ  مصػػنف . فعلػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ، فم لػػف العمػػل الفػػين البصػػرم قػػد 
يرغػػ  يف االسػػتمرار يف اٜنصػػوؿ علػػ  العمػػل ألغػػراض ش صػػية أك ابداعيػػة حػػىت بعػػد أف مت شػػراؤ  ، بػػل 

 ُِوصوؿ هو اٜن  األخالق  اٞنعرتؼ ّٔا يف بعض السلطات القضائية.كاٜن  يف ال
    The  Legal Implications الفرع الثاني: االثار القانون  

بعػػد اف بينػػا بصػػورة مػػوج ة اركػػاف مػػ ه  اٜنػػ  اٞنعنػػومع فػػاف ذلػػك يػػ دم اُف ٗنلػػة مػػن االثػػار تتم ػػل: 
فػة نتيجػة للعالقػة اٝناصػة بػٌن اٞن لػف كمصػنف  ٣نػا ُنماية اٞنصاٌف اٞنعنويػة ككػ لك نسػبة ذلػك اٞنصػنف ٞن ل

ي دم اُف سالمة اٞنصنف من التحريفع كاخًنا استقاللية تلك اٜنقوؽ عػن اٜنقػوؽ اٞناليػة للم لػف. هػ   
 االثار نوج ها عل  النحو االيت.

  The Protection of Morals' Interestsاكال: حماي  المصالح الم نوي  
هو يف األصل نتاج لأل٨نية االجتماعيػة اٞنمنوحػة للمػ لفٌن األصػلٌن كأعمػاٟنم  اف م ه  اٜن  اٞنعنوية

اإلبداعيػػةع كعلػػ  كجػػ  اٝنصػػوص، فػػاف طبيعػػة العمليػػة اإلبداعيػػة ادت اُف نشػػوء عالقػػة ٘نيمػػة بػػٌن اٞن لػػف 
كمصػػنفة، ُنيػػ  جعلػػت اٞن لػػف عرضػػة لإليػػ اء مػػن خػػالؿ األضػػرار الػػي تلحػػ  بعملػػ . فمػػن جهػػة النظػػر 

                                                        
َُ - Andreas Rahmatian, Originality in UK copyright law: the old "skill and labour" doctrine 

under pressure, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2013, IIC 2013, 
44(1), 4-34 

ُُ - p.36  Mira T Sundara Rajan, ibid, 
 A Seeger, ‘Ethnomusicology andنفس اٞنوقف ينش ء فيما يتعل  تسجيالت اٞنوسيق  التقليدية.  - ُِ

 Music Law’ in B Ziff & PV Rao eds Borrowed Power: Essays on Cultural Appropriation (Rutgers 
University Press: New Brunswick NJ 1997) 53, 57-65.
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يػػة فػػاف مػػ ه  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة احتػػاج ضػػمنا إُف قواعػػد قانونيػػة ٜنمايػػة اٞنكانػػة اٝناصػػة للمػػ لفٌن. القانون
 فالنه  القانونية للمصاٌف اٞنعنوية اٞن لفٌن هو الرتكي  عل  ٘ناية العالقة بٌن اٞن لف كعمل  اك مصنف .

لعقوبػػػات فالضػػػرر اٞنعنػػػوم الػػػ م يقػػػ  علػػػ  صػػػاح  اٞنصػػػنفع ٬نكػػػن منعػػػ  مػػػن خػػػالؿ فػػػرض بعػػػض ا
القانونيػة علػ  منتهػك ذلػك اٜنػ ع كبالتػاِف  ٬نكػن تصػحيح  ج ئيػا، علػ  األقػل، مػن خػالؿ تػوفًن قاعػػدة 
االصػالح ال جػرم، كسػح  اٞنصػنف مػن التػداكؿ، أك مػن خػالؿ دفػ  تعويضػات اُف اٞن لػف اٞنتضػرر مػن 

 ُّجرا ذلك الضرر.

  Paternity and Integrityثان ا: االن ساب كالسبلم   
التسػػػػاع نطػػػػاؽ اٞنػػػػ ه ، كالػػػػ م يشػػػػمل طائفػػػػة كاسػػػػعة مػػػػن اٞنصػػػػاٌف اٞن تلفػػػػة، فقػػػػد سػػػػع ت  بػػػػالنظر

االْناهات القانونية للحقوؽ اٞنعنوية عموما إل٩ناد التوازف اٞنناس  بٌن ٘نايػة اٞنػ لفٌن كالناشػرين كالسػماح 
لفػػة يف العػػاَفع ففػػ  لعامػة النػػاس لالسػػتفادة مػن عملهػػم. هػػ ا التػػوازف يتنػوع بتنػػوع ال قافػػات القانونيػة اٞن ت

بلداف القانوف اٞندين يف أكركبا ، كال م نشأة في  عقيػدة اك مػ ه  اٜنػ  اٞنعنػوم ، فضػلت تقليػديا ٘نايػة 
قويػػػة جػػػدا للحقػػػوؽ اٞنعنويػػػة  فعلػػػ  سػػػبيل اٞن ػػػاؿ، يف فرنسػػػا كضػػػعت كنصػػػت علػػػ  ٘نايػػػة صػػػر٪نة ألربعػػػة 

  السالمة ، كح  سح  اٞنصنف من اصناؼ من اٜنقوؽ اٞنعنوية كه : ح  النشر، ح  االنتساب  كح
، كالي فيها معاٛنة حقوؽ التاليف كالنشر متج ر  يف التقاليد  Common Lawاما يف بلداف ُْالتداكؿ.

التجارية القوية،فا ا فضلت اعطاء اعرتاؼ ١نػدكد بػاٜنقوؽ اٞنعنويػةع كغالبػا مػا يػتم ٘نايتػ  يف اٞنقػاـ األكؿ 
ٞنسػػ كلية التقصػػًنية، بػدال مػػن قػػوانٌن حقػػوؽ التػػأليف كالنشػػر. علػػ  مػن خػػالؿ إجػػراءات القػػانوف العػػاـ، كا

، قد Common Lawالنقيض من ذلك  فاف البلداف النامية  االنتقالية منها، حىت تلك الي لديها تراث 
كفػػرت اٜنمايػػة التشػػريعية بشػػكل ركتيػػين صػػاـر للحقػػوؽ اٞنعنويػػة، كػػو  ػػا ٕن ػػل أكلويػػات لل قافػػة كاإلبػػداع، 

 ُٓيف آّتمعات حي  يتم تقييم ه   األنشطة بقوة. كاالبتكار
فا ػا تبنػت مبػدا اٜنقػوؽ اٞنعنويػة للم لػف   ُٖٖٔاما يف نطاؽ القانوف الػدكِفع فػاف اتفاقيػة بػرف لعػاـ 

حيػػ  جػػاءت ّنلحػػ  اٞنػػادة السادسػػة مػػن االتفاقيػػة كتسػػوية بػػٌن  ُٔ.ُِٖٗضػػمن تعػػديلها يف ركمػػا عػػاـ 
فيمػا يتعلػ  بػاٜنقوؽ اٞنعنويػة. اسػتنادا اُف هػ   اٞنػادةع فقػد    Common Lawك Civil Lawمػنه  اؿ 

نصػػت علػػ  حقػػٌن ٨نػػا حػػ  االبػػوة اك االنتسػػاب كالسػػالمة. فحػػ  االبػػوة يسػػمح للم لػػف بالتاكيػػد علػػ  

                                                        
ُّ- Mira T Sundara Rajan,ibid,p.36 
اٞنعػػػػػػػػػػدؿ. متػػػػػػػػػػوفر علػػػػػػػػػػ  اٞنوقػػػػػػػػػػ :  ُِٗٗ( مػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػانوف حػػػػػػػػػػ  اٞن لػػػػػػػػػػف الفرنسػػػػػػػػػػ  لعػػػػػػػػػػاـ ُُِانظػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػ  اٞنػػػػػػػػػػادة ) -ُْ

http://www.adminet.com/code 
ُٓ- Mira T Sundara Rajan, ibid,p.37 
: دكر االتفاقيػػػات الدكليػػػة يف تطػػوير قػػػوانٌن حقػػوؽ التػػػأليف كالنشػػػر يف الػػدكؿ الناميػػػة          )العػػػراؽ  - ُٔ انظػػر ُن نػػػا اٞنوسػػـو

 َُِْة القانوفع جامعة كربالءعا٧نوذجا(  ُن  مقدـ اُف ٠نلة رسالة اٜنقوؽع كلي

http://abu.edu.iq
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مصنف  هػو يعػود لػ  مػاداـ هػو يف التعامػل. امػا حػ  السػالمةع فانػ  يسػمح للم لػف اف ٬ننػ  ام تشػوية اك 
 ُٕع عل  اف يكوف التغًن للمصنف ي ثر عل  ٚنعت  اك شرف تعديل اك ٓنريف ٞنصنف 

، حي  استمرت بوض  معايًن ُِٖٗاف اٞنادة اعالة من اتفاقية برف ظلت عمليا دكف تغيًن من  عاـ 
دكلية ٜنماية اٜنقوؽ اٞنعنوية. فعل  الرغم من أف اتفاقية اٞنسائل التجاريػة اٞنتعلقػة  ُنقػوؽ اٞنلكيػة الفكريػة 

قػػد حلػػت ١نػػل اتفاقيػػة بػػرف باعتبارهػػا األداة األساسػػية لقػػانوف حػػ  اٞن لػػف الػػدكِف، اذ أ ػػا  )اتفػػاؽ تػػربس(
تتعامػػل مػػ  حقػػوؽ التػػأليف كالنشػػر إُف حػػد كبػػًن عػػن طريػػ  اشػػرتاط الػػدكؿ األعضػػاء علػػ  االنضػػماـ إُف 

كمػ  ذلػكع  ُٖاألحكاـ ذات الصلة من برف، ّنا يف ذلػك اٞنػادة السادسػة اعػال  اٞنتعلقػة بػاٜنقوؽ اٞنعنويػة.
( من اتفاقية تربس است نت اٜنقوؽ اٞنعنوية من آليات تسػوية اٞننازعػات كتنفيػ ها، ُنيػ  ُ.ٗفاف اٞنادة )

 كضعهم يف قانوف ح  اٞن لف الدكِف ال ي اؿ هو نفس .
اضافة اُف فاف هناؾ ايضا معاهدة جديدة ك هامة تتعلػ  بػاألداء كالتسػجيل الصػويت، كالػ م اعتمدتػ  

، حيػػػ  أدخلػػػت اٜنػػػ  اٞنعنػػػوم لفنػػػاين األداء يف ُٔٗٗاٞننظمػػػة العاٞنيػػػة للملكيػػػة الفكريػػػة الويبػػػو يف عػػػاـ 
ف االداء كالتسػػجيل اذ نصػػت اٞنػػادة اٝنامسػػة مػػن معاهػػدة الوايبػػو بشػػأُٗحقػػوؽ التػػاليف كالنشػػر العاٞنيػػة. 

( علػػ  حقػػٌن مػػن اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة ك٨نػػا حػػ  االنتسػػاب اك االبػػوة كحػػ  السػػالمة لفنػػاين WPPTالصػػويت)
األداء ُني  تكوف موازية ٕناما ٜنقوؽ اٞن لف اٞننصوص عليهما يف اٞنادة السادسة مكرر من اتفاقيػة بػرف. 

عتمتػدا يف كقػت كاحػد، حيػ  عرفػت ٠نتمعػا اف ه   اٞنعاهدة كمعاهدة الوايبو بشأف ح  اٞن لف، ال م ا
باسػػم "معاهػػديت االنرتنػػت"، الػػي اعتمػػدهتا الوايبػػو يف ١ناكلػػة السػػتيعاب حػػ  اٞن لػػف كاٜنقػػوؽ آّػػاكرة مػػن 

إف ادخػػاؿ  اٜنػػ  اٞنعنػػوم لفنػػاين االداء  يف قػػانوف حػػ  اٞن لػػف الػػدكِف ٬ن ػػل  َِاحتياجػػات العصػػر الرقمػػ .
مبػػدا اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة، كونػػة يرفػػ  مػػن صػػاح  االداء مػػن كونػػ  ٠نػػرد أهػػم االبتكػػارات يف ٠نػػاؿ مػػ ه  اك 

شػػ    ينشػػر أعمػػاؿ اٞن لػػف األصػػل  اُف كضػػ  قػػانوين يعػػادؿ الوضػػ  القػػانوين للم لػػف األصػػل . كمػػ  
ذلك، فإف معاهدات الوايبو لإلنرتنت قد خرجت للتو حي  التنفي ، كيبقػ  التسػاؤؿ إُف أم مػدل سػوؼ 

 ُِبقاء النظر اليها فقط دكف تطبي .ٔنتار الدكؿ األعضاء ال

                                                        
 ١ٖٗنمد ابو بكرع مصدر ساب عص  -ُٕ
ُٖ- Ricketson,ibid, para 8.93  انظػػر ايضػػا: صػػربم ٘نػػد خػػاطرع تفريػػد قواعػػد تػػربس يف قػػوانٌن اٞنلكيػػة الفكريػػة )دراسػػة

٘ن  باق  عبد القادرع حقوؽ  كمابعدها. انظر ايضا دانا  ٓٓعص َُِِدار شتات للنشر كالرب٠نياتع -مقارنة(عدار الكت  القانونية
 .َُُِاٞنلكية الفكريةع دار الكت  القانونية كدار شتات للنشر كالرب٠نياتع القاهرةع 

اف معاهػػدة الوايبػػو بشػػاف فنػػاين االداء كالتسػػجيل الصػػويت مت تبنيهػػا يف مػػ ٕنر حػػوؿ بعػػض حقػػوؽ التػػاليف كالنشػػر كاٜنقػػوؽ  -ُٗ
  .WPPTكعرفت ب  ] ُٔٗٗنوف االكؿ من عاـ آّاكرة يف مدينة جنيف يف العشركف من كا

 [Available in the WIPO Collection of Laws for Electronic Access, online: http://clea.wipo.int
اف معاهدة الوايبو بشاف حقوؽ التاليف كالنشر مت تبنيها يف نفس اٞن ٕنر اٞنشار الية باٜناشػية اعػال  كهػ  متػوفر  علػ  اٞنوقػ   -َِ

ع منشػػػػأة اٞنعػػػػارؼع ُ. انظػػػػر ايضػػػػا: عبػػػػد الفتػػػػاح بيػػػػوم ع حقػػػػوؽ اٞن لػػػػف يف القػػػػانوف اٞنقػػػػارفع طhttp://clea.wipo.intاللكػػػرتكين ا
 ََِٗاالسكندريةع

، فا مػػا دخػػال حيػػ  النفػاذ اٞنشػػركط علػػ  عػػدد أد  معػػٌن ُٔٗٗعلػ  الػػرغم مػػن أف مت اعتمػػاد معاهػػديت االنرتنػت يف عػػاـ  -ُِ
من اٞنوقعٌن. يف حالة كل من معاهدة الوايبو بشأف ح  اٞن لف كمعاهدة الوايبو بشاف فناين االداء كالتسجيل الصػويت، كهػ ا الشػرط مت 

عل  التواِف. العديد من الالعبػٌن الرئيسػيٌن يف سػاحة حقػوؽ التػأليف كالنشػر َف تنضػم  ََِِعاـ  كضع  يف اجتماع   اذار ك مارس

http://abu.edu.iq
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 ثالثا: اس قبلل   الحقوؽ الم نوي  ع  االق صادي  
Independence of Moral rights from Economic Rights 

اف التحػػػوؿ مػػػن مػػػ ه  اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة اُف القواعػػػد القانونيػػػة كقعػػػت منػػػ  البدايػػػة مػػػن خػػػالؿ أنػػػاذ 
كين اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف القػػانوف. فاالْنػػا  كػػاف إلنشػػاء نظػػاـ عػػاـ القػػرارات القضػػائية، كبالتػػاِف أدت إُف تػػد

ٜنماية حقوؽ اٞن لفٌن، الي تناكلت كل من اٞنصاٌف التجارية كاٞنعنوية. كمن اٞن ًن لالهتماـ أف نالحه أف 
اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة َف تقتصػػػر حصػػػرا بقػػػانوف حػػػ  اٞن لػػػف: فقػػػد ظهػػػرت أيضػػػا يف عػػػدد مػػػن صػػػكوؾ حقػػػوؽ 

. علػ  ُْٖٗإُف اإلعالف العاٞن  ٜنقوؽ اإلنساف لعاـ  ُٖٕٗالف حقوؽ اإلنساف لسنة اإلنساف،  كإع
الػرغم مػػن ذلػك، مػػن حيػػ  كو ػا هػػ  اٞنعنيػة يف اٞنقػػاـ األكؿ مػػ  ٘نايػة اٞنصػػاٌف اٝناصػة اٞنرتبطػػة التػػأليف، 

 فاف اٜنقوؽ اٞنعنوية ه  تعترب ٚنة من ٚنات قانوف ح  اٞن لف.
 بػػػد مػػػن التمييػػػ  بػػػٌن اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة للم لػػػف كاٜنقػػػوؽ االقتصػػػادية لػػػ . ككفقػػػا للتقاليػػػد الفرنسػػػية، ال

اٜنقيقة اف أج اء اٞن لف كاٜنقوؽ االقتصادية ل  يف عملػ  ال تػ ثر بػأم شػكل مػن األشػكاؿ علػ   حقوقػ  
اٞنعنويػػة، ألف عالقتػػ  مػػ  مصػػنف  ال تػػ اؿ سػػليمة. هػػ ا االْنػػا  قػػد يتنػػاقض مػػ  اٞنػػنه  األٞنػػاين: فػػاف الفقػػ  

الٞناين يعترب اف حػ  اٞن لػف هػو ١نفػوظ كحػ  مػن نػوع خػاص ، لػ لك فػأف اٜنقػوؽ االقتصػادية كاٞنعنويػة ا
تنشأ من نفس اٞنصاٌف اٝناصة، كال تعترب أف تكوف مستقلة عن بعضها الػبعض. كػل مػن 'ال نائيػة' ككجهػة 

  ِِنظر 'األحادية'  فاف اٜنقوؽ اٞنعنوية ت دم إُف بعض العواق  القانونية.

 Inalienabilityا: جواز ال صرؼ راب 
اف اٜنػػ  اٞنعنػػوم للم لػػف مت اعتبػػار   حقػػا ش صػػيا: ام انػػ  ينبػػ  مػػن داخػػل الشػػ  ، أك ش صػػية 
اٞن لف نفس . كفقا ل لك، أيا كاف ما سيحدث للحقوؽ االقتصادية ٞنصػنف ، ال ٬نكػن فصػل اٞن لػف عػن 

 لػف عػن حقػوؽ االقتصػادية يف اٞنصػنف، فػاف حقوق  اٞنعنوية. فحػىت بعػد اف يبػاع العمػل الفػين كيفػرتؽ اٞن
حقوق  اٞنعنوية تبق  لالبد. كبالتاِف فاف مػ ه  اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يعػين أف اٞن لػف ال ٬نكػن التفػريط ُنقوقػ  
اٞنعنوية، سواء عن طري  التحويل، البي ، أك ١ناكلػة للت لػ  عػنهم ٕنامػاع ألف الطبيعػة الفطريػة للعالقػة بػٌن 

 ِّ قابل  للتغيًن ّنجرد تغيًن اٞنلكية.اٞن لف كمصنف  هو غًن

                                                                                                                                            
بعد إما اُف كاحدة من اٞنعاهدات أك كليهما. كم  ذلك، يبدك أ ا تشًن إُف طري  للمستقبل، كأ ا أثبتت أ ا مػ ثرة جػدا، علػ  سػبيل 

 يف البلداف النامية كاالنتقالية. انظر اٞن اؿ، عل  اصالح حقوؽ التأليف كالنشر اٜنالية 
J Reinbothe & S von Lewinski, ‘The WIPO Treaties 1996: Ready to Come into force’ (2002) 

24(4) EIPR 199. 
-ِِ Mira T Sundara Rajan,ibid,p.38

ِّ -P Recht, Le Droit d'Auteur, une nouvelle forme de propriété: histoire et théorie (Editions J 
Duculot: Gembloux 1969) 278. 
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 Protection in Perpetuityخامسا: الحماي  االبدي   
اف م ه  اٜنقوؽ اٞنعنوية ل  أيضػا آثػارا تتعلػ  ّنػدة ٘نايػة اٞنصػاٌف الش صػية للم لػف يف قػانوف حػ  

ال نائي ، فاف اٜنقػوؽ  اٞن لفع اذ اف هناؾ اختالؼ بٌن اٞندارس ال نائية كاألحادية. فف  اٞندرسة الفرنسية،
اٞنعنويػػػة للم لػػػف مسػػػتقلة عػػػن حقوقػػػ  اٞناليػػػةع كهػػػ ا يعػػػين  أيضػػػا أف مػػػدة اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة ٩نػػػ  أف ٓنػػػدد 
بشػػكل مسػػتقل. كبػػالنظر اُف اف العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كعملػػ  هػػ  غػػًن قابلػػة لالنفصػػاؿ طاٞنػػا اف اٞنصػػنف 

اية ابدية للحقوؽ اٞنعنوية.  امػا اصػحاب اٞندرسػة مستمر بالوجود، كبالتاِف فاف القانوف الفرنس  ٬ننح  ٘ن
االٓناديةع اٞنانيا عل  سبيل اٞن اؿ، فه   ٕننح  نفس اٜنماية للحقوؽ االقتصادية كاٞنعنوية للم لف ال ما 

هنا، ِْأصل مشرتؾ، كعلية فاف مدة ٘ناية اٜنقوؽ اٞنعنوية  تكوف ّنا يعادؿ مدة اٜنماية للحقوؽ اٞنالية. 
قػػوؽ اٞنعنويػػة هػػ  ١نميػػة  لفػػرتة كبػػًنة بعػػد كفػػاة اٞن لػػف. كمػػن اٞن ػػًن لالهتمػػاـ أف نالحػػه أف أيضػا، فػػاف اٜن

تسػػتمر  -common lawك القػػانوف العػاـ  civil lawالنظػػاـ اٞنػػدين –اٜنقػوؽ اٞنعنويػػة يف كػػال النظػامٌن 
اذ انػػ  يػػرتؾ دائمػػا لالسػػتمتاع باٜنمايػػة بعػػد كفػػاة اٞن لػػف. علػػ  الػػرغم مػػن أف اٜنػػ  هػػو ش صػػية اٞن لػػف، 

كراء  ذكػػػرل كٚنعػػػة كالػػػي مػػػن اٞنفػػػرتض اف ٓنػػػرـت مػػػن قبػػػل الكػػػلع فعنػػػد هػػػ ا اٞنسػػػتول فػػػاف اٜنػػػ  اٞنعنػػػوم 
عل  كج  اٝنصوص، كمصاٌف اٛنمهور  -للم لف يأيت لك  يتواف  م  اٞنصاٌف االجتماعية األكس  نطاقا 

 ِٓيف اٜنفاظ عل  جودة كسالمة الرتاث ال قايف بشكل عاـ.
 Practical Implicationsث: االثار ال مل   الفرع الثال

اٜنماية القانونية ٜنقوؽ اٞن لف الش صية يرتت  عليها عدد من النتائ  العملية ألكلئك ال ين يتلقوف 
كيتمتعوف كيست دموف األعماؿ اإلبداعية.  اف ه   النتائ  ه  يف الغال  االعم َف يتم الرتكي  عليها من 

اٞنعنويػػػة، الػػػ ين هػػػم  رّنػػػا انشػػػغلوا باآلثػػػار اٞنرتتبػػػة علػػػ  مػػػ ه  حقػػػوؽ اإلنسػػػاف قبػػػل اٞننظػػػرين للحقػػػوؽ 
للمػ لفٌن كالفنػػانٌن بػدال مػػن االخػ  باالعتبػػارع التػأثًن العػػريض ك الواسػ  علػػ  آّتمػ . كبالتػػاِف فػاف هنػػاؾ 

 االيت: اثار عملية تتولد من اٜنقوؽ اٞنعنوية عند فرضها اك منحها للم لف ٥ناكؿ ا٩نازها عل  النحو

  The Economic Consequences  اكال: الن ائج االق صادي  للحقوؽ الم نوي 
اٜنقوؽ اٞنعنوية ه  حقوؽ ش صية من حي  الطبيعة، كٓناكؿ معاٛنة اٞنصاٌف غًن التجارية كالقضايا 

ادية  الناشػػئة عػػن اإلبػػداع البشػػرم. كمػػ  ذلػػك، فػػاف ٘نايػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة مػػن اتمػػل لػػديها نتػػائ  اقتصػػ
كبًنة. فاآلثػار االقتصػادية للحقػوؽ اٞنعنويػة قػد تنشػأ عنػد مسػتويٌن. األكؿ، اف ٠نػرد كجػود ٘نايػة اٜنقػوؽ 
اٞنعنوية يف تشريعات ح  اٞن لف قد ٕنن  استغالؿ األعماؿ اإلبداعية، سواء ألغراض ْنارية أك ٝنل  ابداع 

                                                        
طػػارؽ ٗنعػػة السػػيد راشػػدع اٞنسػػ كلية التقصػػًنية للناشػػر االلكػػرتكين عػػن انتهػػاؾ اٜنقػػوؽ اٞناليػػة للم لػػفع دار النهضػػة العربيػػةع  -ِْ
 َُِِالقاهرةع 
 االعتبار كبالتفصيل مػن قبػل الباحػ   أ٨نية اٜنقوؽ اٞنعنوية من كجهة نظر ٘ناية اٞنصلحة عامة يف ال قافة مت اخ ها بعٌن  -ِٓ

Sundara Rajan, ‘Moral Rights and the Protection of Cultural Heritage: Amar Nath Sehgal v Union of 
India’ (2001) 10(1) Intl J Cult Prop 79, 89-91    . 
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 عشر ثام ال ال دد

ايف القائم. امػا اٞنسػتول ال ػاين فػاف يتم ػل بػاف جديد. كبالتاِف اعاقة ٧نو الصناعة كال قافة حوؿ الرتاث ال ق
اٞنطالبػػة بػػاٜنقوؽ اٞنعنويػػة ٬نكػػن اف  تنطػػوم علػػ  تكلفػػة اقتصػػادية عاليػػة، سػػواء يف شػػكل تكػػاليف الػػدفاع 
القانوين، التعويض عن األضرار كاٝنسائر الناٗنة عن اٜناجة لسح  اٞنصنف من التداكؿ ال م مت إنتاج  

العتمػاد علػ  اٞنصػػنف اٞنوجػود مسػبقا، أك يف حالػة اٜنػ  يف االنسػحاب، علػػ  كتوزيعػ  ْناريػا مػن خػالؿ ا
موافقػػة اٞن لػػف نفسػػ . كاٞن ػػاؿ اٜنػػ  علػػ  ذلػػك االنتاجػػات السػػينمائية ، حيػػ  اف كجػػود عػػدد هائػػل مػػن 
اٞنصػاٌف اٞنعنويػػة تشػارؾ يف الصػػناعة السػينمائية قػػادت علػ  االقػػل اُف تقويػة صػػناعة الفلػم. ففػػ  هوليػػوكد، 

اعػػة الضػػغط  ٤نحػػت ضػػد اعتمػػاد اٜنمايػػة القانونيػػة الواسػػعة النطػػاؽ للحقػػوؽ اٞنعنويػػة يف الواليػػات فػػاف ٗن
 ِٔاٞنتحدة.

 ثان ا: الس اس  ال ام : نشر الم ر  
Public Policy: The Dissemination of Knowledge  

بالرغبػػػة يف هنػػػاؾ ٢نػػػاكؼ ٣ناثلػػػة  قػػػد تنشػػػا مػػػن كجهػػػة نظػػػر السياسػػػة العامػػػة، كال سػػػيما يف مػػػا يتعلػػػ  
السماح لتعميم اٞنعرفة عل  أكس  نطاؽ ٣نكن يف ٗني  أ٥نػاء آّتمػ . كبالتػاِف فػإف كجػود اٜنقػوؽ اٞنعنويػة 
يف التشػػري  قػػد ٕننػػ  توزيػػ  األعمػػاؿ اإلبداعيػػة، يف حػػٌن اف مطالبػػات اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة ٬نكػػن اف تػػ دم اُف 

ف اُف حد ما، كبشكل عاـ، يقيد تداكؿ اٞنعرفة معاقبة أكلئك ال ين يتعهدكف بنشرها. اف قانوف ح  اٞن ل
مػػن خػػالؿ حفػػه القػػدرة علػػ  الػػتحكم يف نشػػر أعمػػاؿ اٞن لػػف مػػن قبػػل اٞن لػػف.  فلهػػ ا السػػب  أف حػػ  
اٞن لػػف كمػػا هػػو معػػركؼ لػػػ  حػػ  االحتكػػار للحقػػوؽ اٞنمنوحػػة لػػػ  لفػػرتة ١نػػدكدة. كمػػ  ذلػػك، فالتصػػػرؼ 

تداكؿ اٞنعرفػة، كإذا كانػت ١نميػة إُف األبػد، فا ػا قػد ٓنػد  باٜنقوؽ اٞنعنوية هو قيد إضايف من التقييد عل 
اُف أجل غًن مسم  يف نشر تلك األعماؿ. كبالتاِف فاٜنقوؽ اٞنعنوية ٬نكن أف يكوف ٟنا تأثًن كبًن خاصة 

 ِٕعل  ٠ناالت ال قافة كالتكنولوجيا يف خل  اٞنستقبل ال م يعتمد اعتمادا كبًنا عل  الرتاث القائم.

 Waiversازالت ثالثا: ال ن
اف العوامػػل الػػي اشػػرنا ٟنػػا اعػػال  قػػد أدت إُف النظػػر يف اآلليػػات الػػي قػػد تسػػاعد يف اٜنػػد مػػن التػػأثًن 
السػػلف اتمػػل  للحقػػوؽ اٞنعنويػػة علػػ  الصػػناعة كال قافػػةع كذلػػك بالسػػماح للم لػػف بالتنػػازؿ عػػن حقوقػػ  

 اٞنعنوية، كليا أك ج ئيا، من خالؿ اتفاؽ تعاقدم.

                                                        
 ةع مت مناقشتها من قبل:دكر صناعة السينما األمريكية يف ت بيط التنمية الدكلية  للحقوؽ اٞنعنوي -ِٔ

 S Fraser, ‘Berne, CFTA, NAFTA & GATT: The Implications of Copyright Droit Moral and 
Cultural Exemptions in International Trade Law’ (1996) 18 Hastings Comm & Ent LJ 287, 305-20 ..

دار شػػػتات للنشػػػر -ة مقارنػػػ  بتشػػػريعات حػػػ  اٞن لػػػفع دار الكتػػػ  القانونيػػػةانظػػػر ايضػػػا: زيػػػاد الػػػراكمع اٜنمايػػػة اٞندنيػػػة للرتٗنػػػةع دراسػػػ
 َُْع صَُُِكالرب٠نياتع 

ِٕ- Mira T Sundara Rajan,ibid,p.41 
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لػػدكؿ اٞنتقدمػػة،  كاٞنملكػػة اٞنتحػػدة ككنػػدا تطػػوير عقػػود النمػػوذج القياسػػ ، الػػ م يػػن  فقػػد شػػهدت ا
علػػ  اف ام تنػػازؿ للحقػػوؽ  عينيػػة كانػػت اك غػػًن عينيػػة ٩نػػ  اف تكػػوف قبػػل النشػػر. الف اٞن لػػف  سػػوؼ 
يكػػػوف يف كضػػػ   مسػػػاكمة كبػػػًنة ، كهػػػو مطلػػػوب اف يسػػػلم حقوقػػػ  اٞنعنويػػػة مػػػن أجػػػل ٓنقيػػػ  نشػػػر عملػػػ . 

القياس  للتنازالت  للحقوؽ اٞنعنوية قد تبطلهم، يف اٞنمارسة العملية، ٣نا ٩نعل  بعيد من اٜنماية فالنموذج 
 القانونية. 

من ناحية أخرل، اف التنازؿ عن اٜنقوؽ اٞنعنوية  ي دم اُف عرض بعض اٞنشاكل عل  مسػتول الفقػ  
 لػػف كمصػػنف  هػػ  عالقػػة دائميػػ  كغػػًن القػػانوين. فػػاٞنعىن العػػاـ ٞنػػ ه  اٜنػػ  اٞنعنػػوم هػػو أف العالقػػة بػػٌن اٞن

قابلة لالنفصاؿ، عل  األقل طاٞنا استمر اٞنصنف يف الوجود، ٣نا ٩نعل اٜنقوؽ اٞنعنوية غًن قابلة للتصرؼ 
يف ضوء احكاـ القانوف. كم  ذلك، فإف شدة ه ا االستنتاج ٞن ه  اٜن  اٞنعنوم قد خففت من خػالؿ 

عنويػػة يف ظػػركؼ ١نػػدكدةع اك عػػن طريػػ  اسػػت داـ بعػػض اٜنيػػل السػػماح للمػػ لفٌن  التنػػازؿ عػػن اٜنقػػوؽ اٞن
القانونيػة اٞنوجػودة يف التعامػػل اليػوم . حيػ  يبػػدك أف هػ ا الػػنه  العملػ  للتنػازالت يبػػدكا مقبػوال حػػىت يف 
الػدكؿ اٞنتقدمػة اٞن يػد  بقػػوة للحقػوؽ اٞنعنويػة  كأٞنانيػػا كفرنسػا، حيػ  ٚنحػػت بالتنػازالت، كلكػن فقػػط يف 

 ِٖظركؼ ١ندكدة.
 اذؽ اىخهِئس٘ا ػيٕ اىطلٔق اىٍؼِٔٗث ىيٍؤىف اىٍتطد اىراُٖ:

The Impact of Technology on the Moral rights 
يف ضوء تلك الصعوبات الي تناكلنها يف اٞنبح  الساب ، هناؾ س اؿ مطركح يف ه ا البحػ    هػوع 
مػػاهو موقػػف القػػانوف الػػدكِف ٜنػػ  اٞن لػػف علػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف ضػػوء التكنولوجيػػات اٜندي ػػة  علمػػا إف 

ماؿ ابداعية تست دـ األعماؿ التكنولوجيةع الي تعترب اآلف ١نمية ّنوج  حقوؽ التاليف كالنشر ، ه  اع
أسػػػػالي  تكنولوجيػػػػة حدي ػػػػة يف تكػػػػوين اٞنصػػػػنف، فهػػػػل هػػػػ   االنػػػػواع هػػػػ  أنػػػػواع جديػػػػدة مػػػػن األعمػػػػاؿ 
اإلبداعيػػة، أـ هػػ  مػػ ي  مػػن كػػل هػػ    يف الواقػػ ، اف هػػ ا آّػػاؿ يبقػػ  غػػًن  مستكشػػف إُف حػػد كبػػًن يف 

لنظػػػر يف معظػػػم القػػػوانٌن القػػػانوف الػػػدكِف يف ٠نػػػاؿ حػػػ  اٞن لػػػف، كهػػػ  حالػػػة تػػػنعكس علػػػ  عػػػدـ مطابقػػػة ا
الوطنية ٜن  اٞن لف. كنتيجة ل لك، فاف قضايا اٜنقوؽ اٞنعنوية يف ٠ناؿ تكنولوجيا اٞنعلومات الت اؿ حالة 
غػػػًن ١نسػػػومةع حيػػػ  اف ا٨ناٟنػػػا  قػػػد يكػػػوف ٟنػػػا عواقػػػ  سػػػلبية يف  ايػػػة اٞنطػػػاؼ علػػػ  الصػػػعيدين العملػػػ  

 اُف التحػػديات الػػي تواجػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف عصػػر كالقػػانوين كاٞنفػػاهيم . اضػػافة اُف ذلػػك البػػد اف نشػػًن
 التكنلوجيا. 

عل  ضوء ذلك فػاف هػ ا اٞنبحػ  سػوؼ نقسػم  اُف مطلبػٌنع االكؿ يتعلػ  بالوضػ  القػانوين كالعملػ  
للحقػػػوؽ اٞنعنويػػػة يف نطػػػاؽ التكنلوجيػػػا اٜندي ػػػةع   ٦نػػػتم اٞنبحػػػ  بالتحػػػديات الػػػي تواجػػػ  تطبيػػػ  اٜنقػػػوؽ 

 الرقميةع كذلك عل  النحو االيت.اٞنعنوية يف عصر 
                                                        

ِٖ-   Fracer, ibid,p.14, .G Dworkin, ‘The Moral Right of the Author: Moral Rights and the 
Common Law Countries’ (1995) 19 Colum-VLA J L & Arts 229, 244-66. 
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 املـٍت االٚي: اٌحمٛق املؼ٠ٕٛخ يف اٌزىٌٕٛٛع١بد اٌحذ٠ضخ 
Moral Rights in New Technologies 

من بٌن أهم أنواع التكنولوجيا اٛنديدة الػي هػ  ١نميػة ّنوجػ  حػ  اٞن لػف هػ  بػرام  الكمبيػوتر. يف 
  لف كمصنفات من نوع خاص. حٌن اف قواعد البيانات ٔنض  باٜنماية ّنوج  ح  اٞن

فف  بداية التسعينات، عندما ظهر حػ  التػأليف كالنشػر لكػ  يكػوف األسػلوب اٞنفضػل ٜنمايػة بػرام  
الػػي شػػػجعت صػػناعة تكنولوجيػػػا اٞنعلومػػات لكػػػ   العديػػػد مػػن العناصػػػر الكمبيػػوتر، كذلػػك بسػػػب  ظهػػور

تلػك العناصػر هػو اف مػنح ٘نايػة تفرض ٘ناية حقوؽ التأليف كالنشػر علػ  بػرام  الكمبيػوترع كمػن ضػمن 
حقوؽ التاليف كالنشر ال ٓنتاج اُف إجراءات معين  كما هو اٜناؿ علية يف  براءة االخرتاع كالي ٓنتػاج اُف 

 اجراءات معين  حىت ٕننح اٜنماية لصاح  براءة االخرتاع.
عن ٙنسٌن عاما كما اف مدة اٜنماية يف حقوؽ التاليف كالنشر ه  مدة طويلة نوعا ما ، ما ال يقل 

بعػػد كفػػاة 'اٞن لػػف' ككػػاف يعتقػػد أف حػػ  اٞن لػػف ٬نكػػن أف تتكيػػف مػػ  ٘نايػػة بػػرام  الكمبيػػوتر، حيػػ  ا ػػا 
استوعبت أنػواع ك ػًنة مػن األعمػاؿ الفكريػة اٛنديػدة يف اٞناضػ .  كمػ  ذلػك، يبػدك أف اآلثػار اٞنرتتبػة علػ  

ال سػػيما يف  -يػػوتر تكػػوف قليػػل األ٨نيػػة جانػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف قػػانوف حػػ  اٞن لػػف علػػ  بػػرام  الكمب
الواليات اٞنتحدة. حي  اف تطوير األنظمػة اٞنتعلقػة بتكنولوجيػا اٞنعلومػات جػاء كجػ ء مػن جهػود اٞنواءمػة 
بٌن دكؿ االٓناد االكري يف ٠ناؿ السوؽ اٞنشرتكة حيػ   جلبػت طابعػا ملحػا جديػدا ٟنػ   القضػية. ك مػ  

كركي فػػػاف هػػػ ا االمػػػر َف يتطػػػرؽ لػػػ  باهتمػػػاـ جػػػدم اُف حػػػد هػػػ   ذلػػػك ، فأنػػػ  حػػػىت يف دكؿ االٓنػػػاد األ
 اللحظة. 

عل  ضوء ذلك فاننا سوؼ نتناكؿ برام  الكمبيوتر كنمػوذج لبيػاف اثػر مػنح اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يف اعاقػة 
 تطور ه ا اٞنصنف يف آّاؿ العمل  كالتجارم كذلك عل  النحو االيت.

 د م  "ال مل األدبي"  الفرع االكؿ: برامج الكمب وتر: نوع جدي
Computer Programs: A New Kind of Literary Work"" 

اف برام  الكمبيوتر ه  ١نمية ّنوج  قانوف ح  اٞن لػف الػدكِف ؾ"اعمػاؿ ادبيػة". اذ اف مػن اسػباب 
هػػ ا اٜنكػػم هػػو اف بػػرام  الكمبيػػوتر هػػ  مصػػنفات مكتوبػػة بلغػػة فيهػػا رمػػ  جهػػاز الكمبيػػوتر، كعلػػ  هػػ ا 

ٚنػة مػن  ٚنػػات  النحػو، فػإف بػرام  الكمبيػوتر ٬نكػػن أف تعتػرب ٣ناثلػة للمصػنفات اٞنكتوبػة. هػػ ا اٞنػنه  هػو
للمصػنفات اك االعمػاؿ االدبيػةععل  شػرط  تػوفر ركػن األصػالة الػي يسػتند  Common Lawمعاٛنػة اؿ 

عليها  ٘ناية حػ  اٞن لػف الم مصػنفع كهػ ا الػركن يتطلػ  اف ال يكػوف اٞنصػنف مستنسػ ا  كأف ٪نمػل 
هػػػ  إُف حػػػد مػػػا أك ػػػر   درجػػة معينػػػة مػػػن العمػػػل كاٞنهػػارة.   اف ٘نايػػػة بػػػرام  الكمبيػػػوتر كمصػػػنفات ادبيػػة

إشكالية بالنسبة للبلداف األكركبية ، حي  َف يكن هناؾ شرطا تقليديا بالنسبة لركن االصالة هو االبداعية 
 اك مستول االبداعية.   Schöpfungshöhe)يف االصالة اك مايعرؼ بالقانوف االٞناينع عل سبيل اٞن اؿع)
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أف م لفيها ٟنم اٜن  يف اٜنمايػة الػي هػ  مسػاكية لتلػك اف ٘ناية برام  الكمبيوتر كأعماؿ أدبية يعين 
الي يتمت  ّٔا أم نوع آخر من االعماؿ األدي. كاٛندير بال كر أف م لف الربنام  ٪نتفه بػنفس اٜنقػوؽ 
الي يتمت  ّٔا اٞن لف من أم نوع آخر من انواع االعماؿ االدبية. كبالتاِف فاف مبتكر الربنام  ل  اٜن  يف 

ل  اعادة االنتاج  اكنشر برنا٠ن ، كما ينبغ  أف تكوف مدة اٜنماية تعػادؿ حيػاة اٞن لػف  كمػركر السيطرة ع
ٙنسٌن عاما عل  كفات  عل  االقل. فف  ك ػًن مػن اٜنػاالت، فػاف بػرام  الكمبيػوتر هػ  منتجػات مشػرتكة 

األخػػػرل  أك تعاكنيػػػة يف التػػػأليف، كيػػػتم ٓنديػػػد اٜنقػػػوؽ كمػػػا هػػػو عليػػػة اٜنػػػاؿ يف أم ظػػػرؼ مػػػن الظػػػركؼ
 للتأليف اٞنشرتؾ. 

كعليػػػة ٬نكػػػن طػػػرح التسػػػاؤؿ ّٔػػػ ا الصػػػددعكهو: هػػػل اف اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة مناسػػػبة للتطبيػػػ  علػػػ  بػػػرام  
الكمبيوتر  ه ا التساؤؿ مت طرحة يف نطاؽ ح  التاليف كالنشر الدكلية كك لك اٜناؿ يف القانوف االكريع 

اٜنقػػػوؽ اٞنمنوحػػة للمػػػربم  ّنوجػػ  قػػػانوف حػػػ  عنػػدما تكػػػوف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػػة هػػػ  جػػ ء مػػػن ٠نموعػػة مػػػن 
 اٞن لف.  كعلي  ٬نكن االجابة عن ه ا التساؤؿ دكليا كاكربيا ك١نلياع عل  النحو االيت:

القانوف الدكِف العاـ: اف اكؿ اتفاقية يف ٠ناؿ ٘ناية اٞنصنفات االدبية كالفنية ه  اتفاقية بػرفع  -ُ
.  كّنػا اف بػرام  الكمبيػوتر هػ  مصػنفات ادبيػة كبالتػاِف هػ   االتفاقيػة منحػت اٜنمايػة لكػل مصػنف ادي

فه  ١نمية ّنوج  ه   االتفاقيةع  كاف َف يتم الن  عل  برام  الكمبيوتر فيها صراحة. اف ه   االتفاقية 
منحػػت مػػن ضػػمن اٜنقػػوؽ اٞنمنوحػػة للم لػػفع اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة. هػػ ا يعػػين اف هػػ   اٜنقػػوؽ مقػػررة ٞن لػػف 

فقػد اشػارت صػراحة اُف  TRIPsا.  اما االتفاقيػة ال انيػة كالػي تعػرؼ باتفاقيػة تػربس برام  الكمبيوتر ايض
اف بػػرام  الكمبيػػوتر هػػ  ١نميػػة ّنوجػػ  حقػػوؽ التػػاليف كالنشػػر كمصػػنفات ادبيػػة كذلػػك اسػػتنادا اُف نػػ  

م  اٞنػػػادة العاشػػػرة منهػػػا. اال اف هػػػ   االتفاقيػػػة َف تصػػػرح ِنصػػػوص اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة اٞنمنوحػػػة ٞن لػػػف برنػػػا
الكمبيػػػوتر. مػػػ  ذلػػػك فػػػالبعض يػػػرل اف اٞنػػػنه  العػػػاـ للحقػػػوؽ اٞنعنويػػػة هػػػو اسػػػتبعادها عمليػػػا مػػػن حقػػػوؽ 
التػػاليف كالنشػػر.  اال اننػػا نػػرل عكػػس ذلػػك الف االتفاقيػػة َف تصػػرح علنػػا اف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة مسػػت ناة مػػن 

كافػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة اضػػافة اُف اٜنمايػػة دكليػػا بالنسػػبة لػػربام  الكمبيػػوتر. كبالتػػاِف فػػاف م لػػف الربنػػام  لػػ   
 اٜنقوؽ اٞنادية.

االْنا  االكري: نظرا للتقليد القػوم ٜنمايػة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يف بلػداف أكركبػا الغربيػة، كاٞنوقػف   -ِ
اٞنركػػ م الػػي يشػػغلو ا يف الػػنظم القانونيػػة اٞندنيػػة، فإنػػ  يبػػدك مػػن الطبيعػػ  أف نتوقػػ  بعػػض اإلشػػارات إُف 

.  كمػػػ  ََِٗكاٞنعػػػدؿ عػػػاـ  ُُٗٗيف التوجيػػػ  األكركي ٜنمايػػػة بػػػرام  اٜناسػػػوب لعػػػاـ اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة 
ذلك، فإف التوجي  االكري ال يتعامل مباشرة م  اٜنقوؽ اٞنعنوية. حي  اشارت اٞنػادة ال انيػة الفقػرة ال انيػة 

علػ     من  اُف ملكية حقوؽ التأليف كالنشر كذلك يف سياؽ عالقة العامل م  رب العملع حي  نصت
أف إنشاء الربنام  من قبل اٞنوظف اثناء تنفي  مهام  "يسمح لرب العمل ٣نارسة ٗني  اٜنقوؽ االقتصادية 

 عل  الربنام  اٞنبتكر ".
يف اٞنملكػػػة اٞنتحػػػدة الربيطانيػػػةع ٤نػػػد اف قػػػانوف حػػػ  التػػػأليف كالنشػػػر الربيطػػػاين صػػػرح بشػػػكل   -ّ

  بػام حػ  معنػوم.  كنفػس االمػر ينطبػ  علػ  قػانوف كاضح عل  اف اٞنػربم  اك صػاح  الربنػام  ال يتمتػ
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اٞنلكية الفكرية الفرنس ع علما اف القانوف الفرنس  كٓنت كطاة اٞن امة مػ  التوجيػة االكري َف ٬نػنح اٞنػربم  
 ام حقا معنوم كذلك است ناء من القاعدة العامة بالنسبة لبقية اٞنصنفات االخرل. 

كمػن ضػمن اٞنػواد  ََِْمت تعديلػ  عػاـ  ُُٕٗ لػف لعػاـ القانوف العراق : اف قانوف ح  اٞن -ْ
الػي مت تعػديلهاعاٞنادة ال انيػة منػ  حيػ  مت اضػافة بػرام  الكمبيػوتر ضػمن قائمػة اٞنصػنفات اميػة ّنوجػ  
هػػ ا القػػانوف. حيػػ  اعتػػربت هػػ   اٞنػػادة بػػرام  الكمبيػػوتر هػػ  ١نميػػة ّنوجػػ  حػػ  اٞن لػػف. هػػ ا يعػػين اف 

ام  يتمت  باٜنقوؽ اٞنعنوية اضافة اُف اٜنقوؽ اٞنالية. كبالتاِف ه ا ُنػد ذاتػ  قػد يعيػ  اٞنربم  اك مالك الربن
 تطوير برام  الكمبيوتر اذا ٕنسكنا باٜنقوؽ اٞنعنوية كذلك لألسباب الي ذكرنا  انفا.

 Policy Concernsالفرع الثاني:  المخاكؼ الس اس   
اف الفشل يف التعامل م  قضايا اٜنقوؽ اٞنعنوية يف ٠ناؿ تكنولوجيا اٞنعلومات عل  اٞنستول الدكِف مت 
تفسػػًن  عمومػػا باعتبػػار  اسػػتبعادا فعليػػا ٟنػػ   اٞنوضػػوع مػػن نطػػاؽ ٘نايػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة. اف اسػػتبعاد بػػرام  

أكيػد ٟنػ ا االْنػا . اذ اف أسػباب الكمبيوتر يف قانوف حقوؽ التاليف كالنشر الربيطاين بشكل كاضػح هػو ت
تقييػػد اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف هػػ ا آّػػاؿ تعكػػس أساسػػا سػػبب  اٞنصػػلحة العامػػة. اذ ٬نكػػن القػػوؿ بصػػفة عامػػة، 
هناؾ قل  اك خوؼ من أف اٜنماية اٞنفرطة ٜنقوؽ اٞن لفٌن يف صناعة الكمبيوتر سوؼ ٕنن  النمو كالتطور 

ع الف تطػوير صػناعة الرب٠نيػات تعتمػد علػ  اٞنرب٠نػٌن الػ ين تكػوف يف هػ ا آّػاؿ الػ م هػو يف غايػة األ٨نيػة
ٟنػم القػدرة علػ  االسػتفادة مػن الػربام  اٞنوجػودة مػن قبػل، ُنيػ  يتطلػ  درجػة عاليػة مػن اٜنريػة. كبالتػاِف 
فاف ح  السالمةع كال م هو يعد من ابرز اٜنقػوؽ اٞنعنويػة للم لػفع  ٬نكػن أف تتػداخل مػ  هػ ا اٞنطلػ  

 لتكنولوج . من التقدـ ا
يف الواق ، اف ه ا اٞنوضوع مت تطبيق  يف دعػول قضػائية يف اٟننػد، كالػي هػ  بلػد نػام  كمػا ا ػا  جػ ء 

عكالي أصبحت أيضا كاحدة من الالعبٌن الدكليٌن األك ر أ٨نية يف التنمية Common Lawمن نظاـ اؿ 
 يف ٗني  أ٥ناء العاَف لصناعة الرب٠نيات. فف  قضية: 

 Software Pvt Ltd v Karan Khanna   Statart  القضاء اٟننػدم تسػاءؿ فيمػا اذا كػاف تعػديل  ،
الشػػركة لربنػػػام  كمبيػػػوتر مػػػن اجػػػل تطػػػوير  مػػػن قبػػل اثنػػػٌن مػػػن اٞنػػػوظفٌن السػػػابقٌن لت صػػػي  قوالػػػ  مػػػن 

من قانوف ح  اٞن لف  اٟنندم.الطرفاف  ٕٓالرسائل كصلت إُف التعدم عل  ح  السالمة  ّنوج  اٞنادة 
ايػػػة اٞنطػػػاؼ يلجػػػاف إُف تسػػػوية دكف اللجػػػوء إُف اكمػػػة  كمػػػ  ذلػػػك، أنػػػ  إشػػػعار للنػػػ اع مػػػن قبػػػل يف  

.  ٕٓاٜنكومة اٟنندية، الي يبدك أ ا استجابت من خالؿ إدخاؿ تعديالت عل  السالمة  ّنوجػ  اٞنػادة 
ا من برام  الكمبيوتر. بدال اٞن ًن لالهتماـ، أف اٜنكومة اٟنندية َف تت   منه  است ناء اٜنقوؽ اٞنعنوية ٕنام

تػػن  علػػػ  أنػػػ  "ال ٩نػػوز للم لػػػف ٕنلػػك أم حػػػ  لكػػبح ٗنػػػاح ]أك   اٞنطالبػػػة  ٕٓمػػن ذلػػػك، فػػاف اٞنػػػادة 
 ِٓ( من القسم ُباالضرار فيما يتعل  بأم تعديل لربنام  الكمبيوتر ال م هو يف الفقرة )أ أ( من البند )

ء التعػدم علػ  حػ  اٞن لػف، يف حالػة  'صػن ... يػن  علػ  اسػت نا ِٓ". ك البنػد ذم الصػلة مػن القسػم 
نسخ أك تعديل برنام  كمبيوتر من قبل اٞنالك الشرع  للنس ة'. اف التعديل يكوف يف حػالتٌن: أكال، إذا 
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مت النسخ أك التعديل من أجل االستفادة من برنام  كمبيوتر للغرض ال م مت توفًن ، حي  ا ا لن تكوف 
قوؽ اٞنعنوية. ثانيا،  'نسخ احتياطية ُنتة كوسيلة لتوفًن اٜنماية ضػد فقػداف تعديا عل  ح  اٞن لف أك اٜن

 م قت، اكتدمًن أك الضرر يف النظاـ فقط لالستفادة من برنام  كمبيوتر للغرض ال م مت اعداد . 
الس اؿ اٞنطركح هناع ما ه  اآلثار العملية ٟن ا االست ناء  من الواضح أف االست داـ العػادم لربنػام   

مبيػػوتر مػػن قبػػل اٞنشػػرتم لػػن يكػػوف تعػػديا علػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة للم لػػف.  مػػا لػػيس كاضػػحا هػػو إُف أم ك
مػػػدل صػػػاح  العمػػػل أك اٞنفػػػوض لربنػػػام  قػػػد يعفػػػ  مػػػن مسػػػ كلية اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة. اف إدراج مصػػػطلح 

سػػػت داـ "التعػػػديل" يف االسػػػت ناء يبػػػدك انػػػ  يشػػػًن إُف أف نوعػػػا مػػػن اٜنمايػػػة للمفػػػوض اك رب العمػػػل. اف ا
برنام  "للغرض ال م مت توفًن  " ٬نكن أف تشمل التطور الالح  للربنام ، يف حالة م ل تلك الي قدمتها 

. م  ذلك، إذا كاف ه ا هو اٟندؼ النهائ  من ه ا القسم، كاف من اٞنمكػن ٓنقيػ  نفػس Statartقضية 
المة مػػن بػػرام  الكمبيػػوتر الغػػرض بطريقػػة أبسػػط مػػن ذلػػك بك ػػًن مػػن خػػالؿ اسػػتبعاد اٜنػػ  اٞنعنػػوم بالسػػ

ٕناما. ّنعىن اخر، حىت لو اف مفوض الربنام  تعدل حػدكد اسػت دام  'للغػرض الػ م مت تػوفًن ،' فانػ  قػد 
ال يكوف تصور يف انتهاؾ اٜنقوؽ اٞنعنوية للم لف. كعالكة عل  ذلك، فإف قانوف حػ  اٞن لػف اٟننػدم ال 

 من التطبي   عل  برام  الكمبيوتر.  يستبعد بأم حاؿ من األحواؿ ح  اإلسناد اك االبوة
اٞن اؿ اٟنندم ي ًن تساؤال  فيما يتعل  بالسب   حوؿ عدـ استبعاد اٜنقوؽ اٞنعنوية  صراحة من برام  

كخصوصػا عنػدما  -الكمبيوترع علما اف اٟنند بلد صناع  كاف صناعة بػرام  الكمبيػوتر ٕن ػل مػردكدا مهمػا
نفػػػوذ الدكليػػػة الػػػي طاٞنػػػا كانػػػت عمليػػػة النضػػػاؿ مػػػن اجػػػل التقػػػدـ هػػػ   الصػػػناعة قػػػد تػػػوفر مفتػػػاح النمػػػو كال

التكنلػػوج . ٣نكػػن اف نسػػت ل  إُف أف القػػانوف اٟننػػدم َف ٩نػػد أنػػ  مػػن الضػػركرم اٜنػػد مػػن اٜنػػ  اٞنعنػػوم 
بالسػػالمة لصػػاٌف صػػناعة الرب٠نيػػات. يف الواقػػ ، ْنػػدر اإلشػػارة إُف أف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف ٠نػػاؿ الرب٠نيػػات 

قيدا عل  التطورات التكنولوجية يف اٞنستقبل: اإلنرتنت كالك ًن من التنمية يف كقػت مبكػر  ٬نكن أف تكوف
من صناعة الرب٠نيات األمريكية كقعػت تقريبػا يف ظػل غيػاب التنظػيم القػانوينع كبالتػاِف يبػدك زائفػا اسػتبعاد 

 اٜنقوؽ اٞنعنوية عل  ه ا األساس، دكف م يد من التحقي . 
 Programmer as authorج   مؤلف  الفرع الثالث: المبرم

مػػن جهػػة النظػػر القانونيػػة، اف القلػػ  اٛنػػدم يف هػػ ا آّػػاؿ قػػد تكػػوف لػػ  آثػػار م هبيػػ  لتمديػػد اٜنقػػوؽ 
اٞنعنوية لربام  الكمبيوترع نظرا لرؤية اإلبداع الفين ال م يستند  علية ٘ناية اٜنقوؽ اٞنعنوية، فإن  قد يكوف 

يقها عل  األعماؿ التكنولوجية. فعل  كج  اٝنصػوص، اٜنمايػة القانونيػة ببساطة غًن مناسبة للنظر يف تطب
للحقوؽ اٞنعنوية يفرتض أف العمل هو امتداد لش صية صاحب ، ل لك أف األضرار الي ٜنقت بالعمل قد 
يكػػوف ٟنػػػا تػػػأثًن ضػػػار علػػػ  م لػػف ذلػػػك العمػػػل نفسػػػ . السػػػ اؿ هنػػا: هػػػل هػػػ ا اٞنفهػػػـو مقبػػػوؿ أك كاقعػػػ  

 عالقة بٌن اٞنربم  كبرنا٠ن  بالنسبة اُف ال
مػػن اٞنهػػم ٜنػػل هػػ   اٞنسػػألة، كمػػن أجػػل ٓنقيػػ  التػػوازف الفعػػاؿ ٞنصػػاٌف اٞنػػربم  ضػػد اٞنصػػلحة العامػػة يف 
اٜنصوؿ عل  الربنام ع هػل اٞنػربم  لديػ  نوعػا مػن اٞنصػلحة الش صػية الناشػئة عػن نشػاط  اإلبػداع   إف 
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اء الربنػػػػام  عػػػػن طريػػػػ  جهػػػػود عػػػػدد مػػػػن اٞنػػػػ لفٌن األجابػػػػة عػػػػن هػػػػ   االسػػػػئلة سػػػػتكوف ٢نتلفػػػػة إذا مت إنشػػػػ
 اٞنشرتكٌن، أك إذا مت إنتاج  يف سياؽ عالقة العمل، بدال من أف يكوف نتاج جهد فردم 

يف حػػػٌن أنػػػ  مػػػن الصػػػع  ٓنليػػػل هػػػ   اٞنشػػػكلة، فمػػػن اٞنمكػػػن أف نالحػػػه فرقػػػا جوهريػػػا بػػػٌن بػػػرام  
ض عل  الفور. فمن اٞنفػرتض اف العمػل الفػين الكمبيوتر كاالعماؿ اإلبداعي  الفنية االخرل من حي  الغر 

يهدؼ اُف توليد مباشرة نوع معٌن من اٝنربة لكػال الفنػاف كاٛنمهػور، يف حػٌن أف يهػدؼ برنػام  كمبيػوتر 
عػػادة لتسػػهيل االمكانيػػات التقنيػػة يف اسػػت داـ أجهػػ ة الكمبيػػوتر. كمػػ  ذلػػك، يبػػدك قاسػػيا دكف مػػربر اف 

 قة معنوية بعمل . نشًن إُف أف اٞنربم  ليس ل  ام عال
كبالتػػاِف فػػاف اٜنجػػ  العمليػػة كاٞنفاهيميػػ  قػػد تتعػػارض مػػ  ٘نايػػة العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كعملػػ  يف حالػػة 
اٞنصنفات العلمية، كاٜن  اٞنعنوم بالسػالمة ٪نػاكؿ عػادة القيػاـ بػ . مػن ناحيػة أخػرل، اف حػ  اإلسػناد اك 

كمػربم  لعملػ ، كلكنػ  قػد يسػاعد أيضػا علػ  االبوة قد ال يوفر ام ش ء سول االعرتاؼ ب  فقػط للف ػر  
تشػػػجي  االسػػػت داـ اٞنبتكػػػر للتكنولوجيػػػا، دكف فػػػرض قيػػػود صػػػارمة علػػػ  القػػػدرة علػػػ  إعػػػادة االسػػػت داـ 

 كتعديل برام  الكمبيوتر اٞنوجودة. 
 الفرع الرابع: ال كنلوج ا تقابل االدب: الحقوؽ الم نوي  كاالعماؿ الفن   الحديث   

Technology Meets Art: Moral Rights and New Artistic 

Creation 
يوصػػف برنػػام  الكمبيػػوتر بانػػ   عمػػل مػػن اعمػػاؿ االبتكػػار العلمػػ ع اذ اف فكػػرة تطبيػػ  مبػػدأ اٜنقػػوؽ 
اٞنعنوية، الي كضعت يف سياؽ الفنوف اإلبداعية، عل  الرب٠نيات يبدك رايا حدي ا. كم  ذلك، الس اؿ هنا 

 كوين عمال فنيا ناْنا من برام  الكمبيوتر هو: ماهو االثر اٞنرتت  عل  ت
يف الواق ، اف تقنيات العصر الرقم  ٟنا آثار عميقػة علػ  الفنػوف اإلبداعيػةع فهػ  تتحػدل العديػد مػن 
اٞنفاهيم األساسية يف قل  التقاليد الفنية الغربية. اف نفس اٞنفاهيم  تقدـ اإلطار األساس  ٜنماية اٜنقوؽ 

ولوجيػػات اٜناليػػة تتحػػدل الطعػػن يف صػػحة مػػ ه  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة اٞنوجػػودة يف اٞنعنويػػة، ُنيػػ  اف التكن
القػػانوف كاٞنمارسػػة. كال سػػيما، اف عصػػر اٞنعلومػػات اكلػػدت تكنولوجيػػات حدي ػػ  مػػن اجػػل خلػػ  األعمػػاؿ 
الفنيػة، كإمكانيػة  انشػاء اك خلػ  أنػواع جديػدة مػن األعمػاؿ،، ٣نػا يػ دم إُف مشػاكل يف التفػاهم اٞنعمػػوؿ 

 التأليف، كالعمل اإلبداع ، كالعالقة بينهما. ب  يف 

 New Technologies for Creationاكال: ال كنلوج ا الحديث  م  اجل االب كار 
اكلدت التطورات التكنولوجية اٜندي ة ٠نموعة متنوعة من التكنولوجيػات الػي قػد تكػوف قابلػة للتطبيػ  

   التكنولوجيػات هػ  متغػًنات حدي ػ   للوسػائل يف ابتكارات األعماؿ الفنية. فف  بعض اٜناالت، اف ه
فعلػػ  سػػبيل اٞن ػاؿ،  اف تطػػوير الرب٠نيػػات الػي تسػػمح امػػالء  -الػي خػػدمت تقليػديا لتسػػهيل التعبػػًن الفػين 

الػن  اٞنػػراد كتابتهػػا مباشػػرة مػن االمػػالء مػػن قبػػل الكمبيػػوتر. ففػ  حػػاالت أخػػرل، التكنولوجيػػات اٜندي ػػة 
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لػػػ  طبيعػػػة اٞننػػػت  النهػػػائ ، كمػػػا يف حالػػػة الوسػػػائل اٜندي ػػػة البتكػػػار كاعػػػادة يكػػوف ٟنػػػا أثػػػر أك ػػػر مباشػػػرة ع
استنسػػاخ األصػػػوات كاأللػػواف، أك الصػػػور. كمػػػن اٞن ػػًن لالهتمػػػاـ أف نالحػػػه أف ٠نموعػػة مػػػن االحتمػػػاالت 
اإلبداعية الناْنة عن العصر الرقم  َف يتم بعد استكشاؼ  إمكاناهتا من قبل اٞن لفٌن كالفنانٌن. قد يكوف 
لسنوات أك عقود قبل أف يأيت اإلبداع الفين لتعكس اٜنجم اٜنقيق  للتغًنات يف اإلدراؾ البشرم كاإلدراؾ 

 ال م تدؿ علي  ال ورة الرقمية.
كل ه   التكنولوجيػات اٜندي ػة تػدخل بػٌن اٞن لػف كالعمػل اإلبػداع  يف شػكل  النهػائ . كمػ  ذلػك، 

ولوجيا، كالطريقػة الػي يػتم إنشػاء العمػلع قػد تغػًن يف فاف ه ا يتوقف عل  طبيعة كمدل تدخل ه   التكن
طبيعػػة العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كاٞننػػت  النهائ )بضػػم اٞنػػيم( تغيػػًنا جػػ ريا. حيػػ  تسػػتند ٘نايػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة 
عل  افرتاض كجػود عالقػة ش صػية، ٘نيميػة، كغػًن قابلػة لالنفصػاؿ بػٌن اٞن لػف كعملػ  االبػداع . اال انػ  

 التكنولوجيا قويا، فاف ه   العالقة  قد تصبح كاهية.  عندما يكوف تأثًن

 New Kinds of Worksثان ا: االنواع الحديث  م  المصنفات  
اف التأثًن ذات الصلة بالتكنولوجيا اٜندي ة هو إمكانية إبتكار أنواع جديدة من األعماؿ الفنيػة. هػ   

لوسػػائط اٞنتعػػددة' ك أيضػػا اٞنشػػاكل اٞنوجػػودة األعمػػاؿ هػػ  الػػي تػػدم  التكنولوجيػػا الرقميػػة، كابتكػػارات 'ا
فيما يتعل  باٞنفاهيم االساسية اٞنوجودة يف قانوف ح  اٞن لف كال م ٬ننح حقوؽ معنوية ل لك اٞن لػف يف 
حالة مااذا كاف اٞنصنف حائ ا عل  درجة االصالة اضافة اُف ركػن التعبػًن حػىت يكػوف ذلػك اٞنصػنف كاقعػا 

تضػمن عمػل الوسػػائط اٞنتعػددة علػػ  نػ  أك صػور أك صػػوت مػن اٞنصػػادر ٓنػت ٘نايػة حػػ  اٞن لػف. فػػاذا 
اٞنوجػػودة مػػن قبػػل، السػػ اؿ هنػػا مػػىت تكػػوف تلػػك االعمػػاؿ اك اٞنصػػنفات اٜندي ػػة  "اصػػيلة"   هػػل األنػػواع 
اٜندي ػػة مػػن اٞنصػػنفات تسػػتند  علػػ  أسػػاس معػػربة التكنولوجيػػا لش صػػية اٞنبػػدع بطريقػػة مشػػاب  لألعمػػاؿ 

عديل ه   األعماؿ  ت ثر علػ  حػ  اٞن لػف يف حصػول  علػ  اٜنمايػة اٞنطلوبػة مػن قبػل التقليدية  هل اف ت
 قانوف ح  اٞن لف 

حػػػىت ٤نيػػػ  علػػػ  هػػػ   االسػػػئلة نضػػػ  م ػػػاال حيػػػا يتعلػػػ  باٞنصػػػنفات اٞنتولػػػدة مػػػن جهػػػاز اٜناسػػػوب اك 
عػن اٞنفػاهيم  الكمبيوتر. حيػ  اف هػ   اٞنصػنفات تكشػف ا٨نيػة التكنلوجيػا يف ابتكارهػا كبالتػاِف االبتعػاد

التقليدية الي تربط اٞن لف بعملة، كالتميي  بٌن آّاالت الي يسهل اخرتاقها حدي ا ّنجرد ٓنديدها ٓنديدا 
 جيدا للعمل كالنشاط، كال سيما التميي  بٌن الوسائل كالغايات يف اإلبداع الفين.
نػػام  كمبيػػوتر أِف ّٔػػػدؼ ففػػ  حالػػة اٞنصػػنف اك العمػػل اٞنتولػػػد مػػن اٜناسػػوبع فػػاف اٞنػػػربم  يبتكػػر بر 

إنشػػاء "عمػػل فػػين"، سػػواء كػػاف عمػػل فػػين بصػػرم أك صػػويت، كهػػو مػػ ي  مػػن هػػ ا كذاؾ، أك نػػوع آخػػر مػػن 
 العمل ٢نتلف ٕناما.  يف ه   اٜنالة، يتم طرح العديد من االسئلة:

مػن هػو "م لػػف"  العمػل   هػػل هػو م لػف برنػػام  الكمبيػوتر، الربنػػام   نفسػ ، أك الكمبيػػوتر  :األكؿ
ل م مت تشغيل  علية  من السهل أف نقوؿ أف اٞن لف ٩ن  أف يكػوف اٞنػربم ، حيػ  أف اٞنعلومػات  الػي ا

صممت الربنام  ه  عائد  ل ع كلكن ما ال م ٪ندث يف اٜنالة الي تكوف فيها  تصميم ه ا الربنام  قد 
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 عشر ثام ال ال دد

 لػف ، علػ  الػرغم ادل اُف انتاج صػور أك صػوت  هػل اليػ اؿ القػوؿ صػحيحا اف نقػوؿ اف اٞنػربم  هػو اٞن
من ان  ال ٬نكن التنب  بطبيعة "العمل" النهائ   الس اؿ ايضاع إذا مت تنفي  الربنام  عل  مدل فرتة طويلػة 
مػػن الػػ من، مػػ  كجػػود اختالفػػات أك ػػر تعقيػػدا مػػن أم كقػػت مضػػ ، هػػل اف اتصػػاؿ اٞن لػػف اإلنسػػاف مػػ  

 العمل اال تصبح  أك ر ضعفا 
اٞن لػػف لػػ لك العمػػل ادل اُف عػدـ التاكػػد بطبيعػػة ذلػػك اٞنصػػنف.ع  ال ػاين: اف صػػعوبة ٓنديػػد مػػن هػو

مػػاهو بالضػػبط  ذلػػك "العمػػل"  هػػل هػػو برنػػام  الكمبيػػوتر الػػ م يولػػد اٞننػػت  النهػػائ ، أك اٞننػػت  النهػػائ  
نفس    فاذا مت تنفيػ  العمػل مػن خػالؿ الوقػت،  السػ اؿ هنػا يف أم مرحلػة يصػبح منتجػا  ائيػا، كبالتػاِف 

 عل   اٜنصوؿ عل  اٜنماية ّنوج  ح  اٞن لف يكوف قادرة 
أخًنا كليس اخرا، عندما توجد م ل هك ا غموض  حوؿ طبيعة الفناف كالعمل، القليل جدا ٬نكن أف 
يقػػاؿ عػػن العالقػػة بينهمػػا. مػػ  ذلػػك، فػػإف مبػػدأ اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة تفػػرتض اف هنػػاؾ عالقػػة قويػػة جػػدا بػػٌن 

ة اٞنعاَف، اذ اف مبدا اٜنقػوؽ اٞنعنويػة ي كػد كيركػ  بشػدة علػ  اٞن لف  كعمل   الي يفرتض اف تكوف كاضح
االطار القانوين  ٜنماية اٞنصاٌف اٞنعنوية الي ه  ج ء اليتج ء من حقوقة عل  اٞنصنف اك العمل. كبالتاِف 
فإن  من الصعوبة ّنكاف ٓنقي  منه  عقالين للحقوؽ اٞنعنوية يف أالعماؿ الي تتولد مػن اٜناسػوب. علػ  

اٞنعػدؿ نػ  صػراحة علػ  عػدـ مػنح  ُٖٖٗذلك فاف قانوف حقػوؽ التػاليف كالنشػر الربيطػاين لعػاـ ضوء 
اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة للمصػػنفات اٞنتولػػدة عػػن جهػػاز اٜناسػػوبع علػػ  الػػرغم مػػن أف هػػ   اٞنسػػالة َف تعػػاًف كَف 

عاًف من قبل الك ًن يتطرؽ ٟنا قانوف ح  اٞن لف الدكِف يف ام اتفاقية من اتفاقيات ع كما ا ا َف تاخ  اك ت
 من قوانٌن حقوؽ التاليف كالنشر الوطنية ّنا فيها قانوف ح  اٞن لف العراق .

 The Problems of Authorshipثالثا: مشا ل ال أل ف 
من الواضح أف أخطر التحديات إلي تواج  اٜنقوؽ اٞنعنوية الي قدمتها التكنولوجيات الرقمية ٓنػدث 

كج  اٝنصوص، هناؾ ارتباؾ يف اٟنوية بٌن األفراد ال ين يشاركوف يف اإلبداع عل  مستول التأليف. كعل  
 الفين يف كل مرحلة. كبالتاِف نتحدث عنهم عل  النحو االيت:

 Programmer As authorالمبرمج   مؤلف  -ُ
عنػػدما يبتكػػر مػػربم  الكمبيػػوتر عمػػال فنيػػا مػػن خػػالؿ كسػػيلة تقنيػػة الرب٠نػػة، فانػػ  يصػػبح  علػػ  االرجػػح  
'م لفا' باٞنعىن التقليدم للتعبًن. كم  ذلك، التسػاؤؿ هنػا: هػل اف اٞنػربم  يتناسػ  مػ  النمػوذج التقليػدم 
للم لف ككائن مستقل كاصل ، ُني   يعكس اٞنصػنف قدرتػ  الفريػدة ، العبقريػة اٝنالقػة للعمػل   ٬نكػن 

العمػل الػ م مت إنشػاؤ  القوؿ  باف عمل اٞنػربم  يبػدك ٢نتلفػا بشػكل حدسػ  مػن الفنػاف، خاصػة إذا كػاف 
هو نتاج األحداث االلكرتكنية الي ه ، إُف حد ما، تتكاثر تكاثرا ذاتيا. كم  ذلك، فاف اٜنقػوؽ اٞنعنويػة 
تتطل  اف يكوف هنػاؾ شػ   طبيعػ  اٚنػ   "م لػف". فػاذا رفضػنا النظػر للمػربم  بانػ  م لػف، اذف مػن 
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ربوطػػا مػػ  آاللػػ ، أك نبضػػة الػػػربام ، دكف هػػو الػػ م ينجػػ  هػػ ا الػػدكر  كيػػف ٬نكػػػن  اف يكػػوف التػػاليف م
 تدخل اإلنساف 

 Performer as authorالمؤدم  مؤلف  -ِ
إذا كاف تادية العمل الفين اإللكرتكين يتطل  إشراؾ األنسافع فعل  سبيل اٞن اؿ، اذا قاـ  شػ   مػا 

نػػا: مػػا ذا سػػوؼ السػػ اؿ ه –بالتالعػ  بالربنػػام  أك تنفيػػ  خطػػوات معينػػة يف مراحػػل ٢نتلفػػة مػػن ٓنقيقهػػا 
يكوف موقف القانوف من دكر ذلك الش   يف عمليػة االبتكػار الفػين  هػل هػو مػ دم، اكهػو اضػافة اُف 

 ذلك كون  م لف ، أك م لف مشارؾ يف الربنام  
اف دم  اٟنويات بٌن اٞن دم كاٞن لف هو عل  ٥نو مت ايد ٚنػة مػن ٚنػات ال قافػة العاٞنيػةع كبالتػاِف فػاف 

هػػ  علػػ  حػػد سػػواء تكنولوجيػػة كثقافيػػة، الػػي ٟنػػا عالقػػة مػػ  تػػأثًن التكنولوجيػػا علػػ    أسػػباب هػػ ا االْنػػا 
اإلبػػداع الفػػين، كمػػ  الرتكيػػ  اٞنت ايػػد علػػ  األداء الفػػين كنشػػاط يف حػػد ذاهتػػا يف العصػػر الرقمػػ . كهػػ ا مػػا مت 

داء كالتسػجيل تأكيد  يف أحدث تنظيم دكِف ٜنقوؽ التػاليف كالنشػر يف األداء، كمعاهػدة الويبػو بشػأف األ
. اذ اف اٞنػادة اٝنامسػة مػن هػ   َََِ، كالي دخلػت حيػ  التنفيػ  يف منتصػف عػاـُٔٗٗالصويت لسنة 

اٞنعاهدة انشئت اٜنقوؽ اٞنعنوية لالداء،  بشركط ٣ناثلة إُف اٜنقوؽ اٞنعنوية الي يتمتػ  ّٔػا اٞن لػف األصػل  
اٜنقػوؽ اٞنعنويػة، هػ ا التغيػًن هػو كاحػد مػن  مكرر من اتفاقية برف. فمن كجهة نظر مبدا  ّٔنوج  اٞنادة 

التغًنات الراديكاليػة. كمػ  ذلػك، فإنػ  يبػدك ا ػا تعكػس تصػميما يف الويبػو لضػماف ٘نايػة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة 
كبالتػػاِف فهنػػاؾ  ػػ  قػػانوين جديػػد للحػػاالت الػػي  ٩نػػ    –لتكػػوين متاحػػة ّٓموعػػة كاسػػعة مػػن اٞنبػػدعٌن 

 ألصل  يكوف من الصع  عل  ٥نو مت ايد الفصل من الناحية العملية.التميي  بٌن األداء كاٞن لف ا

 Audience as authorالجمهور  مؤلف  -ّ
اف سػػهولة االنتشػػػار كتػػوافر الوسػػػائل التكنولوجيػػػة للتػػدخل يف اٞنصػػػنفات االدبيػػة اٞنوجػػػودة يف التػػػداكؿ  

لها كنشػرها. كمػ  ذلػك، فػاف يسمح "للمست دمٌن النهائيٌن" القياـ بدكر مهػم يف إعػادة تشػكيلها كتعػدي
فعلػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ، اٜنفػػاظ  -التقنيػػات الرقميػػة تػػ ثر علػػ  اٛنوانػػ  األخػػرل ٜنػػ  اٞن لػػف علػػ  حػػد سػػواء 

علػػػ  اٜنػػػ  اٜنصػػػرم باالستنسػػػاخ، أك النقػػػل إُف اٛنمهػػػور. اف قػػػوة اٛنمهػػػور بالتعامػػػل مػػػ  األعمػػػاؿ الفنيػػػة 
يسػػلط الضػػوء علػػ  عػػدد مػػن  -كسػػاطة اٞن لػػف  بعػػد نقطػػة معينػػة، دكف -مباشػػرة مػػن خػػالؿ التكنولوجيػػا 

التغيػػًنات اٟنامػػة يف العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كاٛنمهػػور. كبالتػػاِف فػػاف ٘نايػػة اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يعتمػػد إُف حػػد مػػا 
عل  زيادة دعم كع  اٛنمهور. اذ اف ٘ناية مستقبل اٞنصػاٌف الش صػية كال قافيػة العاملػة يف ٠نػاؿ اٜنقػوؽ 

موقػف م قػف كمػتعلم ٥نػو اإلبػداع الفػين لػدل اٛنمهػور. كبالتػاِف فػاف اٛنمهػور،  اٞنعنوية يعتمد عل  تطور
 أيضا، يصبح 'م لفا' من خالؿ التكنولوجيا، باالشرتاؾ م  التدري  كالقيم ال قافية.

 املـٍت اٌضبٟٔ: اٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌحمٛق املؼ٠ٕٛخ يف ػظش اٌشل١ّخ   
Challenges to the Moral Rights in the Digital Era 
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اف اٞنفػػاهيم األساسػػية الكامنػػة كراء مػػ ه  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة  يف عصػػر الرقميػػة قػػد مت كضػػعها موضػػػ  
تساؤؿ كذلك بسب  اٞنشاكل الي  تنشأ فيما يتعل  ّٔوية اٞن لف، ال م قد يكوف إنسانا، آلة، أك، ك هو 

قػد تكػوف ٢نتلفػة بعػض الشػ ء يف بيئػة األك ر احتماال، م ي  بٌن االثنٌن. فالعالقػة بػٌن اٞن لػف كاٞنصػنف 
التكنولوجيػػا الرقميػػػة، اذ اف الوسػػػائل التكنولوجيػػػة النشػػػاء اٞنصػػػنف  تتػػػدخل بػػػٌن اٞن لػػػف كمصػػػنف  بطريقػػػة  

 ْنعل الرابط بينهما كاهية إُف حد ما، كبالتاِف، من الصع  ٘نايتها.
يضا من ناحية التغًن التكنولوج ، اف العالقات فيما بٌن األطراؼ اٞنعنية  اٞنشرتك  باٞنصنف قد تتاثر ا

كػػػاٞنلحن مػػػ ال، أك بػػٌن اٞن لػػػف كٗنهػػػور . فعلػػ  سػػػبيل اٞن ػػػاؿ، اف أداء عمػػػل   -سػػواء بػػػٌن اٞن لػػػف كاٞنػػ دم
اٞن لػػػف االصػػػل   قػػػد تكتسػػػ  أ٨نيػػػة جديػػػدة يف حػػػد ذاهتػػػا. امػػػا اٞنػػػ دم فقػػػد يكػػػوف قػػػد كضػػػ  يف ضػػػوء 

الؼ ذلػك غػًن مفهػـو للجمهػور، أك غػًن قػادر تعليمات عمل اٞن لف كالي من شػأ ا أف يكػوف األمػر خػ
علػػ  أف يكػػوف مسػػتوع  إليهػػا مػػن قػػبلهم، كمػػا يف اٜنالػػة الػػي يكػػوف فيهػػا 'اٞنػػ دم' منفػػ  التعليمػػات يف 
بػػرام  الكمبيػػوتر. كيف الوقػػت نفسػػ ، قػػدرة اٛنمهػػور يف التػػدخل يف العمػػل الػػ م يقػػدـ علػػ  شػػكل رقمػػ  

ويػػل اٛنمهػور إُف مشػػارؾ أك ػر نشػػاطا يف العمليػة اإلبداعيػػة. كإجػراء تغيػًنات سلسػػة، لديػ  القػػدرة علػ  ٓن
بطبيعة اٜناؿ، اٞنشاركة الفعالة يف اإلبداع الفػين يعػين أك ػر بك ػًن مػن التالعبػات اٞناديػةع كهػو إعػادة خلػ  
كتطوير عقلية الفناف داخل الش   ال م ٪نصػل علػ  اٞنصػنف. ففكػرة اٛنمهػور كمشػارؾ للجماليػة قػد 

كمػػػ  ذلػػػك، فػػػإف مػػػ ه  اٛنماليػػػة القد٬نػػػة ِٗاُف حػػػد مػػػا يف ال قافػػػة الغربيػػػة 'العاليػػػة'.  تكػػػوف غػػػًن عصػػػرية
كالراسػ ة يف بعػػض ثقافػات الغػػرب مػن خػػالؿ ٕنكػٌن التقػػارب اٛنسػدم بػػٌن اٞن لػف كاٛنمهػػور مػن خػػالؿ 

كاٛنمهور الوسائل التكنولوجية، كالتكنولوجيا الرقمية ٩نل  احتماؿ كجود عالقة جديدة كأكث  بٌن اٞن لف 
 َّيف كع  آّتم ، ك٬نكن أف ت دم يف النهاية إُف  التقارب الركح  بينهما.

اف التطورات التكنولوجيةعالي ْنعل من اٞنمكن زيادة مشاركة اٛنمهور يف اإلبداعع فأ ا أيضا تنشػ ء 
طبيعػػػة صػػػعوبات كبػػػًنة ٞنػػػنح اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة، كالقيػػػود اٞنفركضػػػة علػػػ  حػػػ  اٞن لػػػف، بشػػػكل عػػػاـ. اذ اف 

التكنولوجيا الرقميةعالي ّنجرد اف يظهر اٞنصنف عل  شكل رقمػ ، ٬نكػن أف تتغػًن بطريقػة مػاع حيػ  اف 
 الش   ال م يرل بعد ذلك العمل سيكوف ٩نهل ٕناما  التغيًنات الي مت إجراؤها علية. 

حيػػػ  اف نسػػػخ اٞنصػػػنف ٬نكػػػن اف يػػػتم  دكف أم خسػػػارة يف اٛنػػػودة، بغػػػض النظػػػر عػػػن عػػػدد النسػػػخ 
اٞننتجػػة. كأخػػًنا،  فاإلنرتنػػت ٬نكػػن اف يػػوفر كسػػيلة لتوزيػػ  اٞنصػػنف يف ٗنيػػ  أ٥نػػاء العػػاَف  بػػنفس التكلفػػة 

 تقريبا، كاٜنصوؿ عل  اٞنصنف قد يكوف متاحة عل  أساس فردم.
كهػػ ا ادل اُف اف العديػػد مػػن التػػدابًن التكنولوجيػػة طػػورت يف ١ناكلػػة ٜنمايػػة اٞنصػػنفات مػػن انتهاكػػات 

النشر. كتشمل ه   تكنلوجيا التشفًن، كال م ٬نن  أم ش   من الوصوؿ غًن اٞنصػرح حقوؽ التاليف ك 

                                                        
ِٗ- S Pandit, An Approach to the Indian Theory of Art and Aesthetics (Sterling New Delhi 1977) 

88-89. J Tunney, ‘E.U., I.P., Indigenous People and the Digital Age: Intersecting Circles?’ (1998) 
20(9) EIPR 335, 335. 

َّ- p.40,ibid   Mira T Sundara Raja 
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بػػ  إُف اٞنصػػنف، كالعالمػػة اٝناصػػػة، كالػػ م يسػػمح نسػػخ اٞنصػػػنف ّنػػردكد مػػادم. اف  التػػدابًن الراميػػػة إُف 
االلتفاؼ عل  الضمانات اصبحت جػرائم جنائيػة يف بعػض البلػداف، ّنػا يف ذلػك الواليػات اٞنتحػدة  كمػ  
ذلػػػػك، فػػػػاف هػػػػ    التػػػػدابًن تسػػػػم   ب"مكافحػػػػة التحايػػػػل" كالػػػػي سػػػػرعاف مػػػػا تصػػػػبح باليػػػػة مػػػػن الناحيػػػػة 

 ُّالتكنولوجية، كالي حققت فعالية ١ندكدة فقط، حىت اآلف.
كبالنظر إُف السهولة الي تسػمح ّٔػا التكنولوجيػا الرقميػة بالتحايػل علػ  اٜنقػوؽ اٞنعنويػة، كبالتػاِف فػاف  

كػػوف يف غػػًن ١نلهػػا يف انشػػاء كنشػر األعمػػاؿ االدبيػػة ك الفنيػػة يف عصػػر الرقميػػة. كمػػ  اٜنقػوؽ اٞنعنويػػة قػػد ت
ذلػػك، ال ينبغػػػ  تقيػػيم هػػػ   اٞنسػػألة علػػػ  أسػػػاس اف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػػة مػػن الصػػػع  تطبيقهػػا، مػػػن الناحيػػػة 
العمليػػػة. ّنعػػػىن اخػػػر، ٬نكػػػن طػػػرح التسػػػاؤؿ: إُف أم مػػػدل اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة للمػػػ لفٌن ال تػػػ اؿ ذات صػػػلة 

ش صػػػية اٞن لػػػف يف بيئػػػة التكنولوجيػػػا الرقميػػػة  اٛنػػػواب علػػػ  هػػػ ا السػػػ اؿ ينبغػػػ  أف ٥نػػػدد كيفيػػػة ٘نايػػػة ب
اٜنقوؽ اٞنعنوية، ككيفية التشجي  عل  درجة كافية من االمت اؿ كالتنفي . قبل كل ش ء، فإف اٛنػدكل مػن 

دفاع عػن حقػوؽ اٞنبػدعٌن: حيػ  اٜنقوؽ اٞنعنوية يف البيئة الرقمية تعتمد عل  اٞنعرفة كاستعداد اٛنمهور لل
اف آّتمػػػ  اإلبػػػداع  ٩نػػػ  اف ٪نػػػاكؿ تطػػػوير عالقػػػة أك ػػػر تعاكنػػػا مػػػ  اٛنمهػػػور، كٓنقيػػػ  اٞنسػػػا٨نة اتملػػػة 

 ِّللجمهور ٞنصاٜنها اإلبداعية.
كاخًناع البد اف نشًن اُف اف هناؾ افرتاض غًن معلن يف قانوف ح  اٞن لف الدكِف كذلػك بػاف اٜنقػوؽ 

بغ  أف تكوف قابلة للتطبي   عل  برام  الكمبيػوتر نظػرا للقيمػة التجاريػة العاليػة الػي ٓنملهػا اٞنعنوية  ال ين
تلك اٞنصػنفات. اال اننػا نػرل انػ  مػن اٛنيػد اف يكػوف للمػربم  اف تكػوف لػ  حقػوؽ معنويػة يف اإلبػداعات 

عمػاؿ هػ  مشػكلة التكنولوجية بدال مػن رفضػها بشػكل قػاط . اذ اف إمكانيػة اٜنقػوؽ اٞنعنويػة يف هػ   األ
تستح   النظر بشكل شامل: من حي  اٞنبدأ القانوين، اآلثار االقتصػادية، كالسياسػة العامػة لتػوفًن فػرص  
كافية للتكنولوجيا اٜندي ة. اذ اف هناؾ دكؿعكاٟنند كالعديد من البلدافع استنتجت باف تطوير الرب٠نيػات 

عنويػػة. بػػدال مػػن ذلػػك، فػػإف اسػػتبعاد هػػ   سػػوؼ لػػن تقػػول اك تعػػ ز  مػػن خػػالؿ القضػػاء علػػ  اٜنقػػوؽ اٞن
 ّّاٜنقوؽ قد ٩نل  التناقض ٜنماية ح  اٞن لف للرب٠نيات.

                                                        
( مػػػن قػػػانوف االلفيػػػة a( )2) َُُِ( ك ُ( )a)َُُِاألحكػػػاـ ذات الصػػػلة  يف الواليػػػات اٞنتحػػػدة األمريكيػػػة هػػػ  اٞنػػػواد  -ُّ

 ال ال ة. ه ا اٞنوضوع مت مناقشت  من قبل  
D Balaban, ‘The Battle of the Music Industry: the   Distribution of Audio and Video Works via the 

Internet, Music and More’ (2001) 12 Fordham IP, Media & Ent LJ 235, 259-265. 
 أ٨نية تقنية مكافحة التحايل إٞنتعل  بسالمة اٜن  اٞنعنوم مت ُن ها من قبل:

 TP Heide, ‘The Moral Right of Integrity and the Global Information Infrastructure: Time for a 
New Approach?’ (1996) 2 UC Davis J Intl L & Poly 211, 263-66. 

ِّ- Sundara Rajan,ibid,p.41 
 أ٨نية العنصر التعاكنية يف تنمية حقوؽ التأليف كالنشر يف عصر التكنولوجيا الرقميةع انظر 
 JAL Sterling ‘Philosophical and Legal Challenges in the Context of Copyright and Digital 

Technology’ (2000) 31(5) IIC 508, 525 
ّّ- Sundara Rajan,ibid,p.41 
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 اىغاحٍث: 

مػػن خػػالؿ هػػ ا البحػػ ع فأننػػا قػػد است لصػػنا ٠نموعػػة مػػن النتػػائ  كالتوصػػياتع نعرضػػها علػػ  النحػػو 
 االيت:

 اٚال: إٌزبئظ
كالػػػػي هػػػػ  نتاجػػػػات التحػػػػدم  اف مػػػػ ه  اٜنقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة للم لػػػػف يواجػػػػ  نوعػػػػاف مػػػػن التحػػػػديات .ُ

التكنولػػوج  يف "عصػػر الرقميػػة": التحػػدم االكؿ متم ػػل بقػػانوف حػػ  التػػأليف كالنشػػر كالػػ م اصػػبح 
الشػػكل الػػرئيس للتنظػػيم القػػانوين كالػػ م ٪نكػػم التكنلوجيػػا نفسػػهاع كبشػػكل خػػاص بػػرام  الكمبيػػوتر 

مػػا التحػػدم ال ػػاين فانػػ  ا الػػي هػػ  ١نميػػة ّنوجػػ  قػػوانٌن حقػػوؽ التػػأليف كالنشػػر  "كمصػػنف ادي".
يتم ػػػل باٞن ػػػاكؼ الػػػي تنشػػػأ مػػػن االمكانيػػػات الفنيػػػة اٜندي ػػػة كالػػػي مت إنشػػػاؤها بواسػػػطة التكنولوجيػػػا 

 الرقمية.
اما بالنسبة ألركاف اٞن ه  فه  ثالثة اركاف: اٞن لف كاٞنصنف  كالعالقة اٝناصة بينهما. فوجود ه    .ِ

ة اٞنصػاٌف اٞنعنويػةع االنتسػاب كاالسػتقاللية ام اسػتقاللية االركاف ت دم اُف اثار قانونية تتم ػل: ُنمايػ
اٜنػػ  اٞنعنػػػوم عػػػن اٜنػػػ  اٞنػػاِف للم لػػػف. اضػػػافة اُف هػػػ   االثػػػار فهنػػاؾ االثػػػار العمليػػػة كالػػػي تتم ػػػل: 

 بالنتائ  االقتصادية للحقوؽ اٞنعنويةع نشر اٞنعرفة كالتنازالت.
ي تواجػػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػػة يف عصػػر الرقميػػػة يف القسػػم ال ػػاين مػػػن هػػ ا البحػػػ ع تناكلنػػا التحػػػديات الػػ .ّ

)الػػد٩نتاؿ(. هػػ   التحػػديات تتم ػػل ّنفهػػـو "اٞن لػػف". فالسػػ اؿ الػػ م ثػػار خػػالؿ البحػػ  ٕن ػػل ّٔويػػة 
اٞن لف كال م قد يكوف انسانا اك الة اك يكوف م ي  بينهما. كما اف العالقة فيما بػٌن االطػراؼ الػي 

 لوج  سواء بٌن اٞن لف كاٞن دم اك بٌن اٞن لف كٗنهور . تنش ء اٞنصنف قد تتاثر بالتغيًن التكن
لقػػػد بػػػدا كاضػػػحا اف اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة يف عصػػػر الرقميػػػة قػػػد ٔنتلػػػف يف عػػػدد مػػػن الطػػػرؽ مػػػن اٜنقػػػوؽ  .ْ

اٞنعنوية امية ّنوج  اتفاقية برف. حي  تشمل اٜنقوؽ اٞنعنوية رّنا حقوقا ٢نتلفة مػن 'ح مػة' ٘نايػة 
مكػػػرر. فعلػػػ  سػػػبيل اٞن ػػػاؿ، فػػػاٜن  الػػػ م يعكػػػس اٜنقػػػائ   ٔة يف اٞنػػػادة اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة   اٞنوجػػػود

اٜندي ػػة للنشػػر للجمهػػور رّنػػا ي كػػد علػػ  اٛنانػػ  اٞنعنػػوم ٜنػػ  النقػػل إُف اٛنمهػػور، كالػػ م هػػو ١نمػػ  
 من اتفاقية كايبو  ٜنقوؽ التأليف كالنشر. ّٖنوج  اٞنادة 

اف اٜن  اٞنعنوم ال م يلف احتياجات اإلبداع البشرم يف عصر الرقميػة سػوؼ يعكػس تنػوع التجربػة  .ٓ
اإلبداعية لإلنساف كال م َف ٪نػدث مػن قبػل. حػىت يػتم ذلػك، فػاف اٜنػ  اٞنعنػوم ٩نػ  اف يسػتوع  
لػػػيس فقػػػط التطػػػورات ال قافيػػػة اٞنصػػػاحبة لل ػػػورة الرقميػػػة، بػػػل ايضػػػا اسػػػتيعاب إمكانيػػػات جديػػػدة مػػػن 
االعػػػرتاؼ كالتفػػػاهم للتنػػػوع القػػػائم يف ال قافػػػة اإلنسػػػانيةع كهػػػو مػػػا انعكػػػس بشػػػكل سػػػيم علػػػ  قػػػانوف 
حقوؽ اٞن لف للدكؿ االكربية  كالدكلية.  كاٞن ػًن لالهتمػاـ، اف التحػديات الناٗنػة للمفػاهيم التقليديػة 
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َْٕ 

اٜنمايػة لنمػاذج  لإلبداع عن طري  التكنولوجيا الرقمية قد جعلػت قػانوف حػ  اٞن لػف الػدكِف اف ٬نػنح
مػػن اإلبػػداع كال قافػػة الػػي هػػ   مالئمػػة للػػدكؿ غػػًن الغربيػػة ام الػػدكؿ الناميػػة ، كالػػي غالبػػا مػػا تكػػوف 
٢نتلفػة جػػ ريا عػن اٞنفػػاهيم اٞنعمػوؿ ّٔػػا يف الغػػرب.فمن الواضػح اف هنػػاؾ الك ػًن ٣نػػا ٬نكػن كسػػب  مػػن 

تواهػػا. فػػاٜن  اٞنعنػػوم يف العصػػر إعػػادة تقيػػيم اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة مػػن حيػػ  الغػػرض منهػػا، نطاقهػػا، ك١ن
الرقم  ٬نكن أف يكوف امال يف ٓنقيػ  انعكػاس أك ػر صػدقا مػن األبعػاد اٞنعقػدة  لألبػداع البشػرم يف 

 عصر َف يسب  ٟنا م يل يف اٜنضارة العاٞنية.
 صب١ٔب: اٌزٛط١بد  

كغػًن حكػيم  ٥نن نرل اف ازالة ٘ناية اٜنقوؽ اٞنعنوية من ٠نػاؿ تكنولوجيػا اٞنعلومػات هػو حػل متسػرع .ُ
للمشػػػاكل الػػػي هػػػػ  موجػػػودة يف الوقػػػػت اٜناضػػػر. ّنعػػػػىن اخػػػر،  أنػػػػ  ٩نػػػ  علػػػػ  البػػػاح ٌن ككاضػػػػع  
السياسػػات اف يقومػػوا بااكلػػة بػػالتحقي   يف اآلثػػار اٞنرتتبػػة علػػ  التكنولوجيػػا الرقميػػة ٞنػػ ه  اٜنقػػوؽ 

بػػػػدكر ، علػػػػ  التنميػػػػة  اٞنعنويػػػة كْنسػػػػيدها يف القػػػػانوف، فضػػػػال عػػػػن التػػػػأثًن اتمػػػػل للحقػػػػوؽ اٞنعنويػػػػة،
 التكنولوجية كال قافية.

٥نن نرل أف اٜنقوؽ اٞنعنوية  اٜندي ة ينبغ  اف تسع  إُف ٓنقي  توازف مناس  بٌن ح  اٞن لف كح   .ِ
اٛنمهور يف اٜنصوؿ عل  التكنولوجيات اٜندي ة، كذلك لغرض ٓنقيػ  اٞن يػد مػن النمػو التكنولػوج . 

  ٘نايػة حػ  التػأليف فيمػا يتعلػ  بػربام  الكمبيػوترع كلكػن فعل  سػبيل اٞن ػاؿ، قػد يكػوف مػن اٞنناسػ
٘ناية اٜن  يف السالمةع كال م هو ح  معنوم مهمع قد يعوؽ النمو يف ه   الصناعة، كخاصة الي 
تعتمد عل  اٜنصوؿ عل  التكنولوجياع كبالتاِف فاف الفائدة من ٘ناية العالقة بٌن اٞن لػف كعملػ   يف 

 مهمة يف ه ا آّاؿ من االبتكار.هك ا مصنفات قد ال تكوف 
كما اننا نرل ايضا  اف ٘ناية اٜنقوؽ اٞنعنوية ينبغ  اف ٕني  بٌن أنواع ٢نتلفة من اٞنصنفات، كما ن   .ّ

عل  ذلك  قػانوف اٞنملكػة اٞنتحػدة الربيطػاين للتػأليف كالنشػرع كلكػن ٩نػ  توضػيح األسػس الػي ٕنيػ  
غػػػرض مػػػن العمػػػل رّنػػػا تكػػػوف انشػػػاء مصػػػنف اخػػػر:  بػػػٌن تلػػػك اٞنصػػػنفات. فعلػػػ  سػػػبيل اٞن ػػػاؿ، إف ال

فربنام  كمبيوترع علػ  سػبيل اٞن ػاؿع  قػد يهػدؼ إُف اٞنسػا٨نة يف ابتكػار عمػل فػين اخػر، كعلػ  هػ ا 
النحو، فالس اؿ اٞنطركح هنا هل ذلك سوؼ يقود  إُف عالقة تعبًنية كش صية بٌن الش   ال م 

 يطور الربنام  كاٞننت  النهائ  
ية  هػػ  ضػػد كجػػود اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة يف ٠نػػاؿ تكنولوجيػػا اٞنعلومػػات باعتبارهػػا ال تػػ اؿ إذا كانػػت القضػػ .ْ

سػػطحية،  فػػنحن نػػرل اف االسػػتبعاد ال ائػػف للحقػػوؽ اٞنعنويػػة مػػن النتػػائ  الفنيػػة لتكنولوجيػػا الرقميػػة  
 يبدك ان  سوء فهم كتقدير. فف  حٌن تتم إزالة بعض ٠ناالت اإلبداع الرقم  بصورة ك ًنة من أساس

مػػ ه  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة، ففػػ  نػػواح أخػػرل، فػػاف االبتكػػار الرقمػػ  هػػو فقػػط لتع يػػ  قيمػػة كأ٨نيػػة هػػ   
 اٜنقوؽ. 
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َْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

اف النظػػر يف طبيعػػة االبتكػػار يف األعمػػاؿ اٞنتولػػدة مػػن اٜناسػػوب يظهػػر أنػػ ، يف هػػ ا آّػػاؿ، صػػعوبة  .ٓ
التػػاِف قػػد ْنعػػل ٘نايػػة ٓنديػػد اٞن لػػف، كٓنليػػل طبيعػػة العمػػل، كٓنديػػد طبيعػػة العالقػػة بػػٌن االثنػػٌنع كب

اٜنقوؽ اٞنعنوية غًن مناسبة. كمػ  ذلػك، ٥نػن نػرل إف اٞنشػاركة اٞنت ايػدة لألفػراد يف مراحػل ٢نتلفػة مػن 
العمليػػة اإلبداعيػػة مػػن خػػالؿ التكنولوجيػػا يػػوح  بػػأف ٘نايػػة العالقػػة بػػٌن اٞن لػػف كالعمػػل مػػن خػػالؿ 

اع. كبالتاِف فاف االستنتاج الشامل حوؿ مدل اٜنقوؽ اٞنعنوية قد يكوف يف الواق  تع ي  لل قافة كاإلبد
مالءمػػة تطبيػػ  اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة علػػ  اٛنهػػود كاألنشػػطة اإلبداعيػػة يف عصػػر الرقميػػة ٪نتػػاج اُف دراسػػة 
مستفيضػػػة، ال سػػػيما إذا كػػػاف هػػػ ا االسػػػتنتاج يعػػػين االسػػػتبعاد الكامػػػل ٜنمايػػػة اٜنقػػػوؽ اٞنعنويػػػة مػػػن 

 ة ، ٬نكػػن القػػوؿ اف اٜنقػػوؽ اٞنعنويػػة قػػد تكػػوف مناسػػبة يف االبتكػػار التكنولوجيػػة ٕنامػػا. بكلمػػة مػػوج
تطبيقهػػا كمنحهػػػا لػػػبعض مػػػ لف  اٞنصػػػنفاتع كم لػػػف الكتػػاب. كلكػػػن قػػػد تكػػػوف مػػػن غػػػًن اٞنناسػػػ  
منحهػػا كتطبيقهػػا لػػبعض منشػػئو اٞنصػػنفات الػػ ين يسػػتعملوف التكنلوجيػػا يف انشػػاءهاع كػػاٞنربم  علػػ  

 سبيل اٞن اؿ.
 كائٍث اىٍهادر

 اٌؼشث١خ اٚال:املظبدس
د.اسػػػػامة نائػػػػل ايسػػػػنع الػػػػوجي  يف اٞنلكيػػػػة الفكريػػػػةع دار ال قافػػػػة للنشػػػػر كالتوزيػػػػ ع عمػػػػػافع  -ُ

 َُُِاالردفع
د. دانا ٘ن  باق  عبد القادرع حقوؽ اٞنلكية الفكريةع دار الكت  القانونية كدار شتات للنشر  -ِ

 َُُِكالرب٠نياتع القاهرةع 
 ََِّاٞنلكية الفكريةع دار النهضة العربيةع القاهرةع  خاطر لطف  اام ع موسوعة حقوؽ -ّ
زيػػػػاد الػػػػراكمع اٜنمايػػػػة اٞندنيػػػػة للرتٗنػػػػةع دراسػػػػة مقارنػػػػ  بتشػػػػريعات حػػػػ  اٞن لػػػػفع دار الكتػػػػ   -ْ

 َُُِدار شتات للنشر كالرب٠نياتع -القانونية
د.سػػػعيد سػػػعد عبػػػد السػػػالـع اٜنمايػػػة القانونيػػػة ٜنػػػ  اٞن لػػػفع دار النهضػػػة العربيػػػةع القػػػاهرةع  -ٓ

ََِْ  
د.صػػػربم ٘نػػػد خػػػاطرع تفريػػػد قواعػػػد تػػػػربس يف قػػػوانٌن اٞنلكيػػػة الفكريػػػة )دراسػػػة مقارنػػػػة(عدار  -ٔ

 َُِِدار شتات للنشر كالرب٠نياتع-الكت  القانونية
صػػًنية للناشػػر االلكػػرتكين عػػن انتهػػاؾ اٜنقػػوؽ اٞناليػػة طػػارؽ ٗنعػػة السػػيد راشػػدع اٞنسػػ كلية التق -ٕ

 َُِِللم لفع دار النهضة العربيةع القاهرةع 
د.عبػػػػد اٜنميػػػػد اٞننشػػػػاكمع حػػػػ  اٞن لػػػػف كاحكػػػػاـ الرقابػػػػة علػػػػ  اٞنصػػػػنفاتعدار الفكػػػػر اٛنػػػػامع ع  -ٖ

 اإلسكندريةع بدكف سنة طب 
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َْٗ 

" يف TRIPSسػػػ  اتفاقيػػػة "د.عبػػد السػػػالـ حسػػػٌن بػػن جاسػػػمع٘ناية حقػػػوؽ اٞنلكيػػة الفكريػػػة ح -ٗ
ع منشػػاة اٞنعػػارؼع ُمنظمػػة التجػػارة العاٞنيػػة كالػػدكؿ االعضػػاء يف ٠نلػػس التعػػاكف لػػدكؿ اٝنلػػي  العػػريع ط

 َُِّاالسكندريةع 
ع منشػػػػػػػػػأة اٞنعػػػػػػػػػارؼع ُد.عبػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاح بيػػػػػػػػػوم ع حقػػػػػػػػػوؽ اٞن لػػػػػػػػػف يف القػػػػػػػػػانوف اٞنقػػػػػػػػػارفع ط  -َُ

 ََِٗاالسكندريةع
يػػػػػات اٜنػػػػػرة يف القػػػػػانوف اٞنصػػػػػرمع دار النهضػػػػػة العربيػػػػػةع د.عبػػػػػد اٟنػػػػػادم فػػػػػوزم عػػػػػوضع الرب٠ن -ُُ
 َُِِالقاهرةع
د.عبػػػػػد الوهػػػػػاب عرفػػػػػػةع  الوسػػػػػيط يف اٜنقػػػػػػوؽ اٞندنيػػػػػة كالفكريػػػػػػةع دار اٞنطبوعػػػػػات اٛنامعػػػػػػةع  -ُِ

 ََِْاالسكندريةع 
عػػدناف هاشػػم جػػواد الشػػريف ع أثػػر منظمػػة التجػػارة العاٞنيػػة علػػ  قػػانوف بػػراءة االخػػرتاع العراقػػ ع  -ُّ

 َُِّمطبعة الفراتع مدينة كربالء اٞنقدسةع ع ُط
١نمػػػػػػػد امػػػػػػػٌن الركمػػػػػػػ  اػػػػػػػام ع حقػػػػػػػوؽ اٞن لػػػػػػػف كاٜنقػػػػػػػوؽ آّػػػػػػػاكرةع دار الفكػػػػػػػر اٛنػػػػػػػامع ع  -ُْ

 ََِٗاالسكندريةع
١نمػػد ابػػػو بكػػػر اػػام ع اٞنبػػػادئ االكليػػػة ٜنقػػػوؽ اٞن لػػف كاالتفاقيػػػات كاٞنعاهػػػدات الدكليػػػةع دار  -ُٓ

 ََِٓ ال قافة للنشر كالتوزي ع عمافع
 ُِٗٗد.١نمد حساـ لطف ع اٞنرج  العمل  يف اٞنلكية االدبية كالفنيةع القاهرةع  -ُٔ
 د.١نمد حساـ لطف ع اٜنماية القانونية لربام  اٜناس  االِفع دار ال قافةع القاهرة   -ُٕ
د.١نمػػد خليػػل يوسػػف ابػػو بكػػرع حػػ  اٞن لػػف يف القػػانوف )دراسػػة مقارنػػ (ع اٞن سسػػة اٛنامعيػػة  -ُٖ

 ََِٖعبًنكتعُاسات كالنشر كالتوزي عطللدر 
 صب١ٔب: املؼب٘ذاد ٚاٌمٛأ 

 .ُُٕٗككافة تعديالهتا اُف عاـ  ُٖٖٔاتفاقية برف ٜنماية اٞنصنفات االدبية كالفنية لعاـ  -ُ
 .ُْٗٗاتفاقية تربس حوؿ اٛنوان  التجارية ٜنقوؽ اٞنلكية الفكرية لعاـ  -ِ
 .اتفاقيات منظمة الوايبوا -ّ
 .ََِٗاٞنعدؿ عاـ  ُُٗٗ  االكري اٞنتعل  ُنماية برام  الكمبيوتر لعاـ التوجي -ْ
 .ََِْكاٞنعدؿ عاـ  ُُٕٗلعاـ  ّقانوف ح  اٞن لف العراق  رقم  -ٓ
 .اٞنعدؿ ُٕٓٗقانوف حقوؽ التأليف كالنشر اٟنندم لعاـ  -ٔ
 .ُٖٖٗقانوف ح  التأليف كالنشر الربيطاين لعاـ  -ٕ
 .اٞنعدؿ ُٕٔٗك  لعاـ قانوف ح  اٞن لف االمري -ٖ
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