دليل حقىق الملكية الفكرية

كليت الفنون الجميلت – جامعت حلوان

دليل حقىق الملكية الفكرية
هدف الدليل :توفير المعمومات والقواعد والقوانيف لمساعدة أعضاء الكمية عمى فيـ واحتراـ
وتطبيؽ تمؾ القواعد فيما بينيـ .
تمهيد
تعد الممكية الفكرية بصفة عامة ىي نتاج فكر اإلنساف مف إبداعات مختمفة في كؿ

المجاالت الصناعية والتجارية وكؿ ما يختص بالمسميات واإلختراعات والرموز .وتختص الممكية

الفكرية باإلبداع الفكرى مف إختراعات ومصنفات أدبية وفنية ورموز وأسماء وصور وتصاميـ.
ولكؿ إنساف فكره الخاص الذى يعد بصمة إنسانية ال تتكرر ،ولذلؾ يجب سف القوانيف لحماية

تمؾ األفكار ونسبيا لصاحبيا ودعـ اإللتزاـ الفكري واألخالقي .وتزخر العممية التعميمية بالقضايا
الشائكة والخالفية حوؿ الممكية الفكرية .ومف المعروؼ أف العموـ والمعارؼ تراكمية وأف كؿ

إنساف يبنى عمى إبداع األخريف ويحدث تطور طبيعي ،ألف كؿ إنساف يضع لبنة فكرة ويكمؿ

األخريف الطريؽ مف بعده .وحفاظا عمى حقوؽ المؤلؼ يجدر اإلشارة إلي الشخص الذى صمـ
وابتكر واخترع ،وذلؾ لحفظ حقوقو المعنوية والمادية .ومع التطور التكنولوجى اليائؿ والقرصنة

عمى المصنفات وجب إتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوؽ الممكية الفكرية ،ولقد صدرت في

مصر مجموعة مف القوانيف في شأف حماية الممكية الفكرية والتي تواترت منذ عاـ 9191ـ

وانتيت إلي القانوف المعموؿ بو حاليا وىو القانوف رقم  "22لسنة 2002م في شأن حقوق

الممكة الفكرية".

يعد اإلبتكار واإلبداع مف أىـ عوامؿ تطور المجامعات ،حيث تتضافر جيود العمماء

والمبدعيف إلبتكار مفاىيـ ونظريات وتقنيات ووسائؿ تدعـ نمو المجتمع وتطوره .ولكف تعقيدات
التكنولوجيا والتطور التقنى اليائؿ أدى إلى إفراز إشكاليات ومشكالت تقنية وقانونية تختص
بحقوؽ المؤلؼ ومواجية التقميد والتزييؼ ،والنسخ والنشر الغير مصرح بو ،مما إستدعى وجود

قوانيف رادعة لمحاولة نشر الوعى وثقافة حماية حقوؽ الغير.
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أهداف وجود سياسة حماية حقوق الممكية الفكرية
أف تقدـ البشرية ورفاىيتيا يعتمداف عمى قدرتيا عمى اإلبداع وابتكار الجديد في مجاالت
ّ
التكنولوجيا والثقافة ،ولذلؾ يجب توفير الحماية القانونية لإلبداع لمتشجيع عمى إنفاؽ المزيد مف
الموارد إلنجاز المزيد مف اإلبتكارات ،وبالتالي تحقيؽ النمو اإلقتصادي وخمؽ بيئة مناسبة محفزة

عمى اإلبداع ،وخمؽ فرص عمؿ لتحسيف نوعية الحياة .وتحفيز الباحثيف فى المؤسسات البحثية
لتقديـ مشروعات إبداعية .إلي جانب توفير إطار مؤسسي يشتمؿ عمى اإلجراءات والتعميمات
والقوانيف التى تضمف حماية حقوؽ الممكية الفكرية.

طبيعة حقوق الملكية الفكرية

هى الحق في حماية المصالح األخالقية والمادية الناجمة عن أي إنتاج عممي أو أدبي

أو فني يكون الشخص مؤلفه".
مصطمح الممكية الفكرية

وغالبا ما يتـ التعبير
ىو مصطمح مستحدث يشتمؿ عمى كؿ أنواع اإلبداع اإلنساني،
ً
عف الممكية الفكرية بعبارة "خاضع لحقوق الممكية الفكرية" ،وىي حقوؽ فردية تُكتسب بمقتضى

التأكيد عمى أحقية الممكية الفكرية.

مبادئ واجراءات إتفاقية حقوق الممكية الفكرية
تيدؼ إتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية لحماية حقوؽ المؤلفيف والمخترعيف والمكتشفيف والمبتكريف.
تعمؿ "إتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية" عمى تحقيؽ الحماية الفكرية بوسيمتيف رئيسيتيف:
أوال :الحصوؿ عمى تصريح مف مالؾ الحؽ الفكري.
ثانيا :دفع ثمف ليذا اإلنتفاع.
المجاالت التي تعمل عميها حقوق الممكية الفكرية كثيرة ومتنوعة وهي تشمل:
ػ براءات االختراع.
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ػ حقوؽ النشر.
ػ حقوؽ الفنانيف ومنتجي التسجيالت الصوتية.
ػ العالمات التجارية بما فييا مصدر المنشأ والتصاميـ الصناعية واألسرار التجارية.
ػ برامج الحاسب اآللي وتجميع البيانات وغيرىا .
تعريف المصنفات األدبية والفنية والعلمية
ىى منجزات الفنانيف القائميف باألداء و ( اإلنتاج الصوتى) وبرامج اإلذاعة والتميفزيوف.
وكذلؾ جميع الحقوؽ األخرى الناتجة عف النشاط الفكرى فى المجاالت الصناعية والعممية
واألدبية والفنية ،وتشمؿ الموحات المرسومة والصور التوضيحية والتصميمات والمخططات
واألعماؿ المجسمة المتعمقة بالجرافيؾ ،والخرائط والصور الفوتوغرافية والنحت والحفر والعمارة
والفنوف التطبيقية والزخرفية .وكذلؾ اإلختراعات فى جميع مجاالت اإلجتياد اإلنسانى،
واإلكتشافات العممية .وقد قامت منظمة األمـ المتحدة عف طريؽ منظمة التجارة العالمية
( ،)WTOبإنشاء المنظمة العالمية لحماية الممكية الفكرية ( ،)WIPOلمحفاظ عمى حقوؽ الدوؿ
واألفراد ،ولحماية حقوؽ الممكية الفكرية المنتشرة فى العالـ ،وتعد مصر مف الدوؿ الموقعة عمى
اإلتفاقية .ويعتبر المصنؼ محميا بمجرد اإلنتياء منو ونشره سواء فى مدونة أو عمى ورؽ أو
أسطوانة أو أى وسيمة أخرى ،ولممؤلؼ حؽ إعطاء التراخيص إلستخداـ منتجو .ويتـ إيداع تمؾ
المصنفات واثباتيا بالييئات والمنظمات والو ازرات المختصة ويتـ إيداع المصنفات السمعية
والبصرية بو ازرة الثقافة .
حقوق النشر والتأليف
وتعرؼ أيضاً بالمصنفات األدبية والفنية وتشمؿ المؤلفات األدبية كالكتب ،الشعر،
الموسيقى،النحت ،األفالـ السينمائية واألعماؿ المسرحية .أما المصنفات الفنية فيي الموحات
الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات والتصاميـ العمرانية .كما يندرج اإلبتكار والتعبير اإلبداعي
لممجتمعات األصمية والمحمية ،في عداد الممكية الفكرية أيضا ،ولكنو بحكـ طبيعتو "التقميدية" ال
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يحظى بحماية كاممة في ظؿ أنظمة الممكية الفكرية الحالية .وتمنح حقوؽ النشر والتأليؼ حقوقا
مقتصرة لممبدعيف ألعماؿ أدبية وعممية وفنية أصيمة ،وتمنع فقط النسخ وليس اإلشتقاؽ المستقؿ.
تبدأ حماية حقوؽ النشر والتأليؼ مف إبتداع العمؿ ،ومف حؽ المؤلؼ أف يتيح لمجماىير
حؽ إستخداـ المصنؼ الفني سواء عبر اإلنترنت أو غيره ،وكذلؾ مف حقو أف يتتبع حقوؽ
التصرؼ فى النسخة األصمية لمصنفو ويستفيد مف األرباح بما ال يزيد عف  ،%91إلى جانب
حماية حقوقو بعد وفاتو ويتولى حمايتيا الورثة أو و ازرة الثقافة إذا لـ يكف لو ورثة .لقد أقر المشرع
المصرى فى القانوف الحالي قاعدة عامة حدد فييا مدة الحماية طيمة حياة المؤلؼ باإلضافة إلى
المصرح بو واألداء العاـ
خمسوف عاما الحقة عمى وفاتو .ويمنع القانوف اإلستنساخ غير
ّ
المصرح بو .ويعد
والتسجيؿ واإلذاعة والترجمة أو اإلقتباس ،ويسمح بأخذ الماؿ لقاء اإلستعماؿ
ّ

النقؿ الحرفي والتقميد التاـ  ،وادخاؿ أي تغييرات أو تعديالت عمى الموف أو الشكؿ أو العمؿ فوؽ
أحد األعمااللموجودة أصال وطمس معالميا مخالفا لمقانوف .أما التأثر فيو مختمؼ ويسمح بو،
ويمكف لفناف ما أف يتأثر بعمؿ فناف أخر وبأسموبو ومفاىيمو ،ثـ يقوـ بإنجاز عمؿ فني خاص
بو.
حقوق المؤلف
المؤلؼ ىو الشخص الذى قاـ بإخراج العمؿ لموجود ويكتب إسمو لضماف حقوقو عمى
منتجو .وعمى ذلؾ يكوف المالؾ الطبيعى لكؿ الحقوؽ األدبية والمادية.
وليتمتع المؤلف بحقوقه يجب عميه أن يستوفى بعض األركان:
أوال الركن الشكمى  :أى أف يكوف المصنؼ قد أفرغ فى صورة مادية.
ثانيا الركن الموضوعى :أف ينطوى المصنؼ عمى شكؿ مف أشكاؿ اإلبتكار بحيث تتبيف
شخصية المؤلؼ.
تنقسم حقوق المؤلف إلى :
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أوال :شق معنوى وأدبى :ال يتـ التنازؿ عنو ويخوؿ إليو التصرؼ فى مصنفو وتحديد
مكاف وزماف النشر أو سحبو مف التداوؿ.

ثانيا :شق مادى :والمقصود بو اإلستغالؿ المادى لعائد المصنؼ ويحؽ لو توزيع

المصنؼ وتأجيره و توزيعو عمى الجماىير بالطريقة التى يراىا.
لكف يسمح وفؽ المادة اؿ 1و  91مف ميثاؽ "بيرف"(  Berne Convention(9لمدوؿ
بأف تقوـ بإستنساخ محدود لألعماؿ المحمية بحقوؽ النشر والتأليؼ بدوف إذف ألغراض

إجتماعية ،كاإلستخداـ الشخصي ولألبحاث ولمتعميـ ولوضع نسخ في األرشيؼ واالستعماؿ في

المكتبات .بما ال يخؿ بحؽ صاحب حقوؽ النشر والتأليؼ.

تعتبر اإلستعماالت التالية مشروعة حتى دون موافقة المؤلف أو الرجوع إليه:
 -9إستنساخ المصنؼ لإلستعماؿ الشخصى أو التعميمي المحض ،عمى إال يضر ذلؾ
بالمصالح المالية لممؤلؼ وال يجوز اإلستعماؿ ألغراض تجارية ،ويجوز لوسائؿ األعالـ
إستخداـ المصنؼ ألغراض إخبارية .
 -2تسرى حماية حقوؽ الممكية الفكرية طواؿ حياة المؤلؼ ولخمسيف سنة بعد وفاتو قبؿ أف
تصبح حقا عاما لألفراد والجيات .
 -9تنتقؿ الحقوؽ عف طريؽ الورث أو التصرؼ القانونى .وتكوف مدة سرياف حقوؽ المؤلؼ
 22سنة ميالدية بالنسبة لممصنفات األتية :أعماؿ الفنوف التطبيقية واألفالـ والمصنفات
التى تنشر بعد وفاة صاحبيا .أما بالنسبة لمصور الفوتوغرافية فتكوف مدتيا  91سنوات

مف تاريخ النشر .واذا نشر المصنؼ عمى عدة أجزاء أو مراحؿ فكؿ جزء يعتبر مصنؼ
مستقؿ.

إنتهاك حقوق المؤلف الخاصة بالتأليف والنشر

 - 1اتفاقية برن :لحماية المصنفات األدبية والفنية)  (: Berne Conventionوتعرؼ باتفاقية برف وىي اتفاقية عالمية

تعنى بحماية الحقوؽ الفكرية لممؤلفيف وغيرىـ ،تـ عقدىا ألوؿ مرة في برف ،سويس ار عاـ 9881ـ .وقد تـ التعديؿ عمييا في
مؤتمرات ومناقشات مختمفة وآخر نسخة تـ اعتمادىا كانت في باريس28 ،أيموؿ9191 ،ـ.
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ال يجوز ألى جية أف تعيد إنتاج أو إذاعة األعماؿ إال بإذف مف المؤلؼ واال يعد ذلؾ

خرقا لمقانوف وانتياكا لحقوؽ الممكية الفكرية .أما إذا كاف النسخ لإلستخداـ الشخصى فإف تمؾ ال
تعتبر جريمة إنتياؾ لحقوؽ المؤلؼ ،خاصة كما سبؽ وذكر إذا كانت ألغراض تعميمية أو نقدية

أو إقتباس أو إستخداـ شخصى غير ىادؼ لمربح .أو أف تكوف إنقضت فترة الحماية القانونية
وىى فترة اؿ خمسوف عاما التى تمي وفاة المؤلؼ.
طرق الحماية القانونية لممؤلف
أوال :شق مدنى
ويختص بحقوؽ المؤلؼ واإلضرار الواقعة عميو .وىناؾ إجراءات وقتية يثبت مف خالليا حؽ

المؤلؼ مثؿ الوصؼ الدقيؽ النافى لمجيالة أو وقؼ المصنؼ ومنعو مف النشر واثبات حؽ
األداء العمنى .وىناؾ إجراءات خاصة تيدؼ إلى مواجية اإلعتداء كالذىاب لمقضاء.
ثانيا  :شق جنائى
ويختص بالقرصنة والتقميد واجراءات المعاقبة ،وتكوف العقوبة الحبس شير وغرامة ال تقؿ عف
خمسة أالؼ جنيو لكؿ مف باع أو نسخ أو قمد أو نشر أى مصنؼ فنى وعرضو لمتداوؿ دوف
إذف المؤلؼ ،أو إعتدى عمى أى حؽ أدبى أو مالى مف حقوؽ المؤلؼ األصمى لممصنؼ.
وتقضى المحكمة بمصادرة النسخ محؿ الجريمة ومعاقبة الجاناه واقرار التعويض المناسب.
براءات اإلختراع
 -9تمنح براءات اختراع طبقاُ ألحكاـ ىذا القانوف عف كؿ اختراع قابؿ لمتطبيؽ الصناعى،
ويكوف جديداً ،ويمثؿ خطوة ابداعية ،سواء كاف االختراع متعمقاً بمنتجات صناعية جديدة

أو بطرؽ صناعية مستحدثو ،أو بتطبيؽ جديد لطرؽ صناعية معروفة.
 -2يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمه آلت اليه حقوقه.

 -9إذا ك ػػاف االختػ ػراع نتيج ػػة عم ػػؿ مش ػػترؾ ب ػػيف ع ػػدة اش ػػخاص ،ثب ػػت حقي ػػـ ف ػػى البػ ػراءة
بالتساوى فيما بينيـ ما لـ يتفقوا عمى غير ذلؾ.
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 -4مػدة حمايػة بػراءة االختػراع عشػروف سػػنة تبػدأ مػف تػػاريخ تقػديـ طمػب البػراءة فػى جميوريػػة
مصر العربية.

 -2تخوؿ البراءة مالكيا الحؽ فى منع الغير مف اسػتغالؿ االختػراع بايػة طريقػة ويسػتنفذ حػؽ
مالػػؾ الب ػراءة فػػى منػػع الغيػػر مػػف اسػػتيراد أو اسػػتخداـ أو بيػػع أو توزيػػع السػػمعة ،إذا قػػاـ

بتسويقيا فى اية دولة أو رخص لمغير بذلؾ.
حقوق المؤلف والبرمجيات

بموجب اتفاقية "تريبس" تستحؽ برامج الحاسب اآللي اآلف الحماية لحقوؽ النشر والتأليؼ
مثؿ أي عمؿ أدبي آخر وكذلؾ الى أشكاؿ أخرى مف الحماية لمممكية الفكرية ،بما في ذلؾ عف
طريؽ براءات االختراع في بعض الدوؿ ،مثؿ الواليات المتحدة .ويقصد ببرنامج الحاسب األلى
مجموعة التعميمات واألوامر التى يستطيع الكمبيوتر أف يفيميا وتمكنو مف القياـ بوظيفتو .أما
قواعد البيانات اإللكترونية فيى أى تجميع لمبيانات يتميز باإلبتكار فى الترتيب والعرض .ويكوف
المبرمج الذى يقوـ بتصميـ البرنامج ىو المؤلؼ وىو صاحب الحقوؽ ،وبالتالى ال يعطى لممبرمج
حؽ إحتكار الفكرة او النتائج أو الوظائؼ التى يقوـ بيا البرنامج ،ولكف لو حؽ العرض العمنى
والترجمة واجراء التعديالت عمى المصنؼ والتداوؿ واإليجار .ولكف يجوز لمجيات الحكومية
إستخداـ المصنفات دوف الرجوع لممؤلؼ .كما يحؽ لمستخدمي المعمومات المتوفرة عمى شبكة
اإلنترنت في الدوؿ النامية حقوؽ "اإلستخداـ المنصؼ" ،مثؿ عمؿ النسخ المطبوعة مف الموارد
اإللكترونية وتوزيعيا وذلؾ بأعداد معقولة ألغراض األبحاث والتعميـ.
اإلجراءات التي يجب إتباعها في الكمية لضمان حقوق الممكية الفكرية.
 -1مراعاة قواعد المركز المصرى لمممكية الفكرية الخاصة بالتأليؼ والنشر ألعضاء ىيئة
التدريس.

 -2توجيو أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والعامميف بالكمية إلى إستخداـ البرمجيات

األصمية واإلىتماـ بحماية الممكية الفكرية .وتكوف األجزاء المتاحة مف الرسوـ المتحركة ىى

 %91مف العمؿ األصمى.
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 -3إتخاذ اإلجراءات القانونية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية الخاصة بالمؤلفات العممية ألعضاء
ىيئة التدريس.
حقوق النشر والتأليف كحافز لالبداع
ىناؾ دعوات مستمرة مف المنظمات العالمية كاليونيسكو والبنؾ العالمي لتطوير وسائؿ

لمحماية واإلستفادة مف اإلستغالؿ التجاري لألعماؿ اإلبداعية الماضية والحاضرة ،بالنسبة لمدوؿ
النامية .وذلؾ بتأميف المكافآت عف طريؽ الحقوؽ المقتصرة مقابؿ النسخ والتوزيع .ولقد ش ّكمت
بعض الدوؿ النامية ،مف أجؿ تحقيؽ الفوائد المحتممة مف حقوؽ النشر والتأليؼ ،جمعيات إلدارة

مقتنياتيا لمحفاظ عمى حقوؽ الفنانيف والمؤلفيف مف ترخيص األعماؿ المحمية بحقوؽ النشر

والتأليؼ التي تحتفظ بو في مخزونيا .وتؤيد المنظمة العالمية لمممكية الفكرية وغيرىا مف

الوكاالت المانحة مثؿ تمؾ الجمعيات وتدعميا بشدة.

في النياية يجب اإلىتماـ بحقوؽ الممكية الفكرية وعقد حمقات نقاشية لمتوعية بحقوؽ كؿ

طرؼ وواجباتو ،سواء مف المؤلفيف أو المستخدميف .كؿ ذلؾ مف أجؿ الحد مف عمميات السرقة
الفكرية والنقؿ الحرفي عف جيالة بالعواقب الوخيمة المترتبة عمى ذلؾ.
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