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 (*) نسيم بنت عطا اهلل الصريصري

  ملخــــــــــص

 Intellectualمع نمو االقتصاد القائم على المعرفة، تم االعتراف بحقوق الملكيةة الككرةةة

Property Right (IPR) ائ كعامة  ئئييةل لتيةوةر ايمااةة القةلئن التةافيةية االجةتراتيبية ااال تكة

اتقةيةةات االتصةةار الرقمةةل  لاليةةةأدت اللئجةةة المتياةةةلن مةةا التعةةااال فةةل الع قةةات الالمؤجيةةلك كمةةا 

( IPتوفر الملكية الككرةةة )مةظماتك ( للIPRزةادن أهمية يمااة الملكية الككرةة )إلى  فل ك  مكاال

لحمااةةة  اتتةافيةةية االحكةةاي عليمةةا، ممةةا ةتةةين تيةةوةر اتةكيةة  اجةةتراتيبيالميةةين الة لتةةيميا أداات معيةةة

تيةةليا الءةةوى علةةى ماميةةة الملكيةةة الككرةةةة  ك فةةل هةة م المقالةةة، ةةةتمالخاصةةة مةةا المقلةةلةاقةيةةات الت

 كال ي احمل قواعلها داليا   قةلهو التةظيم القانونل االت ايقوقما، اما

يقةةوق الملكيةةة الككرةةةة، يمااةةة الملكيةةة الككرةةةة، يةةق المؤلةة ، اتكا يةةة  ةةرال،  :الكلماااا اتاحاةياا  

 كاتكا ية بائةس
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Protection of Intellectual Property Rights  

Considering International Conventions 

Naseem Atallah Alsraisry 

Abstract 

With the growth of the knowledge-based economy, Intellectual 

Property Right (IPR) has been recognized as a key factor in developing and 

protecting strategic competitiveness and institutional innovation. The 

increasing degree of cooperation in international relations and ubiquitous 

digital communication technologies has increased the importance of (IPR) 

to organizations. Intellectual property (IP) provides specific tools for 

securing and maintaining a competitive advantage, enabling the 

development and implementation of strategies to protect proprietary 

technologies from imitators. In this article, it sheds light on what 

intellectual property and its rights are, and what is the legal and technical 

regulation that protects its rules internationally. 

Keywords: Intellectual Property Right, Intellectual property protection, 

Copyright, Berne Convention, Paris Convention. 
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   :ةــــــــدمــــمق
هةةل الحءةةائن الوييةةلن التةةل ا تميةةيت الحءةةائن االجةة مية بكونمةةا أاةةور الحءةةائات عمةةرا   

يية  التكامة  االتةةا م  ،يءةائن اجةيية كما تميةيت بينمةا كائتكيت فل  يمما على كتاب هللا تعالى
الحءةةائن كانةة  فةةل مختلةة  مقوماتمةةا الككرةةةة ااقعةةا ك  امخلةةل   فيمةةا  ةةيا الماداةةات االراييةةات مبيةةل  
 إال أنمةةا قةةل ابةةاد إاةةائ قةةانونل اتلةةرةعل لحمااةةة مقوماتمةةا إاالجةة مية ئائةةلن لةةو أنمةةا عملةة  علةةى 

التةل  - الخةامس علةررال امةا أال همةرت ةلةة اليةاعةة فةل مةتصة  القة، قلم  يءائتما بالمبةاال
اجةةةتياع  أال تصةةةةع جةةةو مةةةا التةةةةافس  يةةةر  - هائلةةةة قةيةةةةكانةةة  فةةةل ولةةةع الوقةةة  تعت ةةةر  ةةةوئن ت

)اللةةرقااي،  الملةةرا   فكانةة  تلةةع هةةل  لااةةة االجتةيةةاو االقرصةةةة، االتعةةلي علةةى يقةةوق المؤلةة 
  ف ةةةلأ ت ةةةيا للحكةةةام العلمةةةانييا أال فةةةل اليةاعةةةة ميةةةر ةمةةةلد جةةةليانمم وات الةةةيما،فةةةل ا ك (2018

  اةاعةةة بعةة  المؤلكةةات التةةل تخةةلم أفكةةائهمابع مةةا أجةة  حةةوال االمتيةةازات لةةةع  الميةةةالملةةوي ام
فمةا كةاال مةا القرااجةةييا  ،الةتحكم فةل الميةابع بحية  تكةوال مالةةعة للرقابةة تحة  اليةليةبغةر  

إلةةةى أال صةةةلئ قةةةانوال يةةةق المؤلةةة  الةةة ي اعت ةةةر يةةةق مةةةا ، إال أال  ةةةلأاا ايةةةال وال بحقةةةوق المةةةؤلكيا
  ك(2012  جيل، 2001، جمائن  2001اولع بعل الثوئن الكرنيية )ملي ،  ،اإلنياال يقوق 

 مةةةةةةع نمةةةةةةو االقتصةةةةةةاد القةةةةةةائم علةةةةةةى المعرفةةةةةةة، تةةةةةةم االعتةةةةةةراف بحقةةةةةةوق الملكيةةةةةةة الككرةةةةةةةةا 
Intellectual Property Right (IPR كعامةةة  ئئييةةةل لتيةةةوةر ايمااةةةة القةةةلئن التةافيةةةية )

 لاليةةةأدت اللئجةةة المتياةةةلن مةةا التعةةااال فةةل الع قةةات الا ائ المؤجيةةل، كمةةاالجةةتراتيبية ااال تكةة
 Intellectual زةةادن أهميةة يمااةة الملكيةة الككرةةةإلةى  اتقةيات االتصار الرقمةل فةل كة  مكةاال

property protection (IPPلل ) مةظمةاتStjepandic et al., 2015) تعت ةر المعلومةات (ك
ماصةة  ،مةا اةرف العةالم المتقةلم علةى الةلار الةاميةةاجةيلة لةغا كمةا أنمةا  ،تقلم األمملمعيائ 

فةةةل المبةةةار العلمةةةل ااالقتصةةةادي ايتةةةى اليياجةةةل  يتةةةى تكةةةر  هةةة م الةةةلار ميمةتمةةةا فةةةل كةةة  
فالمعلومةة هةل أيةةل  مةرات فكةر اإلنيةةاال التةل تتحةور  يمةةا (ك 2018)اللةةرقااي،  مبةاالت الحيةان

ممةا ابعلمةا تيةتوجع اعتةراف   ليةهبعل إلى ئصيل معرفل تيتقل مةه الةلرةة كة  مةاهل بحاجةة إ
بحقمةم فةل أال تةيةع إلةيمم ا ةلاعاتمم، امبةرد االعتةراف  يةر المبتمع ألصةحاب هة م اال ةلاعات 

االكةيةةة األد يةةة ،  ةة  ابةةع اليةةعل لحمااةةة هةة م الحقةةوق بقيةةميما الصةةةا ية ،كةةاف إلاكةةائمم يقمةةم
ملكيةةة الككرةةةة ايقوقمةةا، تيةةليا الءةةوى علةةى ماميةةة ال إلةةى تيةةعى هةة م الوئقةةة(ك 2012)صةةونية، 

 :محوئةا كما ايتلال ي احمل قواعلها داليا  افق  قةلهو التةظيم القانونل االت اما
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 اــوقهــة وحقــريـة الفكـة امللكيــاهيـاحملور األول: م

تعت ر الملكية الككرةة ما أهم القءااا األم  ية، ماصة الملكية الككرةة فل ال يئة الرقمية  
المعلوماتل ةتمتةع  ة كاى ام ةرن قةل تؤهلةه  الةةا  إلمكةاى البرةمةة ممةا اصةعع علةى البمةات المبرم ف

فقةةل  ،(ك لةة لعStjepandic et al., 2015  2010القانونيةةة الوصةةور إلةةى أدلةةة تلةةةةه )مليةة ، 
 ،فةةل مقرهةةا ببةيةة  ،1970( فةةل جةةةة WIPO تيجيةة  المةظمةةة العالميةةة للملكيةةة الككرةةةة )الوة ةةو

ااالنتكةا   مةا فةل  ،غر  الةمو  بحمااة يقوق الملكيةة الككرةةةلدالة   177 ةةعءو  االتل تءم
 (كWorld Intellectual Property Organization [WIPO], 2008جميع أنحاى العالم )

 

  :  اارياا  الاكااوم اتلكيااماه

 :(WIPO, 2008)افق ا لمةظمة الوة و 
 افةيةةةةة ،امصةةةةةكات أد يةةةةة ،تلةةةةير الملكيةةةةة الككرةةةةةة إلةةةةى إ ةةةةلاعات العقةةةة  مةةةةا امتراعةةةةات، 

 كاصوئ ميتخلمة فل التبائن ،اأجماى ،اشعائات ،اتصاميم

  االع مةات التبائةةة  ،ايق المؤلة  ،ال راىات :محمية قانونا  بحقوق مةما مث   الملكية الككرةة
 أا فائلن مالية ما ا تكائهم أا امتراعممك ،التل تمّكا األشخاص ما كيع االعتراف

  ةرمةةةةل نظةةةةام الملكيةةةةة الككرةةةةةة، مةةةةا مةةةة ر إئجةةةةاى تةةةةوازال جةةةةليم  ةةةةيا مصةةةةالن الم تكةةةةرةا
 كامصالن البمموئ العام، إلى إتاية  يئة تياعل على ازدهائ اإل لا  ااال تكائ

  :  اااريااا  الاكاااخ اتلكيااااريااات

ةة األد يةةة ماصةةة اللةةعر االمعلقةةةات، فعةةرف ةوممةةا المتة ةةةل رف العةةرب قةةلاما  بكتابةةةاتمم ع 
االكرزدق ا يرهم ما كةائ اللعراى العرب قلاما ،  ير أال العرب لم ايةوا قةوانيا لحمااةة  ،اجرةر

ل لع فةنال بعة  كةةائ   أصحاب ه م المصةكات، فلم تكا توجل أاة قوانيا يور اليرقات األد ية
 (ك 2012م )صونية، اللعراى تم اتماممم بيرقة أشعائ  يره



 الدولية االتفاقياتحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء  نسيم بنت عطا اهلل الصريصري 

  

المتيمة  فةل الميةيرن العالميةة للمعاهةلات ااالتكاقةات اللاليةة ( فنال 2018فق ا لللرقااي )ا 
ابل أال اللار العربية ااالج مية لم اكةا لمةا يءةوئ أا اهتمةام  ،الخاصة بحقوق الملكية الككرةة

ألنمةا تعةل  قةةل قةلم التاالتةل ليالمةا كانة  تةربا يقةوق المؤلة  بالت ، تلع المؤتمرات ااالتكا يةات
تيةةوئت أجةةاليع القرصةةةة  األمةةر الةة ي ايةةتليم تيةةوةر اتحةةلة  قةيةةة تمامةةا  أنةةه كلمةةا تيةةوئت الت

قوانيةماك فلما صلئت القوانيا فل أائابا اأمرةكةا افرنيةا كةاال ال ةل مةا يمااةة تلةع القةوانيا علةى 
رصةةة  لة لع تةم االتكةاق علةى الميتوى العالمل  نظرا  ألهمية التعااال اللالل ما أج  محائبة الق

 ،لحمااة المصةكات األد يةة االكةيةة ،م1886فل جةة  Berne Convention إنلاى اتكا ية  رال 
 يةةر أال الوالاةةات  كدالةةة ييةمةةا 12التةل تعت ةةر أار اتكا يةةة متعةةلدن األاةةراف ييةة  جةاهم  فيمةةا 

رف أال يق المؤل  يق ما المتحلن األمرةكية لم تةءم إليما ألجةاب اقتصاداة ألنما لم تكا تعت
  ك(2001، جمائن  2001)ملي ،  يقوق اإلنياال بقلئ اهتمامما بالحقوق االقتصاداة

م صلئت اتكا ية اليونيكو )االتكا ية العالمية لحقةوق المؤلة ( بملةائكة فرنيةا 1952افل 
فنال اللار  ،االوالاات المتحلن يي  عمل  على إيلاث توافق  يا الثقافة ايمااة اال لا ك امع ولع

العربيةةة التةةل افةةرت الحمااةةة لمصةةةكاتما هةةل فقةةا الةةلار التةةل دملمةةا االجةةتعمائ الكرنيةةل مثةة  دار 
المغةةرب العربةةل  ييةة  صةةلئ أار قةةانوال عربةةل لحمااةةة المؤلكةةات األد يةةة االكةيةةة فةةل المغةةرب عةةام 

ية هةةةل امكةةةا القةةةور بةةةيال الحقةةةوق التةةةل تمةةةائر اةال فةةةل الةةةلار العربيةةةة ااالجةةة م ،لةةة لع كم1916
 ك(2001، جمائن  2001  ملي ، 2010يقوق دميلة اميتوئدن ما الخائج )ملي ، 
فةةنال يمااةةة الملكيةةة الككرةةةة كانةة  ا تةةلاى  مةةا صةةلائ  ،أمةةا فةةل المملكةةة العربيةةة اليةةعوداة

 WIPOهةةة،  ةةم انءةةمامما للمةظمةةة العالميةةة للملكيةةة الككرةةةة 1358نظةةام الع مةةات الكائقةةة عةةام 
بنصةةةةلائ عةةةةلد مةةةةا األنظمةةةةة وات الصةةةةلة كةظةةةةام يمااةةةةة يةةةةق المؤلةةةة   هةةةةة، مةةةةرائا  1402عةةةةام 

هةة، 1412هة، انظام  راىات االمترا ، انظام الع مات التبائةة، انظام اإلةلا  اليةعودي 1410
اصوال  لقرائ مبلس الوزئاى بننلاى الميئة اليعوداة للملكية الككرةة اتلشيا اجتراتيبيتما بةالتياما 

 ك(2018اليعوداة للملكية الككرةة،  )الميئة 2030مع ئؤةة 
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الكةا مةا أ  تتةه اللئاجةات  ،تةوع  الم اهع فل تحلة  الي يعة القانونيةة للملكيةة الككرةةة
دائي االبةةةائل(، االقةةانوال الخةةاص بينمةةا وات ا يعةةة مختليةةة  فمةةل تيمةة  مةةا القةةانوال العةةام )اإل

 (ك2012)الملنل االتبائي(، االلالل التل تلم  االتكا يات الثةائية االلالية )صونية، 

 تةقيم الملكية الككرةة إلى قيميا ئئيييا اهما:
 أ/ اتلكي  الاني  واألدبي  )االنحاج الذهين( )ةق اتؤلف واحلقوق اجملاورة(:  

لحمااةةة المصةةةكات األد يةةة االكةيةةة هةةل  العالميةةة Berne Convention تعةةل اتكا يةةة  ةةرال 
( بينمةةةةةا تلةةةةةم  1( فقةةةةرن )2الةةةةح  المةةةةةادن )ك يبةةةةر األجةةةةةار فةةةةل يمااةةةةةة الملكيةةةةة الكةيةةةةةة ااألد يةةةةةة

ااألفةة م، االمصةةةكات الموجةةي ية،  ،االميةةرييات ،اقصةةائل اللةةعر ،المصةةةكات األد يةةة مثةة : الراااةةات
االتصةةةةاميم  ،االمةحوتةةةةات ،االصةةةةوئ اللميةةةةية ،االلويةةةةات اليةتيةةةةة ،الكةيةةةةة مثةةةة : الرجةةةةوم االمصةةةةةكات

المةلجية االمعمائةةك اتلم  الحقةوق المبةاائن لحةق المؤلة  يقةوق فةةانل األداى فةل أدائمةم، امةتبةل 
 (كWIPO, 2008التيبي ت الصوتية االميئات اإلوا ية فل  رامبما اإلوا ية االتلكيةونية )

 ب/ اتلكي  الصناعي  والحجاري  )االنحاج الكمي(:  
ك تلةم  هة م م هل يبر األجار فل يمااة الملكية الصةا ية1883تعل اتكا ية بائةس 

االةةةةلاائر المتكاملةةةةة، االع مةةةةات  ،االةمةةةةاوج الصةةةةةا ية ، ةةةةراىات االمتراعةةةةات، االرجةةةةوم االتكا يةةةةة
را يةةةة، ااالجةةةم التبةةةائي )لتمييةةةي المةلةةة ت التبائةةةةة )لتمييةةةي المةتبةةةات(، ابيانةةةات المصةةةلئ البغ

 (كWIPO, 2008التبائةة( االعةواال التبائي )

 

 ال:ا( بينما تلم  نوع2010أائدها الرابحل االةادي )

 أواًل/ احلقوق الناشئ  عن اتلكي  الصناعي  والحجاري 
مةةةن ل  تكةةائات البلةةةلن ظةةيم المةافيةةة فةةل اليةةوق، ات  مةةا أجةة  تة  هةةل يقةةوق ايتكائةةةة

بينواعمةةا )االمتراعةةات، الرجةةوم االةمةةاوج الصةةةا ية( أا للجةةماى اللاّلةةة علةةى مةةةت  أا مةلةةين أا 
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اهةل تمةةن أصةحا ما  كااالجةم التبةائي( ،االمؤشرات البغرا يةة ،شركة تبائةة )كالع مات الكائقة
 ك(WIPO, 2008)امةع تعر  الغير، ايق التصرف  يق: االجتعمار ااالجتثمائ الحصري،

 ثانيًا/ احلقوق الناشئ  عن اتلكي  األدبي  والاني 
 الحق األدبي للمؤلف/ الحقوق المعنوية: -1

(، اتةص المادن اليادجة فةل Moral rightاةقصل  ما الحقوق وات اليابع األم قل )
 على أال:ب( ما االتكا ية العربية لحمااة يقوق المؤل  )ا  (فقرتيما )أ

اأال ةةةة كر اجةةةمه علةةةى جميةةةع الةيةةة   ،للمؤلةةة  ايةةةلم الحةةةق فةةةل أال ةةيةةةع إليةةةه مصةةةةكه (أ 
 المةتبة كلما عر  ه ا المصة  على البمموئك

للمؤل  أا ملكةه الخةاص أا العةام الحةق فةل االعتةرا  أا فةل مةةع أي ية ف أا تغييةر  (ب 
 علة  ةمر على مصةكه  لاال إونهك أا إلافة أا إجراى أي ت

 الحق المالي للمؤلف/ الحقوق المادية: -2

(Economic right)  هل جملة الحقوق التل تمكا المؤلة  مةا اجةتغ ر مصةةكه االحصةور
 على مةالغ ماليةك -ما م ر نلرم أا إواعته أا عرله على الميرح أا الييةما أا التلكيةوال  –

اال احةةةق لغيةةرم أال اقةةةوم  كأا اقتةاجةةه ،أا ترجمتةةه ،ا توزةعةةةهأ ،كمةةا احةةق للمؤلةةة  نقةة  عملةةه
 ( ما المرجوم الملكل اليعوديك3/ 2)المادن  افق ا لما تلير إليه م ا إال بنوال مكتوب ما صايةه، 

 يف جمال امللكية الفكرية قيناحملور الثاني: التنظيم القانوني والت
تةافيية االحكاي عليما، مما ةتةين الميين ال( أداات معيةة لتيميا IPتوفر الملكية الككرةة )

الخاصةة مةا المقلةلةاك مةا الءةرائي لةرااد األعمةار قةيات لحمااة الت اتتيوةر اتةكي  اجتراتيبي
 ةةراىات االمتةةةرا   -فمةةةم األداات القانونيةةة للملكيةةة الككرةةةة  مةظمةةاتاقةةادن ال قةيةةاتفةةل مبةةار الت

ااالجةةتكادن مةةا الحقةةوق وات الصةةلة الةاشةةئة عةةا  -االع مةةات التبائةةةة ايقةةوق التةةيلي  االةلةةر
  ك((Gerry et al., 2020 امةادئ يمااة األجرائ التبائةة ،القوانيا التةظيمية

ةةةتم اجةةتخلامما بلةةك  متياةةةل فةةل  Big Dataبةةيال ال يانةةات الءةةخمة  ،البةةلةر بالةة كر
 ةراىات االمتةرا   ( لتخصيص تموة  األبحاث، اتحلةل االمتراعات فلIPمبار الملكية الككرةة )



(JEQR)  2021 مــــــارس(، 5دد )ــــالعـ 
 

  

ايمااةةة  ،فةةل دفةةع اال تكةةائ ال يانةةات الءةةخمة جةةتخلاماامةةع ولةةع، فةةنال  كأا الحمااةةة أا التقالةةل
اجةةودن ال ةةراىات التةةل اقةةلمما  ،االتقالةةل ايةةتةل إلةةى فمةةم نظةةام الملكيةةة الككرةةةة ،الملكيةةة الككرةةةة

ا يالميةةةتقل ياختةةرعاالم ،فةةل البامعةةات ياأهمةةرت اللئاجةةات بةةيال الةةةايث كالمخترعةةوال االةةةايثوال 
أا قءةاى الوقة  فةل اليةعل ائاى االمتراعةات  ،ةواجموال مير الكل  فةل يمااةة ملكيةتمم الككرةةة

 (كTyhurst, 2018الحاصلة على  راىن امترا  بالكع  )
نظرا  ألهمية التعااال اللالل فل محائبة القرصةة  فنال اللار ئأت بيال القوانيا ةةةغل أال 

تكةةوال يتةى  ،م االعتةراف بحقةوق الملكيةةة الككرةةة علةى الميةتوى المةاجةعليةت  تتخة  اابعةا  عالميةا  
  (ك2015قا لة ل نتلائ فل جميع أئجاى المعموئن )معمر، 

 

 (WIPO, 2008  2015  معمر، 2010أائدها ك   ما )ملي ، 

 كي  الصناعي  والحجاري :االتااقياا الدولي  حلماي  ةقوق اتل (أ
 كم1883اتكا ية بائةس لحمااة الملكية الصةا ية عام  -1

 مك1891اتكاق ابراتوكور ملئةل بليال التيبي  اللالل للع مات لعام  -2
 كم1925اتكا ية الهاي بليال االةلا  اللالل للرجوم االةماوج الصةا ية  -3
 كم1957تيبي  الع مات لعام  اتكا ية نيس بليال التصةي  اللالل للّيلع االخلمات أل را  -4

تعت ر اتكا ية بةائةس هةل األجةار فةل الحمااةة اللاليةة لحقةوق الملكيةة الصةةا ية يية  تمثة  
 ةكةأالى االتكا يات، اتءم القواعل األجاجية للحمااة اللالية لك  عةاصر الملكية الصةا ية االتبائ 

 ني :االتااقياا الدولي  حلماي  ةقوق اتلكي  األدبي  والا (ب
 م )مصلئا  أجاجيا  لك  تلرةعات يقوق المؤل (كBerne Convention 1886 اتكا ية  رال  -1

 مك1952االتكا ية العالمية لحقوق المؤل   -2
 مك1961اتكا ية ئاما لحمااة فةانل األداى  -3
 مك1970اتكا ية جةي  بليال يمااة مةتبل التيبي ت لل الةي   ير الملرا   -4
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 مك1979ج الءرة ل على المؤلكيا اتكا ية ملئةل لتبةع االزداا -5
 مك1989اتكا ية التيبي  اللالل للمصةكات اليمعية االةصرةة  -6
 مك1989اتكا ية ااشةيا لحمااة اللاائر المتكاملة  -7

 التشريع السعودي بشأن حق المؤلف:

( اتةائة  41صلئ الةظام البلةل لحمااةة يةق المؤلة  بموجةع المرجةوم الملكةل ئقةم )م/ 
ا جةةةةة مةةةا يمةةةلن الحمااةةةة مميةةة تغيةةةلهةةةةك 1425/ 1/ 23لأ تي يقةةةه فةةةل هةةةة، ابةةة1424/ 7/ 2

تائة  افان المؤل ، اةعاقع المعتلي على يق المؤل  بغرامة ال تتبااز علرن ةالف ئةارك افل 
ةةةةتم زةةةةادن الغرامةةةة علةةةى أال تتبةةةااز لةةةع  الحةةةل اليةةةا قك أمةةةا العقوبةةةات  تكةةةرائ المخالكةةةة،يالةةةة 
باإللةافة إلةى  ، ق المؤجيةة لمةلن ال تتبةااز مميةة علةر ةومةا  فننه ابوز للمحكمةة إ ة ،التةعية

ةومةا ك نيةاق  90تعوة  صايع الحق عما لحقه ما لةرئ، اغ ة ق المؤجيةة مةلن ال تتبةااز 
الحمااة لم ا القانوال تيري أيكامه على مصةكات المؤلكيا اليعودةيا التةل تةلةر دامة  المملكةة 

 (ك1424لتل تةلر ألار مرن )ازائن الثقافة ااالع م، أا مائجما، امصةكات المؤلكيا األجانع ا

 حق المؤلف في البيئة الرقمية: -1

 ف: ــــــؤلــــــق المــــــح
( ال ي احظى بةه مؤلة  أي مصةة  Exclusive rightهو الحق الميلق االجتئثائي )

ليتصرف فل مصةكه كيكمةا الةاى، بحية  امكةةه أال اكتةع عليةه اجةمه، أا اعلةا أنةه صةايةه، أا 
اعمةة  علةةى تراةبةةه بياةةة اجةةيلة، اهةة م الصةةكة تمكةةةه باليةةماح لغيةةرم مةةا اجةةتعمار مصةةةكه فةةل 

 (ك 2010المبار ال ي ةتكقاال عليه )الرابحل االةادي، 
ةةلا  القةانونل اعت ةر عةائق أمةام اإل  فأهمية ك يرن فل التةمية المبتمعيةةإال يقوق المؤل  لما 

 ,Gokmenoglu(ك فل دئاجة تركية للةايثة جوكميةوقلو 2010اليرقات األد ية )الرابحل االةادي، 

ما األد يات يور االنتحار فل األبحةاث التركيةة لةلى اة ب  ممية علراجتعرل  فيما  ((2017
ئكةةةةيت اللئاجةةةةات فةةةةل العيةةةةةة علةةةةى تةةةةي ير اجةةةةتخلام االنترنةةةة  علةةةةى  كلبامعةةةةاتالمةةةةلائر الثانوةةةةةة اا

االنتحةار، اأهمةرت أال االنترنة  جعةة  عمليةة االنتحةار جةةملة علةيمم، اأنمةم لةم اكونةةوا علةى دئااةة بةةيال 
اعليه فنال الةايثة أكلت بيال نتةائ  جميةع اللئاجةات تحتةاج إلةى الةظةر فيمةا ببلاةة ك ولع  ير أم قل
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اتياةةةلهم بالةةلائات لتعلةةيممم كيتيةةة اكتلةةاف االنتحةةار امةةةع ولةةع،  ،هيئةةة التةةلئةس مةةا ق ةة  أعءةةاى
ك اغبةة ا اليةة ب  ولةةوح عةةا عوا ةةةه  ييةة  أال تي يةةق العقوبةةات جةةيخك  مةةا اجةةتمرائ االنتحةةار

افةةل األميةةر أاصةة  اللئاجةةة بيهميةةة إجةةراى دئاجةةات عةةا األمانةةة األكاداميةةة لةةلى أجةةات ن البامعةةات  
 جلوكمم ةؤ ر بلك  ك ير على تكوةا  يم امعاةير الي ب ميت ة  ك ألال معرفة تي ير

( هةةةلف  إلةةةى التعةةةرف علةةةى 2009المةةةادي ) أجراهةةةا ع ةةةل ،فةةل دئاجةةةة ميةةةحية اجتكلةةةا يةا 
المتةعةة فيمةا  يةامعرفةة جياجةة االجةتخلام االخصوصة ،الثقافة التل تق  ائاى بع  المواقع العربيةة

موقةةع  5000 -3400واقةةع االمكتةةةات العربيةةة تراايةة   ةةيا مةةا مةة ر تقيةةيم اامتةةةائ عيةةةة مةةا الم
ملص  اللئاجة أنه ةوجل مل  االن اصرةن  كفل مبموعة ما محركات الةح  العربية ااألجة ية

يي  اهتم  المواقع العربيةة  تةوفير الكتةع  ،فل اليياجات المتةعة  يما ةتعلق بحقوق اليةع االةلر
، افل بعءةما تءةع  ةةائن )جميةع الحقةوق محكوهةة( اهةل  الةا   pdfالمبانية للتحمي  على شك  

 ةةةائن شةةاملة لكةة  يقةةوق الملكيةةة، الكةةا لةةم تولةةن مةةاهل يةةلاد الميةةتكيل مةةا الموقةةع بالةيةةةة لمةة م 
تءةع أي  ةةائن مةا  ةةائات يقةوق الملكيةة الككرةةة مقائنةة   فء   عةا أال بعة  المواقةع ال كالمواد

 أهم جياجاتما يكظ يقوق الملكية الككرةةكبالمكتةات االمواقع األجة ية التل ما 
فننةةه امكةةا القةةور بينةةه ةتوجةع أال تتمتةةع المصةةةكات فةةل ال يئةةة الرقميةةة  ث  ةةة  ،ممةا جةة ق

المتمث  بالحمااة التل ةوفرها يق المؤلة  للمصةة ،  ،ميوط دفا ية اهل: ما اللفا  القانونل
لمة م المصةةكات، امةا  قةيةةالمتمث  بالحمااة التقةية التل تمةحما التةلا ير الت ،اما اللفا  التقةل

 ،(ك امةع ولةع2011المتمثة  بالحمااةة القانونيةة لمة م التةلا ير )يةلادةا اييبةوال،  ،اللفا  األميةر
يية  تكمةا الملةكلة فةل أال   ةواجةه صةعوبات فةل يمااةة يقةه المؤل فنال ( 2012افق ا لييل ) 

لومات تعبي القوانيا الواةية عا تةظيم أا تبرةم ما احلث ما أفعار االعتلاى المع قةيةعصر ت
انظةةرا  لعبةةي القةةوانيا  كعلةةى المصةةةكات ع ةةر اللةةةكة، ألال تلةةع األفعةةار ال تعةةرف يةةلادا  إقليميةةة

الواةيةةة عةةا تةةوفير الحمااةةة، فننةةةا نبةةل  يةةام بعةة  األشةةخاص أنكيةةمم بنتةةةا  اةةرق ةليةةة ماصةةة 
، ييةة  تةقيةةةم تلةةةع Private Orderingاةيلةةق عليمةةةا الحمااةةة الخاصةةةة لحمااةةة مصةةةةكاتمم، 

 (:2012 ،جيل) اليرق إلى نوعيا
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:Technological measures 

ااالجتكادن مةه إال لمةا احمة   ،إلى إعاقة الحصور على المصة  التلا ير التقةية تملف
 ةلل: التقةيات مااما تلع  ،ترميصا  ما صايع الحق نكيه

  معرف المواد الرقميةDigital object identifier (DOI)ك 

 )كالةصمة اإللكترانية )الرقمية 
   الةظةام اإللكترانةل إلدائن يةةق المؤلةElectronic Copyright Management 

System (ECMS) 
  التو يع الرقملDigital signature 

  تلكير ال ياناتData Encryption 

Rights Management Information

، اهةةل معلومةةات ملةةكرن Digital watermarkingتعةةرف بالع مةةات المائيةةة الرقميةةة 
تقتةةرال بالمةادن تمكةةا  ،ةةتم إلحاقمةا بالمةةادن فةل صةوئن ئقميةةة، أا تعةلا ت أا تحةةوةرات  يةر مرئيةة

اتتةةع الةية   يةر المةرمص  مةا، االميالةةة بنزالتمةا  ،صايع الحق ما التعرف علةى تلةع المةادن
، اه م الوجيلة ال تمةةع االعتةلاى، الكةمةا تتةين إمكانيةة تتةةع Serverالخادم  الحاجوبما جماز 

 الةي   ير الملراعةك
ال لةةلاال التةةل تةمةةو اقتصةةادا ا لةةلةما عمليةةات قوةةةة فةةل مبةةار يقةةوق الملكيةةة فةةنال  ممةةا جةة ق،

(ك اال امكةةا تحقيةةق زةةةادن القةةلئن التةافيةةية للمةتبةةات االمصةةةكات إال مةةا 8Tyhurst, 201الككرةةةة )
اتموةلمةا بيةرعة  ،م ر نق  نتائ  الةحوث إلى الصةاعة، ابراىات االمتةرا ، اتعيةةي األفكةائ الم تكةرن

ادعةةم الملكيةةة الككرةةةة بحيةة  ابةةع أال تكةةوال األفكةةائ الم تكةةرن جةةيى ا مةةا تةةراث الةةلار، االةة ي ال امكةةا 
ه إال ما م ر الحمااة القانونية  اه ا هةو اللةرط األجاجةل للةمةو االقتصةادي اتةكية  المةتبةات تح يق

ك اعليةةه فننةةه مةةا الميتحيةةا بةةيال تعيةةل الةةلار االجةة مية اهتمامةةا  AVESCU, 2017)المةافيةةة )
تكتكةةل أك ةةر بحقةةوق الملكيةةة الككرةةةة، اأال تراعةةل التةةراث الثقةةافل لمةةا عةةةل تلةةرةعما للقةةوانيا  بحيةة  ال 

بيمةة  البوانةةع اليةةل ية مةةا االتكا يةةات،  ةة  مةةا البيةةل أال تةلةةإل ملةةرا  االتكا يةةة اإلجةة مية لحمااةةة 
الملكية الككرةة  إو  ما تتحقق المصلحة العملية االلر ية للمؤلة  أا الم تكةر ممةا ايةاعل فةل مواجمةة 

 ك(2018)اللرقااي،  اتلبيع األبحاث العلمية ااالنتاج الككري  ،عصر العولمة
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 املـــــراجــــع

(ك يقةةةةوق المؤلةةةة  فةةةةل ال يئةةةةة الرقميةةةةة اتي يرهةةةةا فةةةةل 2010الرابحةةةةل، محمةةةةل  االةةةةةادي، اليةةةةلك )
مةؤتمر المحتةوى العربةل فةل االنترنة   المكتةات: التلرةعات العمانية االيةعوداة نمووجةا ك

، الرةةةةةةا : جامعةةةةةة اإلمةةةةةام محمةةةةةل  ةةةةةا جةةةةةةعود 2اليةةةةةعوداة،  -)التحةةةةةلاات االيمةةةةةوح( 
 ك 1138 - 1098اإلج مية، 

 (ك محالرن فل الملكية الككرةة ]مل  فلةو  ير مةلوئ[ك2018اللرقااي، ع ل اليعيلك )
 https://saip.gov.sa/?p=854(ك ميترجع ما 2018الميئة اليعوداة للملكية الككرةةك )

(ك الحمااةةةةةة التقةيةةةةة لحقةةةةوق المؤلةةةة  االحقةةةةةوق 2012يةةةةلادةا، جةةةةمي ك ن، اييبةةةةوال، جةةةةوئجك )
 4األئدال،  -المبلةةة األئدنيةةة فةةل القةةانوال االعلةةوم اليياجةةية  .المبةةاائن فةةل ال يئةةة الرقميةةة

(4 ،)157 - 200.  
 .(ك الملكيةةة الككرةةةة فةةل الكقةةه االجةة مل: مكموممةةا اا يعتمةةا الةةوابيما2001هك )مليةة ، أجةةام

المةةؤتمر العلمةةل الثالةة  لكليةةة اللةةرةعة ببامعةةة جةةرا بعةةةواال موقةة  اإلجةة م مةةا ميةةيلة 
 ك 23 - 1جرا: كلية اللرةعة، جامعة جرا األهلية،  األئدال، -الملكية الككرةة 

يةة للملكيةةة الككرةةةة األد يةةة االكةيةة اتي يقاتمةةا فةةل ال يئةةة (ك األجةةس القانون2010ملية ، محمةةودك )
المؤتمر الحادي االعلرةا ل تحاد العربل للمكتةات االمعلومات )المكتةة الرقمية  .الرقمية

،  يةرات: االتحةاد العربةل 2ل ةةاال،  -العربية: عربل أنا: الءةرائن، الكةرص االتحةلاات( 
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