حقوق امللكية الفكرية ابس تخدام الصور وا ألفالم واملادة العلمية
مدخل عام :
" الاعامل الفنية والابتاكرية مثرة عبقريةة الاساةاو وخ خةام ةامو ملعالانةة الاساةاو عة ة
وكرامة  ،وذلكل  ،مفن واجب ادلوةل او حتمي الفنةوو والاخااعةا" " هةال العبةارة منقو ةة
عةةةب اةةةة امل مةةةة العامليةةةة ةلملكيةةةة الفكريةةةة " world intellectual property
". " organization " wipo
ولقد اسنأأ" امل مة العالمية ةلملكيةة الفكريةة عةام  1967مدي ةة اسة توم و ويقةق مقرهةا
سورساةا .و هةةل هةةال امل مةةة اتةدمل الةةوال" املت صصةةة الاة ع ة
الآو جنية
التابعة مل مة ا ألمم املتحدة اعتبارا من  1974/12/17وخ املاؤوةل عن دمع حامية حقةوق
امللكيةةة الفكريةةة ا ااةةامل العةةاا وعاةةمن التعةةاوو الادارض بةةام ادلول الاعاةةامل ةةام عتةةو
ماؤولية ادارة خمتل املعاهدا" املتعلقة ابمللكية الفكرية نواحهيا القانونية والادرايةة ودةدر
الا ارة ا أأو الاردو د اناو ا معاهدة ابررسس . 1972/7/17
هاا ابلنا بة ةلم مة العاملية ةلملكية الفكرية أأما عن من مةة التاةارة العامليةة wold trad
 "WTO " )organizationفقد تل حمل اعفا ية اجلا" اليت ابرم بعد احلرب العاملية
سورساا و ةد اعدةد" هةال امل مةة ماةادس اساسة ية ر كة
الهانية .ويقق مقرها جني
أأمه ا عب حتر ر التاارة وتنجيق عدفق ا بام ادلول وعصحيح الادامل الا تصادض احمليل لالعاامل
رمغ اختالف مصاحل و وماكحفة التاارة الاةلق املقة ة  .وععةذ هةال امل مةة ب نفيةا اعفا يةة
ريبس " اعفا ية اجلوانب املتصةل ابلتاارة من حقوق امللكية الفكرية "
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و د اناو ا ألردو رمسيا ا من مة التاارة العاملية  1999/12/17هال امل مة الةيت هةل
اعفا ياهتا دا يدا ةل ام العاملي اجلديد .
ما هو حق املؤل ؟
ع دما يبتكر خشص ما مص فا أأدبيا أأو موس يقيا أأو علميا أأو فني ًا  ،فانه يعترب صاحب هاا
أأوجه الانتفاع به  .وهاا الن ص اذلض رسامى املؤل حيمل بام
املص وهل حرية الب
يديه مصام املص  .ون را ا او املص
دتق انو ًان ابمحلاية مبقتىض حق املؤل منا
ظ ورل ا الوجود  ،فانه ل خياق ألض اجرامل" لكية مثل ال اجيل أأو الايداع ك ط
محلايته ولحت ى الافاكر تد ذاهتا ابمحلاية  ،وامنا طريقة التعبام عهنا .
واحلقوق املالية خ حقوق الاس تنااخ والاذاعة والادامل العلين والتوزيق وما ابه ذكل
الاعااض عب أأض حتري أأو تنويه أأو ععديل
وتنمل احلقوق املع وية خ حق املؤل
أآخر ملص فه من أأنه الارضار ب فه أأو مسعته .
وععود عكل احلقوق بفئتهيا ا املبتكر اذلض جيوز هل أأو ميارس ا  .وععين ممارسة احلقوق  :أأنه
جيوز هل أأو ينتفق ابملص ب فاه أأو رسامح ةلغام ابلنتفاع ابملص أأو حي ر عليه ذكل .
واملبد أأ العام يقيض مب ق الانتفاع ابملص فا" احملمية مبقتىض حق املؤلة دوو اذو مةن صةاحب
احلق ،مق وجود بعض الاس تثناملا" احملددة القانوو .
وبوجه عام  ،تاض امحلاية طوال حياة املؤل وبق وفاعه خبماام س ة عب ا أل ل  ،مةق وجةود
فرو ا" فاة امحلاية بعد وفاة املؤل حاب نوع املص واليت عددها القانوو .
حيث نص املادة  )30من انوو حامية حق املؤلة املعةدل ر(  )29لاة ة  1999عةب
تاض مدة امحلاية عب احلقوق املالية ةلمؤل امل صةو علهيةا هةاا القةانوو طةيةل حيةاة
املؤل وملدة مخاام س ة بعد وفاعةه ،او بعةد وفةاة أآخةر مةن بقةي حيةا مةن اذل ةن ا ةاكوا
اتلي املص اذا انوا ا رث من مؤل واتد ولغااي" حااب مةدة امحلايةة يعتةرب اترل الوفةاة
وا ع ًا اول انوو الهاين من الا ة امليالدية اليت عيل اترل الوفاة الفعيل ةلمؤل )) .
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وعب املا تومل ادلويل ع بثق احلقوق املالية واملع ويةة عةن اعفا يةة بةرو بنةأأو حاميةة املصة فا"
ا ألدبية والفنية املعروفة ابعفا ية برو  .وععر ة هةال العفا يةة املعدةدة سة ة  1886ةلت قةيح
مرارا ملراعاة عأأثام التكنولوجيةا اجلديةدة امحلايةة الةيت عوفرهةا  .وت ةف عةب ادارهتةا امل مةة
العاملية ةلملكية الفكرية الويبو ) اليت خ اتدة الوال" املت صصة من ومة الامم املتحدة.
ما خ احلقوق اجملاورة ؟
ععود احلقوق املاعبة عب حةق املؤلة ا املةؤلفام  .امةا احلقةوق " اجملةاورة " املعروفةة أأياةا
ابصطالح احلقوق املناهبة  ،فاهنا ختص فئا" أأخرمل مةن أأاةاب احلقةوق  ،ون فنةانو ا ألدامل
ومنتجو ال اجيال" الصوعية وهيئا" الاذاعة .
اهنا ععود ا أأااب حقوق يعتةربوو وسةطامل
وختتل احلقوق اجملاورة عن حق املؤل
انتاج املص فا" أأو تاجيل ا أأو بهثا  .وعع مل عكل احلقوق حبق املؤل ا أأو أأااب احلقةوق
اجملاورة بفئاهتو الهالث رساامهوو معلية الابتاكر اذلهين مبااعدة املؤلفام نقل مصة فاهتو
ا امجل ةةور  .فاملوسة يقار يةةؤدض معة ًال موسة يقيا مةةن عةأألي ملحةةن  .واملمهةةل يةةؤدض دورا
ماحية من عأألي اعب مايح  .ومنتجو ال اجيال" الصوعية رساالوو وينتجوو ا ألغةاين
واملوس يقى اليت تهبا مؤلفوو وملح وو وع ف ا موس يقيوو أأو أأداها مطربوو .
وعب املا تومل ادلويل  .ع بثق احلقوق اجملاورة عن العفا ية ادلولية محلاية فنةاين ا ألدامل ومنتجةي
ال اجيال" الصوعية وهيئا" الاذاعة واملعروفة ابعفا ية روما املعددة س ة  1961وا عتعرض
هةةال العفا يةةة ألض ع قةةيح وتنةةارهت ادارهتةةا من مةةة الامم املتحةةدة ةلابيةةة والعةةم والهقافةةة
اليوساكو) ومن مة العمل ادلولية والويبو .
ام وادرج هال امحلاية ادلولية أأو ا ام الهيةا اعفةاق سة ة  1994بنةأأو جوانةب امللكيةة
الفكرية املتصةل ابلتاارة أأو اعفاق ريبس ) وهو اعفاق عد رل من مة التاارة ادلولية .
و العةةام  ، 1996ابرمة معاهةةداتو برعايةةة الويبةةو اسة تاابة ةلتحةةداي" القاةةةة أأمةةام حاميةةة
املؤل واحلقةوق اجملةاورة وادارهتةا الع ة الر ةي  .وهةااتو املعاهةداتو املعروفتةاو مبعاهةد
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الان نا هام  :معاهةدة الويبةو بنةأأو حةق املؤلة
الصو .

ومعاهةدة الويبةو بنةأأو ا ألدامل وال اةجيل

وعليه سنتعرض ا العفا يا" ا ألربق الاابقة واعفا ية ريبس ابل افة ا املعاهدة العربية حلق
املؤل وماكنة هال املعاهدا" ال ام القانوين ا ألردين وس يكوو هاا مو ةوع الفصةل ا ألول
من هةال الور ةة .أأمةا الفصةل الهةاين فقةد خصصة ال ةلحةديث عةن ةانوو حاميةة حةق املؤلة
والاحاكم اخلاصة به وعب وجه اخلصو ما يتعلق ابلبث ال وايئ ةلمص فا" املرئية واملاموعة
و أأخةةاما او لبةةد مةةن اسةة تعراض مةةدمل ماةةؤولية املتعةةدض عةةب املصةة احملمةةي ج ائيةة ًا
ومدنيا ًفاكو هاا الفصل الهالث بع واو اجلرامئ والعقواب".

الفصل ا ألول
الإعفا يا" ادلولية اخلاصة حبامية حق املؤل وماكنهتا ال ام القانوين ا ألردين
أأو ًل :اإعفا ية برو) محلاية املص فا" ا ألدبية و الفنية : 1
ععترب هال الإعفا ية أأول اإعفا ية متعددة ا ألطراف جمال امللكية ا ألدبية و الفنية ،
ذكل أأو مع و اجل ود ادلولية اليت ظ ر" هناية القةرو التاسةق ع ة محلايةة الإنتةاج الفكةرض
ان ع او ابلطابق ا إل لميي  ،حيث أأو الإعفا يا" ادلولية اخلاصة حبامية الإنتاج الفكرض و الةيت
أأبرم ال اإعفا ية برو ) ان ث ائية بام دولتام أأو إا لميية بام عدة دول ..

 .1أبرمت إتفاقية ( برن ) (  ) Berne conventionفي  9سبتمبر عام  ، 1886و كملت في باريس عام  ، 1896و عدلت في برلين في 13
نوفمبر عام  ، 1908ثم كملت في برن في  20مارس عام  ، 1914ثم عدلت في روما في  2يونيه عام  ، 1928و في بروكسل بعد الحرب
العالمية الثانية في  26يونيه عام  ، 1948و في ستوكهولم في  14يوليو عام  ، 1967و أخيرا ً في باريس في  24يوليه عام . 1971
و بالرغم من التعديالت الكثيرة التي أدخلت على هذه اإلتفاقية منذ إبرامها و حتى اآلن – و هي تعديالت اقتضتها التغييرات السياسية و
اإلقتصادية و اإلجتماعية فضالً عن التطورات التكنولوجية في وسائل اإلتصال – فإن أهم ما يميز هذه اإلتفاقية هو استمرار تطبيقها على
مدى  114سنة  ،و هي ميزة ال تتوفر في أكثر اإلتفاقيات الدولية..
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و مجيق هال الإعفا يا" عام نص ًا خاص ًا مببد أأ املعامةل ابملهةل  ) Reciprocityاذلض يقةوم
عب منح ا دوةل ملؤلفي ادلوةل ا ألخرمل نفس امحلاية القانونية اليت ح ةا ملؤلفهيةا الةوط يام. 2
و رسعاو مةا أأدركة ادلول املنةا ة مثةل هةا الإعفا يةا" اله ائيةة و ا إل لمييةة عةدم فا هتةا
لتةةوفام امحلايةةة ادلويل حلةةق املؤل ة  ،فاد ة مع م ةةا إا التحةةول إا الإعفا يةةا" متعةةددة
ا ألطراف  ،و الةيت أأول ةا اإعفا يةة بةرو ) محلايةة املصة فا" ا ألدبيةة و الفنيةة  .. 3و املعةدةل
سبدرب عام  . 1979و د ايد عدد ادلول ا ألعاامل فهيا فالغ حباب اإحصامل من مةة الويبةو
) نومفرب عام  )140 ، 1999دوةل و مهنا ا ألردو .
وال دف ا ألسايس من اإبرام هال الإعفا ية هةو حاميةة حقةوق املةؤلفام عةب مصة فاهتو ا ألدبيةة و
الفنية  . 4و عام هال الإعفا ية أأحاكم ًا خاصة بتحديد املص فا" ا ألدبيةة و الفنيةة املنةموةل
ابمحلاية  ،و معايام امحلاية  ،و ال وط الواجب عوافرها ل إالفادة من امحلاية ،
و ماد أأ املعامةل ابملهل معامةل املؤلفام ا ألجانب معامةل املةؤلفام الةوط يام و معةامةل املصة فا"
ا ألجنبية معامةل املص فا" الوط ية )  ،و احلقوق ا ألدبية ةلمؤلة و ماةموهنا  ،و مةدة امحلايةة
الةةيت علةةام هبةةا دول الإعفا يةةة  ،و حقةةوق الامجةةة و ا إلس تناةةاخ  ،و حقةةوق الدهيةةل و ا ألدامل
العلين ةلمص فا"  ،وحقوق تاجيل املص فا" املوس يقية  ،و الاةواب اخلاصةة ب ن ةل معليةة
نقةةل ا ألفةةالم الاةالا ئية و عةةداول ا و اسة تغالل ا دولية ًا  ،و ةرالن املؤلة  ،و اة املصة فا"
املة ورة  ،و ال ةةوط الواجةةب عوافرهةةا لتطبيةةق أأحةةاكم الإعفا يةةة عةةب املصة فا" الةةيت كةةوو
موجةةودة و ة بةةدمل العمةةل ب نفيةةاها ابلناة بة ةة ول املع يةةة  ،و كيفيةةة التوفيةةق أأو امجلةةق بةةام
ا ألحاكم الواردة الإعفا ية و القوانام الوط ية اخلاصة حبامية حق املؤل . 5
 .2من أمثلة اإلتفاقيات اإلقليمية الخاصة بحماية حق المؤلف و التي أبرمت في نهاية القرن التاسع عشر تلك التي أبرمت بين بعض دول
أمريكا الالتينية مثل  :إتفاقية ( مونتيفيدو ) التي أبرمت عام  ، 1889و إتفاقية ( مكسيكوسيتي ) التي أبرمت عام  ، 1910و إتفاقية ( ريودو
جانيرو ) التي أبرمت عام  ، 1911و إتفاقية ( هافانا ) التي أبرمت عام  ، 1928و إتفاقية ( واشنطن ) التي أبرمت عام . 1947
( راجع  :المبادئ األولية لحق المؤلف  ،مرجع سبق ذكره ص . ) 68
 .3راجع  :تقريرالمكتب الدولي لحقوق المؤلف التابع لمنظمة ( الويبو ) و المقدم للدورة الخامسة للجنة الدائمة المنعقدة في نيودلهي في الفترة
من  29-25يناير  .. 1983حيث يشير إلى أن أكثر من نصف عدد الدول األطراف في اإلتفاقية من البلدان النامية  :من إفريقيا ( )16دولة ،
و من الدول العربية ( )6دول  ،و من بلدان أمريكا الالتينية و الكاريبي ( )9دول  ،و من آسيا ( )6دول  ،و من بلدان أخرى دولتان . .
( راجع  :تقرير المكتب الدولي لحقوق المؤلف  ،وثيقة الويبو رقم  ، CP/DA/V/9الترجمة العربية الصادرة عن المنظمة الويبو عام 1983
،ص.)1
 .4المادة األولى من إتفاقية ( برن ) .
 .5المواد من (  ) 19-2من إتفاقية ( برن ) .
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اثنيةةا  :اإعفا يةةة رومةةا ) اخلاصةةة حباميةةة فنةةاين ا ألدامل و منتجةةي ال اةةجيال" الصةةةوعية
الفونوغراما" ) و هيئا" الإذاعة :
مت اإبرام هال الإعفا ية روما  26أأ توبر عام 1961م  ،و عتامن هال الإعفا يةة ا ألحةاكم
اخلاصةةة حباميةةة حقةةوق املؤل ة اخلاصةةة بةةهالث فئةةا" خ  :فئةةة فنةةاين ا ألدامل  ،ون املمهلةةوو
واملطربةةوو و املوسة يقيوو و الرا صةةوو  . .و فئةةة منتجةةي ال اةةجيال" الصةوعية  ،ون اذل ةةن
مي حوو حق ختويل أأو ح ر اس تناةاخ تاةجيالهتو الصةوعية بصةورة ماةا ة أأو غةام ماةا ة
واحلصول من امل تفق هبال ال اجيال" عب ماكفةأأة منصةفة  . .و فئةة هيئةا" الإذاعةة الةيت ل ةا
حق ختويل أأو ح ر بعض ا ألعامل .
ام حتدث هال العفا ية عن امحلاية ادلنيا لفنةاين ا ألدامل ومةن امه ةا منةق اذاعةة أأداقةو ونقة ا
امجل ور دوو موافقهتو الا اذا او ا ألدامل املا تعمل الاذاعة أأو ال قةل ا امجل ةور هةو نفاةه
ادامل اذيق الاابق أأو أأجرض ابلس ناد ا عهبي .
ام حتدث عن حقوق ال يئا" الاذاعية ادلنيا او حت ر اعادة بث براجم ا أأو عهبية براجم ةا
الاذاعية أأو نقل براجم ا التلف يونية ا امجل ور .
وتدد" العفا ية املدة ادلنيا ةلحامية وخ  20س ة  .ام تدد" العفا ية بعض الاسة تثناملا"
املباتة مثل الانتفاع اخلا أأو الانتفاع مبقتطفا" صامة ةلتعليق عب الاتداث اجلارية .
ويلام ا ألردو بأأحاكم هال العفا ية ن ياة عو يعه وعصديقه عةب اعفا يةة ةريبس الةيت ا ةاط
عب ادلول ا ألعاامل فهيةا الالةاام بةأأحاكم اعفا يةة رومةا  . 1961ون ياةة عو يعةه عةب معاهةدة
الويبةةو بن ةأأو ا ألدامل وال اةةجيل ادلويل لا ة ة 1996والةةيت أأ ةةار" ا اعفا يةةة رومةةا لا ة ة
. 1961
اثله ًا  :اإعفا ية اجلوانب املتصةل ابلتاارة من حقوق امللكية الفكرية ريبس ) :
15
عامن امللحق ر( 1ج ) من اإعفا ية اإسنامل من مة التاةارة العامليةة املو عةة مةراك
ابريل عام  1994أأحاكم ًا خاصة حبقوق املؤل  ،حيث عامن القاةو ا ألول مةن اجلة مل الهةاين
من هال الإعفا ية ا ألحاكم اخلاصة حبقوق املؤلة و احلقةوق اجملةاورة املةواد مةن ) 14-9
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واليت عتعلق حبامية برامج المكبيو ر  ،و دميق البياان" و حامية املؤد ن و منتجةي ال اةجيال"
الصوعية و هيئا" الإذاعة  ،و حتديد مدة امحلاية و القيود و ا إلس تثناملا" مةن احلقةوق املطلقةة
ةلمؤلفام تال" خاصة  .ام تدد" القاةو الهةاين الإجةراملا" امل صةفة و العةادةل لإنقةاذ
حقوق امللكية ا ألدبية و الفنيةة  ،مبةا ذكل ا ألدةل املعقةوةل لإثبةا" مطالبةا" أأاةاب حقةوق
التأألي  ،والإجراملا" املدنية واجل ائيةة اخلاصةة بتطبيةق العقةواب" تةال" انتحةال حقةوق
املؤل عب نطاق دارض ..
وعبدو أأمهية هال العفا ية جمال حامية حق املؤل واحلقةوق اجملةاورة أأهنةا عاةم عةدة
الااما" عهقل اهل ادلول ا ألعاامل فهيا ومهنا ا ألردو جمال حق املؤل اللااما" اخلاصةة
مبراعاة بعض املواد من اعفا ية برو) محلاية املص فا" ا ألدبية والفنية املواد من  )21-1وحاميةة
بةرامج المكبيةةو ر  ،والبيةةاان" اجملمعةةة  ،وحتديةةد مةةدة امحلايةةة عةةب أأسةةا مةةدة حيةةاة املؤلة
ومخاام س ة بعد وفاعه أأو اترل س أأو اإنتاج املص  .أأما الالااما" اليت فر هتا العفا يةة
عب ادلول العربية جمال احلقوق اجملاورة ةلمؤل ف نمل الالاام مبةا ورد اعفا يةة رومةا)
اإذا ان ادلول العربية عاو ًا هال العفا ية  ،حامية فناين ا ألدامل منق تاجيل تاجيالهتو
الصوعية بغام رخيص مهنو  ،وحامية منتجي ال اجيال" الصوعية بنلك ماا أأو غام ماةا
 ،وحامية برامج هيئا" الإذاعة من تاجيل ا أأو اإعةادة بهثةا بغةام ةرخيص مةن أأاةاب احلقةوق
علهيا ..
اما ابلنا بة لعفا ية ريبس فاو عاوية ا ألردو من مة التاةارة العامليةة جيعل ةا عاةوا ملامةا
ابحاكم هال العفا ية.
وسنام هاا املقام  ،ا او عاوية ا ألردو اعفا ية ربس س يجع مل م حكةام مبةا اتالة
اليه من اعفا يا" ميداو امللكية الفكرية  ،وخ بنلك رئةالاس اعفا يتةا بةامو و اعفا يةة رومةا
طبعا تدود املواد اليت ا ار" الهيا اعفا ية ربس من بام مواد هال العفا يا" ) .
رابع ًا  :معاهدة الويبو بناو حق املؤل لا ة . 19966
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ولقةةد عاةةم هةةال املعاهةةدة العديةةد مةةن الاحةةاكم ال امةةة الةةيت ععتةةرب اسةةا العديةةد مةةن
التعديال" القانونية اليت أأجراها ا ألردو عب انوو حق املؤل ومن أأن هال ا ألحاكم التايل :
 .1أأ ةةار" هةةال العفا يةةة ا رضورة الالةاام ابعفا يةةة بةةامو محلايةةة املصة فا" الادبيةةة
والفنية  .وعب وجةه اخلصةو املةواد مةن  . 21 – 1وهةال املةواد انة ةد عرفة
املصة فا" ا ألدبيةةة والفنيةةة ابهنةةا ا انتةةاج اجملةةال ا ألدو والعلمةةي والفةةين أأاي" انة
طريقته أأو لك التعبام ع ه مثل املص فا" الاالا ئية ويقا علهيا املص فا" اليت يعةرب
عهنا ابسلوب مماثل لالسلوب الاالا يئ  .واس تعر عدد من الاس تثناملا" الةيت ل
ع طبق علهيا امحلاية القانونية املقررة العفا ية مثل رارا" احملامك والاخاةار اليوميةة أأو
الاتداث اخملتلفة اليت عتص بكوهنا جمرد معلوما" افية  .املادة )1
 .2بين ة املعاهةةدة نطةةاق امحلايةةة املم وتةةة بأأنةةه رسنةةمل أأوجةةه التعبةةام ول ةالاس ا ألفةةاكر
أأوالاجراملا" أأو أأساليب العمل أأو مفاهل الراي يا" تد ذاهتا  .ومشلة املعاهةدة
حام هتا برامج احلاسوب ابعتبارهةا مصة فا" أأدبيةة مبعةذ املةادة  2مةن اعفا يةة بةامو
وعطبق عكل امحلاية عةب بةرامج احلاسةوب ااي انة طريقةة التعبةام عهنةا أأو ةلك ا ،
املادة )4+2
 .3مشل املعاهدة واعد البياان" ابمحلاية القانونية أأ ًاي او لك ا اذا ان ععترب ابةتاكرا"
فكرية بابب اختيار حمتواها أأو رعالاهبا  . .املادة )5
 .4رر" ملؤلفو مص فا" برامج احلاسةوب واملصة فا" الاةالا ئية واملصة فا" اجملاةدة
تاةةجيال" ص ةوعية ةةام ورد حتديةةدها الق ةانوو الةةوطين ل أقط ةراف املتعا ةةدة حق ة ًا
اس تئثار ًاي الت حي بتأأجام الناخة ا ألصلية أأو غامها مةن ساة مصة فاهتو ألغةراض
دارية  .املادة )7
 .5اجاز" املعاهدة لطراف ا أأو ي ص ت ةيعاهتا الوط يةة عةب عقييةد أأو اسة تثناملا" عةب
احلقوق احملمية ةلمص فا" لكةن بنةلك لعتعةارض والاسة تغالل العةادض ةلمصة ول
تابب رضرا بغام مربر ةلمصاحل امل وعة ملؤل .
 .6أأوجا املعاهدة عب ا ألطراف او ع ص وانالاهنا عب حامية مناس بة وعةب جة املا"
فعاةل د التحايل عب التدابام التكنولوجية الفعاةل اليت رسا تعمل ا املؤلفةوو دلمل ممارسةة
8

حقو و ب امل عب هال املعاهدة أأو اعفا ية بامو واليت ق من ماا ة أأعامل ا ي ح هبةا
املؤلفوو املع الايوو او ا رسامح هبا القانوو فامي يتعلق مبص فاهتو  .املادة )11
 .7أأوجا املعاهدة عب ا ألطراف أأو ع ص وانالاهنا عب ج املا" مناس بة وفعاةل عو ق عةب
أأض خشص يبا عن عم أأاي من الاعامل التالية أأو دليه أأس باب افية ليعم – ابلنا بة
ةلج املا" املدنية – أأو عكل الاعامل حتمل عب ار اكب ععد عب أأض حق من احلقةوق
اليت تنمل ا هال املعاهدة أأو اعفا ية برو أأو كن منا ذكل أأو تا ل ذكل أأو ختفيه :
أأ  /أأو حيةةاف أأو يغةةام ،دوو اذو  ،أأض معلومةةا" واردة ةةلك الكةةاوين كةةوو
رضورية لدارة احلقوق .
 .8ب /واو يوزع أأو رساة تورد ألغةراض التوزيةق أأو يةايق أأو ي قةل ا امجل ةور دوو اذو
معلومةةا" واردة ةةلك الكةةاوين كةةوو رضوريةةة لدارة احلقةةوق  .ويقصةةد هبةةال
املعلوما" خ املعلوما" اليت تامح بتعري املص ومؤل املص وماكل أأض حق
املص أأو املعلوما" املتعلقة ب ةوط الانتفةاع ابملصة و أأض أأر ةام أأو ة يفرا"
رم ا عكل املعلوما" مىت او أأض ع ة مةن عةكل املعلومةا" مقةاان بناةخة عةن
املص أأو ظاهرا دلمل نقل املص ا امجل ور املادة .)12
7

خاماا ً  :معاهدة الويبو بنأأو ا ألدامل وال اجيل الصو لا ة 1996
لقةد جةةامل" هةال العفا يةةة لتطةو ر حاميةةة حقةوق فنةةاين ا ألدامل ومنتجةي ال اةةجيال" الصةوعية
واحلفاظ علهيا بطريقة كقل در ممكن من الفعالية وةلمحاف ة عب التةوازو بةام حقةوق فنةاين
ا ألدامل ومنتجي ال اجيال" الصوعية ومصلحة عامة ةلجم ةور لسة امي جمةال التعلةل والبحةث
واماكنية الاطالع عب املعلوما" .
ومن أأن ا ألحاكم اليت جامل" هبا هال املعاهدة الآ :
 .1أأ ار" املعاهدة ا أأو املا تفيدوو من امحلاية املم وتة هل ب ةامل عةب هةال العفا يةة ن
فناين ا ألدامل ومنتجي ال اجيال" الصوعية من مواطين سالر ا ألطراف املتعا دة .
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 .2بين املعاهدة أأو ه ةاهت حقةوق مع ويةة لفنةاو ا ألدامل مةن خةالل احتفاظةه حبقةه أأو
يناب أأداؤل اليه الا احلال" اليت كوو فهيةا الامت ةاع عةن ساةب ا ألدامل ليةه طريقةة
الانتفاع بأألدامل وهل أأياا احلق الاعااض عب ا حتري أأو تنويه أأو أأض ععديل أآخةر
ألدائه كوو ارا بامعته .
 .3أأ ر" العفا ية ابحلقوق املالية لفناو ا ألدامل مثةل حقةه اذاعةة أأوجةه ادائةه غةام املهبتةة
ونقل ا ا امجل ور الا اذا س بق لالدامل او او أأدامل مااع ًا وحقه الاس تناةاخ والتوزيةق
والتأأجام .
 .4رر" العفا ية ذا" احلقوق ا منتجي ال اجيال" الصوعية .
سادس ًا  :الإعفا ية العربية محلاية حقوق املؤل :
اعدد" ادلول العربية اإعفا ية عربية محلاية حقوق املؤل عول اإعةدادها امل مةة العربيةة ةلابيةة
و الهقافةة و العلةوم التابعةةة جلامعةة ادلول العربيةةة  ،و مت إا ةرار الة ص الهنةةايئ ل ةال الإعفا يةةة
املؤ ر الهالث ةلوزرامل املا ئولام عن النؤوو الهقافية الوطن العرو و اذلض عقةد بغةداد
نومفرب عام . . 1981
وهتدف هال الإعفا يةة – ةام عةرب" عهنةا ديباجهتةا – إا حاميةة حقةوق املةؤلفام العةرب عةب
مص فاهتو ا ألدبيةة و الفنيةة و العلميةة  ،و ذكل ا ت اعة ًا مةن ادلول العربيةة ابملصةلحة العربيةة
و ق ن ام عرو موتد محلاية حقوق املؤلة يةالمئ هةال ادلول ياةاف إا الإعفا يةا" ادلوليةة
ال افاة دوو املاا هبةا – اإعفا يةة بةرو ) محلايةة املصة فا" ا ألدبيةة و الفنيةة  ،و ا إلعفا يةة
العاملية حلقوق املؤل – و اعتقاد ًا مهنا بأأو هاا ال ةام العةرو املوتةد محلايةة حقةوق املؤلة
سوف رسنجق املؤل العرو عةب الإبةداع و الإبةتاكر  ،و رسنةجق عةب ةيةة الآداب و الفنةوو
والعلوم مق رهت اجملةال ةة ول العربيةة أأو عاةق ا مهنةا ةانو ًان محلايةة امللكيةة ا ألدبيةة و العلميةة
والفنية مضن تدود س يادة ا مهنا .
و ةةد عاةةم هةةال الإعفا يةةة أأحاكم ة ًا خاصةةة حباميةةة حقةةوق امل ةؤلفام العةةرب أأمه ةةا  :حتديةةد
املص فا" املنموةل ابمحلاية عب سبيل املهةال ل احل ة  ،و حتديةد املةؤلفام املنةمولام ابمحلايةة
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وا إلس تعامل" امل وعة ةلمص فا" دوو ا إل ااو مبوافقة املؤل  ،و مدة امحلاية  ، )وانتقةال
حقوق املؤل  ،و وسائل حامية حقوق املؤل  ،و نطاق رسايو الإعفا يةة  ،و غةام ذكل مةن
ا ألحاكم اخلاصة ابلتصديق عب الإعفا ية و الإناامم اإلهيا و الإساحاب مهنا ونفاذها . .
و من الاام" املمزية ألحاكم هال الإعفا ية اهامتهما حبامية الفوللكةور الةوطين مةن خةالل حتديةد
مع ال و ملكيته و منح ادلول ا ألعاامل فهيا حق حاميته بلك الوسائل القانونية املمكنةة  ،و مةنح
الالطا" الوط ية اخملتصة هال ادلول صةالحيا" املؤلة ابلناة بة ةلمصة فا" الفوللكوريةة
وصونه ابعتبارل م ر ًا من م اهر راهثا الهقا . . 8
و ت ف عب ع فيا هةال الإعفا يةة جل ةة داةةة محلايةة حقةوق املؤلة عتكةوو مةن ممةهيل ادلول
ا ألعاامل  ،و هممة هال اةلج ة متابعة ع فيةا الإعفا يةة  ،و عبةادل املعلومةا" بةام أأعاةاقا  ،مبةا
كفل حامية احلقوق ا ألدبية و املالية ةلمؤلفام  ،و ذكل اإطةار ال ةام ادلاخةيل اخلةا هبةال
اةلج ة و اليت حيدد سناطاهتا و اختصاصاهتا . . 9
و ةةد أأدرك ة ادلول العربيةةة ا ألعاةةامل الإعفا يةةة العربيةةة محلايةةة حقةةوق املؤل ة املا ة تادا"
املتالحقة جمال حقوق املؤل و احلقوق اجملاورة مبا فهيا الإعفا يا" ادلولية اجلديدة اليت الام
هبةةا عةةدد مةةن ادلول العربيةةة فةةدع امل مةةة العربيةةة ةلابيةةة و الهقافةةة و العلةةوم إا اإجةةامتع
املاؤولام احلكوميام عن حقوق املؤل و احلقوق اجملاورة الوطن العرو امل عقد اجل الةر
يونيو  ، 1998و عر الصيغة الهنائية ةل يق الةوذيج محلاية حقوق املؤل و احلقةوق
اجملاورة الوطن العرو  ،و انهتىى الإجامتع إا رارل عةب أأو كةوو الإعفا يةة العربيةة محلايةة
حقوق املؤل العربية أأساس ًا ل اا ال يق الةوذيج .
و د و ق اخلربامل ال يق الةوذيج هاا بصةيغة دعةل مةن نصوصةه اإطةار ًا عامة ًا محلايةة حقةوق
املؤل و احلقوق اجملاورة دوو ادلخول التفصيال" حةىت ي اة ذ لةلك دوةل عةب تةدل أأو
عاي إا أأحاكمه ما رال مناس ب ًا ل ا من حيث عوهج ا و ق ت يع ا الةوطين و مبةا يةتالملم
( )حددت المادة ( )19من هذه اإلتفاقية مدة الحماية بحياة المؤلف و مدة ( ) 52سنة بعد وفاته  ،و هي تتفق في هذا الحكم مع ما نصت عليه
اإلتفاقية العالمية لحقوق المؤلف التي حددت مدة الحماية بحياة المؤلف و مدة ( )51سنة بعد وفاته  . .إال أن التشريع العربي النموذجي لحماية
حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لعام  1999قد حدد مدة الحماية في المادة ( )12منه بخمسين سنة ميالدية اعتبارا ً من السنة الميالدية
التالية لوفاة المؤلف . .
و قد نصت قوانين حق المؤلف العربية الحديثة على هذه المدة .
 . 8المادة ( )5من اإلتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .
 . 9حددت المادة ( ) 7من النظام الداخلي للجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف مهام هذه اللجنة و اختصاصاتها .
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مق ما الام به أأو ما علام به من اإعفا يا" دولية  . 10والاردو من ادلول الةيت و عة عةب
هال العفا ية
 ماكنة املعاهدا" ادلولية اليت صادق علهيا ا ألردو فامي يتلعق حبق املؤل :
وعبدو أأمهية العفا يا" ادلولية اخلاصة حبق املؤل من خالل ا كوهنا ج مل ًا من ال ةيق ادلاخةيل
طبق ًا ملا اس تقر عليه فقه القانوو ادلس تورض و أأحاكم القاامل .و هاا اجملال يقول ادل تور خم
الطراونةةة  11أأنةةه عةةب الةةرمغ مةةن او املةةادة  )33مةةن ادلس ة تور ا ألردين ا عتعةةرض ملاكنةةه
املعاهةةدا" والإعفا ةةا" ال ةةام القةانوين ا ألردين اإل أأن ةةا ةةد أأو ه ةةاهت اإجهتةةاد ًا اةةائي ًا دلمل
حممكة الديزي ا ألردنيةة املةو رة يعطةي فيةه ةلمعاهةدا" ادلوليةة ماكنةة ومةعةل ععلةو عةب القةوانام
وال يعا" ا ألردنية املعار ة ل ا سوامل أأان املعاهدة سابقة أأم لحقة ةلقانوو ا ألردين ) .
ورساوق مثا ًل عب ذكل رار حممكة الديزي القاية ر(  91/38اترل  18أأاير : 1991
اإو من املتفق واملا تقر عليه اامل ًا أأو القوانام احمللية الاةارية املفعةول خ الواجاةة التطبيةق
مةةا ا ةةرد معاهةةدة أأو اإعفةةاق دويل مةةا خيةةال أأحةةاكم هةةال القةوانام وهةةال القاعةةدة ل عتةأأ ر
بأأس بقية القانوو احمليل عب العفاق ادلويل أأو بأأس بقية القانوو ادلويل عب القانوو احمليل ) .
 ولكن هل الام ا ألردو ابلعفا يا" ادلولية اليت اناو ل ا وطبق ا عب وا ق ت يعاعه ؟
س ي ر ذكل من خالل الفصول القادمة .
الفصل الهاين
انوو حامية حق املؤل ا ألردين ر(  22لا ة  1992وععديالعه
نباة اترخيية:
عةةام 1910ظ ةةر ةانوو حاميةةة حةةق التةأألي العة ين اذلض ظةةل مفعةةوهل سةةاراي الةةبالد
العربية ومن بالاهنا ا ألردو ،حىت و ريب .
 . 10أنظر  :المذكرة التوضيحية للتشريع ا لنموذجي لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  ،الصادر عام . 1999
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و د عاجل القانوو الع ين احلقوق املاليه و ا ألدبيه ةلمؤل و ورثته من بعد  ،ةام او امحلايةة ةد
مشل املص فا" ا ألدبية و العلمية و الفنية ا جانب حقوق الطبةق و الن ة  ،الا او القةانوو
الع ين ا كن رسنمل هاما من املص فا" ا ألخرمل املص فا" الاالا ئية و ا ألذاعيةة و الاةمعية
و ع واو املص فا" و مص فا" الفللكور و املص فا" املن تقة و اكل ا ألس تناةاخ و الامجةة
و املقةةال" املننةةورة الصةةح و اجمل ةال"  ،و ظ ةةور هةةال املص ة فا" يعةةد تةةديها ساةةبيا
ابملقارنة مق اترل صةدور ال ةيق العة ين اذلض يعتةرب سةابقا ل ةور هةال املصة فا"  ،ومبةا او
امل ع الع ين ا يعاجل هال املص فا"  ،فقد برز" احلاجة لرضورة اصدار ت ةيق خةا حبةق
ا ألردو .
املؤل
ون ياةةة ةلحاجةةة امللحةةة فقةةد صةةدر ةانوو حاميةةة حةةق املؤلة ا ألردين ر(  22لاة ة 1992
واذلض نفا الااد ع من ة ر نالااةاو ةلعةام نفاةه واذلض عةاجل مع ةو ال ةوا ص الةيت
ظ ر" القانوو الع ين اذ مشل هاا القانوو ابمحلاية املص فا" املبتكرة ا ألدب و العلةوم و
الفنةةوو واملصة فا" الةةيت كةةوو م ةرالتعبام عهنةةا الصةةو" و الةةر و التصةةو ر و املصة فا"
املكتوبة والنفوية و برامج احلاسب وغامها .
ومواكبة ةل يعا" ادلولية و ا ألعفا ية اليت ظ ر" عب ما تومل العاا و ا ألهامتم حبقوق امللكيةة
الفكريةةة بوجةةه عةةام و مةةن بالاهنةةا حةةق املؤلة  ،واصةةدار ت ةةيعا" حاميةةة احلاسةةب وبةراملا"
ا ألخااع و ادلوالةر املةتاكمةل و العالمةا" التااريةة و غامهةا و مواكبةة التطةورا" التكنولوجيةة
ال ائةل فقد مت ععديل القانوو ر(  22لا ة  1992ابلقةانوو ر(  14لاة ة  1998و اذلض مت
اب ألعفةةاق مةةق امل مةةة العامليةةة ةلملكيةةة الفكريةةة الويبةةو ) ,ميةةق املا ة تواي" ،حيةةث مشل ة
التعديال" اجلديدة ما كفل عوافةق القةانوو ا ألردين مةق ا ألعفا يةا" ادلوليةة مةن حيةث اتاةاع
نطةةاق امحلايةةة وزايدة مةةدهتا والغةةامل ط الايةةداع الةةالزم ةلحاميةةة و زايدة العقةةواب"  0وبعةةد
اناامم ا ألردو لعفا ية بامو املتعلقة حبامية حق املؤل  ،عدل امل ع ا ألردين انوو حامية حةق
املؤل مرة اخةرمل ابلقةانوو ر(  29لاة ة  1999اسة تاابة منةه ملتطلبةا" ا ألناةامم لعفا يةة
التاارة احلرة واليت تناط رضورة عاةمام القةانوو بعةض ال صةو لعفا يةة الويبةو واعفا يةة
جني املتعلقة ابحلقوق اجملاورة ومن راملة رسيعة لقةانوو حاميةة حةق املؤلة املعةدل ةد او
امل ع ا ألردين د مضن هاا القانوو احاكما جديدة ا يعرف ةا مةن اةل  ،مفةهال عاةمن القةانوو
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احاكما بنأأو احلقوق اجملاورة حلق املؤل وذكل اساةااما مةق مةا ورد املةادة 3+1/14
من اعفا ية ربس ةلحقوق اجملةاورة  ،و ةاكل بعةض املةواد املتعلقةة ابملةدد لتتفةق مةق احةاكم
املةةادة الاةةابعة مةةن اعفا يةةة بةةامو واملةةادة  12مةةن اعفا يةةة الةابس ةلحقةةوق اجملةةاورة  0امةةا ان
التعديال" اليت اجراها امل ع ا ألردين و اليت عناةجو مةق ا ألعفا ةا" سةالفة اذلكةر الغةامل نةص
املادة  45من القانوو ا ألصيل واليت عتعلق حبق ا أليةداع اذلض او ياعةب عةب عةدم القيةام بةه
احلفاظ عب مص فه حبيث اصةبح وفةق الة ص اجلديةد ل ياعةب عةب
ياع حقوق املؤل
ايداع املص اخالل املؤل املقررة ابلقانوو وذكل اعفا ا مق نص املادة  2/5من اعفا ية بةامو
 ،ا افة ا الكثام من التعديال" اليت اجراها امل ع ا ألردين يك عتوافق مق احاكم ا ألعفا يةا"
ادلولية اليت اناو الهيا ا ألردو مؤخر ًا .
 أأمهية دراسة حق املؤل ابلنا بة لالعالم املريئ واملاموع :
هاما ما ععرض نوا" البث ال وايئ افالم سالا ئية أأو أأفالم واثئقية أأو مالاال" علف يونية أأو
نقل أأتداث ماا ة و هامة خ احلال" اليت يةم فهيةا البةث دوو وجةود حقةوق ةلبةث أأو فهيةا
انهتةاهت حلقةوق امللكيةةة الفكريةةة ةلغةام  ،و ةةاكل هةةامة خ تةةال" بةث صةةور أل ةةخا عةةب
ا ا" الفاائيا" دوو أأخا موافقهتو  ،و ةاكل بةث ماةامام تةب أأو مقةال" دوو أأخةا
موافقة أأااهبا عب البث ف ل مجيق هال احلال" خ خمالفةة ةلقةانوو ؟؟ ومةاذا رعةب القةانوو
عب خمالفهتا ؟؟ .
و بعيدا عن ال راي" نقةول  ،أأو ةانوو الاعةالم املةريئ واملاةموع ةد و ةق اتةاام ومراعةاة
حقوق امللكية الفكرية ةلغام أأتد أأن الالاامةا" امللقةاة عةب عةاعق املةرخص بةو ابلبةث حيةث
نص املةادة /20هت عةب  .الةاام املةرخص هل ابتةاام حقةوق الغةام الادبيةة والفنيةة والفكريةة
.انهية عةةن الة ص علهيةا ب ةود العفا يةةة الةيت يربهمةةا املةرخص هل مةةق هيئةة الاعةةالم املةةريئ
واملاموع .
هاا ابل افة ا الالااما" املفرو ة عليه مبوجب انوو حق املؤلة مبراعةاة حقةوق املؤلة
واليت س بيهنا خالل ما سالاتقدم .
ذلا س ناول أأن الاحاكم الواردة انوو حق املؤل وفقا ةلقامام التاليام :
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القاو ا ألول  :الاحاكم العامة اليت عطبق عب مجيق أأنواع املص فا" .
القاو الهاين  :الاحاكم اخلاصة ابملص فا" الاالا ئية والتلف ونية والاذاعية.
القاو ا ألول  :ا ألحاكم العامة اليت عطبق عب مجيق أأنواع املص فا" .
أأو ًل  :ماهية املص فا" املنموةل ابمحلاية :
 دتق ابمحلاية مبوجب هاا القانوو املص فا" املبتكرة الآداب والفنوو والعلوم أأ ًاي او نةوعاملص فا" أأو أأمهيهتا أأو الغرض من انتاهجا .
 ولقد عرف القانوو املص فا" املنموةل ابمحلاية حبيث تنمل املصة فا" الةيت كةوو م ةرالتعبام عهنا الكتابة أأو الصو" أأو الر أأو التصو ر أأو احلر ة وبوجه خا :
 .1الكتب والكتيبا" وغامها من املواد املكتوبة .
 .2املص فا" اليت علقى فاها احملارضا" واخلطب واملواعظ .
 .3املص فا" املاحية واملاحيا" الغ ائية واملوس يقية والدهيل الإميايئ .
 .4املص فا" املوسة يقية سةوامل انة مر ةة أأو ا كةن أأو انة مصةحوبة بلكةام" أأم ا
كن.
 .5املص فا" الاالا ئية والإذاعية الامعية واملرئية .
 .6أأعامل الر والتصو ر وال ح واحلفر والعامرة والفنوو التطبيقية وال خرفية .
 .7الصةةور التو ةيحية واخل ةرائ والتصةةمامي" واخملططةةا" وا ألعةةامل اجملاةةمة املتعلقةةة
ابجلغرافيا واخلرائ الاطحية ل أقرض.
 .8برامج احلاسوب سوامل أأان بلغة املصدر أأو بلغة الآةل .
 .9و دتةةق ابمحلايةةة أأياة ًا اوعةةا" املصة فا" ا ألدبيةةة او الفنيةةة املوسةةوعا" واخملتةةارا"
لك مقرومل أآلي ًا أأو لك أآخر ،وان تنةلك
والبياان" اجملمعة سوامل أأان
من حيث انتقامل او رعالاب حمتوايهتا أأعامل فكرية ماتكرة  ،ام دتق ابمحلاية اجملموعةا"
اليت عتامن مقتطفا" خمتارة من النعر او ال رث واملوسة يقى أأو غامهةا عةب أأو يةاكر
عكل اجملموعا" مصدر املقتطفا" ومؤلفوها دوو املا حبقوق املؤلفام فامي خيةتص
بلك مص رسنلك ج ًمل من هال اجملموعا" .
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نفاه اإل اذا او الع واو لف ًا جةار ًاي

 حىت أأو امل ع او د أأعطى امحلاية لع واو املصة لةل عب مو وع املص .
 و د أأعطى امل ع ا ألردين ةلمؤل وتدل:أأ  -احلق أأو يناب اإليه مصة فه و أأو يةاكر امسةه عةب مجيةق الناة امل تاةة مةام طةرح
املصة عةةب امجل ةةور اإل اذا ورد ذكةةر املصة عر ة ًا أأث ةةامل عقةةدخ أأخاةةارض لالتةةداث
اجلارية.
ب  -احلق عقر ر س مص فه و ععيام طريقة الن وموعدل .
ج  -احلق اإجرامل أأض ععديل عب مص فه سوامل ابلتغيام أأو الت قيح أأو احلاف أأو ا إل افة.
د  -احلق دفق أأض اعتدامل عب مص فه و منق أأض تنويه أأو حتري أأو أأض ععديل اخةر
عليه أأو أأض ماا به من أأنه الارضار بامعته و فه عب أأنه اذا حصل أأض تةاف
أأو عغيام أأو إا افة أأو أأض ععديل أآخر رمجة املص  ،فةال كةوو ةلمؤلة احلةق
منعه اإل اذا اغفل املامج الا ارة ا مواطن هاا التعديل أأو رعب عب الامجة ماا
بامعه املؤل وماكنته الهقافية أأو الفنية أأو اخالل مباموو املص .
هة  -احلق حسب مص فه من التداول اذا وجةد" اسة باب جديةة وم ةوعة ذلكل ويلة م
هال احلاةل بتعويض من أآل اإليه حقوق الاس تغالل املايل ععويا ًا عاد ًل .
املؤل
اثني ًا  :ععري املؤل وامل تج واملؤدض :
اس تاابة للاام ا ألردو املفروض عليةه مبوجةب العفا يةا" ادلوليةة فقةد أأصةدر امل ةع ا ألردين
القانوو ر(  ) 8لا ة  2005املعدل لقانوو حامية حةق املؤلة لعةام  1992واذلض عةرف
املادة  ) 4من القانوو املعدل ا من املؤل وامل تج واملؤدض لغااي" عطبيةق أأحةاكم هةاا
القانوو عب ال حو الآ :
 اعترب امل ع ا ألردين املؤل ابنه الن ص اذلض ين املص مناواب اليه سوامل او ذكلباكر امسه عب املص أأو بأأض طر ة أأخرمل الا اذا ام ادلليل عب غام ذكل .
واعترب أأياا ال ا اذلض ي ر امسه عب املص اذا او املص حيمةل اسةام ماة تعارا أأو ل
حيمل أأض إا أأو او املؤل جم ول اعتربل ممهال ةلمؤل وهل هبال الصفة ممارسة حقوق املؤلة

16

ا ألدبية واملاليةة امل صةو علهيةا هةاا القةانوو ا أأو عةم معرفةة النة ص املؤلة أأو يعلةن
خشصيته ويهبهتا .
 اعتةةرب امل ة ةع ا ألردين امل ةةتج ةلمص ة الاةةمعي الب ةةض أأو امل ةةتج ةل اةةجيل الصةةوالن ص اذلض ي ر امسه وابلطريقة املعتادة عب املص الا اذا ام ادلليل عب غام ذكل .
 ام واعترب أأياا املؤدض ابنه الن ص اذلض ي ر امسه وابلطريقة املعتادة عةب هةاا املصةالا اذا ام ادلليل عب غام ذكل .
اثلها ً  :املص فا" اليت ل تنمل ا امحلاية القانونية حلق املؤل .
اس تثذ امل ةع ا ألردين اوعةة مةن املصة فا" مةن نطةاق امحلايةة القانونيةة الةيت أأعطاهةا لبةا
املص ة فا" الا اذا ةةزي" اوعةةا" هةةال املص ة فا"  ,ةةد خش ة ي طةةوض عةةب الابةةتاكر أأو
الاعالاب.
وهال املص فا" خ الآ :
أأ  -القةوانام وا ألن مةة وا ألحةةاكم القاةائية و ةرارا" ال يئةا" الاداريةةة والعفا يةا" ادلوليةةة
وسالر الواثئق الرمسية والاجام" الرمسية ل ال املص فا" أأو ألض ج مل مهنا .
ب  -الانبامل املننورة أأو املااعة أأو املبلغة بصورة عل ية .
ج  -املص فا" اليت أآل ا امللكية العامة  ،ويعترب الفللكور الوطين ملاكً عام ًا لغااي" هةال
املادة ،عب أأو ميار الوز ر حقوق املؤل ابلنا بة ل ال املصة فا" مواهجةة ال نةويه
أأو التحو ر أأو الارضار ابملصاحل الهقافية .
ولكن عاد امل ع واعترب هال املص فا" منموةل ابمحلاية اذا زي" اوعا" هال املص فا"  ,د
خش ي طوض عب الابتاكر أأو الاعالاب .
رابع ًا  :الت فا" وا ألعامل احمل ورة حبق املص فا" احملمية انو ًان :
لقد اىش امل ع ا ألردين مق الااماعه ادلولية بناو حق املؤل وتدد الت فا" احمل ورة اليت
املادة  )9منه وبام أأنه ل جيةوز
د رد عب املص احملمي وفقا لحاكم انوو حق املؤل
لغام املؤل القيام بأأض ع ف مما هو ماام أأدانل دوو اذو تاو من املؤل أأو من خيلفه :
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 .1اس تنااخ املص بةأأض طريقةة أأو ةلك سةوامل او بصةورة مؤ تةة أأوداةةة مبةا ذكل
التصو ر الفوعغرا أأو الاالا يئ أأو ال اجيل الر ي الالكاوين .
 .2رمجة املص ا لغة أأخرمل أأو ا تباسه أأو عوزيعه موس يقيا أأو اجرامل أأض حتو ر عليه.
 .3عأأجام الناخة امل وعة من املصة أأو ساة مهنةا يطةة أأو ل يلحةق ذكل التةأأجام
رضر ًا مةةاد ًاي بصةةاحب احلةةق أأو حيةةول دوو حقةةه الاسة تئثارض الاس تناةةاخ عوزيةةق
املص أأو ساخه عن طريق البق أأو أأض ع ف أآخر ان ل ةلملكية .
 .4عوزيق املص او ساخه عن طريق البيق او أأض ع ف اخر ان ل ةلملكية ..
 .5اس تاماد سا من املص بمكيةا" داريةة واو انة هةال الناة ةد اعةد" مبوافقةة
صاحب احلق فيه.
 .6نقل املص ا امجل ور عن طريق التالوة او الالقامل او العةرض او الدهيةل او البةث
الاذاعي او التلف يوين او الاالا يئ او أأض وس يةل اخرمل .
خاما ًا :املص فا" الفوعغرافية الصور الفوعغرافية )
ابلنا بة ةلمص فا" الفوعغرافية لقد رر امل ع ا ألردين أأنه لياعةب عةب حةق مؤلة املصة
الفوعغرا منق الغةام مةن أأخةا صةورة أأو أأ ةرث ذلا" الضةمل مو ةوع املصة ولةو اخةا"
الصورة أأو الصور اجلديدة مةن املةاكو نفاةه و ال ةروف نفاة ا الةيت أأخةا" فهيةا الصةورة
الفوعغرافية ا ألو ةلمص .
سادس ًا  :جواز اس تعامل املص وس يةل الربامج التعلميية التلف يونية دوو اذو املؤل :
اجةةاز امل ة ةع ا ألردين اس ة تعامل املص ة دوو اذو املؤل ة لغةةااي" الاعةةامتد عليةةه وس ة يةل
ل إالياةةاح التعلةةل بواسةةطة املطبوعةةا" أأو ال ةربامج وال اةةجيال" الص ةوعية والاةةمعية
والب ةةية لهةةداف ربويةةة او عهقيفيةةة او دينيةةة أأو ةلتةةدريب امل ةةين وذكل احلةةدود الةةيت
يقتاهيا حتقيق عكل ا ألهداف يطة أأو ل يتعارض ذكل مق الاس تغالل العادض ةلمصة
و عب او ل يقصد مةن الاعةامتد عةب املصة
هةال احلةاةل حتقيةق أأض را مةادض واو
ياكر املص وا مؤلفه.
18

سابع ًا  :جواز س اخلطب واحملارضا" والاتاديث بواسطة الاذاعة والتلف يوو :
لقد رر القانوو أأو جيوز لاكفة وسائل ا ألعالم أأو عن دوو اذو املؤل اخلطب واحملةارضا"
وا ألتاديث وغامها من املص فا" املامثةل اليت علقى عل ا أأو عوجه ا العامة  ،ورسنةاط مجيةق
هال احلال" او ياكر املصة ومؤلفةه .عةب او ذكل ل مي ةق مؤلة أأض مةن هةال املصة فا"
س ل مطبوع واتد او بأأية طريقة او صورة اخرمل خيتارها.
اثمن ًا  :حقوق مؤدض ا ألصوا" الغاين) وامل تاام وهيئا" الاذاعة .
الااما من امل ةع ا ألردين ععةديل ت ةيعاعه مبةا يتةوامئ مةق العفا يةا" ادلوليةة املتعلقةة حبةق
املؤل فقد رر القانوو ر(  ) 9لا ة  2005املعدل لقانوو حامية حق املؤل احلقةوق
اليت رسا تأأ ر هبا املؤدض و  /أأو منتج ال اجيال" الصوعية ومن أأمه ةا ااتتةة ا ألدامل املهبة
تاجيل صو ةلجم ور بطريقة سلكية أأو ل سلكية ومبا ميكن أأض خشص من الوصةول اليةه
ال اجيل الصو ابلناة بة ةلمةؤدض
أأض زماو وماكو خيتارل والتأأجام التاارض ل أقدامل املهب
والتأأجام التاارض ةل اجيال" الصوعية ةلم تج .و د رر القانوو أأو كةوو مةدة حاميةة حقةوق
فناين ا ألدامل  ) 50سة ة ابتةدامل مةن أأول الاة ة امليالديةة التاليةة لتةارل أأول عهبية صةو
ل أقدامل  ،و ام و رر ذا" املدة محلاية حقوق منتجي ال اجيال" الصوعية عب أأو عبد أأ مةن أأول
س ة ميالدية التالية لتارل س ال اجيل و تال عدم ال اجيل حت اب املدة من اترل أأو
عهبي ةل اجيل .
أأما ابلنا بة ل ئيا" الاذاعة فقد رر امل ع اهنا تا تأأ ر فامي يتعلةق برباجم ةا بتثاية براجم ةا أأو
تاجيل ا واس تنااخ هال ال اجيال" واعادة بث براجم ا ونقل ةا ةلجم ةور و كةوو مةدة امحلايةة
القانونية حلقو ا هال  ) 20س ة من أأول س ة ميالدية التالية اليت مت فهيا البث .
اتسعا ً :تدود س صور الا خا امللتقطة :
لقد أأوحض امل ةع ا ألردين انةه ل حيةق ملةن ةام بعمةل أأض صةورة أأو يعةرض أأصةل الصةورة أأو
ين ل أأو يوزعه أأو يعرض أأو ين أأو يوزع ساخ ًا مهنا دوو أأذو ممن ةه  ،ولكةن ل رساةض
هاا احلمك اذا او س الصورة د مت مب اسة بة حةوادث و عة عل ة ًا أأو انة الصةورة عتعلةق
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دتعةوو بنة رة عامةة أأو مسحة الاةلطا" العامةة بن ةها خدمةة

برجال رمسيام أأو أأ خا
ةلصاحل العام.
ولكن رسنةاط مجيةق ا ألحةوال عةدم عةرض أأض صةورة أأو س ةها أأو عوزيع ةا أأو عةداول ا اذا
رعةةب عةةب ذكل ماةةا ب ةةف مةةن ةةه أأو ععةريض بكرامتةةه أأو مسعتةةه أأو و ةةارل أأو مر ة ل
الاجامتعي  ،عب أأو ةلن ص اذلض ه الصورة أأو يأأذو بن ها ,ميق وسائل الإعةالم حةىت
ولو ا رسامح باكل الن ص اذلض ام بعمل الصورة اإل اذا او ه اهت اعفاق يقيضة بغةام ذكل
وتاض هال الإحاكم عب الصور ا ًاي ان الطريقة اليت أأخا" هبا حىت ولو انة ابلةر أأو
احلفر أأو ال ح أأو بأأض وس يةل اخرمل .
عا ًا  :مدة امحلاية املقررة حلق املؤل عب مص فه .
 تاض مدة امحلاية عب احلقوق املالية ةلمؤل امل صو عليه انوو حق املؤلة طةيةل
حياة املؤل وملدة مخاام س ة بعد وفاعه  ،أأو بعد وفاة أآخر من بقةي حية ًا مةن اذل ةن
ا اكوا عأألي املص اذا انوا أأ رث من مؤل واتد ولغااي" حااب مةدة امحلايةة
يعترب اترل الوفال وا ع ًا أأول انوو الهاين من الا ة امليالديةة الةيت عةيل اترل الوفةال
الفعيل ةلمؤل .
 تاض مدة امحلاية ةلمص فا" ملةدة مخاةام سة ة عبةد أأ مةن اترل س ةها عةب أأو يبةد أأ
حااب هال املدة من أأول انوو الهةاين مةن الاة ة امليالديةة الةيت عةيل اترل س ةها
الفعيل.
أأ -مص فا" الإنتاج الاالا يئ والتلف يوين عب انه تاةل عدم س ها مبوافقة صةاحب احلةق
خالل مخاام س ة من إا از ذكل املص ف اض مدة امحلاية من اترل إا ازها املعتةرب
بأأول انوو الهاين من الا ة امليالدية اليت مت فهيا ا إل از الفعيل ةلمص .
ب -أأض مص كوو مؤلفه أأو صاحب احلق فيه خشصي ًا مع و ًاي .
ج -املص اذلض ين لول مرة بعد وفاة مؤلفه .
د-املص اذلض ل حيمل ا مؤلفه أأو حيمل اسامً ما تعار ًا عب أأنه اذا كن املؤل عةن
خشصيته خالل مدة امحلاية فتبد أأ هال املدة من اترل وفاة املؤل .
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 بعد انقاامل مدة امحلاية ألض مص أأو ع د انقطاع ورثة مؤلفه أأو عدم وجود أأض خلة
هل ال انقاامل مدة امحلاية  ،يؤول املص ا امللكية العامة حبيث حيق ألض خشةص أأو
يطبعه أأو ين ل أأو يامجه اذا او د مت طبعه أأو س ل أأو رمجته ال ذكل  .وامةا اذا ا
كن هاا املص ةد طبةق أأو س ة أأو ةرمج اةل ايلولتةه ا امللكيةة العامةة فةال جيةوز
اسة تغالل أأض حةق فيةةه مبةا ذكل طبعةةه أأو س ةل أأو رمجتةه اإل باخةةيص مةن الةةوز ر
ورساض هاا الاخيص ملدة مخس ع ة س ه عب أأو يعتةرب ملغية ًا اذا ا ميارسةه صةاحاه
خالل س ة واتدة أأو اذا بد أأ به مث عو بعد ذكل عن ممارس ته لا ة امةل .
 و يعترب املص مننور ًا من اترل و ةعه مت ةاول امجل ةور ألول مةرة  ،ول ي ةر
ذكل ا اعادة س ل  ،اإل اذا ادخل املؤل ع ةد اعةادة س ةل ععةديال" أأساسة ية ميكةن
اعتبارل مع ا مص ف ًا جديد ًا .
تادض ع  :ل ياعب عب عدم ايداع املص دلمل مر الايداع دالرة املكتبة الوط ية أأو
أأض هجة رمسية يعددها وز ر الهقافة اخالل حبقوق املؤل املقررة القانوو .
القاو الهاين  :ا ألحاكم اخلاصة ابملص فا" الاالا ئية والتلف ونية والاذاعية
حقيقة ا يفرد امل ع ا ألردين أأحاكم ًا خاصة هباا ال وع من املص فا" ولكنه او رسنةمل ا ابلقواعةد
العامةةة الةواردة القةانوو اترة  ،ويعاجل ةةا ب صةةو خاصةةة مت ةةا رة اترة أأخةةرمل ولكةةن ولمهيةةة
حتديد هال الاحاكم لتبياو صورة واحضة عن كيفية التعامل مق هال املص فا" كوهنةا عةدخل
مصل معل الاعالم املريئ واملاموع فقد ارعأأي ا ختصيص هاا القاو وطرته عب ال حو الآ :
 .1اعترب امل ةع ا ألردين املصة فا" الاةمعية واملرئيةة مةن مضةن املصة فا" احملميةة مبوجةب
القانوو حي مشل حباميتةه املصة فا" املاةحية والدهيةل الاميةايئ واملصة فا" املوسة يقية
املصحوبة بلكام" ام ل واملص فا" الاالا ئية والاذاعية الامعية واملرئية  .وعليه ل جيوز
ألض ناة بث انهتاهت احلقوق املقررة ملؤلفي هال املص فا" .
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 .2ولقد اعطى القانوو ملؤل املص فا" املرئيةة واملاةموعة وتةدل منفةرد ًا احلةق بةث و
س مص فه و ععيام طريقة البث و الن ة وموعةدهام  .ول جيةوز لغةامل بةث أأو س ة
هاا املصة ةلجم ةور بةأأض وسة يةل اعةالم وخاصةة الاعةالم املةريئ واملاةموع الاةل
والالسل .
 .3اس ة تثذ امل ةةع ا ألردين بعةةض املص ة فا" الاةةمعية واملرئيةةة وخ ا ألنبةةامل املننةةورة أأو
املااعة أأو املبلغة بصورة العل ية و املص فا" -املرئية واملاةموعة  -الةيت أآلة ا امللكيةة
العامة حبيث ا رسنمل هال املص فا" ابمحلاية القانونية املقررة حلق املؤل  .ما ا ع طوض
عب هجد خش أأو ابتاكرض أأو رعالاب معام .
 .4أأجاز امل ع اس تعامل املص فا" املرئية واملاموعة مةن اةل نةوا" البةث ال وائيةة دوو
اذو املؤل اذا او الغرض مةن الاسة تعامل اسة تخدامه الاياةاح والتعلةل لهةداف
ربوية أأو عهقيفية أأو دينية أأو ةلتدريب امل ين أأو ل كوو القصد حتقيق را مادض .
 .5جيوز لقنوا" البث ال وايئ س اخلطااب" واحملارضا" اليت علقى عب ال ةوامل ماةا ة أأو
عوجه ةلعامة سوامل أأاو البث ماا ة ام بعد تاجيل ا .
 .6جيوز ل يئا" الإذاعة والتلف يوو الرمسية أأو ععد لرباجم ا وبوسائل ا اخلاصةة تاةجي ًال غةام
دامئ ألض مص رخص ل ا بةأأو عايعةه أأو ععر ةه عةب أأو عقةوم ابإعةالف مجيةق ساة
املص خالل مدة ل عتااوز سة ة واتةدة مةن اترل اإعةداد عةكل الناة اإل اذا وافةق
املؤل عب ديد هال املدة  ،ورسا تثذ من ذكل سا املص فا" ذا" الصةفة الواثئقيةة
و أأو ل يم الاحتفاظ بأأ رث من ساخة واتدة من ا مهنا .
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 .7جيةةوز ةلمصةةور ن الفةوعغرافيام التةةابعام لقنةوا" البةةث ال وائيةةة أأخةةا صةةور مةةن أأمةةاكن
و ألتداث وو ائق او د مت عصو رها من ال ولحيول ذكل دوو تاجيل الصور الةيت
يلتقطوهنا كص فا" بو .
 .8عب اهنو ل جيوز بو عرض هال الصور اذا ظ ر هبا أأ ةخا دوو أأخةا مةوافقهتو عةب
حوادث و ع عل ةا
العرض أأو البث  ،ولكن رسا تثذ من ذكل الصور اليت التقط
أأو أأو ذكل الن ص الوارد الصورة أأتةد الرجةال الةرمسيام أأو ذو ة رة عامةة أأو اذا
مسحةةة الاةةةلطا" العامةةةة بن ةةة مثةةةل هةةةال الصةةةور  ،ةةةام تةةةدث عفاةةةاما"
 2005/9/11عةةامو ع ةةدما مت س ة العديةةد مةةن صةةور جثةةث الاةةحااي منةةوهة .
ولكن رسناط ا ذكل او ل يؤدض ذكل ا املاةا ب ةف مةن ةه أأو ععةريض
بكرامتةةه أأو مر ة ل الاجامتعةةي  .وع طبةةق الاحةةاكم الاةةابقة عةةب الصةةور الفوعغرافيةةة أأو
الصور احلية أأياا لو امل ع أأطلق الوس يةل الةيت عأأخةا هبةا الصةور وهمةام او نوع ةا
املادة  26من القانوو املعدل ر(  )9لا ة . 2005
 .9ل جيوز بغام الاس تثناملا" الايقة اليت أأوردها امل ةع والةيت ذكرانهةا الب ةود  3و4
من هاا القاو لقنوا" البث ال وايئ أأو عقوم ببث أأض مص فا" مرئية أأو ماموعة سوامل
اان ة عةةب ةةلك أأفةةالم واثئقيةةة أأم عغطيةةا" علف يونيةةة حتمةةل ععليقةةا" أأو طريقةةة أأو
اسةلوب مؤلف ةةا – واذلض الغالةب كةةوو حمطةةة فاةائية أأو علف يونيةةة اخةةرمل – دوو
موافقة صاحب احلق ابلبث والن .
وه ا عربز ماأأةل د يقة احلااس ية وخ تاةل وجود بث ح ض خا أأو حىت بث حلةدث
أأو وا عة أأو خرب معام من ال ناة بث هوايئ معي ةة  ،و يةام نةاة بةث اخةرمل ب قةل هةال
التغطية وبهثا ماا ة دوو أأخا موافقة القناة ا ألو ودوو ذكةر املصةدر اذلض اسة تق منةه
هاا البث .
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وعليه جيب ا ألخا بعام الاعتبار الاخاار والو ائق اليت ة عغطيهتةا فةاذا انة عبةارة عةن
أأنبامل مننورة أأو مااعة أأو مالغة بصورة العل ية دوو أأو ع طوض عب هجد خش أأو سناط
ابتاكرض أأو الاعالاب  ،ف ىي غام محمية انوان وذكل مبوجب املادة  )7من انوو حق املؤلة
و ألهنا عدخل مضن الاس تثنامل الوارد الب د الهالث من هاا القاو وابلتايل جيوز بهثةا دوو
بياو ا املصدر .
أأما اذا انطو" عكل الاخاار والانبامل عب هجد خش ي طوض عب الابةتاكر والاعالاةب فةال
جيوز بث هال ا ألنبامل أأو الاخاار الا بعد احلصول عب اذو من مؤلف ا ناة البةث صةاحاة
حقوق التأألي ) وابلتايل لبد ل ا من بياو املصدر .
ونعتقد أأنه يدخل ابب اجل د الن والابتاكر والاعالاب احلصول عب بث ح ةض ل قةل
و ائق معي ة  ،وععترب عغطية اخلرب أأيا ًا بطريقة معي ة مبهابة سناط ابتاكرض معام  ،حىت ع ةاول
الاخاار بطريقة م الاةل ععترب من ايل الاعالاب واذلض ي طوض عب هجد خش .
ونبين رأأي ا هاا عب أأسا أأن ا نرمل أأو صد امل ع ا ألردين من ا ألخاةار املننةورة أأو املااعةة
خ ا ألخاار اليومية أأض املعلوما" العادية عن أأتداث أأو ائق تديهةة الع ةد ع قل ةا الصةحافة أأو
الاذاعة أأو التلف يوو أأوغام ذكل من الوسائل الاعالمية مثل الانترن"  .ف نمل بةاكل مع ةو
ما عن ل وسائل الاعالم من أأخاار يومية خاصةة ابلتةداث احملليةة وادلوليةة و أأخاةار احلةروب
والاخاار اخلاصة ابلس تقاال" لرؤسامل ادلول والاخاار اخلاصةة ابملة ام" ادلوليةة واحلةوادث
الطبيعية وغام ذكل من الاخاار اليت ع نا ل ا وال" الانبامل .
وهاا برأأي ةا – املتوا ةق – خيتلة عةن املقةال" والتحقيقةا" الصةحفية الةيت عن ةها وسةائل
الاعالم اخملتلفة واليت عتطلب هجدا ذه يةا لالملةام بةأأطراف مو ةوع ا والاتاطةة ب واحيةه ةام
عتطلب من حيث النلك اس تعدادا خاصا لتبا ي مو وع ا صورة واسلوب س ل حبيث
يصبح مت اول ف و امجل ور  .أأما الاخاار العادية  ،فاو مو ةوع ا ل يتاةاوز تاةجيل بعةض
الو ائق اليت ةاهدها الصةحفي أأو مسع ةا ةام اهنةا مةن حيةث النةلك دةزي بطةابق خةا هةو
الارساع ابالغ ةةا دوو الاهةةامتم بصةةياغهتا أأو بأأسةةلوهبا ممةةا جيعل ةةا غةةام مرسةةومة ابلطةةابق
الن اذلض يؤهل ا ةلحامية .
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ولكن من املمكةن أأو ةرمل الةبعض أأو مثةل هةال التفر ةة ا ةاف حبةق بعةض الةوال" أأو
ال ةا" الصةحفية أأو الصةحفيام أأو الاعالميةام أأنفاة و اذل ةن يبةالوو هجةدا كبةاما ةلوصةةول
لالخاار انهي عن ععر و لبعض اخملاطر أأو ا" احلروب  ،ومةن ه ةا نقةول أأو هةال التفر ةة
يتطلهبا القانوو يبدو انه رغب برعاية مصاحل أأ رب من مصاحل الوال" أأو ال ا" الاعالميةة
وخ مصلحة امجل ور وحقه ابملعرفة عب اوسق نطاق .
ام ان ا نؤ د أأنه جيب الاخا بعام الاعتبار أأو عدم مشول الاخاار اليومية حباميةة حةق املؤلة
لكوهنا جمردة من م اهر الفكر وابعتبارها تاجيل لو ائق مادية مت تاةجيل ا ابلاةمق والب ة ل
يعين أأهنا ماو ة ةلالب أأو الا ة ف اهت وسائل انونية أأخرمل ة فاع عهنةا ميكةن اسة تخداهما
مثل القانوو اخلا بردع امل افاة غام امل وعة اذلض ميكن الاسة ناد اليةه دفةق اعتةداملا"
ة أأو واةل اافة تا تقي أأخاارها من أأتد منافا هيا بدل أأو عةربم عقةد ا ةااهت دلمل واةل
أأنبامل مت صصة
 .10ل جيةةوز لقن ةوا" البةةث ال ةوايئ اس ة تخدام املص ة فا" الفكريةةة احملميةةة ,ميةةق أأنواع ةةا
واملننةةورة عةةب النة بكة ادلوليةةة ةلمعلومةةا" " الان ناة " دوو أأخةةا موافقةةة أأاةةاب
احلقةةوق و  /أأو دوو اس ة اد املعلومةةا" ا مصةةدرها  .وذكل ألو ةانوو حاميةةة حةةق
املؤل مشل هال املص فا" ابمحلاية القانونية املادة الهالهةة منةه ،وابلتةايل عطبةق علهيةا
نفس الاحاكم العامة املتعلقة ابملص فا" احملمية ا ألخرمل .
 .11ل جيةةوز لقنةوا" البةةث ال ةوايئ س ة و  /أأو بةةث الانتاجةةا" الفنيةةة الصةوعية ةلمةةؤد ن
وامل تاام و  /أأو برامج وتاجيال" ال يئا" الاذاعية دوو أأخا موافقة ماة بقة و  /أأو
سابهتا ا مصدرها .
 .12جيب عب نوا" البث ع د أأخا املوافقا" ةلبث من أأااب احلقوق مالح ة وجةود
امل ع ةأألي املص ة فا" الا ةالا ئية والاذاعيةةة والتلف يونيةةة  .حيةةث اعتةةرب امل ةةع
ا ألردين اكً عأألي املص فا" الاالا ئية والإذاعية والتلف يونية ا من :
 .1مؤل الاالاناريو أأو صاحب الفكرة املكتوبة ةلربانمج .
 .2من ام بتحر ر املص ا ألدو املوجود بنلك جيع مالة ًا ةلت فيا .
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 .3مؤل احلوار املص الاالا يئ أأو الإذاعي أأو التلف يوين .
 .4وا ق املوس يقى ةلمص اذا ام بو ع ا خصيص ًا هل .
 .5خمرج املص اذا اب ر ابة فعلية عب ع فيال و ام بعمل اإجياو من ال احية الفكرية
لتحقيق املص
 ام بام القانوو أأنه ملؤل الاالاناريو ةلمص ا ألدو وملةن ةام بتحرةرل وملؤلة احلةوارفيةةه وخملرجةةه جمدعةةام احلةةق عةةرض املصة اجلديةةد دوو أأو كةةوو لوا ةةق املصة
ا ألدو ا ألصيل أأو وا ق املوس يقى الاعااض عب ذكل  .عب أأو ل خيةل حبقو ةه املاعبةة
هل عب عأألي املص أأو و عه وللك من مؤل النةطر ا ألدو والنةطر املوسة يقي
املصة احلةةق س ة النةةطر اذلض خيصةةه بطريقةةة اخةةرمل غةةام الاةالا او الإذاعةةة أأو
التلف يوو ما ا يتفق عب غام ذكل .
 واذا امت ق أأتد املنا ام عأألي املص عن القيام مبا جيةب عليةه القيةام بةه أأو مةنإا ام العمل املطلوب منه فال ياعب عب ذكل منق أأض من املنةا ام الآخةرن عةأألي
املص من اس تعامل اجل مل اذلض أأ ل منه  ،عب أأو ل خيل ذكل ابحلقةوق الةيت عاعةب
ألض مهنو بابب ا اا ه عأألي املص .
 ويعترب منتا ًا ةلمص الاالا يئ أأو الإذاعي أأو التلف يوين الن ص اذلض يتةو حتقيةقهةةاا املصة أأو يتةةو ماةةؤولية هةةاا التحقيةةق وياةةق مت ةةاول املةؤلفام هل الوسةةائل
املادية واملالية الكفيةل ابإنتاج املص واخراجه .
 و يعترب امل تج طيةل املدة املتفق علهيةا لسة تغالل املصة انئبة ًا عةن املةؤلفام هل وعةنخلف و التعا د مق الغام عب عرض املص واس تغالهل  ،وذكل دوو الاخالل حبقوق
مؤلفي املص فا" الادبية واملوس يقية الاخرمل املقتباة  ،الا اذا مت العفةاق عةب غةام مةا
نص عليه هال الفقرة .
 .13جيةةوز لقن ةوا" البةةث ال ةوايئ بةةث و  /أأو س ة املص ة فا" احملميةةة بعةةد احلصةةول عةةب
رخيص باكل ممن ميكل حق الت ف حبق التأألي معال ابلقواعد العامة القانوو .
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الفصل الهالث  :اجلرامئ و العقواب"
لقةةد رعةةب امل ةةع عةةب ار ةةاكب الافعةةال الةةيت يعتربهةةا الق ةانوو انهتةةاا حلةةق املؤل ة بعةةض
الاجراملا" التحف ية لغااي" و التعدض حق املؤل  .ابل افة ا حق املؤلة اذلض و ةق
عليه الاعتدامل ابملطالبة ابلتعويض  .وباا" الو رعب عقواب" ج ائية بدنية ومالية ) عةب
ذكل الانهتاهت  .وذكل وفقا ةل صو القانونية التالية :
املادة  )46من انوو حامية حق املؤل :
أأ -أأ .لصاحب احلق أأو يتقدم سوامل ال إا امة ادلعومل أأو ع د عقةدمي ا ودوو عبليةغ املاة تدعى
دل أأو أأث امل ن رها إا ايض ا ألمور املا تعاةل أأو احملمكة اخملتصة بطلب:
 .1اإصدار ا ألمر بو التعدض ..
 .2ب النا غام امل وعة و أأض مواد أأو أأدوا" اس تعمل الاس تنااخ و اكل أأض
فواعام أأو ما ندا" عتعلق ابلنا غام امل وع .
 .3ب العائدا" ال امجة عن الاس تغالل غام امل وع .
 .4اإلقامل احلج الاحتياطي عب أأموال املدعى عليه أأو املا تدعى ةدل امل قةوةل وغةام امل قةوةل
و أأمواهل املوجودة حبيازة الن ص الهالث  ،ابلس ناد إا ما دليه من ماة ندا" وبالانةا" وذكل
ل ياة ادلعومل .
املادة  )47من انوو حامية حق املؤل :
أأ -ةلمحمكة ب امل عب طلب صاحب احلق أأو حتمك ابإعالف سا املص أأو الصور املأأخوذة
س ل ول ا بد ًل من اإعالف ا
ع ه اذلض س بصورة غام م وعة واملواد اليت اس تعمل
وب امل عب طلب صاحب احلق احلمك بتغيام معاا هال الناة والصةور واملةواد أأو جعل ةا
غام صاحلة لالس تعامل اذلض وجد" من أأج .
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ب -ل جيوز احلمك ابإعالف ساة أأض مصة أأو الصةور املةأأخوذة ع ةه أأو عغيةام معامل ةا اإذا
او العاع يتعلق بامجة املص إا اةلغة العربية وجيب أأو يقت حةمك احملمكةة هةال
احلاةل عب عهبي احلج عب املص أأو عب ساخة أأو عب الصور املأأخوذة منه حاب
مقتىض احلال.
ج -ةلمحمكة أأو حتمك مبصادرة سا املص أأو الصور املأأخوذة ع ه واملواد اليت أأسة تعمل
اإخراجه وبيع ا وذكل تدود ما يفي مهنا بتعويض املؤل عةن الرضةر اذلض أأصةاهبا
وذكل بد ًل من اإعالف عكل النا والصور أأو عغيام معامل ا أأو اإعالف عكل املواد.
د -ل جيوز أأض تةاةل مةن احلةال" أأو كةوو املبةاين ومةا ي ةر فهيةا أأو علهيةا مةن اة
ورسوم وزخارف و أأ اكل ه دس ية حمل ا  ،ام ل جيوز احلمك ابإعالف ا أأو عغيام معامل ا
أأو مصادرهتا بقصد احملاف ة عب حقوق املؤل املعةامرض اذلض اسة تعمل عصةامميه ةلب ةامل
ورسومه فيه بصورة غام م وعة ،عب أأو ل خيل ذكل حبقو ه التعويض العادل عةن
ذكل.
املادة  )48من انوو حامية حق املؤل :
مق مراعاة أأحاكم املادة .)47
جيوز احلمك ابإعادة احلال أأض مص ععر حقوق املؤلة فيةه لالعتةدامل  ،إا مةا انة
عليه مبا ذكل اإجرامل أأض ععديل فيه أأو تاف أأج امل منه لتحقيق عكل الغاية.
املادة  )49من انوو حامية حق املؤل :
ةلمؤل اذلض و ق الاعتدامل عب اض حةق مةن احلقةوق املقةررة هل عةب مصة فه مبقتىضة احةاكم
هاا القانوو احلق احلصةول عةب ععةويض عةادل عةن ذكل عةب او راعةي عقةد رل ماكنةة
املؤل الهقافية و مية املص الادبية او العلمية او الفنية و مية املص الاصيل الاةوق هل
هةال
ومدمل اس تفادة املعتدض من اس تغالل املص ويعتةرب التعةويض احملكةوم بةه ةلمؤلة
الاعتةدامل عةب حقةه وعةب
احلاةل دي ًا ممتاز ًا عب صا مثةن بيةق الا ة يامل الةيت اسة تخدم
املبالغ احملجوزة ادلعومل .
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املادة  )50من انوو حامية حق املؤل :
ةلمحمكة ب امل عب طلب احملكوم هل أأو عقرر س ة احلةمك اذلض عصةدرل مبوجةب هةاا القةانوو
ايفة يومية أأو أأس بوعية حملية واتدة أأو ا رث عب نفقة احملكوم عليه .
املادة  )51من انوو حامية حق املؤل :
أأ  .يعا ب ابحلبس مدة ل عقل عن ثالثة ا ر ول يد عب س ة وبغرامة ل عقل عن ال
:دي ار ول يد عب س تة أآلف دي ار او ابتدمل هاعام العقوبتام
 -1ا من اب بغام س د عي اتد احلقوق امل صو علهيا املواد )8،9،10،23
من هاا القانوو .
-2ا من عرض ةلبيق أأو ةلتداول أأو ل إالجيار مص ف ًا غام م وع أأو ساخ ًا منه أأو أأذاعه عب
امجل ور بأأض طريقة ان أأو اس تخدمه لتحقيق أأض مصلحة مادية أأو أأدخ إا اململكة أأو
أأخرجه مهنا مق علمه بأأنه غام م وع أأو اإذا عوافر" ا ألس باب والقرالن الاكفية ةلعم باكل.
-3لغااي" عطبيق أأحاكم الب د  )2من هال الفقرة يعترب وجود سا من املص فا" غام
امل وعة حمل أأو مؤساة دارية دلي ًال عب وجودها لغااي" البيق أأو التداول أأو الإجيار.
ب .و تاةل كرار اض جرمية من اجلرامئ امل صو علهيا الفقرة ا) من هال املادة حيمك
عب مر كهبا ابحلد الاعب لعقوبة احلبس وابحلد الاعب ةلغرامة وةلمحمكة هال احلاةل احلمك
ابغالق املؤساة اليت ار كا فهيا اجلرمية ملدة ل يد عب س ة او و رخيص ا ملدة معي ة
او بصورة هنائية.
املادة  53من انوو حامية حق املؤل
عطبق احاكم املواد  )47و  )48و  )49و  )50و  )51من هاا القانوو تال الاعتدامل
عب أأض من احلقوق الواردة املادة  )23منه وحاب مقتىض احلال .
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هاا و د تدد امل ةع ا ألردين ةانوو الافعةال الةيت ععتةرب خمالفةة ألحةاكم ةانوو حاميةة حةق
املواد  54و ) 55من القانوو عب ال حو الآ :
املؤل
املادة 54
أأ  .يعترب خمالفا لحاكم هاا القانوو ا من ام ابض من الافعال التالية :
 .1تةةاف او غةةام أأض معلومةةا" واردة ةةلك الكةةاوين دوو اذو صةةاحب احلةةق فهيةةا
لاامو ادارة
احلقوق .
 .2وزع او اس ة تورد لغ ةراض التوزيةةق او اذاع او نقةةل ا امجل ةةور دوو اذو ساةةخا مةةن
مص فا" او
اداملا" مثبتة او تاجيال" صوعية سوامل او عاملا او دليه الاس باب الاكفية ةلعم .
ب .لغااي" هال املادة يقصد بعبارة املعلوما" اليت عاةمن ادارة احلقةوق ) أأض معلومةة ة ود
من ال
اااب احلقوق واليت ععرف مبا ييل :
 .1املص او ال اجيل الصو او الادامل .
 .2املؤل او املؤدض او منتج ال اجيل الصو .
 .3صاحب احلق املص او الادامل او ال اجيل الصو .
 .4ال وط الواجب عوافرهةا لالسة تفادة والانتفةاع مةن املصة او الادامل او ال اةجيل
الصو .
 .5أأض ار ام او تنفام رم ا بياو عكل املعلوما" .
ج .عطبةةق احةةاكم امل ةواد  )51 )50 ) 49 ) 47 ) 46مةةن هةةاا الق ةانوو تةةال
الاعتدامل عب أأض من احلقوق امل صو علهيا هال املادة .
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املادة 55
أأ .حي ر عب أأض خشص دوو موافقة صاحب احلق ععطيل أأو اإبطال التدابام التكنولوجية الفعاةل
لغرض حتقيق منفعة دارية أأو كاب مادض خا أأو الالتفاف عب أأض من هال التدابام ،
و تاةل خمالفة هاا ال ص عطبق أأحاكم املواد  )46و  )47و  )49و  )50و  )51من
هاا القانوو و تال وجود هدف غام دارض أأو عدم وجود كاب مادض خا عطبق أأحاكم
املواد  )46و  )47و  )49و  )50من هاا القانوو
ب .حي ر عب أأض خشص ص ق أأو اس تاماد أأو عداول أأض عقنية أأو هجاز أأو خدمة أأو أأض ج مل
من أأض مهنا مما يم عصمميه أأو اإنتاجه أأو أأداؤل أأو تاويقه بغرض التحايل أأو ععطيل أأو اإبطال
أأض عدابام كنولويج فعال أأو مما كوو هل هدف أأو اس تعامل ذو أأمهية دارية حمددة خارج
نطاق كام أأو تا يل مثل هاا الت ف  ،و تاةل خمالفة هاا ال ص عطبق أأحاكم املواد
 )46و  )47و  )49و  )50و  )51من هاا القانوو .
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