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المقدمة
حاز مو�ضوع حماية امللكية الفكرية على اهتمام كبري لدى الدول املتقدمة ،و�أُعترب �أحد �أ�سباب تقدمها
وتطورها .فمن خالل الت�شريعات والقوانني التي تنظم حق امل�ؤلفني واملبدعني واملخرتعني وكل العاملني
يف كل القطاعاتُ ،ي�ؤدي ذلك الى خلق بيئة عادلة ومن�صفة لالبداع والتطور .فقانون حماية امللكية
الفكرية ي�شجع �إحرتام القانون والتناف�س الفكري احلر ،ويهيئ �أجواء مالئمة لتطور الثقافة والوعي
والتدفق احلر للمعلومات ويزيد من احلريات العامة ومن بينها حرية الر�أي والتعبري.
فاملبدعون واملخرتعون واملثقفون ،هم الرافد الذي يعول عليه املجتمع لتطويره ،و�إذا ما ا�ستطاع القانون
حفظ حقهم �ضمن بيئة قانونية تنظم لهم ن�شر منتوجهم الفكري يف �شتى املجاالت ويكون لهم مردود ًا
مادي ًا ومعنوي ًا ،يتحقق التطور املجتمعي واالنتفاع من تقدمي املنتج الفكري �سوا ًء يف املجال الأدبي �أو
ال�صناعي� .أما املجتمعات التي ال توفر قانونا يحمي املفكرين واملبدعني ،فهي بذلك تخلق بيئة غري
تناف�سية وفو�ضى ت�ؤدي الى تقاع�س املبدعني واملفكرين عن تقدمي انتاجهم ،ل�شعورهم بالالجدوى
والظلم واالجحاف نتيجة عدم حماية منتوجهم واالنتفاع منه ،وانتهاك حقوقهم ومن بينها حرية
الر�أي والتعبري .فبمجرد امتناعه عن ن�شر منتوجه فتلك داللة على وجود قمع حلرية الر�أي والتعبري
التي ت�ؤكد عليها خمتلف املعاهدات واملواثيق الدولية .ولأهمية املو�ضوع اعترب قانون حماية امللكية
الفكرية� ،أحد �أهم امل�ؤ�شرات التي تُ�صنف الدول الى دول متقدمة ونامية.
يف فل�سطني مل يتم حتى االن اقرار قانون حماية امللكية الفكرية رغم م�ضي اكرث من عقدين على
قيام ال�سلطة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية (اقيمت عام  .)1993وقبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية
كانت املناطق الفل�سطينية كامل ًة حتت االحتالل منذ �سنوات طويلة ،وتركز االهتمام العام على ال�ش�أن
ال�سيا�سي فلم تكن االجواء مهي�أة للبحث يف هذا املو�ضوع والرتكيز عليه.
�صحيح �أن ثمة قوانني كان معمول بها منذ احلقبة العثمانية يف فل�سطني ،و�أدخلت عليها تعديالت
خالل االنتداب الربيطاين ،اال �أن ما تعر�ض له ال�شعب الفل�سطيني خالل فرتة االحتالل اال�سرائيلي
من �إ�ضطهاد وقمع للحريات �أبعد امل�ؤلفني واملبدعني واملخرتعني عن االلتفات للقوانني الناظمة حلقوق
امللكية الفكرية .فكيف يكون ذلك ال�سيما �أن االحتالل اال�سرائيلي كان مينع �إدخال الكتب واملجالت
الى االرا�ضي الفل�سطينية ومينع الن�شر بكل �صوره م�ستندا لأحكام ع�سكرية.
ومت �إعداد عدة م�شاريع قوانني للملكية الفكرية كان �أولها عام  ،1996ومن ثم يف عام  ،2000ويف عام
 2006وقد ناق�شها املجل�س الت�شريعي �آنذاك لكن مل يتم اقرار �أي منها .وبعد تعطل املجل�س الت�شريعي
ب�سبب االنق�سام ال�سيا�سي عام  2007فانه مل يعد باالمكان امل�صادقة على �أي م�شروع قانون من قبل
املجل�س .وقد يكون احد ا�سباب عدم امل�صادقة على م�شروع قانون امللكية الفكرية من قبل املجل�س
الت�شريعي قبل تعطله مرتبط بعدم �إهتمام القيادة �آنذاك ب�أهمية مثل هذا القانون ،على �إعتبار انه
لي�س من �أولويات املرحلة ال�سيا�سية تلك.
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مل تن�ضم فل�سطني الى املعاهدات واالتفاقيات الدولية اخلا�صة بامللكية الفكرية ومل ت ٌقم بذلك حتى
بعد �أن �أ�صبحت فل�سطني دولة ع�ضو ب�صفة مراقب يف االمم املتحدة عام  .2012ولكنها ُقبلت يف العام
 2005كع�ضو مراقب ب�شكل ر�سمي يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية «الويبو» وهذا ال يعني �إن�ضمامها
التفاقيات ومعاهدات املنظمة العاملية للملكية الفكرية.1
اليزال التنظيم القانوين حلقوق امل�ؤلف يف ال�ضفة وقطاع غزة يخ�ضع لقانون حقوق الطبع والت�أليف
رقم  16ل�سنة  1924الذي �صدر عن حكومة عموم فل�سطني ا ّبان االنتداب الربيطاين ،وجاء هذا
القانون مكم ًال لقانون حقوق الطبع والت�أليف العثماين ل�سنة  .1911وقانون العالمة التجارية املطبق يف
ال�ضفة الغربية هو القانون االردين رقم  33ل�سنة  ،1952والقانون املتعلق برباءات االخرتاع والر�سوم
ال�صناعية واملطبق يف ال�ضفة الغربية هو قانون �إمتيازات االخرتاع والر�سوم رقم ( )22ل�سنة ،1953
وقرار �إمتيازات االخرتاع والر�سوم رقم ( )1ل�سنة � .1953أما يف قطاع غزة فانه يخ�ضع لقانون
العالمات التجارية رقم  38ل�سنة  .1938وفيما يتعلق برباءات االخرتاع والر�سوم ال�صناعية فان
القانون املطبق يف قطاع غزة هو قانون امتيازات االخرتاع والر�سوم رقم ( )64ل�سنة  1925وتعديالته
يف عام .1928
حقوق امللكية الفكرية ب�شقيها االدبي وال�صناعي يف فل�سطني حمكومة بقوانني قدمية ال توفر احلماية
الكافية حلقوق امللكية الفكرية ب�شكل عام ،كما �أنها ال تتواكب مع التطورات املوجودة يف قوانني امللكية
الفكرية يف العامل والتي تطورت مع التطور التكنولوجي .لذا �أتت هذه الدرا�سة لت�سلط ال�ضوء على
�إ�شكالية �ضعف حماية امللكية الفكرية يف فل�سطني ،كما تناق�ش �أثرها على حرية الر�أي والتعبري والتي
تعترب من مقومات التطور املعريف والفكري يف املجتمعات عامة .على �إعتبار �أن حرية الر�أي والتعبري
احدى �أُ�س�س بناء جمتمع حر دميقراطي ي�ضمن احلقوق وي�سعى لتحقيق التنمية ال�شاملة باالعتماد
على مواردة الب�شرية.
وحتاول الدرا�سة تقدمي ر�ؤية �شاملة ونقدية ملو�ضوع البحث ،كما �أنها حتاول �أن ت�ساهم يف �إثراء النقا�ش
حول امللكية الفكرية و�أهميتها يف �ضمان احلقوق اخلا�صة والعامة ،ليتم البناء عليها يف حلقات نقا�ش
وحوارات توعوية مكثفة اخرى من خالل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

الويبو هي املنتدى العاملي للخدمات وال�سيا�سة العامة والتعاون واملعلومات يف جمال امللكية الفكرية ،وهي وكالة من وكاالت
االمم املتحدة عدد اع�ضائها  ،188ومتنح �صفة املراقب للمنظمات احلكومية وغري احلكومية وعددها  250وهو ما ُمنح
لفل�سطني .القرار �صدر قبل ان يتم االعرتاف االممي بفل�سطني عام  .2012ومل تقدم ال�سلطة الفل�سطينية طلبا لاللتحاق
مبواثيقها ومعاهداتها بعد.
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الفصل األول :مراجعة األدبيات وتأطير البحث

الفصل األول:
مراجعة األدبيات وتأطير البحث
�أو ًال� :أهمية الدرا�سة ومراجعة الأدبيات

منذ ت�أ�سي�س املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية «مدى» عمل على الدفاع عن احلريات
االعالمية والرتويج حلرية التعبري كحق �إن�ساين يجب �أن يتمتع به املواطن الفل�سطيني ،وذلك من
خالل العديد من الربامج واالن�شطة والدرا�سات ،حيث �أجنز املركز ع�شر درا�سات تتعلق بحرية
التعبري واالعالم.
مو�ضوع حرية الر�أي والتعبري هو املو�ضوع ال�شامل الذي تن�ضوي حتته هذه الدرا�سة ،التي تبحث يف
العالقة بني حماية امللكية الفكرية و�أثرها على حرية الر�أي والتعبري ،و�إنطالق ًا من الوعي ب�أهمية
تكري�س حرية التعبري ب�إعتباره حق طبيعي للإن�سان ،وو�صو ًال �إلى تنظيم �إبداء الآراء املختلفة يف
الق�ضايا العامة واخلا�صة فانه البد من التطرق �إلى القوانني الو�ضعية التي نظمت جمموع العالقات
املرتتبة على ذلك ،وال بد من فهم عالقة احلق يف حماية الإنتاج الفردي وامل�ؤ�س�ساتي (بكل م�ستوياته)
�ضمن منظومة قوانني و�أخالقيات حددتها املواثيق الدولية واملحلية.
ون�ستطيع تلخي�ص بع�ض النقاط الهامة املرتبطة ب�أهمية الدرا�سة وهي كالتايل:
�أو ًال :مو�ضوع امللكية الفكرية مو�ضوع هام وملح عند املخت�صني والباحثني وال�صحفيني واملبدعني
يف فل�سطني ،ومبا �أنه مل يقر بعد قانون حماية امللكية الفكرية ،وما مت �صياغته حتى االن عبارة عن
م�سودات م�شاريع ،فمن املفيد �أن يتم الرتكيز عليه من خالل درا�سات خمت�صة تفتح الأفق �أمام
الباحثني لت�سليط ال�ضوء عليه ونقا�شه ب�شكل مكثف.
ثانيا :لقد �أقرت ال�سطة الوطنية الفل�سطينية منذ قيامها الكثري من الت�شريعات والقوانني �سواء من
خالل املجل�س الت�شريعي او من خالل جمل�س الوزراء او مبر�سوم رئا�سي ،ولكنها مل تقر بعد الكثري من
القوانني املهمة ومنها قانون امللكية الفكرية.
ثالثا :االفتقار الى الدرا�سات العلمية املعمقة يف مو�ضوع امللكية الفكرية يف فل�سطني حتديد ًا ويف
العامل العربي عموما ،ولعل هذه الدرا�سة قد تكون مقدمة لدرا�سات خمت�صة �أخرى تتعلق بامللكية
الفكرية يف فل�سطني.
مت تناول مو�ضوع امللكية الفكرية يف فل�سطني ب�شكل حمدود ،حيث متت معاجلة املو�ضوع يف بع�ض
املقاالت و�أوراق العمل ور�سائل املاج�سيرت من خالل التطرق �إلى جوانب قانونية ،مرتبطة باال�سا�س
بقانون حق امل�ؤلف وامللكية ال�صناعية يف فل�سطني ،علم ًا �أنه مت عقد جمموعة من ور�شات العمل من
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خالل بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية مثل وزارة الثقافة ووزراة االقت�صاد ولكن مل تتم �أر�شفة خمرجاتها
وما �أف�ضت �إليه من نتائج عملية يف الواقع .2ولعل من ال�صعوبات التي واجهتها الباحثة يف هذه الدرا�سة
هو عدم توفر مراجع كافية علم ًا �أن املقابالت امليدانية وفرت الكثري من املعلومات التي ميكن الإعتماد
عليها ولو جزئي ًا يف فهم واقع امللكية الفكرية يف فل�سطني.
وفيما يلي نقدم ملخ�صا لبع�ض الدرا�سات واملقاالت التي تناولت مو�ضوع امللكية الفكرية يف فل�سطني،
والتي مكنتنا من فهم واقع امللكية الفكرية ،واالطالع على اجلوانب التي مت طرحها ،وكيف مت نقا�شها.
1.1درا�سة بعنوان «نظرة تاريخية لقوانني امللكية الفكرية يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية» ، 3وحتدثت
الدرا�سة عن القوانني النافذة للملكية الفكرية يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية .ور�صدت تطورات
القوانني منذ نهاية احلقبة العثمانية وحتى قيام ال�سلطة الفل�سطينية يف مناطق يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .وقدمت الدرا�سة حتليال مقارنا التفاقية تري�س .وح�سب الدرا�سة فانها طالبت
باجراء بع�ض التعديالت على القوانني.
2.2درا�سة حتت عنوان «حقوق امللكية الفكرية بني الفقه والقانون» ،4بينت هذه الدرا�سة
�أن حماية احلقوق الفكرية بجميع �أنواعها فري�ضة �شرعية و�ضرورة ب�شرية ،لأنهـا حتافظ على
حقوق النا�س من جهة ،وت�ساهم يف حتقيق االزدهار والرخاء للأمة من جهة ثانية ،و�أن ال�شريعة
الإ�سالمية تتفق مع القانون الو�ضعي على �ضرورة حمايـة هـذه احلقـوق وحما�سبة من يعتدي عليها.
و�أو�ضحت �أن احلقوق الفكرية حقوق معنوية لها قيمة مالية ،وميكن مت ّلكها وبـذل العـو�ض فيهـا
وتوريثها ،وهي حقوق ذات طبيعة خا�صة ،و�أن جممع الفقه الإ�سالمي التابع للم�ؤمتر الإ�سالمي
يف جدة نظر يف هـذه الق�ضية ،و�أ�صدر قراره فيها ،واعترب حقوق امللكية الفكرية حقوق ًا �شرعية
تُراعى ُوتمى ،وال يجوز االعتداء عليها من ِقبل النا�س ،كما �أق ّر للم�ؤ ِّلف احلق الأدبي واحلق
املـايل ،وهذا موافق ملا ذهب �إليه القانون.5
3.3درا�سة بعنوان «احلماية القانونية حلق امل�ؤلف يف فل�سطني» ،6تناولت احلماية القانونية
لقانون حق الطبع والت�أليف ال�صادر �سنة  1911واملطبق يف فل�سطني مبوجب مر�سوم �سنة .1924
هدفت الدرا�سة �إلى الت�أكيد على احلماية املدنية حلق امل�ؤلف يف فل�سطني « يف ظل اعتقاد �شائع
مفاده عدم وجود قانون خمت�ص مطبق بحق امل�ؤلف يف فل�سطني� ،أو عدم فعالية هذا القانون
وجدواه ،لكونه قانونا قدميا» .وات�ضح من الدرا�سة «�أن قانون  1911ي�ضع معيارا عاما للتداول
2
3

مت الو�صول �إلى هذه النتيجة من خالل املقابالت التي متت مع موظفي وزارة الثقافة واالقت�صاد.
يهاب �سمعان« ،نظرة تاريخية للملكية الفكرية يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية ،جامعة جورجيا للقانون.2003 ،

4

حممد ال�شل�ش« ،حقوق امللكية الفكرية بني الفقه والقانون» ،ن�شر جامعة القد�س املفتوحة.2006 ،

5
6

ملخ�ص مقت�ضب للدرا�سة وبت�صرف.
احلماية القانونية حلق امل�ؤلف يف فل�سطني :درا�سة مقارنة ،زينب �سلفيتي ،جامعة النحاج الوطنية.2012 ،

http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=stu_llm

www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchsPages/mohammadShalash/
inteuchualProperty.pdf

www.scholar.najah.edu/sites/default/files/all- thesis/zynb_slfy.pdf
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العادل ال يح�صرها �ضمن ن�ص مقيد كالت�شريعات العربية .و�أن قانون « 1911ن�ص على الإيداع
ومل يجعل احلماية القانونية مرهونة به مت�أثرا بذلك يف اتفاقية برن»� ،أما بخ�صو�ص احلماية
َعد على حق الطبع والت�أليف املحفوظ فيحق ل�صاحب
املدنية فقد ت�ضمن ن�صا خا�ص ًا �إذا وقع ت ٍ
احلق املذكور �أن يلج�أ الى كل طرق املقا�ضاة التي يخوله �أو قد يخوله �إياها القانون فيما يتعلق
بالتعدي على ذلك احلق» .7ووفقا للدرا�سة فان هناك حماية متنحها القوانني �سواء �أكان قانون
حق الطبع والت�أليف �أو قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية .واو�صت بدرا�سة معمقة لقانون
حق امل�ؤلف قبل املطالبة ب�إ�صدار �أي قانون جديد ،خا�صة و�أن ثمة توجها لإ�صدار قانون جديد.
واعتربت �أن قانون  1911متطور قيا�س ًا ل�سنة �إ�صداره ،ومن املمكن �إ�ضافة مواد معينة ،كما �أن
اجتهاد املحاكم الربيطانية يعترب متقدم ًا وي�ضع معايري مرنة وذو �صياغة جيدة .كما او�صت
«بالإبقاء على هذا القانون فهو يوحد �شقي الوطن يف ال�ضفة الغربية وغزة».
4.4مقال بعنوان «الأهمية االقت�صادية للملكية الفكرية ودور امل�ؤ�س�سات امل�صرفية
يف متويلها» ، 8حتدث يف فقرة منه عن فل�سطني ،وبان ال�سلطة الفل�سطينية تنبهت للتوجهات
الدولية حديث ًا يف مو�ضوع امللكية الفكرية ،وبد�أت وزارة االقت�صاد الوطني ببع�ض حمالت التوعية
الب�سيطة يف هذا امل�ضمار بهدف ن�شر التوعية ب�أهمية احلقوق الفكرية� ،إ ّال �أن املبدعني واملبتكرين
ما زالوا يفتقدون للدعم الذي يحتاجون �إليه .وا�ضاف املقال انه «يجب ان تبني يف فل�سطني
�سيا�سات و�صياغة ت�شريعات خللق ولتعزيز دور تلك احلقوق يف بناء �أ�س�س وقواعد متينة القت�صاد
م�ستقبلي يقوم على الفكر والإبداع املحلي ،واملبتكرات الذاتية الفل�سطينية ودعم �أ�صحابها،
لتقوية االقت�صاد الداخلي بهم» .واعترب املقال ان تلك ال�سيا�سات والت�شريعات تعزز دور فل�سطني
باعتبارها دولة مراقب يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية « الويبو».
5.5تقرير حول «منظمة التجارة العاملية والواقع الفل�سطيني» - 9حتدث هذا التقرير عن
اتفاقيات حترير التجارة الدولية واالقليمية التي �ساهمت يف الفرتة االخرية يف زيادة درجة
الرتابط بني دول العامل ،والى تعاظم كبري يف حجم التدفقات ال�سلعية بني الدول .وتناول التقرير
يف جانب منه مو�ضوع امللكية الفكرية يف فل�سطني واعترب «�أن القوانني املعمول بها حاليا ال تلبي
الغر�ض املطلوب وذلك نظرا للتطور الهائل يف جمال ال�صناعة والتجارة والثورة التكنولوجية،
وكذلك فانها ال ت�شتمل على �أحكام الت�سجيل وحماية العديد من امللكيات التي ظهرت حديثا ومت
درا�ستها من قبل املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومت توقيع اتفاقيات دولية ب�شانها» .وقال الكاتب
7
8

املرجع ال�سايق� ،ص .166
االهمية االقت�صادية للملكية الفكرية ودور امل�ؤ�س�سات امل�صرفية يف متويلها ،مقال ،د .ر�شا حماد ،املبادرة الفل�سطينية لتعميق
احلوار العاملي والدميوقراطية.2013 ،

9

عزمي عبد الرحمن وعبد اهلل دراغمة« ،منظمة التجارة العاملية والواقع الفل�سطيني» ،وزارة االقت�صاد الوطني ،دائرة
الدرا�سات ال�سيا�سية االقت�صادية.2003 ،

www.miftah.org/arabic/Display.cfm?Docid=14348&categoryid=2

www.mne.gov.ps/MineModutes/studies/Wto.pdf
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«ان م�سودة م�شروع قانون حماية امللكية الفكرية التي مت �إعدادها قد اخذت بعني االعتبار جميع
اجلوانب املتعلقة بامللكية الفكرية و�شملت امل�ؤ�شرات اجلغرافية والدوئر املتكاملة واال�صناف
النباتية واحلماية من املناف�سة غري امل�شروعة وغريها ،وذلك حتى توافق الت�شريعات الدولية
واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املت�صلة بالتجارة واتفاق منظمة التجارة العاملية».
6.6مقال حتت عنوان «امللكية الفكرية يف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية» -10حتدث
هذا املقال عن املوارد الوراثية التي يع ّرفها الكاتب على انها «اال�صول املرتبطة باملعارف التقليدية
واملمار�سات املحلية التي حتيط ب�أي نبات �أو حيوان �أو كائن جمهري له خ�صائ�ص معينة والتي
تراكمت عرب ال�سنني وتناقلت عرب �أجيال عديدة لت�صبح عالمة مميزة ملجتمع ما»� .أما املعارف
التقليدية فهو الفلكلور والتعبري ال�شعبي بكل �صوره .وحتدث عن �أهميتهما اال �أنه حتدث باجلزء
االخري عن الو�ضع يف فل�سطني و�أنه ال قوانني منظمة له ،وما يربر �ضرورة وجودها يف فل�سطني وجود
العديد من النباتات الربية واالزهار واالع�شاب الطبية باال�ضافة لعدد من الطيور واحليوانات
الربية التي ت�شتهر بها ،الى جانب العديد من املمار�سات واملعارف التقليدية واالدوات الفلوكرية
التي �شكلت جزء ًا من الهوية الوطنية لل�شعب الفل�سطيني ومن مرياثه احل�ضاري .و�أو�ضح �أن ما
يزيد من �ضرورة حمايتها هو �سرقة االحتالل اال�سرائيلي لها.
7.7مقال بعنوان «امللكية الفكرية وحقوق الغري»� .11أ�شار �إلى �أن �إ�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة يف التعليم زاد اجلدل الدائر حول امللكية الفكرية وحقوق الآخرين ،و�أدى انت�شار
ا�ستخدام احلا�سوب وال�شبكة العاملية من قبل امل�ؤ�س�سات التعليمية �إلى ظهور العديد من الأ�سئلة
التي طرحت نف�سها والتي تعنى بتحديد اجلهة التي لها �أحقية امتالك املادة التعليمية ب�أ�شكالها
اجلديدة .وا�شار املقال الى �أن امليزات التي حتظى بها ال�شبكة العنكبوتية واملتمثلة ب�سهولة
اال�ستخدام و�سهولة الو�صول� إلى املعلومات جعلت �إمكانية و�صول الآخرين لها ال يتطلب منهم
جهد ًا كبري ًا مما ي�ساعد يف تعري�ض هذه املعلومات ل�سوء اال�ستخدام وعدم االلتزام بال�ضوابط
التي و�ضعها �أ�صحاب املوقع الذي يت�ضمن هذه املعلومات .وقال الكتاب «من ال�سهل ن�سخ امللفات
املوجودة يف مواقع ال�شبكة �سواء كانت ن�صو�صا �أو �صورا �أو فيديو �أو �صوت ب�سهولة وو�ضعها يف
حا�سب امل�ستخدم .لذلك فمن الواجب على امل�ؤ�س�سات التعليمية توفري الوعي للم�ستخدمني من
معلمني وطلبة فيما يتعلق باحلفاظ على حقوق الآخرين والإلتزام بال�ضوابط والإر�شادات التي
توفرها املواقع حول طريقة اال�ستخدام واحلقوق والواجبات التي يجب على ه�ؤالء امل�ستخدمني
مراعاتها» .و�أكد املقال على «�أن حرمان املبدع من �إ�ستثمار �إبداعه ،يثبطه ويجعله عاجز ًا عن
متابعة �إبداعه� إذا كان يعرف �أن القرا�صنة يقفون له باملر�صاد ،وان عدم توفر املناخ املالئم
للمواهب والكفاءات والقدرات الفكرية يجعلها تهاجر باحثة عن متنف�س لها يف جو ت�ستمتع فيه
بعبق احلرية واحلماية واالحرتام».
www.abedelghni.blogpost.com/2013/05/blog_post_12html

 - 11امللكية الفكرية وحقوق الغري ،مقال ،د.على زهدي �شقور ،جامعة النجاح.
www.staf.najah.edu/Zuhdi4/general-article
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ثاني ًا :م�شكلة الدرا�سة:

�س�ؤال االنطالق الذي �إرتكزت عليه الدرا�سة يتمحور حول مدى الوعي ب�أهمية امللكية الفكرية يف
املجتمع الفل�سطيني ،وما هي ال�ضوابط القانونية الفل�سطينية املُعززة لها؟ وكيف ميكن الربط بني
حماية امللكية الفكرية وحرية الر�أي والتعبري؟ قادتنا هذه الأ�سئلة �إلى نقا�شات متفرعة عن مو�ضوع
البحث والتي يجب �أن يتم ح�صرها ب�شكل مكثف يف م�شكلة رئي�سية ت�سعى الدرا�سة للإجابة عليها.
فمراجعة الأدبيات مكنتنا من فهم الإطار العام الذي متت مناق�شة مو�ضوع امللكية الفكرية يف فل�سطني
فيه والذي تركز حول اجلوانب القانونية امل� ِؤطرة لها.
بنا ًء على ذلك �أ�صبح لدينا قناعة ب�ضرورة البحث يف �أثر غياب احلماية القانونية للمكلية الفكرية
االدبية وال�صناعية يف فل�سطني على حرية الر�أي والتعبري ،ب�إعتبار �أن القوانني الناظمة لها هي
ال�ضمانة الفعلية حلماية الإبداع الفردي وامل�ؤ�س�ساتي الذي ي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف التنمية ال�شاملة
للمجتمع الفل�سطيني ،وهذا ما حدد لنا اال�شكالية املركزية التي �ستجيب عنها الدرا�سة وهي كالتايل:
�إىل �أي مدى ت�ؤثر حماية امللكية الفكرية على حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني؟
ويتفرع من هذه اال�شكالية الأ�سئلة التالية :هل توجد قوانني وت�شريعات حلماية امللكية
الفكرية يف فل�سطني؟ اىل �أي مدى ي�ؤثر غياب قوانني امللكية الفكرية يف فل�سطني على
حجم االنتاج الثقايف واالدبي والفكري والعلمي ونوعيته؟ كيف تتعامل م�ؤ�س�سات و�أذرع
العدالة واملحاكم والنيابة العامة مع الق�ضايا املتعلقة بامللكية الفكرية؟
�إلى جانب ذلك ت�سلط الدرا�سة ال�ضوء على �أهمية �إقرار قانون للملكية الفكرية يف فل�سطني �إ�سو ًة
بباقي دول العامل بحيث تكفل حقوق املبدعني واملفكرين وامل�ؤلفني ومبا يتطابق مع القانون اال�سا�سي
الفل�سطيني الذي يعرتف بحقوق االن�سان اال�سا�سية اال�سا�سية واحلريات العامة واملكفولة يف االتفاقيات
الدولية التي وقعت عليها دولة فل�سطني.

ثالث ًا :مفاهيم الدرا�سة:

تعبرت املفاهيم هي الأدوات التحليلية التي يعتمد عليها الباحث يف التحليل ،وحددنا مفهومني �إثنني
مركزيني  ،مدركني �أهمية التعمق يف �صياغة مفاهيم �أخرى من خالل درا�سات قادمة.
 -1امللكية الفكرية :وهي ح�سب تعريفات املنظمة العاملية للملكية الفكرية جمموعة احلقوق التي
حتمي الإنتاج الفكري واالبداعي االن�ساين .وتنق�سم الى احلقوق ال�صناعية وت�شمل  :براءات االخرتاع،
العالمات التجارية ،الر�سوم ،النماذج ال�صناعية والدوائر االلكرتونية املتكاملة ،وامل�ؤ�شرات اجلغرافية
والتنوع النباتي ،واحلقوق الأدبية  :حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة واملعارف التقليدية.12
وهي جمموعة احلقوق التي حتمي الإنتاج الفكري واالبداعي االن�ساين ،وت�سمح للمبدع من الإ�ستفادة
- 12

/www.wipo.int/about-ip/ar
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من م�صنفه وا�ستثماره ،دون �أن يعني ذلك احكتاره الفكر عن الأخرين بل العك�س ،حيث وردت هذه
احلقوق يف املادة  27من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 13الذي ين�ص على «�أن لكل فرد احلق يف �أن
ي�شرتك ا�شرتاك ًا حر ًا يف حياة املجتمع الثقايف ويف اال�ستمتاع بالفنون وامل�ساهمة يف التقدم العلمي
واال�ستفادة من نتائجه .وان لكل فرد احلق يف حماية امل�صالح الأدبية واملادية املرتتبة على �إنتاجه
العلمي �أو الأدبي �أو الفني».

 -2.1انواع امللكية الفكرية:
ميكن تق�سيم امللكية الفكرية �إلى ق�سمني رئي�سني وهما :امللكية ال�صناعية ( وت�شمل براءات الإخـرتاع
والعالمات التجارية والت�صاميم والنماذج ال�صناعية والبيانات اجلغرافية) والق�سم الثاين هو امللكية
الفنيـ ــة والأدبية ،التي ت�ضم امل�صنفات الأدبية والفنية كالروايات والق�صائد وامل�سرحيات والأفالم
والأحلان املو�سيقية والر�سوم واللوحات وال�صور ال�شم�سية والتماثيل والت�صميمات الهند�سية.
14

-1.3حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
حق امل�ؤلف م�صطلح قانوين ي�صف احلقوق املمنوحة للمبدعني فيما يخ�ص م�صنفاتهم الأدبية والفنية.
ويغطي حق امل�ؤلف م�صنفات وا�سعة ،من الكتب واملو�سيقى واللوحات الزيتية واملنحوتات والأفالم �إلى
الربامج احلا�سوبية وقواعد البيانات والإعالنات واخلرائط اجلغرافية والر�سوم التقنية.15
و�سعى قانون حق امل�ؤلف الى املوازنة بني م�صالح مبدعي امل�صنف وم�صلحة اجلمهور يف النفاذ ب�أكرب
قدر ممكن �إلى تلك امل�صنفات ،كما اعرتف القانون بوجود حقوق ا�ضافية �أخرى ُي�شار اليها باحلقوق
املجاورة ،وت�شمل حقوق الفنانني يف �أداء �أعمالهم الفنية ،وحقوق منتجي الت�سجيالت ال�صوتية يف
ت�سجيالتهم املو�سيقية ،وحقوق املذيعني يف براجمهم االذاعية والتلفزيونية .يف �أعقاب الثورة
التكنولوجية ،مل يعد قانون حقوق امل�ؤلف معني ًا بحماية الكتب واالفالم وال�شعر فقط ،بل �أي�ضا بحماية
قواعد البيانات ،واالعالنات ،وبرجميات احلا�سوب.16
-1.4الرباءات
البت يف طريقة
الرباءة حق �إ�ستئثاري مينح نظري �إخرتاع .وب�شكل عام ،تكفل الرباءة ملالكها حق ّ
– �أو �إمكانية – ا�ستخدام الغري لالخرتاع ،ومقابل هذا احلق يتيح مالك الرباءة للجمهور املعلومات
ت�شجع الرباءات تط ّور
التقنية اخلا�صة باالخرتاع يف وثيقة الرباءة املن�شورة ،فمن خالل مكاف�أة الأفكار ّ
الإبداعات والتكنولوجيات اجلديدة يف كل املجاالت .ينطبق قانون الرباءات على جماالت ال ُت�صى
مبا فيها الأدوية والكيمياء والبيوتكنولوجيا وامليكانيكا والكهرباء وااللكرتونيات وااللعاب والدمى.17
13
14
15
16
17
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-1.5العالمات التجارية
العالمات التجارية هي ا�شارة متيز �سلع �أو خدمات �شركة عن �سلع �أو خدمات �سائر ال�شركاتُ ،وتمى
العالمات التجارية بقوانني امللكية الفكرية.18
-1.6الت�صاميم ال�صناعي
الت�صميم ال�صناعي هو املظهر الزخريف �أو اجلمايل لقطعة ما .ومن املمكن �أن يت�ألف الت�صميم من
عنا�صر ثالثية االبعاد ،مثل �شكل القطعة �أو �سطحها� ،أو من عنا�صر ثنائية االبعاد ،مثل الر�سوم �أو
اخلطوط او االلوان. 19
-1.7البيانات اجلغرافية
البيانات اجلغرافية وت�سميات املن�ش�أ �إ�شارات تو�ضع على ال�سلع ذات املن�ش�أ اجلغرايف املحدد و�صفات
�أو �شهرة �أو خ�صائ�ص ميكن ن�سبتها �أ�سا�س ًا �إلى ذلك املن�ش�أ ،ومن امل�ألوف �أن ي�ضم البيان اجلغرايف
ا�سم مكان من�ش�أ ال�سلع.20
 .2حرية الر�أي والتعبري:
هو حق �أ�سا�سي مكفول يف ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان ،وجاء بداية يف الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان الذي يعترب املثال الأعلى امل�شرتك الذي ينبغي �أن تبلغه ال�شعوب ،وقد �أكدت املادة رقم  19منه
على �أن «لكل �شخ�ص حق التمتع بحرية الر�أي و التعبري ،وي�شمل هذا احلق حريته يف
�إعتناق الآراء دون م�ضايقته ،ويف التما�س الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل الآخرين،
21
ب�أية و�سيلة ودومنا �إعتبار للحدود».
بالإ�ضافة الى املادة رقم  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي �أكدت يف البند
الأول و الثاين على �أن «لكل �إن�سان حق يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة ولكل �إن�سان حق يف
حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حريته يف �إلتما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار
وتلقيها و نقلها �إىل �آخرين دومنا �إعتبار للحدود� ،سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو يف
22
قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها».
بالإ�ضافة �إلى العديد من املواثيق الدولية الأخرى التي �أكدت على �أهمية حرية الر�أي والتعبري كحق
�أ�سا�سي مكفول� ،إنطالق ًا من كونها حجر الأ�سا�س يف قاعدة احلقوق واحلريات فهي مبثابة املعيار
املحدد ملدى تطبيق الدميقراطية يف جمتمع ما.
18
 19املرجع ال�سابق
 20املرجع ال�سابق
)UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III 21
UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 22
/www.wipo.int/about-ip/ar

1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171
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كما �أكدت املادة ( )27من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان من جهة �أخرى يف البند الثاين منها على
�أهمية احلماية لأي �إنتاج علمي �أدبي �أو �سواه « لكل �شخ�ص حق يف حماية امل�صالح املعنوية واملادية
23
املرتتبة على �أي �إنتاج علمي �أو �أدبي �أو فني من �صنعه».
ي�ؤكد نايجل وربريتن من خالل كتابه حرية التعبري ،ب�إرتباط حرية التعبري بحرية الكالم التي تت�ضمن
�ضرورة حماية الكالم ب�شكل عام �سواء الكالم الذي ترغب او الذي ال ترغب يف .ذات احلماية
التي توفرها للكالم املرغوب �سماعه ،فحماية املعلومات والكالم هي �أ�سا�س التعاطي مع احلريات
مب�صداقية و�شفافية ومبعيار حمدد بل و�أ�سا�سي يف العملية الدميقراطية ،وكحق �أ�سا�سي من حقوق
االن�سان وهي رمز للمجتمع املتح�ضر واملت�سامح .24ويجب �أن حتظى هذه احلرية باحلماية ،25وبقيود
ت�ضبطها.26

رابع ًا :منهجية الدرا�سة:

ُخ�ضع هذه الدرا�سة مو�ضوع «احلماية الفكرية» للتحليل والتمحي�ص من خالل املنهج ال�سببي ،الذي
ت ِ
يعتمد على فهم التتابع ال�سببي (ال�سبب – النتيجة) ،ولذلك ت�ستخدم الدرا�سة املنهج الو�صفي ملو�ضوع
البحث ،ومن ثم تقدم الأدلة وامل�ؤ�شرات على �أ�سباب �ضعف احلماية الفكرية ،ونتائج ذلك على حرية
الر�أي والتعبري.
واعتمدت على تقنيات بحث حمددة ،حيث مت �إ�ستخدام املقابلة املعمقة ،واملالحظة ،واملجموعة
الب�ؤرية ،كما �أ�ستخدم العينة الق�صدية لأن القطاع امل�ستهدف وا�سع جد ًا ،حيث مت �إجراء  40مقابلة
موزعة كالتايل:
اجلهة   

العدد

1

وزارة الثقافة :وحدة امللكية الفكرية ودائرة الآداب والن�شر واملكتبات

3

2

وزارة االقت�صاد :وحدة امللكية الفكرية

3

3

وزارة االعالم

1

4

النيابة العامة :وكالء نيابة

5

5

نقابة املحامني� :أع�ضاء هيئة عامة

2

23
 - 24حرية التعبري  :مقدمة ق�صرية جدا ،نايجل ووربريتن ،ترجمة زينب �سيد ،م�ؤ�س�سة هنداوي للتعليم والثقافة ،الطبعة االولى،
� ،2013صفحة .9
 25املرجع ال�سابق �صفحة .10
 26املرجع ال�سابق �صفحة .15
)UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III
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6

حماميني

2

7

�أ�ساتذة قانون يف جامعة بريزيت

3

8

�أ�صحاب دور ن�شر

2

9

�صحفيني

6

10

كتاب فل�سطينيني

3

11

�شعراء

3

12

روائي

1

13

فنانني ت�شكيليني

3

14

خمرجني

2

15

�صاحب عالمة جتارية

1

املجموع

40

 وجتدر اال�شارة الى �أن املقابالت �سالفة الذكر �شملت ا�شخا�صا من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،علم ًا �أن املقابالت التي متت مع ا�شخا�ص من غزة اجريت عرب الهاتف وكانت مع� :إعالميني �إثنني
باح َثني ،و�صاحب دار ن�شر ،وكاتبني ،وخمرجة،
وروائي .كما مت عقد جمموعة ب�ؤرية مكونة من ِ
وعامل يف تلفزيون حملي ،و�صحفي.

15

الفصل الثاني:
نشأة وتطور الملكية الفكرية
يف هذه الدرا�سة نعر�ض �أوال ن�ش�أة امللكية الفكرية وتطورها ،ونتطرق للتجربة الربيطانية كنموذج للعامل
املتقدم ،وللتجربة املغربية كنموذج للدول العربية ،وذلك لال�ستفادة منها يف احلالة الفل�سطينية ،ثم
نعر�ض ت�شريعات وقوانني امللكية الفكرية ال�سارية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة و�أثرها على حرية
الر�أي والتعبري.

� -1أ�صول ون�ش�أة امللكية الفكرية

ت�شري الكثري من الأدبيات �إلى �أن مفهوم امللكية الفكرية لي�س مفهوم ًا جديد ًا .و ُيعتقد �أن نظام امللكية
الفكرية قد بد�أ �شمال �إيطاليا يف ع�صر النه�ضة ،ففي عام � 1474صدر قانون فى البندقية ينظم
حماية الإخرتاعات و�أتاح هذا القانون احلق �إلى «جون �سبري» ب�أن يكون �أول �شخ�ص يقوم بالطبع على
�آلة الطباعة ،وكان هذا احلق الأول والإ�ستئثاري يف طباعة الر�سائل يف مدينة البندقية عام .1496
وعرف ب�إ�سم «ت�شريع �آن» يف
فيما بعد مت ت�شريع قانون يف �إجنلرتا يتيح «حق امل�ؤلف» جلميع املبدعنيُ ،
العام  ،1710الحق ًا مت �سن قوانني ت�ضمن حقوق «امل�ؤلفني» يف دول �أخرى مثل فرن�سا من العام ()1791
27
والواليات املتحدة لعام (.)1790
نتيجة للثورة ال�صناعية الكربى يف القارة الأوروبية �أ�صبحت احلاجة ُم ّلحة لوجود �إتفاقية دولية تعمل
على حماية املخرتعني وامل�صنعني ،ففي عام � 1873أدى رف�ض بع�ض املخرتعني عر�ض �إخرتاعاتهم يف
معر�ض فيينا ،خوف ًا من �سرقة �أفكارهم وت�صنيعها واملتاجرة بها� ،إلى �صدور «�إتفاقية باري�س» حلماية
امللكية ال�صناعية يف عام  ،1883و�أ�صبحت هذه االتفاقية �أول اتفاقية دولية متنح براءات االخرتاع.
ويف عام  1884دخلت �إتفاقية باري�س حيز التنفيذ ،بعدد �أع�ضاء بلغ حينها  14دولة ،ومت �إن�شاء مكتب
28
دويل ي�ضطلع باملهام الإدارية ،مثل تنظيم �إجتماعات الدول الأع�ضاء.
ثم توالت الإتفاقيات الدولية املماثلة ففي عام � 1886صدرت �إتفاقية برن حلماية امل�صنفات الأدبية
والفنية ،التي كان الهدف منها �أن توفر الدول الأع�ضاء حماية دولية للحق يف حماية الأعمال الإبتكارية،
29
وتلقي �أموال مقابل ا�ستعمالها.
ومن الأمثلة على هذه الأعمال :الروايات ،الق�ص�ص الق�صرية ،ال�شعر ،امل�سرحيات ،الأغاين ،الأوبرا،
27

ملخ�صات لعدد من الدرا�سات التي طرحت مو�ضوع امللكية الفكرية .انظر اي�ضا www.wipo.int/about -wipo/ar/
history.html

 28اجلمعية الدولية للمرتجمني واللغويني العرب ،حما�ضرة ،حقوق امللكية الفكرية ،امين ال�سباعي
www.wata.cc/fourms/showhread.pdp?21812

 29املرجع ال�سابق.
17

امل�سرحيات املو�سيقية ،النوتات ،الر�سوم ،اللوحات� ،أعمال النحت والأعمال املعمارية.
وك�إتفاقية باري�س متاما ،فقد مت مبقت�ضى �إتفاقية برن �إن�شاء مكتب دويل لي�ضطلع بتنفيذ املهام
الإدارية ،ويف عام 1893؛ احتد هذان املكتبان لت�شكيل منظمة دولية �سميت بـ»املكاتب الدولية املتحدة
حلماية امللكية الفكرية» – منظمة البريبي -املعروفة باخت�صارها باللغة الفرن�سية « .»BIRPIوهي
30
منظمة �صغرية ،مقرها مدينة برن ب�سوي�سرا.
ومع تزايد �أهمية امللكية الفكرية؛ تغري هيكل و�شكل «منظمة البريبي»؛ حيث انتقلت عام  1960من
مدينة برن �إلى مدينة جنيف؛ لتكون �أقرب من منظمة الأمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية
الأخرى يف هذه املدينة.
ويف عام  1967تغريت منظمة البريبي لت�صبح منظمة الـ «ويبو» ،يف �أعقاب دخول �إتفاقية ت�أ�سي�س
املنظمة العاملية للملكية الفكرية حيز التنفيذ ،ويف عام 1974؛ �أ�صبحت الـ «ويبو» وكالة متخ�ص�صة
يف منظومة الأمم املتحدة ،مكلفة ب�إدارة �ش�ؤون امللكية الفكرية املُعرتف بها من قبل الدول الأع�ضاء
31
بالأمم املتحدة.
وو�سعت الـ «ويبو» من دورها؛ وحاولت وعلى نطاق �أو�سع تو�ضيح �أهمية حقوق امللكية الفكرية يف
�إدارة التجارة ذات الطابع العاملي ،من خالل دخولها يف �إتفاق تعاون مع منظمة التجارة العاملية.
و�إ�ستمر عمل املنظمة يف ت�شجيع الإبداع من خالل حماية �أعمال العقل ،ليت�سع نطاق احلماية واخلدمات
32
التي تقدمها.
البد �أي�ض ًا من الإ�شارة �إلى �أن الـ «ويبو» تدير  26معاهدة بالتعاون مع منظمات دولية �أخرى ،وتنفذ
33
برنامج عمل متنوع من خالل الدول الأع�ضاء بها ،كما وت�سعى من خالل �أمانتها �إلى:
 تن�سيق الت�شريعات والإجراءات القومية اخلا�صة بامللكية الفكرية.
 تقدمي اخلدمات لأ�صحاب الطلبات الدولية املتقدمني للح�صول على حقوق امللكية ال�صناعية.
 تبادل املعلومات ب�ش�أن امللكية الفكرية.
 تقدمي امل�ساعدة القانونية والتقنية للبلدان النامية وغريها من البلدان.
 تي�سري ت�سوية املنازعات ب�ش�أن امللكية الفكرية اخلا�صة.
 تنظيم تكنولوجيا املعلومات ك�أداة لتخزين املعلومات القيمة اخلا�صة بامللكية الفكرية والنفاذ
�إليها وا�ستخدامها.
املرجع ال�سابق .وانظر اي�ضا www.wipo.int/about -wipo/ar/history.html

30
31
 32املرجع ال�سابق.
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من جهة �أخرى ال بد من الإ�شارة �إلى �أن عدد الدول الأع�ضاء يف املنظمة يبلغ  188دولة ع�ضو ًا ،ويتكون
هيكل املنظمة من( :الدول الأع�ضاء ،واجلمعية العامة ،وامل�ؤمتر ،وجلنة التن�سيق).
وتختلف املنظمة عن �سائر املنظمات الدولية احلكومية يف �أنها تتكفل بجزء كبري من متويلها ذاتيا؛
فحوايل  %85من نفقات املنظمة ،تعود من �إيرادات �أنظمة الت�سجيل؛ �أما الباقي؛ في�أتي من �إ�شرتاكات
34
الدول الأع�ضاء ،ومن مبيعات من�شورات املنظمة ،وللمنظمة بع�ض اال�ستثمارات.

� -1.1أهمية امللكية الفكرية:
لقد تزايد �إهتمام الدول بامللكية الفكرية ،حيث باتت تعمل على الإرتقاء بها وحمايتها ،كون مربراتها
لها �أ�سا�س �أخالقي ومنفعي .وتقوم املربرات الأخالقية على فكرة العدالة والإن�صاف ،اما املربرات
املنفعية فتقوم على احلاجة �إلى الو�صول �إلى احلد الأق�صى من الفوائد التي تعود على املجتمع عامة،
35
والتقليل �إلى احلد الأدنى من اخل�سائر التي قد حتدث نتيجة لعدم وجود حماية كافية.
وتتلخ�ص �أهميتها من خالل حمورين �أ�سا�سيني هما الأهمية الفكرية الثقافية والأهمية الإقت�صادية.
�أو ًال :الأهمية الفكرية الثقافية:
وتظهر من خالل النقاط التالية:
 يرمي نظام حماية امللكية الفكرية ،لإر�ساء توازن �سليم بني م�صالح املبتكرين وم�صالح اجلمهورالعام ،فمن جهة يكون هناك حق للمبتكر باملكاف�أة على جهده ،ال �سيما �أن جهد العقل الب�شري يوازي
اجلهد الع�ضلي ،ومن جهة �أخرى فانه يحق للنا�س الإنتفاع من املعلومة وحرية الو�صول اليها.
 حتفيز العقل الب�شري على الإبداع ،كما �ست�شكل حافزا للمبدعني واملبتكرين حلفظ حقوقهموت�شجيعهم على تقدمي املزيد.
 توفري �إطار م�ؤ�س�سي ي�شتمل على الإجراءات والتعليمات والنماذج اخلا�صة التي يتم �إتباعهاو�إ�ستخدامها للإف�صاح عن �أية حقوق للملكية الفكرية.
ثانيا :الأهمية الإقت�صادية:
 حماية حقوق املخرتعني من تعدي البع�ض على �إخرتاعاتهم دون احل�صول على �إذن م�سبق منهم. ال�سماح للمبدع �أو مالك براءة الإخرتاع �أو العالمة التجارية �أو امل�ؤلف بالإ�ستفادة من عمله و�إ�ستثماره. حماية املنتج من ال�سرقة والن�سخ والقر�صنة. املحافظة على ال�سالمة العامة وذلك ب�إخ�ضاع املنتجات للمحا�سبة القانونية يف حال وقوع �ضرر علىامل�ستخدم.
34
35
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 ت�شجيع ال�صناعات املحلية التي من �ش�أنها �أن ت�شجع وجتذب الإ�ستثمارات اخلارجية. حماية امل�ستهلك من الغ�ش والتقليد التجاري. مواجهة حتديات التجارة الإلكرتونية وحتديات جمتمع الإت�صاالت والإنرتنت.بناء على ما تقدم فقد مت تخ�صي�ص يوم عاملي للملكية الفكرية يف ال�ساد�س والع�شرين من �إبريل/
ني�سان من كل عام ،حتتفل فيه الدول الأع�ضاء لزيادة الوعي ب�أهمية امللكية الفكرية يف ت�شجيع الإبتكار
36
والإبداع.
وت�شري الدرا�سات �إلى وجود عالقة وا�ضحة بني حماية قانونية غري كافية للملكية الفكرية وبني �إرتفاع
املرخ�ص للملكية الفكرية يف دول معينة ،كما وي�ؤدي الإ�ستعمال غري ّ
م�ستوى الإ�ستعمال غري َّ
املرخ�ص
37
للملكية الفكرية �إلى حدوث خ�سائر يف املجالني :الإقت�صادي والإجتماعي.
ويلحق هذا ال�ضرر باملبدعني واملنتجني ،وذلك لعدم قدرتهم على منع �سرقة ملكيتهم الفكرية ،مما
�سيلحق ال�ضرر بكل قطاع الأعمال يف الدولة ويت�سبب بنق�ص يف احلوافز لإن�شاء �أعمال جتارية جديدة
�أو املحافظة على �سوق تناف�سي .كما �سينتع�ش التزييف والتعدي على احلقوق ،ولن ي�ستطيع املخرتعون
�أن ي�ستفيدوا من ثمار �أعمالهم وابتكاراتهم امل�سجلة؛ فمث ًال يجد الكتّاب �أن كتبهم يتم ن�سخها وبيعها
دمة
بدون �أن يح�صلوا على �أية عائدات ،واملو�سيقيون يجدون �أن �أ�شرطة ت�سجيالتهم و�أقرا�ص ًا ُم َ
حتتوي على �أغانيهم تُباع �أو تُعزف �أو تُغنى يف الأماكن العامة بدون �أن يح�صلوا على �أية ح�صة من
الأرباح ،وقد يجد �أ�صحاب العالمات التجارية التي متثل �أعمالهم التجارية ،انه يتم �إ�ستعمالها من ِق َبل
38
املناف�سني ،وبالتايل ف�أن عدم وجود حماية للملكية الفكرية ي�ؤدي الى خ�سائر مالية كبرية.
والدولة التي ال تتوفر لديها قوانني حتر�ص على حماية حقوق امللكية الفكرية ال ميكن لها �أن جتذب
الإ�ستثمارات الأجنبية ،فامل�ستثمرون الأجانب يحجمون عن الإ�ستثمار يف دول ال حتمي الإخرتاعات
والكتب واملو�سيقى والعالمات التجارية ب�صورة كافية ،كما �أن املنتجات املزيفة �أو املقلدة تكون �أقل
39
جودة ،مما ي�ؤثر على نوعية املادة املقدمة للم�ستهلك.
وي�ؤثر غياب حماية للملكية الفكرية ب�صورة �سلبية على امل�صالح الإجتماعية املختلفة ،فيمتنع املبدعون
واملبتكرون عن التجديد والإبداع عندما يرون �أن ثمار �إبداعهم تُ�ستغل من ق َبل الآخرين ،بدون �أن يكون
لديهم �إمكانية الإ�ستفادة القانونية واملادية منها ،كما ويقل �إهتمام �صاحب العالمة التجارية اجلديدة
باملحافظة على جودة منتجاته �أو خدماته �إذا مل تقم ال�سلطات التنفيذية مبعاجلة الإ�ستعمال التجاري
غري املرخ�ص لعالمته التجارية من ِقبل �أنا�س �آخرين.40
36
-http:/www.moc.pna.ps/ip _docs/DR_AMIR_KHOURY_b1>pdf 37
-http:/www.moc.pna.ps/ip _docs/DR_AMIR_KHOURY_b1>pdf 38
 39املرجع ال�سابق
www.wipo.int/edocs/mdocs/modcs/ar/iim_2/iim_2_2_annex1.doc p 2 40
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 -2جتربة اململكة املتحدة وحماية امللكية الفكرية

�إن التفاوت بني الدول يف التطورت الذي احرزته يف جمال حماية امللكية احلقوق الفكرية �أدى �إلى
تق�سيم الدول �إلى دول متقدمة ونامية ،بل �أ�صبح حتديد قوة الدولة يعتمد على مقدار ما متلكه من
حقوق امللكية الفكرية ،فاالختالف يف �إمتالك حقوق املللكية الفكرية بني الدول ترتب عليه تفاوت
�شديد يف درجة االنتاج وجودته ،وم�ستوى الدخل القومي ،وكذلك م�ستوى معي�شة الفرد .الأهمية
املتزايدة حلقوق امللكية الفكرية دفعت الدول يف �أنحاء العامل �إلى َ�سن القوانني املُنظمة لهذه احلقوق
حتى غدت من �أحدث فروع القانون ،كما تكفل حقوق امللكية الفكرية للمبدع (مالك الرباءة ،العالمة
التجارية  ،حق امل�ؤلف) .41وتعترب اململكة املتحدة من الدول املتقدمة بل انها حتتل ال�صدارة يف �سن
وتطبيق القوانني املتعلقة بحماية امللكية الفكرية وقطعت �شوط ًا متميز ًا يف هذا املجال.
ُ�سجل َوتنح حقوق
لدى اململكة املتحدة مكتب «اململكة املتحدة للملكية الفكرية» وهو الوكالة التي ت ِّ
امللكية الفكرية اخلا�صة برباءات االخرتاع والر�سوم والنماذج ال�صناعية والعالمات التجارية يف
اململكة املتحدة .وي�ضطلع املكتب �أي�ض ًا بدور ريادي يف جمال و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سات و�أطرها القانونية،
كما ويدير م�ستودع ًا مركزي ًا للمعلومات املتعلقة ب�إنفاذ قوانني امللكية الفكرية داخل اململكة املتحدة.42
وي�شري تقرير �صدر عن الـ «ويبو» عام  2014بعنوان «تقرير اململكة املتحدة ب�ش�أن جرائم امللكية الفكرية»،
لتحديث �سنوي يتناول التقدم املُحرز يف ظل ا�سرتاتيجية اململكة املتحدة جلرائم امللكية الفكرية ،حيث
حرز تقدم كبري يف �إعداد جمموعة من التدخالت ،والتعاون ،وتن�سيق املوارد على نطاق القطاعني
�أُ ِ
العام واخلا�ص للح ّد من انتهاك امللكية الفكرية على �شبكة الإنرتنت ،مع زيادة وعي امل�ستهلكني والنفاذ
�إلى املحتوى القانوين .وقد و�ضعت اململك ُة املتحدة نهج ًا �شام ًال للتعامل مع انتهاك امللكية الفكرية على
�شبكة الإنرتنت ،وهذا النهج ي�شمل التدخالت الطوعية والإدارية واملدنية واجلنائية التي �ساعدت على
و�ضع جمموعة �أكرث �شفافي ًة من القواعد واملبادئ التوجيهية لل�سلوك بخ�صو�ص التعدي على امللكية
الفكرية .و�أ�صحاب احلقوق و�سلطات الإنفاذ قادرون على ا�ستخدام كثري من الأ�ساليب املختلفة –
القانونية منها والطوعية – للت�صدي مل�شكلة انتهاك احلقوق على �شبكة الإنرتنت.43

 -2.1االطار الت�شريعي يف اململكة املتحدة
قانون حق امل�ؤلف يف اململكة املتحدة هو نف�سه قانون حق امل�ؤلف والر�سوم والنماذج ال�صناعية
حدد اجلرائم اجلنائية ،و ُيوفر ال�صحاب احلقوق و�سيلة حلماية حقوقهم
والرباءات لعام  ،1988وهو ُي ِ
من خالل رفع دعوى ق�ضائية �أمام املحكمة املدنية ،مبا يتما�شى مع الت�شريعات الأوروبية .ويعطي قانون
 41دليل حقوق امللكية الفكرية« ،معيار امل�صداقية والأخالقيات» .وحدة �ضمان اجلودة ،جامعة حلوان – م�صر� ،2010 ،ص.4
-http://www.helwan.edu.eg/pequality/adella/thinking.pdf

 42للمزيد �أنظرمكتب امللكية الفكرية يف بريطانيا على الرابط:
tions/intellectual-property-office

43

�https://www.gov.uk/government/organisa
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حماكم اململكة املتحدة حماية �أ�صحاب احلقوق،
حق امل�ؤلف والر�سوم والنماذج ال�صناعية والرباءات
َ
وت�ستطيع املحكمة �أن حتكم ب�أي اجراءات تراها �ضرورية ومنا�سبة حلماية حقوق امللكية الفكرية ،وهذا
ي�ساعد على �ضمان �أن الإجراء املتاح لأ�صحاب احلقوق ميكن �أن يتواكب مع التكنولوجيا ،ب�سبب ظهور
�أ�ساليب خمتلفة للحماية والتعدي.44
والقانون يحمي جرائم اخرى تتعلق بانتهاك حق امل�ؤلف ،منها اجلرائم الواردة يف قانون االحتيال ل�سنة
 ،2006وجرمية الت�آمر بغر�ض االحتيال الواردة يف القانون العام ( وهي اال�شرتاك عن عمد يف �صفقة
احتيالية – على �سبيل املثال :تنزيل مقطوعات مو�سيقية معروف �أنها قد ُح�صل عليها بطريقة غري
م�شروعة) .وجرائم امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة من اجلرائم التي ُيعترب مرتكبها ذا منط حياة
�إجرامي مبقت�ضى قانون عائدات اجلرمية ل�سنة  2002الذي ين�ص على م�صادرة عائدات اجلرمية �أو
ا�سرتدادها بدعوى مدنية.
وح�سب موقع الـ «ويبو» فقد �أع ّد املخت�صون عدد ًا من التدخالت الطوعية التي جرى مبوجبها التو�صل
�إلى اتفاقات بني جماعات �أ�صحاب احلقوق والقطاع ال�صناعي املعني بهدف زيادة �صعوبة �إنتهاك
احلقوق على �شبكة الإنرتنت .45وي�شمل هذا �صناعة الإعالن على �شبكة الإنرتنت ،حيث توفر حكومة
اململكة املتحدة القيادة من خالل مائدة م�ستديرة عادية لأ�صحاب امل�صلحة تنظر يف م�س�ألة انتهاك
حق امل�ؤلف على �شبكة الإنرتنت ،ونتيج ًة لهذا العمل ،ولإ�شراك جماعات �أ�صحاب احلقوق (مثل احتاد
مكافحة �سرقة حق امل�ؤلف ( ،)FACTوجمعية �صناعة املو�سيقى امل�سجلة الربيطانية ( ،)BPIتعمل
الهيئات التجارية وال�صناعية ،بالتعاون مع وكاالت الإعالن على �شبكة الإنرتنت ،على �إعداد عملية
ذاتية التنظيم �سوف تُق ِّلل �إلى حد بعيد من ظهور الإعالنات امل�شروعة على املواقع التي تنتهك امللكية
وتعريف للموقع الذي
فهم م�شرتك
ٍ
الفكرية ،وتكون ال�شرطة مبثابة “احلرا�س” بحيث ميكن تطوير ٍ
ُيعترب موقع ًا خمالف ًا .و�أف�ضت مناق�شات �أ�صحاب امل�صلحة �إلى �إجراء اتخذته حمركات البحث لتغيري
مدفوع ب�إ�شعارات �إزالة حق امل�ؤلف – بحيث تُخف�ض رتبة املواقع املخالفة يف نتائج البحث.46
وت�شجع حكومة اململكة املتحدة التدخالت التي تقودها ال�صناعة من �أجل زيادة �صعوبة ا�ستفادة
املجرمني من عائدات جرائم �شبكة الإنرتنت .وقد تعاونت ال�شرطة و ُمقدِّ مو خدمات الدفع و�أ�صحاب
احلقوق يف اململكة املتحدة لتحديد املواقع املُخالفة جنائي ًا و�إزالة و�سيلة الدفع من هذه املواقع
با�ستخدام لوائح مكافحة غ�سل الأموال.
ويت�ضمن قانون االقت�صاد الرقمي لعام � 2010أحكام ًا ملعاجلة انتهاك حق امل�ؤلف على الإنرتنت الناجت
عن التبادل غري امل�شروع للملفات بطريقة الند للند ،من خالل �إدخال نظام �إبالغ جماعي يهدف �إلى
تثقيف امل�ستهلكني ب�ش�أن حق امل�ؤلف وتغيري �سلوك امل�ستهلكني .وتلتزم احلكومة بتطبيق هذه الأحكام.47
�	44أنظر التقرير اخلتامي للجنة حقوق امللكية الفكرية ،لندن .2003 ،املوقع/http://www.iprcommission.org :

 45املرجع ال�سابق ،بت�صرف
 46املرجع ال�سابق ،بت�صرف.
 47نف�س املرجع ال�سابق http://www.iprcommission.org ،
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وا�ستُخدمت الأحكام الت�شريعية ،يف ال�سنوات الأخرية ،للحيلولة دون النفاذ �إلى املواقع الإلكرتونية
التي تنتهك احلقوق انتهاك ًا �صارخ ًا ،في�سمح الق�سم  97Aمن قانون حق امل�ؤلف والر�سوم والنماذج
ال�صناعية والرباءات ب�أن تُ�صدر املحكم ُة العليا �أمر ًا زجري ًا �ضد ُمقدِّ م خدم ٍة ،عندما يكون على علم
ب�أنَّ �شخ�ص ًا �آخر ينتهك حق امل�ؤلف با�ستخدام اخلدمة املُق َّدمة.48
وح�سب املادة  )3( 8من التوجيه  EC/29/2001لعام  2001ال�صادر عن الربملان الأوروبي واملجل�س
الأوروبي ب�ش�أن تن�سيق بع�ض جوانب حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع املعلومات ،والذي ي�ؤكد �أن
«الدول الأع�ضاء تكفل �أن يكون يف مقدور �أ�صحاب احلقوق �أن يتقدموا بطلب ال�ست�صدار �أمر ق�ضائي
زجري �ضد الو�سطاء الذين ي�ستخدمون طرفا �آخر يف خدماتهم للتعدي على حق امل�ؤلف �أو احلقوق
املجاورة».49
ويف حماولة لتطوير �آليات حلماية امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة ،قدم مكتب امللكية الفكرية يف عام
 2013متويال قدره  2,56مليون جنيه �إ�سرتليني على مدار �سنتني ل�شرطة مدينة لندن من �أجل �إن�شاء
“وحدة �شرطة جرائم امللكية الفكرية” و�إدارتها ،وهي �إحدى وحدات �إنفاذ القانون امل�ستقلة يف عملها،
وهي خم�ص�صة للت�صدي جلرائم امللكية الفكرية اخلطرية واملنظمة (التقليد والقر�صنة) التي ت�ضر
بال�سلع املادية والرقمية (با�ستثناء ال�سلع ال�صيدالنية) .وان�صب تركيز هذه الوحدة على اجلرائم التي
ترتكب با�ستخدام �أي من�صة �إلكرتونية ،وقد بد�أت الوحدة عملها يف � 12سبتمرب  ،2013وبحلول نهاية
عام  2013بلغ �إجمايل عدد من �ألقت القب�ض عليهم � 13شخ�ص ًا الرتكابهم جمموعة منوعة من جرائم
50
امللكية الفكرية
ويرتبط عمل هذه الوحدة مع ال�صناعة ،واحلكومة ،و�أجهزة �إنفاذ القانون ،وجمموعة من ال�سلطات
العامة ،وتعمل على تركيز وتن�سيق املوارد الالزمة للتعامل مع اجلرائم اخلطرية املتعلقة بامللكية
الفكرية على �شبكة الإنرتنت .وهذا التكامل يف مكافحة جرائم امللكية الفكرية ادى الى حت�سينات
كبرية يف الت�صدي للقر�صنة والتقليد .وحافظت هذه الوحدة – وهي الأولى من نوعها يف العامل – على
ريادة اململكة املتحدة يف جمال �إنفاذ حقوق امللكية الفكرية.51
وح�سب قانون املالحقة الق�ضائية للجرائم ل�سنة  1985فانه ي�سمح لل�صناعة ب�إقامة دعاوى خا�صة،
وقد ظهر ذلك يف الدعوى التي �أقامها احتاد مكافحة �سرقة حق امل�ؤلف (� )FACTضد �أنطون فيكرمن
عام  ،2012الذي �أن�ش�أ و�أدار �أحد �أ�شهر املواقع الإلكرتونية التي تنتهك حق امل�ؤلف يف العامل ،وهو
موقع  .surfthechannelوقد ثبتت �إدانة فيكرمن بتهمة الت�آمر بغر�ض االحتيال عن طريق ت�سهيل
48
49
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التعدي على حق امل�ؤلف ،وحكم عليه بال�سجن ملدة �أربع �سنوات .52وتق ّيد احلكومة الربيطانية �أي�ض ًا
ا�ستخدام نطاق اململكة املتحدة ،وفح�صت ال�شرطة جمموعة من املواقع الإلكرتونية املخالفة جنائيا،
م�سجل مواقع  ukالإجراءات الالزمة حلذف ت�سجيل املوقع ،والعمل اي�ضا مع م�سجلي النطاقات
واتخذ ّ
الأجنبية.53
ومن �أجل و�ضع حلول مل�شكلة التعدي على امللكية الفكرية اولت اململكة املتحدة اهتمامها بامل�ستهلكني،
وقدم مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية للهيئ َة الربيطانية لتنظيم االت�صاالت ( )Ofcomمتويال
يف الفرتة ما بني مايو  2012ومايو  ،2013من �أجل جمع معلومات لزيادة فهم �سلوك امل�ستهلكني
ومواقفهم جتاه النفاذ امل�شروع وغري امل�شروع �إلى املواد املحمية بحق امل�ؤلف با�ستخدام �شبكة
الإنرتنت.54
ويت�ضح من التقرير الذي ن�شره موقع الـ “ويبو” على وجود طلب ملح على النفاذ �إلى املواد املحمية
بحق امل�ؤلف على �شبكة االنرتنت ،وت�شري املعطيات الى �إن �أكرث من ن�صف ( )%58م�ستخدمي �شبكة
الإنرتنت يقومون بتنزيل �أو بث عن�صر واحد على الأقل من املحتوى املحمي بحق امل�ؤلف خالل العام� ،إال
�أن التعدي على احلقوق كان قليال ن�سبيا ،حيث ا�شار التقرير �إلى �أن ( )%17من م�ستخدمي الإنرتنت
ي�ستهلكون عن�صر ًا واحد ًا على الأقل من املحتوى املخالف ،وهو ما يعادل ثلث ( )%29جميع م�ستهلكي
املحتوى عرب الإنرتنت تقريب ًا .وتبني املعطيات �أن ( )%44من جميع م�ستخدمي الإنرتنت الذين تزيد
�أعمارهم على  12عام ًا مل يكونوا واثقني (متام الثقة �أو مل يكونوا واثقني على الإطالق) من م�شروعية
املحتوى الإلكرتوين ،كما ات�ضح �أن ( )%30من امل�ستخدمني �ست�شجعهم �إتاحة خدمات قانونية �أرخ�ص
على التوقف عن التعدي على احلقوق ،و�أن ( )%24منهم �سيتوقفون عن التعدي �إذا كان كل ما يريدونه
متاحا بطريقة قانونية.55
وتعمل ال�صناعة يف اململكة املتحدة على �إعداد حلول مل�ساعدة امل�ستهلك على التمييز بني املحتوى
القانوين وغري القانوين على �شبكة الإنرتنت �إ�ضافة �إلى اعداد تكنولوجيات �آلية متنوعة للبحث عن
املحتوى الذي ينتهك حق امل�ؤلف على �شبكة الإنرتنت وتوجيه �إنذارات �إزالة .ويدير مقدمو املو�سيقى
على �شبكة الإنرتنت (وغريهم من النا�شرين) جمموعة منوعة من النماذج التجارية ،منها :تنزيالت
جمانية مدعومة ب�إعالنات؛ وتنزيالت جمانية للم�ستخدمني العابرين ،مع فر�ض ر�سوم �أقل مقابل
اال�ستخدام الأكرث كثافة �أو املتقدم وخدمات ا�شرتاك متنوعة ،مبا يف ذلك خدمات التخزين التي ميكن
للم�ستهلكني ا�ستخدامها يف حفظ املكتبات “التي تخ�صهم” ،ونتيجة لذلك ،متتلك اململكة املتحدة
عرو�ضا قانونية �أكرث من �أي مكان �آخر يف العامل.56
52
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وتعمل جمعية حقوق الأداء املو�سيقي ( )PRS for Musicحالي ًا على �إعداد حل تقني مل�ساعدة
امل�ستهلك على التمييز بني املحتوى القانوين وغري القانوين املحمي بحق امل�ؤلف على �شبكة الإنرتنت
قبل التعامل مع �أي موقع �إلكرتوين ،مما ي�سمح لهم باتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ش�أن مكان احل�صول
على املحتوى ،و�سوف تظهر “�إ�شارة املرور” – وهي عبارة عن عالمة “✓” خ�ضراء �أو عالمة “”X
حمراء – بجانب ا�سم املوقع �أو عن طريق عن�صر منبثق عندما يرى امل�ستهلك و�صالت تف�ضي عن
طريق النفاذ املبا�شر �أو البحث �إلى �أحد املواقع ،وينطبق ذلك على جميع املواقع� ،سواء �أكانت جهة
ا�ست�ضافتها تقع يف اململكة املتحدة �أو يف �أي مكان �آخر يف العامل.57
كما �أن هناك خريطة املحتوى التي جاءت ا�ستجابة مل�شكلة التمييز بني املواقع القانونية وغري القانونية،
وهي بوابة �إلكرتونية تعر�ض اخلدمات امل�شروعة الكثرية املتاحة للم�ستهلكني الربيطانيني يف قطاعات
الأفالم ال�سينمائية والتلفزيونية ،والكتب الإلكرتونية ،واملو�سيقى ،والألعاب ،والريا�ضة.58
وملواجهة التحدي امل�ستمر املتمثل يف التعدي على حق امل�ؤلف يف الأفالم ال�سينمائية والتلفزيونية� ،شجع
�صندوق ال�صناعة للتوعية بامللكية الفكرية اجلمهور على تقدير الأفالم حق قدرها ،وم�شاهدة الأفالم
ال�سينمائية والتلفزيونية والفيديو عرب م�صادر م�شروعة .و�أ�شارت التقديرات يف اململكة املتحدة �إلى
�أن هذه االجراءات واخلطوات �أدت �إلى احلد من انت�شار القر�صنة بنحو مليوين �شخ�ص �سنويا.
واحلملة يف هذه ال�صناعة ب�ش�أن الو�سائط املتعددة املتكاملة – وهي حملة “حلظات ت�ستحق �أن تدفع
لت�شاهدها” – حتث امل�شاهدين على احرتام قيمة املحتوى الإبداعي من خالل �إظهار �أن ال�سينما
والتلفزيون والفيديو لهما قيمة ترفيهية ت�ستحق �أن يدفع ثمنها .وتوجه احلملة امل�ستهلكني �إلى حمرك
البحث عن الأفالم القانونية ،FindAnyFilm.com ،باعتباره نقطة انطالق عظيمة لال�ستمتاع
مب�شاهدة الأفالم القانونية ،كما وا�صدر �صندوق ال�صناعة دليل “املو�سيقى والأفالم والإنرتنت” حيث
يقدم ن�صائح ومعلومات للم�ساعدة يف معرفة ما �إذا كان املوقع يبيع حمتوى م�شروع ًا �أم ال ،ويقدم
ن�صائح ب�ش�أن عواقب النفاذ �إلى مواد خمالفة.59
ويوفر موقع  ،Brand-iوهو منتدى يجتمع فيه امل�ستهلكون للعثور على �سلع �أ�صلية حتمل عالمات
م�سجلة على �شبكة الإنرتنت وللإبالغ عن �أي مواقع �إلكرتونية مزيفة م�شتبه فيها .وي�ستطيع امل�ستهلكون
�أن يبحثوا ح�سب العالمة التجارية عن املواقع الإلكرتونية التي يعتمدها مالك العالمة التجارية لبيع
�سلعه ،وميكن للم�ستهلكني �أي�ض ًا الإبالغ عن املواقع الإلكرتونية امل�شبوهة ،حيث تر�سل هذه املعلومات
�إلى ق�سم حماية �أ�صحاب احلقوق ،التخاذ الإجراءات الالزمة ،و�إلى مركز اجلرمية الإلكرتونية
للمعايري التجارية.60
ويف حماولة لرت�سيخ مفهوم امللكية الفكرية� ،أجرى مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية يف عام
 57املرجع ال�سابق
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 2013م�سابقة تهدف �إلى تعزيز �إنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وت�سليط ال�ضوء على توافر م�صادر
متويل م�شروعة عن طريق البحث عن �إجابات “كيف ميكن لتكنولوجيا جديدة ان ت�ساعد على النمو
يف الأ�سواق امل�شروعة ،مع خف�ض �إمكانية النفاذ �إلى املنتجات املقلدة على �شبكة الإنرتنت ب�صورة
ملحوظة؟” وقد ورد ت�سعة ع�شر مقرتح ًا من جمموعة من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،ومت
متويل م�شروعني .و�أعدت جامعة �سري ( )Surryخمططا جديدا حلماية حمتوى الو�سائط الرقمية،
و�صممت  whiteBULLETنظاما ي�سمح بت�صنيف املواقع الإلكرتونية �إلى منخف�ضة �أو متو�سطة �أو
عالية املخاطر يف م�ؤ�شر النتهاك امللكية الفكرية ،وهذا �سي�ساعد امل�ستخدمني على التعرف على املواقع
الإلكرتونية التي تبيع �سلعا مقر�صنة �أو تخل بقانون امللكية الفكرية.61

 .3جتربة اململكة املغربية وامللكية الفكرية

تعترب اململكة املغربية من الدول العربية الرائدة يف جمال امللكية الفكرية ،وهي من الدول العربية
االولى التي ان�ضمت الى معاهدة برن حلماية امل�صنفات االدبية والفنية وكان ذلك يف عام ،191762
كما ان�ضمت بنف�س العام الى اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�صناعية.63
وفيما يلي نقدم تلخي�ص َا مقت�ضب ًا للتجربة املغربية يف جمال حقوق امللكية الفكرية ،والتي ُتكننا من
الإملام ب�شكل عام ب�أهم اخلطوات وامل�ؤ�شرات التي تدلل على �أهمية التجربة عربي ًا.
�1.1صادقت املغرب على املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة بحماية حقوق امل�ؤلفني واحلقوق املجاورة
واالن�ضمام �إليها ،ال �سيما «�إتفاقية برن» حلماية امل�صنفات الأدبية والفنية التي تديرها املنظمة
العاملية للملكية الفكرية ،واالتفاقية العاملية حول حقوق امل�ؤلف التي تديرها منظمة اليون�سكو،
واالتفاقية املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة امللحقة باالتفاقية امل�ؤ�س�سة للمنظمة
العاملية للتجارة ،و�إتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية.64
2.2قامت اململكة بتحديث الت�شريع املغربي املتعلق ب�صيانة امللكية الفكرية �سوا ًء الأدبية �أم ال�صناعية،
وو�صفت باملنظومة الع�صرية املتقدمة حلماية الإبداع والإنتاج الفكري ،والتي تن�سجم مع
التطورات التكنولوجية ،حيث �صادقت على قانون جديد رقم � 43.05صدر بتاريخ  14فرباير
 2006يق�ضي بتغيري وتتميم القانون  2.00امل�ؤرخ يف  15فرباير  2005يف �إطار مالءمة القوانني
املغربية مع املعايري الدولية اجلاري العمل بها يف هذا املجال ،وهو قانون متقدم حلماية الإبداع
والت�أليف واحلقوق املرتبطة بامل�صنفات الأدبية والفنية والعلمية .ومت�س التعديالت :مدة احلماية،
وتعزيز التدابري على احلدود ،وت�أهيل �إدارة اجلمارك لوقف تداول ال�سلع امل�شكوك يف كونها �سلعا
مقلدة �أو مزيفة �أو مقر�صنة ،وو�ضع نظام ي�سمح باتخاذ تدابري حيال كل م�س بحق امل�ؤلف �أو
61
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باحلقوق املجاورة يف ال�شبكات الرقمية ،وتعزيز التدابري التحفظية واجلزاءات املدنية والعقوبات
اجلنائية.65
3.3عمل املغرب على تعزيز دور املكتب املغربي حلقوق امل�ؤلفني 66وتو�سيع نطاق �صالحيته ،ومتكينه
من الآليات القانونية والتنظيمية لي�ؤدي دوره فيما يخ�ص رعاية حقوق امل�ؤلفني واحلقوق املجاورة
وحمايتها والدفاع عنها عند احلاجة ،كما �أن�ش�أ عام  2000املكتب املغربي للملكية ال�صناعية
والتجارية ،67وهو هيئة تابعة لوزارة ال�صناعة والتجارة واال�ستثمار واالقت�صاد الوطني ،يقوم
بحماية امللكية ال�صناعية.68
ُ 4.4يلزم قانون حق امل�ؤلف يف املغرب بعملية �إيداع للم�صنفات حلماية احلقوق االدبية والقانونية،
و�أقرت ب�أن املكتبة الوطنية هي اجلهة التي يتم بها االيداع .وح�سب القانون املعمول به يتم فر�ض
غرامة مالية يف حال متل�ص امل�ؤلف من االيداع القانوين.69
5.5ن�شر املكتب املغربي للملكية ال�صناعية والتجارية تقرير ًا� ،70إعترب �أن �سنة � 2014سنة مهمة يف
جمال تنمية امللكية ال�صناعية باملغرب ،حيث �صدر قانون رقم  13-23الرامي �إلى تعديل القانون
رقم  97-17املتعلق بحماية امللكية الفكرية ،مما �شكل نقطة حتول يف املنظومة املغربية للملكية
ال�صناعية ،بعد مرور ع�شر �سنوات على �إجراء اال�صالح االول الذي عرفته هذه املنظومة يف �سنة
 .2004ومكن هذا اال�صالح الأخري من تعزيز جودة براءات االخرتاع ،من خالل تقييم معايري
�إعتماد هذه الرباءات من قبل املكتب املغربي للملكية ال�صناعية والتجارية.
�6.6شمل اال�صالح وفقا لتقرير املكتب املغربي للملكية ال�صناعية والتجارية ،العالمات التجارية،
حيث عمل هذا القانون اجلديد على ت�شجيع ظهور عالمات مغربية رائدة� ،أما فيما يخ�ص الر�سوم
والنماذج ال�صناعية ،فقد �أدخل القانون حت�سينات تتعلق بالن�شر ومدة احلماية.71
�7.7شمل القانون �إ�صالحات �أخرى كتنظيم مهنة (م�ست�شار يف جمال امللكية ال�صناعية) ،باال�ضافة
�إلى تعزيز �آليات تطبيق حقوق امللكية ال�صناعية.72
8.8امل�ستوى الذي و�صلت �إليه املغرب يف جمال حماية امللكية ال�صناعية ،والذي يتطابق مع املعايري
الدولية ،كما يت�ضح من خالل التقرير ال�شامل لالبتكار ل�سنة  2014ومن خالل امل�ؤ�شرات التي
ن�شرتها املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف يناير � ،2014صنفت املغرب عاملي ًا يف املرتبة  51يف
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جمال �إيداع براءات االخرتاع الوطنية ،واملرتبة  44يف جمال �إيداع العالمات الوطنية ،واملرتبة
 18بالن�سبة للر�سوم والنماذج ال�صناعية.73
9.9على م�ستوى التعاون الدويل ،مت يف �سنة  2014توقيع �إتفاقية تفاهم بني م�ؤ�س�سات امللكية
ال�صناعية التابعة للبلدان االع�ضاء يف �إتفاقية �أغادير ،74واالطالق الر�سمي للمن�صة االلكرتونية
« »Arabpatلن�شر املعلومات حول براءات االخرتاع يف البلدان العربية.75
�1010سجل �إيداع طلبات براءة االخرتاع من �أ�صل مغربي ارتفاعا بن�سبة ( )12%مقارنة مع �سنة ،2013
حيث مت يف �سنة � 2014إيداع  353طلبا مقابل  315طلبا يف �سنة .201376
1111ح�سب التقرير الذي ن�شرته الـ «ويبو» ف�إن املعطيات ت�شري الى �إزدياد طلبات �إيداع براءات االخرتاع
من �أ�صل مغربي ح�سب �صنف مودعي هذه الرباءات ،حيث �شهدت �سنة � 2014إرتفاعا ملحوظ ًا
يف عدد االيداعات التي قامت بها مراكز البحث املغربية ( ،)%28واجلامعات ( ،)%14باال�ضافة
الى �إيداعات اال�شخا�ص الذاتيني مقارنة مع �سنة  2013بـ (.77)%23
1212و�صل جمموع الطلبات اجلديدة لت�سجيل العالمات التجارية ما يقارب  11709يف مقابل 11329
�سنة  ،2013بزيادة تقدر بـ (.78)3%
تعترب جتربة املغرب متقدمة مقارنة بالدول العربية ،فهي تواكب التغريات القانونية يف جمال «امللكية
الفكرية وال�صناعية» ،وتقوم بتحديثات قانونية ملا لذلك من �أهمية يف �ضمان احلماية املطلوبة للأفراد
وللم�ؤ�س�سات ،كما �أن التنظيم القانوين للإيداع والن�شر ي�ساهم ب�شكل ملحوظ يف م�شاركة املن�شورات
االبداعية �سوا ًء الفكرية منها �أو ال�صناعية والتجارية على م�ستوى العامل ولي�س فقط على امل�ستوى
املحلي.

73
74

-http://www.ompic.ma/ar/content/Imnshwrt

اتفاقية اغادير موقعة بني املغرب واالردن وتون�س وم�صر يف مدينة اغادير باملغرب عام  2001ب�شان اقامة منطقة للتبادل
احلر ت�ضم الدول العربية املتو�سطية.

75
http://www.ompic.ma/sites/default/files/Rapport2014Ar.pdf 76
و http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab?files/.htm
http://www.ompic.ma/sites/default/files/Rapport2014Ar.pdf 77
 78امل�صدر ال�سابق.
-http://www.ompic.ma/ar/content/Imnshwrt
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الفصل األول :مراجعة األدبيات وتأطير البحث

الفصل الثالث:
التشريعات والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في
فلسطين
�أو ًال :حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة

ال يوجد قانون فل�سطيني خا�ص للملكية الفكرية بال�شق الأدبي والذي ي�سمى حق امل�ؤلف واحلقوق
املجاورة� ،إال �أن قواعد حماية حق امل�ؤلف يف فل�سطني -يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة -تخ�ضع لقانون
حقوق الطبع والت�أليف ل�سنة  1911ولقانون حقوق الطبع والت�أليف رقم  16ل�سنة  1924الذي �صدر عن
املندوب ال�سامي الربيطاين و�صادقت عليه حكومة عموم فل�سطني.79
وبعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية يف عام  1994قامت وزارة الثقافة الفل�سطينية (ب�صفتها الهيئة الوطنية
املخت�صة ب�إدارة حقوق امل�ؤلف) بو�ضع قانون جديد يتوافق مع االتفاقيات الدولية املتعلقة بقانون
حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ،حيث �أعدت قانون ًا عام  ،1996ومت عر�ضه على املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني ومناق�شته يف اللجان القانونية التابعة للمجل�س؛ ولكن مل يتم �إعتماده وامل�صادقة عليه يف
تلك الفرتة.80
ولوزارة الثقافة وحدة خا�صة بحماية حقوق امل�ؤلف مت ان�شا�ؤها ر�سمي ًا يف االول من ايلول عام ،1998
حيث مت �إحلاقها بالإدارة العامة للتنمية الثقافية ،ثم بالإدارة العامة للمكتبات واملخطوطات ،واالن
حتولت الى وحدة خا�صة ت�سمى وحدة امللكية الفكرية .81ولكن من املالحظ �أنه ال يوجد �أي قانون �أو
مر�سوم ين�ص على �أن وزارة الثقافة هي اجلهة املخت�صة ب�إدارة حقوق امل�ؤلف.
وقامت الوزارة مبحاولة �أخرى ل�صياغة قانون حديث عام  ،2000وجرى تقدميه للمجل�س الت�شريعي،
وجرت مناق�شته يف اللجان املخت�صة ،ومل يتم �إقراره اي�ض ًا ،وجرى حتديث م�شروع القانون عام 2006
بالتعاون مع مكتب «اليون�سكو» ولكن مل يتم درا�سته يف املجل�س الت�شريعي نتيجة لتوقف �إنعقاد جل�سات
املجل�س ب�سبب االنق�سام احلا�صل منذ عام  2007بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

 -1حق امل�ؤلف:
وفقا للقانون املعمول به يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة فان حق امل�ؤلف ي�شمل �أنواع امل�صنفات التالية :
82

79
-http://www.moc.pna.ps/p 80
 81انظر موقع وزارة الثقافة ،امللكية الفكرية ن�شرة تعريفيةwww.moc.pna.ps/rpub.php :
 82قانون حقوق الطبع والت�أليف رقم  46ل�سنة  ،1911موقع ديوان الفتوى والت�شريع ،ال�سلطة الفل�سطينيةhttp://www.dft. .
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8991

gov.ps/index.php?option=com_dateaentry&pid=12&leg_id=%20318
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1.1امل�صنفات االدبية مثل الروايات وق�صائد ال�شعر وامل�سرحيات.
2.2امل�صنفات املرجعية وال�صحف وبرامج احلا�سوب وقواعد البيانات واالفالم والقطع املو�سيقية
وت�صاميم الرق�صات.
3.3امل�صنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والر�سوم وال�صور ال�شم�سية واملنحوتات وم�صنفات
الهند�سة املعمارية واخلرائط اجلغرافية والر�سوم التقنية.
من املالحظ حول ما توفره قواعد حماية امل�ؤلف يف فل�سطني 83ان الت�شريعات تقر للم�ؤلف نوعني من
احلقوق:

�أو ًال :احلق االدبي للم�ؤلف والذي ي�شمل:
 احلق يف تقرير ن�شر م�صنفه. احلق يف �أن ُين�سب �إليه م�صنفه. احلق يف �إجراء ما يراه منا�سب ًا من التعديالت على م�صنفه. احلق يف دفع �أي �إعتداء على م�صنفه. احلق يف �سحب م�صنفه من التداول ،متى وجدت الأ�سباب املربرة لذلك.ثاني ًا :احلق املايل للم�ؤلف ،والذي يختلف عن احلق الأدبي حيث ال يت�سم بالدميومة،
�إمنا هو حق م�ؤقت وي�شمل احلقوق التالية:
 حق الن�شر :قد يكون النا�شر هو نف�سه امل�ؤلف ،وقد يتعاقد مع جهة �أخرى للقيام بذلك. احلق يف ن�سخ امل�صنف :مبعنى احلق يف �إ�ستن�ساخ العدد املنا�سب من م�صنفه بهدف طرحه للجمهور. احلق يف ترجمة امل�صنف ،فعلى الرغم من �أنه للم�ؤلف وحده احلق يف �إجراء �أي حذف �أو تغيري علىم�صنفه �إال �أن املرتجم ي�ستطيع �أن ال يلتزم برتجمة كامل الن�ص اال�صلي �شريطة �أن ال يرتتب على
ذلك م�سا�س ًا ب�سمعة امل�ؤلف �أو باملكون العلمي امل�صنف على ان ي�شري املرتجم ب�شكل وا�ضح الى كون
الرتجمة جزئية ،ويو�ضح اجلزء غري املرتجم.
 احلق يف الت�صرف يف امل�صنف� :إذ يجوز للم�ؤلف �أن يجيز لغريه �إ�ستعمال م�صنفه على �أن يكون ذلكملدة حمدودة واملدة الق�صوى التي يعتمد بها ب�إحالة امل�ؤلف حقوقه لغريه هي � 25سنة بعد وفاته.
 -1.1نطاق حق امل�ؤلف:
جميع امل�صنفات املبتكرة يف االداب والفنون والعلوم �أي ًا كان نوع هذه امل�صنفات �أو اهميتها �أو الغر�ض
 83املرحع ال�سابق ،وانطر اي�ضا :حقوق امللكية الفكرية ،ق�سم القانون والتكنولوجيا ،كلية تالني للقانون يف جامعة تالني
للتكنولوجيا -ا�ستونيا� ،ص .77
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من �إنتاجها وبغ�ض النظر عن طريقة التعبري عنها تكون حمال للحماية ،وت�شمل الكتب واملحا�ضرات
وامل�سرحيات وامل�صنفات املو�سيقية واالذاعية و�أعمال الر�سم والت�صوير واخلرائط واملخططات
والأعمال املج�سمة وعناوين امل�صنفات .84ويكون �أ�سا�س احلماية القانونية للم�صنف يف االبتكار
واالبداع و�أن ال يكون من �ضمن اال�ستثناءات التي ال حتظى باحلماية وهي جمموعة امل�صنفات التي �آلت
الى املِلك العام كنتيجة النق�ضاء مدة حمايتها وت�شمل على:
 الوثائق الر�سمية والقوانني وقرارات املحاكم. عنوان امل�صنف الذي ال يت�سم بالتميز.وهناك �أي� ًضا حتديد ملا ميكن القيام به من غري احلاجة اىل موافقة امل�ؤلف مثل:
 عر�ض امل�صنف �أو متثيله يف �إجتماع عائلي �أو مدر�سة �أو يف جمعية. �إ�ستعمال امل�صنف لغر�ض �شخ�صي فقط وبن�سخة واحدة. �أن ي�ستخدم امل�صنف يف االي�ضاح بغر�ض التعليم. �أن يتم اال�ست�شهاد بفقرات من امل�صنف يف م�صنف �آخر بهدف االي�ضاح على �أن يتم توثيقه ح�سباال�صول.

 -1 .2مدة احلماية:
مدة احلماية القانونية حلق امل�ؤلف وفق ًا للقانون املعمول به يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة هي ما دام
امل�ؤلف على قيد احلياة والى � 50سنة بعد وفاته� .85أما مدة حماية حق امل�ؤلف بالن�سبة للم�صنف الذي
�إ�شرتك يف ت�أليفه �أكرث من �شخ�ص فهي � 50سنة بعد وفاة امل�ؤلف املتوفى �أو ملدى حياة �آخر م�ؤلف توفى
منهم.86
 -1.3و�سائل حماية حق امل�ؤلف
القانون املعمول به يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بخ�صو�ص حق امل�ؤلف ال ي�شرتط االيداع لي�ضمن
امل�ؤلف حقه .فالقانون ن�ص على احلماية القانونية مبجرد ن�شر امل�صنف.
االيداع القانوين :حق احلماية القانونية ال يت�أثر اذا قام بايداع م�صنفه �أم ال ح�سب املادة  15من قانون
 .1911واجلزاء املدين واحلماية اجلزائية مادة  1-6من قانون  1911واملادة  3من قانون .1924
 -2احلقوق املجاورة
املق�صود باحلقوق املجاورة هي حقوق فناين الأداء ،ومنتجي الت�سجيالت ال�صوتية وال�سمعية والب�صرية
 84انظر الى قانون حقوق الطبع والتاليف رقم  46ل�سنة  ،1911املادة االولى
 85املادة  3من قانون حقوق الطبع والت�أليف رقم  46ل�سنة .1911
 86املرجع ال�سابق.
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وبرامج هيئات االذاعة ال�سلكية والال�سلكية املعنوية واملادية التي ي�ست�أثرون بها دون غريهم ،واذا
�أ�صبحت حتت طلب اجلمهور فال يحق ل�صاحبها �أن مينع الت�صرف بامل�صنف وفقا للقانون� ،87أما
مو�ضوع �إحالة حق الت�أليف فقد �إعترب ال�شرع �أن حق امل�ؤلف قابل لالحالة للبيع كله �أو بع�ضه.

 - 3رقم االيداع
يعترب رقم االيداع من و�سائل حماية حق امل�ؤلف ،وهو رقم يح�صل عليه امل�ؤلف �أو النا�شر مل�صنفه بعد
�إيداع عدد من ن�سخ م�ؤلفه يف املكتبة الوطنية �أو يتم احل�صول عليه من جهة ر�سمية تعتمدها الدولة.
وهو غري ملزم ح�سب القانون املعمول به يف ال�ضفة الغربية ،وهذا يتطابق مع القوانني املعمول بها يف
كثري من دول العامل املتقدم ،مبعنى �أن امل�صنف حممي قانوني ًا عند ن�شره وال ي�شرتط رقم �إيداع،88
اال �أن �أهميته تنبع من �أن هذا يعترب من و�سائل حماية حقوق امل�ؤلف ،واملحافظة على الناجت الفكري
والثقايف ،وجمع وحفظ الرتاث الفكري والثقايف للدولة ،كما وي�ساعد على ترويج االعمال الفكرية
والثقافية من خالل �إ�صدار الببليوغرافيا الوطنية والفهار�س الوطنية ون�شرات الإيداع.
 -3.1رقم االيداع يف ال�ضفة الغربية:
تخت�ص وزارة االعالم يف ال�ضفة الغربية منذ �سنوات باعطاء «�شهادة �إيداع م�ؤقت» جلميع املواد
الفكرية ،على الرغم من �أنه مل ي�سن بعد قانون االيداع .وح�سب االح�صاءات املتوافرة يف وحدة
االيداع يف وزارة االعالم ،فقد �أعطت الوزارة منذ عام  2000الى عام  2015ما جمموعه  350رقم
�إيداع مل�صنفات �أدبية وفكرية وعلمية فقط .89ولكن ونظرا لعدم �إن�ضمام فل�سطني للمعاهدات الدولية
اخلا�صة بامللكية الفكرية ،فلي�س هناك رقم معيار دويل للكتب والدوريات خا�ص بفل�سطني .وقد قرر
جمل�س الوزراء يف ال�ضفة الغربية يف �شهر نوفمرب  2015على «القيام باجراءات االيداع وفقا للقانون»
دون مزيد من التو�ضيحات او و�ضع ت�شريعات خا�صة حمددة .وهو قرار �صدر يف بيان رقم .7690
 -3.2رقم االيداع يف قطاع غزة:
�أما يف قطاع غزة فقد �أعلنت وزارة الثقافة م�ؤخرا انها اقرت قانون رقم االيداع .ومبوجب قانون رقم
( )54ل�سنة ُ 9/ 2011تنع املطابع من عدم ن�شر �أي م�صنف وح�صول امل�ؤلف على رقم االيداع �إال بعد
احل�صول على موافقة خطية من وزارة الثقافة يف غزة ،وان من يخالف القرار يع ّر�ض نف�سه للم�ساءلة
القانونية وفق القوانني والت�شريعات ال�سارية التي �أعلنها وزير الثقافة؛ ب�أن املخالفني �سيعاقبون
بالغرامة املالية و�إغالق املطبعة� .91أحدث �إقرار القانون يف قطاع غزة جد ًال وا�سع ًا ،فعلى الرغم من
�أن رقم االيداع يعترب من و�سائل حماية حق امل�ؤلف اال �أن البع�ض �إعترب �أنه «ويف ظل حكومة حركة
87
88
89
90
91
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لقاء مع رئي�س وحدة االيداع يف وزارة االعالم داوود داوود .رام اهلل 2015 /9 / 18
موقع جمل�س الوزراء http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/AR/ViewDetails?ID=28634
http://www.moc.ps/ar/news.php?type=details&aid=1280
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حما�س التي لها طابع �إ�سالمي فانه قد يقيد من حرية الر�أي والتعبري» ،92كما حتدث عدد من الكتاب
وال�صحفيني واملبدعني يف غزة  ،و�أكدوا �أن رقم االيداع يتم احل�صول عليه بعد تقييم امل�ؤلفات ،وقد
يكون للمقيم وجهة نظر تخالف ر�أي امل�ؤلف.93

 -4املكتبة الوطنية:
تُعرف اليون�سكو املكتبة الوطنية ب�أنها «املكتبة امل�س�ؤولة عن طلب وحفظ ون�سخ جميع املطبوعات الهامة
التي تن�شر يف الدولة ،والعمل كمكتبة �إيداع �سواء ح�سب القانون �أو حتت �أي ترتيبات �أخرى ،وت�ؤدي
الى جانب ذلك بع�ض الوظائف الأخرى مثل� :إنتاج الببليوغرافيا الوطنية ،وحفظ وحتديث جمموعات
منوذجية من الإنتاج الفكري الأجنبي ي�شمل ما كتب عن الدولة ،و�إقتناء الفهار�س املوحدة ون�شر
الببليوغرافيا الوطنية الراجعة .94وهي من و�سائل حماية حقوق امل�ؤلف وت�ساعد على حفظ املنتوج
الفكري والثقايف.
وتهدف املكتبة الوطنية وفقا لليون�سكو اىل:
 جمع االنتاج الفكري الوطني (من كتب وخمطوطات ودوريات ومواد �سمعية وب�صرية وم�صغراتفيلمية وبرجميات حا�سوبية وغريها) وتنظيمه والتعريف به واالعالم عنه.
 جمع الوثائق املوجودة لدى الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية العامة ،والوثائق املتعلقة بالبلدوالوثائق ال�شخ�صية لدى الأفراد وحفظها وتنظيمها والتعريف بها ون�شرها.
 القيام مبهام و�أعمال الإيداع وفقا لأحكام قانون حماية حق امل�ؤلف ونظام �إيداع امل�صنفات املعمولبه يف البلد.
 �إ�صدار الببليوغرافيا الوطنية ال�شاملة ب�شكل دوري (�سنوي) م�ستمر� ،إذ تعترب هذه الببليوغرافياذات �أهمية كبرية يف البحث العلمي وبث املعلومات عن البلد نف�سه ،وتفيد يف عملية اختيار مواد
املعلومات املن�شورة يف البلد �أو التي ن�شرت يف عدة بلدان �أخرى.
 �إ�صدار الفهر�س الوطني املوحد ،والذي يفيد يف ح�صر مواد املعلومات املتوفرة يف بلد ما والتعريفب�أماكن توفرها يف املكتبات ومراكز املعلومات فيه ،مما ي�ساعد يف ت�شجيع عمليات الإعارة املتبادلة
بني املكتبات ومراكز املعلومات يف ذلك البلد وبينهما وبني املكتبات ومراكز املعلومات يف البلدان
الأخرى.
 ت�شجيع الدرا�سات والبحث العلمي على امل�ستوى الوطني وتطويره من خالل تقدمي اخلدمات املكتبية. تهدف لقيادة التخطيط لتطوير اخلدمة املكتبية واملعلوماتية على امل�ستوى الوطني. 92مقابلة بع�ض الكتاب من قطاع غزة.
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امل�ساهمة يف التخطيط حلركة الن�شر على امل�ستوى الوطني وتطويرها والتعاون مع جهات الن�شروالطباعة والت�أليف.
العمل كمركز لتبادل املعلومات واملطبوعات على امل�ستويني الوطني والدويل.العمل كهيئة مركزية للفهر�سة وتطوير برنامج الفهر�سة �أثناء الن�شر.التعاون مع املكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق واملعلومات واملنظمات الوطنية والإقليميةوالعاملية املتخ�ص�صة يف املجال.
و�صدر قرار رئا�سي يف  1997 /1/15من الرئي�س الراحل يا�سر عرفات الن�شاء دار الكتب الوطنية -
ون�شر يف اجلريدة الر�سمية «الوقائع الفل�سطينية» العدد  16يناير  ،1997واقيم بناء يف مدينة غزة يف
95
حي الرمال .وجاء يف املر�سوم الرئا�سي
ان الهدف من �إن�شاء دار الكتب الوطنية هو وفقا للمادة  2من املر�سوم:
1.1جمع وحفظ الرتاث الثقايف والإنتاج الفكري الفل�سطيني و�صيانته.
2.2جتميع الوثائق واملخطوطات الأثرية الفل�سطينية والعربية والدولية وحفظها بالطرق العلمية
ال�سليمة.
3.3امل�ساعدة يف تكوين ثقافة وطنية فل�سطينية بني الفل�سطينيني ،وت�شجيع توا�صلها مع ثقافات
ال�شعوب الأخرى ،والعمل على جتديدها واالرتقاء بها.
4.4متابعة وانتقاء املعرفة الإن�سانية الع�صرية املتجددة يف خمتلف جماالت احلياة ون�شرها بني
املواطنني.
5.5ت�شجيع املواطنني على التعلم امل�ستمر ،وتنمية قدراتهم على التكيف مع �أو�ضاع احلياة املتغرية
با�ستمرار.
6.6تكوين بنك للمعلومات ،والعمل على تنمية وعي املواطنني ب�أهمية املعلومات وقيمتها وكيفية
اال�ستفادة منها يف تطوير حياتهم واملجتمع.
وا�شارت املادة  3من املر�سوم �إيل �أن دار الكتب الوطنية �ستعمل على حتقيق الأهداف
التالية:
�1.1إن�شاء مكتبة وطنية فل�سطينية.
�2.2إقامة املعار�ض واملحا�ضرات والندوات.
3.3عقد امل�ؤمترات على جميع امل�ستويات املحلية والعربية والدولية.
95
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�4.4إقامة دار ن�شر.
5.5جمع وتوثيق الر�سائل اجلامعية الفل�سطينية يف اجلامعات العربية والدولية وحت�ضريها
للم�ستفيدين منها.
6.6جتميع الكتب والأبحاث الفل�سطينية ال�صادرة يف �أي مكان.
وقد بد�أت املكتبة الوطنية بجمع االر�شيف الفل�سطيني ،وت�شري املعلومات الى انه مت نقل االر�شيف
الفل�سطيني الذي كان يف لبنان والكثري من الكتب القيمة ،اال انه يف  2011/8 /19تعر�ضت دار الكتب
الوطنية للق�صف اال�سرائيلي ومت تدمريها.96
ومل يكن وحده االحتالل قد قطع الطريق على ان�شائها حيث مل يتم العمل على حتقيق االهداف التي
ن�شات من اجلها دار الكتب الفل�سطينية منذ قرار ن�ش�أتها يف جمع وحفظ الرتاث الثقايف والإنتاج
الفكري الفل�سطيني و�صيانته.
نذكر هنا ان ا�سرائيل لديها مكتبة وطنية مت ت�صنيفها يف عام  2007وهي مكتبة اجلامعة العربية،
وحتتوي هذه املكتبة على خم�سة ماليني كتاب وتعترب من اكرب املكتبات يف العامل .وح�سب موقع الـ
«ويبو» فان ا�سرائيل اقرت قانون حق امل�ؤلف عام  2007بعد ان كانت تعمل بقانون حق امل�ؤلف املعمول
به يف املناطق الفل�سطينية الواقعة حتت االنتداب الربيطاين لعام .191197
وقد قرر جمل�س الوزراء يف ال�ضفة الغربية يف �شهر نوفمرب  2015ان�شاء املكتبة الوطنية الفل�سطينية
وجاء يف ن�ص القرار «قرر املجل�س ان�شاء املكتبة الوطنية الفل�سطينية ،وذلك من خالل جمع وحفظ
الرتاث الثقايف واالنتاج الفكري و�صيانته ون�شره ،وا�صدار البيلوجرافية الوطنية وتنظيم الفهار�س
اخلا�صة بها ،واعطاء الرقم املعياري الدويل للكتب والدوريات ،والقيام باجراءات االيداع للمطبوعات
وفقا للقانون .واال�شراف على عمل املكتبات العامة واخلا�صة واجلامعية وال�سعي نحو حتديثها
وتطويرها ،وتقدمي اخلدمات املكتبية واملعلومات للباحثني والدار�سني ،واحلفاظ على امللكية الفكرية،
واقتناء االنتاج الفكري الوطني يف فل�سطني وخارجها .»98ورغم ان القرار مل يحدد مكان املكتبة
الوطنية وموعد البدء فيها ،ورغم وجود قرار رئا�سي �سابق �صادر عن الرئي�س الراحل يا�سر عرفات،
اال انه اعترب خطوة باالجتاه ال�صحيح.

ثاني ًا :الواقع الثقايف يف فل�سطني

من خالل اللقاءات املعمقة التي �أجريت مع املعنيني يف وحدة امللكية الفكرية يف وزارة الثقافة ،ودائرة
االداب والن�شر واملكتبات يف وزارة الثقافة ،ووحدة االيداع بوزارة االعالم ،وا�ساتذة جامعة ،وا�صحاب
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دور ن�شر ،وكتاب و�صحفيني وخمرجني وعاملني يف قطاع التلفزيون ،ووحدة اجلرائم االقت�صادية
يف النيابة العامة يف ال�ضفة الغربية ،وطالب جامعة ،ل�س�ؤالهم حول واقع الإنتهاكات حلقوق امللكية
الفكرية يف فل�سطني وامل�شكالت املرتتبة على ذلك ،تو�صلنا الى ما يلي :
1.1القانون املعمول به يف ال�ضفة الغربية ال يلزم �صاحب امل�ؤلف برقم �إيداع ،مبعنى �أن امل�صنف ال
يخ�ضع للرقابة من �أي جهة وهذا ي�شبه ما هو معمول به يف دول العامل املتقدم كما يف بريطانيا.
2.2قانون حقوق الطبع والن�شر املعمول به يف فل�سطني والذي ت�شرف عليه وزارة االعالم يعطي
الرتاخي�ص لدور الن�شر دون �إلزام دور الن�شر ببع�ض الت�شريعات التي تقيد حركة الن�شر �أو ت�ضمن
م�ستويات معينة للمطبوعات .نتج عن ذلك ما ي�سمى بفو�ضى الن�شر دون رقابة ،وامل�صنف ال
يخ�ضع للرقابة لقيا�س �إذا ما كان �صاحلا للن�شر �أم ال ما �أثر على م�ستوى املنتوج االدبي ،وهذا
ما نلحظه جليا من خالل متابعتنا حلركة اال�صدارات الفكرية من �شعر ورواية وم�صنفات �أخرى
حتتاج لإعادة النظر ب�صالحيتها ،كما �إ�شتكى �أ�صحاب دور ن�شر �أي�ض ًا من «�أن بع�ض دور الن�شر
تقوم بن�شر الكتب فقط من �أجل الربح املايل».99
3.3عدم وجود مكتبة وطنية فل�سطينية يعني عدم وجود مكتبة حتفظ الذاكرة والرتاث والفكر
الفل�سطيني ،وهذا �أي�ضا يعني عدم وجود رقم املعيار الدويل للكتب والدوريات ،والذي ُيعطى لكل
بلد يف العامل بحيث ي�ضمن جمع املنتوج الفكري واالدبي والعلمي الفل�سطيني .وعلى الرغم من
وجود قرار رئا�سي بان�شاء املكتبة يف نهاية الت�سعينات من القرن املا�ضي ووجود البناء اخلا�ص يف
غزة ورغم تعر�ضه للق�صف اال�سرائيلي ،لكن هذا ال يلغي احلاجة امللحة البتكار طريقة يجمع فيها
املنتوج الفكري والرتاثي واالدبي الفل�سطيني وحمايته من االحتالل اال�سرائيلي .ويعترب هذا االمر
مطلبا وطنيا لأن من حق امل�ؤلف الفل�سطيني حفظ منتوجه و�إتاحة املجال للو�صول اليه .نذكر
هنا ان قرارا �صدر عن جمل�س الوزراء الفل�سطيني اقر بان�شاء املكتبة الوطنية الفل�سطينية خالل
اعداد الدرا�سة .وهو قرار باالجتاه ال�صحيح اال انه مل يت�ضمن القرار مكان املكتبة والقانون الذي
�ستعمل به ،على الرغم من وجود قرار رئا�سي بان�شاء املكتبة الوطنية الفل�سطينية يف عام . 1997
4.4وفقا الجابات النيابة العامة يف وحدة اجلرائم االقت�صادية ،تبني لنا �أن جرائم التعدي على
حقوق امل�ؤلف تعترب وفقا للقانون املطبق يف فل�سطني جنحه ولي�ست جرمية جنائية ،مبعنى ان
عقوبتها ب�سيطة كالغرامات �أو احلب�س ملدة ال تزيد عن ثالثة �شهور .وغالب ًا فان الق�ضاء ال ي�شدد
على هذا النوع من اجلرائم ،وحتى يف مو�ضوع م�صادرة الكتب يف حالة التقليد فان الن�سخة تُغ ّرم
بـ  300مليم (العملة العثمانية القدمية) ويف نهاية املطاف ال تتجاوز الغرامة مئة دينار �أردين،
وهي تعترب عقوبة ب�سيطة غري رادعة .كما تبني لنا �أن �أي ق�ضية حلقوق امل�ؤلف مل حتول من وزارة
الثقافة وهي اجلهة الوطنية املخولة بادارة حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة للنيابة العامة.
5.5ت�شري االح�صائيات (يف النيابة العامة) �أنه يف عام ُ 2013قدمت للنيابة العامة �أربع ق�ضايا ح ِّولت
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ملحكمة ال�صلح  -حمكمة اجلنح -تتعلق باالعتداء على حق الت�أليف والن�شر .مل يتم البت يف
ق�ضيتني منهما �إلى تاريخ الأول من �أكتوبر ( 2015تاريخ املقابلة التي اجريت مع النيابة العامة).
ويف عام  2014رفعت ق�ضية واحدة يف مدينة نابل�س ،ويف عام  2015وحتى �شهر �أكتوبر مل حتول
�أي ق�ضية .كما �أن البيانات املتوفرة لدى النيابة العامة ال تو�ضح ماهية الق�ضايا وال االحكام التي
�صدرت بخ�صو�صها.
6.6ح�سب البيانات املو�ضحة يف النيابة العامة فان ق�ضايا حق امل�ؤلف تتقل�ص ،وهذا يتعار�ض مع ما
تعد متكررة على حقوق امل�ؤلفني .وقد �أعرب جميع الكتاب
يجري يف الواقع الذي يظهر حاالت ٍ
خالل اللقاءات التي اجريت معهم عن قناعتهم بـ «عدم وجود قانون للملكية الفكرية حلماية
حقوقهم».
7.7ال�سوق مليء بالربجميات واال�شرطة وااللعاب املقلدة ،وعلى الرغم من وجود جلان ال�سالمة
العامة التي ت�ضم املحافظة ووزارة االقت�صاد والزراعة وال�صحة وال�ضابطة اجلمركية ،اال �أن
عملها مل ي�ؤدي الى التقليل من تواجد التقليد والتزييف بل ثمة حمال جتارية موجودة تبيع ب�ضائع
مزورة ما ي�ؤكد على وجود اعتداءات على حقوق امل�ؤلف من �أ�شرطة ومو�سيقى وبرجميات والعاب
الكرتونية .وينح�صر عمل جلان ال�سالمة العامة على الب�ضائع املهربة واملنتهية ال�صالحية �ضمن
ما ي�سمح به القانون املعمول به.
�8.8إنت�شرت ظاهرة الن�سخ والل�صق من املواقع االلكرتونية يف فل�سطني وحتديد ًا املواقع الإخبارية،
حيث يتم نقل االخبار دون احلفاظ على حقوق امل�صدر ،وهذا يدفع بع�ض ال�صحفيني املجتهدين
لالمتناع عن االبداع يف ظل هذا الو�ضع ويقلل من احلوافز .ومن خالل �س�ؤال ال�صحفيني والكتاب
املذكورين يف عينة الدرا�سة ،لوحظ غياب ثقافة ال�شكوى القانونية عندهم ،حيث عللوا ذلك «ب�أن
القانون لن ين�صفهم �أو ال يوجد قانون يحميهم باال�سا�س».
ويتطابق هذا مع احتجاج ن�شره موقع «دوز» االلكرتوين  ،يحتج فيه على تلفزيون فل�سطني لن�شره على
موقعه على التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك معر�ضا لل�صور عن مهنة مكان�س الق�ش مت ن�شره دون اذن
م�سبق من املوقع االلكرتوين �صاحب املو�ضوع املن�شور ودون ذكر امل�صدر .و�أر�سل موقع «دوز» ر�سالة
�إحتجاج للتلفزيون ،ولكنه مل يتلقى �أي رد على ر�سالة االحتجاج ،ومل يعدل تلفزيون فل�سطني اخلرب
با�ضافة �إ�سم امل�صدر .واكتفى �صاحب موقع «دوز» بن�شر اخلرب مع رابطني لن�شره من قبل املوقع ذاته
ومن قبل موقع تلفزيون فل�سطني على الفي�سبوك .100وي�شري هذا املثال النت�شار ثقافة عدم االكرتاث
بحقوق امللكية الفكرية وال بتبعاته القانونية االمر الذي يتكرر بكثافة على املواقع االلكرتونية ،الن
املواقع االلكرتونية مبجملها �إعتادت على نقل االخبار عن بع�ضها دون ذكر امل�صدر ،كما �أن املواقع
املت�ضررة ال تلج�أ للق�ضاء لق�صور املعرفة بوجود قانون يحميها �أو لعدم ثقتها فيه.
�9.9ضوابط العمل ال�صحفي الفل�سطيني ومدى �إلتزام ال�صحفيني ب�أخالقيات املهنة هو مو�ضوع هام
100
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لنقا�شه ولال�شارة اليه يف هذا املو�ضوع ،حيث توجد انتقادات حول قيام بع�ض ال�صحفيني بن�شر
معلومات غري دقيقة وبت�سرع دون التحقق من �صحتها ،وهذا ي�ؤ�شر على غياب املعايري املهنية
يف امل�ؤ�س�سات ،وعدم االكرتاث بالنتائج ،يف ن�شر �أخبار غري حقيقية �أو كاذبة على املواطنني.
فحرية الر�أي والتعبري ت�ستوجب التقيد ب�أخالقيات املهنة وت�أخذ بعني الإعتبار امل�صلحة العامة.
كما ي�ستوجب منا احلديث هنا عن االنتهاكات التي يتعر�ض لها ال�صحفيون من قبل �أجهزة
ال�سلطة الفل�سطينية ومن الإحتالل اال�سرائيلي ،حيث ر�صد املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات
الإعالمية « خالل �شهر ت�شرين اول  2015ما جمموعه  17انتهاكا �ضد احلريات االعالمية
ارتكبتها جهات فل�سطينية يف ال�ضفة وقطاع غزة ( 14انتهاكا يف غزة و  3يف ال�ضفة)..101
وتعر�ض بع�ض املفكريني والكتاب و�أ�ساتذة اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لالعتقال ب�سبب
�آرائهم ،وهو ما ح�صل على �سبيل املثال مع اكادميي وا�ستاذ جامعة النجاح عبد ال�ستار قا�سم ،والدكتور
عادل �سماره ،يف ال�ضفة الغربية وقد �أعتقال غري مرة على يد �أجهزة االمن الفل�سطينية ب�سبب ارائهما
ال�سيا�سية ،كما مت منع الدكتور عاطف �أبو �سيف من قبل االجهزة االمنية يف قطاع غزة من ال�سفر
ومغادرة القطاع ب�سبب �آرائه.102
1010اجاب ا�ساتذة اجلامعة الذين مت لقاءهم بان «�سبب امتناعهم عن ن�شر ابداعاتهم هو عدم وجود
ثقة بان هناك قانون يحمي حق امل�ؤلف» ،وهذا يعني حرمان ال�شخ�ص املبدع من حرية الراي
والتعبري من وجهة نظرهم ،وحرمان اجلمهور من احل�صول على معلومات مبتكرة مما يقلل
من فر�ص تطور املجتمع الفل�سطيني .وخالل اللقاءات التي اجريت تبني ان هناك توجها لدى
املبدعيني باالمتناع عن الن�شر «لعدم وجود قوانني ناظمة للن�شر»  .هنا اي�ضا يت�ضح عدم معرفة
امل�ؤلفني واملبدعني واملخرتعني بوجود قانون يحمي حقوقهم.
1111يلج�أ بع�ض امل�ؤلفني لطباعة كتبهم يف دول جماورة لقناعتهم بعدم توفر احلماية القانونية لهم
يف فل�سطني وعدم اميانهم بان هناك قانونا مطبقا يف فل�سطني ،وهذا ي�ؤثر على حركة الطباعة
والن�شر املحلية وي�ؤدي خل�سارة ال�سوق الفل�سطينية عائدا اقت�صاديا مهما ،حيث قال جميع امل�ؤلفني
الذين مت لقا�ؤهم بان م�ؤلفاتهم مل تطبع وتن�شر من خالل دور ن�شر يف فل�سطني.
�1212أجاب املحامون الذين مت لقا�ؤهم ،ووكالء النيابة العامة ،على ان قانون الطبع و الت�أليف ل�سنة
 1911و  1924هو قانون مرتكز على االتفاقيات الدولية ،ولكنه يحتاج ال�ضافة بع�ض امل�صنفات
فيما يخ�ص حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ويحتاج الى ت�شريعات وطنية لتطبيقه وتنظيم العمل به.
1313ثمة �شكوى يثريها الفنانون الت�شكيليون ب�أن اعمالهم تقلد ،وان هناك فو�ضى عامة يف هذا القطاع،
وال توجد قوانني تنظمه ما جعل هذا القطاع غري م�سيطر عليه ،وال يقوده ا�صحاب االخت�صا�ص
 101املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية «مدى» ،التقرير الن�صفي � .2015أنظر التقرير على املوقع االلكرتوين:

=http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1575&category_id=5&year
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والفنانون انف�سهم ،واخرتقه جتار انتفعوا من ر�سومات الفنانني دون حفظ حقوقهم .وقال  2من
كل  3فنانني من الذين مت �س�ؤالهم بانهم مل ينتفعوا من اعمالهم املبتكرة وانهم يعتا�شون من
ممار�ستهم اعماال ومهنا اخرى ،وقال احدهم «ان الفن ا�صبح هواية ميار�سها بجانب وظيفته
االخرى رغم انه فنان باال�سا�س».
1414ال توجد حماكم وق�ضاة وحمامون خمت�صون للملكية الفكرية وخا�صة فيما يتعلق بحق امل�ؤلف
واحلقوق املجاورة .وقال املحامون الذين مت �س�ؤالهم ان الكثري من ور�ش العمل وامل�ؤمترات
نظمت حول امللكية الفكرية ،ولكنها كانت متفرقة وغري كافية .واجلدير ذكره ان هناك نيابة
خمت�صة للملكية الفكرية تتبع نيابة اجلرائم االقت�صادية .واجاب وكالء النيابة الذين مت لقا�ؤهم
بان التق�صري ي�أتي من وزارة العدل حيث مل يتم تعيني حمكمة خا�صة للملكية الفكرية وق�ضاة
خمت�صون لها «مما انتق�ص من فعالية وحدة اجلرائم االقت�صادية .
1515ا�شار ال�شعراء والروائيون الى «ان بع�ض دور الن�شر تطبع من م�ؤلفاتهم عدد ن�سخ يتجاوز ما هو
متفق عليه ،او تقوم باعادة طباعة الكتب دون اذن امل�ؤلف �أومراعاة حقوقه ».وهذا يتناق�ص مع
حقوق امل�ؤلف املادية مما ي�ؤدي الى �شعور امل�ؤلف بعدم اجلدوى من ن�شر م�ؤلفاته الغري حممية التي
ال تعود عليه مبكا�سب مالية.
1616حتدث ا�ساتذة اجلامعة عن انت�شار ظاهرة �سرقة االبحاث والدرا�سات ،وقد ا�شتكوا من ان
ال�سرقة علنية وموجودة ب�شكل وا�ضح على االنرتنت وعلى مواقع التوا�صل االجتماعية ،وذلك
النه ال يوجد قانون للجرائم االلكرتونية يف فل�سطني ،وهذا الو�ضع ي�ؤدى النعكا�سات �سلبية على
ابداعات امل�ؤلفني يف فل�سطني حيث يدفعهم للتوقف عن الن�شر.
1717ا�شتكى ا�ساتذة اجلامعة بان الكثري من طلبة اجلامعات يلج�أون ملكاتب موجودة ومعروفة تقوم
باجناز االبحاث لهم مقابل عائد مادي ،واكدوا ان االمر يحدث ب�صورة علنية ودون ان تكون
هناك اية اجراءات الغالق مثل هذه املكاتب .ويقول احد طلبة جامعة بريزيت بهذا اخل�صو�ص
«هذه املكاتب تُ�شرع الغ�ش ،ومن جهة ثانية فان الطالب الذي اجتهد يح�صل على عالمة اقل من
ذلك الذي ا�شرتى البحث ،مما يقل�ص من حوافز التعلم» ويعمم فكرة ان «النجاح ي�أتي عن طريق
الغ�ش فقط «.
1818قال جميع الذين مت مقابلتهم بان «ظاهرة ال�سرقة االدبية ا�صبحت ممار�سة طبيعية يف املجتمع»،
وطالبوا ب�ضرورة فر�ض القانون للتخل�ص منها ،حيث تتم �سرقة امل�ؤلفات واال�شعار واالبحاث دون
�أي رادع مما ي�ؤدي ال�ست�سهال فعل ال�سرقة.
1919اجاب املحامون الذين مت لقا�ؤهم ان هناك «ما يربر ال�سرقة االدبية» نظرا لعدم وجود من
يردعها .وقال ا�ستاذ القانون يف جامعة بريزيت خالد التالحمة« :ما دام هناك تعطيل للقانون
الرادع �ستبقى �آفة ولن يتم الق�ضاء عليها ب�سهولة النت�شارها يف كل مكان يف اجلامعات ،ويف
39

ال�صحف ،ويف الكتب ،ويف ال�شارع من خالل الكتب واال�شرطة املقلدة».
2020اكد جميع الذين مت لقا�ؤهم على �ضرورة اال�سراع باقرار قانون منظم حلماية امللكية الفكرية،
واعتربوه احلل االمثل للق�ضاء على امل�شاكل التي تعيق االبداع ،ور�أوا ان «القانون كفيل بالق�ضاء
على كل امل�شكالت التي تعرت�ض االبداع الفل�سطيني».

ثالث ًا :قوانني امللكية الفكرية ال�صناعية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
 -1قوانني امللكية ال�صناعية يف ال�ضفة العربية
القوانني ال�سارية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة فيما يخ�ص امللكية الفكرية ال�صناعية هي قوانني
�أردنية بينما القوانني املطبقة يف قطاع غزة فتتبع القانون الربيطاين ،ومل يكن لالنق�سام �أي اثر يف
احداث انق�سام يف طبيعة القوانني ،حيث كان القانونان املذكوران �ساريان قبل حدوث االنق�سام عام
 ،2007وكان يتوجب على من يريد ت�سجيل عالمة جتارية او براءة اخرتاع يف ال�ضفة ان يقوم بت�سجيلها
اي�ضا يف قطاع غزة ،وباملثل فان من كان ي�سجل بقطاع غزة كان يتوجب عليه ت�سجيلها يف ال�ضفة
الغربية ،وال يزال الت�سجيل املزدوج م�ستمرا حتى بعد االنق�سام.
وزارة االقت�صاد الفل�سطينية هي اجلهة الوطنية املخولة بحماية امللكية ال�صناعية ،وذكرت على
موقعها االلكرتوين ان قانون حماية امللكية ال�صناعة ي�شكل اهمية حلماية حقوق املبتكرين واملخرتعني
واال�ستثمار االقت�صادي ملخرتعاتهم كما يحمي حق اجلمهور باحل�صول على تلك االبتكارات
واالخرتاعات ويعمل على ت�شجيع ون�شر وتطبيق نتائجها ،كما يعزز من املناف�سة ويو�سع االنتاج ويرفع
م�ستوى املعي�شة وي�ساهم يف ازدهار التجارة اخلارجية وتو�سيع ال�سوق اخلارجي ،ولذلك �سعت الوزارة
لتقدمي م�شروع قانون امللكية الفكرية اال انه مل يقر حتى االن حاله بذلك حال م�شروع قانون حق امل�ؤلف
واحلقوق املجاورة.
والقانون املطبق يف ال�ضفة الغربية هو القانون االردين للعالمات التجارية رقم ( )33ل�سنة ،1952
وقانون امتيازات االخرتاعات والر�سوم رقم ( )22ل�سنة  ،1953ومل تن�ضم فل�سطني الي اتفاقيات او
معاهدات خا�صة بحماية امللكية الفكرية ال�صناعية.103
 -1.1براءة االخرتاع
تخ�ضع قواعد براءات االخرتاع يف ال�ضفة الغربية الحكام قانون امتيازات االخرتاعات والر�سوم
االردين رقم ( )22ل�سنة .1953
ومتنح وزارة االقت�صاد الفل�سطينية �شهادة براءة االخرتاع وفقا لل�شروط التالية:
 امليدان ال�صناعي «ان يتجاوز االخرتاع التقنية ال�صناعية القائمة».103
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 ان يكون جديدا «التجديد وابتكارية االخرتاع مبعنى انها ت�ؤدي الى تقدم �صناعي غري عادي». -ان يكون ذو م�شروعية» مبعنى انه غري خمالف للنظام العام «.

 -1.2حقوق مالك الرباءة:
 يجوز ملالك الرباءة الت�صريح للغري �أو الرتخي�ص له باالنتفاع من االخرتاع وفق ًا ل�شروط متفقعليها.
 يجوز ملالك الرباءة اي�ضا بيع حقه يف االخرتاع ل�شخ�ص �آخر لي�صبح بذلك مالك الرباءة اجلديد. عند �إنق�ضاء مدة الرباءة تنتهي احلماية وي�ؤل االخرتاع الى امللك العام ،وهذا يعني �أن مالك الرباءةمل يعد يتمتع باحلقوق اال�ستئثارية يف االخرتاع الذي ي�صبح يف متناول الغري ال�ستغالله يف التجارة.
 من ي�أتي �أو ًال ي�أخذ �أو ًال مبعنى اال�سبق بالت�سجيل ولي�س يف اال�ستعمال.وعند تقدمي الطلب لوزارة االقت�صاد فقد يرف�ض او يوافق على اعطاء �شهادة براءة ،وهي �شهادة
تعطى حامل احلق اال�ستئثار يف ا�ستغالل االخرتاع يف مقابل الك�شف عن اخرتاعه للجمهور ،ووظيفة
الت�سجيل هي اجراء الفح�ص التقني العطاء �شهادة الرباءة وفقا للقوانني املدرجة اعاله.
ويف مقابلة مع املدير العام لوحدة امللكية الفكرية يف وزارة االقت�صاد افاد ان وزارته اعطت منذ اقامة
ال�سلطة الفل�سطينية نحو  80براءة اخرتاع ،وان مدة احلماية وفقا للقانون املعمول به يف ال�ضفة الغربية
هي � 16سنة وعندما تنتهي املدة تدخل يف امللك العام.104
 -2قانون العالمة التجارية يف ال�ضفة الغربية
العالمات التجارية تخ�ضع الحكام قانون العالمات التجارية رقم  33ل�سنة  ،1952والعالمة التجارية
كما يعرفها موقع وزارة االقت�صاد الوطني 105هي �شارة قادرة على متييز ال�سلع التي تنتجها �شركة او
اخلدمات التي ت�ؤديها عن ال�سلع �أو اخلدمات التي تنتجها �شركات �أخرى ت�ؤديها .وتدخل يف عداد
العالمات التجارية اي كلمات �أو حروف �أو �أرقام �أو ر�سوم �أو �ألوان �أو �صور �أو �أ�شكال �أو �شعارات �أو رموز
�أو ت�شكيالت منها ت�ستخدم لتمييز �سلع �أو خدمات  .ويقول الدكتور خالد تالحمة �أ�ستاذ القانون يف
جامعة بريزيت ان «لتعريف العالمة التجارية يعترب �ضيقا ويح�صرها يف العالمة ال�صناعية والتجارية
وهذا ال ي�ساير التطور الكبري احلا�صل يف البيئة التجارية الن مفهوم العالمة التجارية تعدى ذلك
لي�شمل عالمات اخلدمة التي تقرتن ا�سمها باخلدمات كاخلدمات املالية او امل�صرفية او ال�سفر او
الدعاية واالعالن».
ويكفل ت�سجيل العالمة التجارية بناء على قانون العالمات التجارية املطبق احلق اال�ستئثاري لل�شركة
يف منع الغري من ت�سويق منتجات مطابقة او م�شابهة ملنتجاتها بعالمة مطابقة او م�شابهة لها الى
 104لقاء مع مدير عام االدارة العامة حلقوق امللكية الفكرية يف وزارة االقت�صاد2015)9/19 ،
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حد احداث اللب�س .وبدون الت�سجيل فقد تذهب االموال املوظفة يف ت�سويق املنتج هدرا الن ال�شركات
املناف�سة ت�ستطيع االنتفاع بعالمة جتارية مطابقة او م�شابهة .واذا اعتمد مناف�س عالمة جتارية
م�شابهة او مطابقة فقد يحدث لب�س ًا عند امل�ستهلكني الذين ي�شرتون منتجا مناف�سا ظنا منهم بانهم
ي�شرتون منتج ال�شركة ،ولي�س من �ش�أن ذلك ان ينتف�ض من ارباح ال�شركة وي�ضلل امل�ستهلك فح�سب ،بل
من �شانه اي�ضا ان ي�ضر ب�سمعة ال�شركة و�صورتها ال �سيما اذا كان املنتج املناف�س اقل جودة.
ت�سجيل ال�شركة وا�سمها التجاري يف ال�سجل التجاري ال يعني حماية اال�سم تلقائيا كعالمة جتارية،
الن العالمة التجارية هي اال�شارة التي متيز منتج ال�شركة ،وقد متلك ال�شركة الواحدة عدة عالمات
جتارية.
الت�سجيل لي�س الزاميا ،ولكن الت�سجيل يكفل حقوق ا�ستئثارية يف منع االنتفاع بالعالمة التجارية من
غري ت�صريح ،ومدة احلماية � 7سنوات وجتدد لـ � 14سنة.
وحددت وزارة االقت�صاد الفل�سطينية ا�سباب رف�ض طلب ت�سجيل العالمة التجارية وفقا للقانون
املعمول به وهي:106
 ا�سماء النوع ،فمثال ترف�ض عالمة جتارية لكلمة كر�سي النها ا�سم نوع منتج. ال يجوز ان يتم يف تركيب العالمة التجارية ادخال ال�شعارات الر�سمية والرايات والعالمات التيتطابق �شعار ذا �صفة دينية.
 ان ال تطابق عالمة تخ�ص �شخ�صا �آخر او ت�شابها لدرجة الت�ضليل . العالمة التي حتوي �صورة �شخ�ص من دون اذنه. العالمة املخلة بالنظام العام واالداب. ال�شعارات اخلا�صة بالدول واملنظمات الدولية التي مت تبليغها الى املكتب الدويل للـ «ويبو» ت�ستبعدعادة من الت�سجيل.

 -2.1الر�سوم والنموذج ال�صناعي
تخ�ضع قواعد الر�سوم والنماذج ال�صناعية يف ال�ضفة الغربية الحكام قانون امتيازات االخرتاعات
والر�سوم رقم  22ل�سنة  ،1953ومدة احلماية وفقا للقانون املعمول به هي خم�س �سنوات تبد�أ من تاريخ
الت�سجيل ويجوز طلب متديدها لفرتتني ا�ضافتني اذا اقتنع امل�سجل.
الر�سم ال�صناعي هو عبارة عن تن�سيق جديد للخطوط على �سطح املنتجات مما يعطي لها �شكال
جذابا ومميزا ،ومنها مثال الر�سوم اخلا�صة باملن�سوجات وال�سجاد واوراق اجلدران وغريها .اما
النموذج ال�صناعي فهو عبارة عن القالب اخلارجي اجلديد الذي تظهر فيه املنتجات فيعطي لها
متييزا ما ،ومن ذلك ج�سم ل�سيارة او ل�ساعة او لزجاجات العطور وغريها ،ويجب توافر ال�شروط
106
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التالية يف الر�سوم والنماذج ال�صناعية:
 جديدة :عدم علم الغري بها �سابقا. اال�صالة مبعنى ان ال تكون فكرتها بديهية. ال يدخل يف اطار النماذج ال�صناعية مناذج املباين واللوحات الزيتية ( فهذه االخرية حتمى يف اطارحق امل�ؤلف).
 امل�شروعية مبعنى انه غري خمالف للنظام العام او لالداب او يناق�ض امل�صلحة العامة.ويجب من �صاحب الر�سوم والنماذج ال�صناعية او من وكيله القيام باجراءات معينة لت�سجيلها ح�سب
اال�صول من خالل تقدمي طلب الى دائرة االمتيازات واالخرتاعات يف وزارة االقت�صاد الوطني وفق
النموذج املحدد ،وهنا ي�شرتط القانون لقيام احلماية القانونية للر�سم او للنموذج ان يتم ت�سجيله،
وبدون ان يكون قد خالف القواعد العامة ،ذلك ان القواعد العامة تق�ضي بان كل �ضرر بالغري يلزم
فاعله ولو كان من غري ق�صد ب�ضمان ال�ضرر ،وان من حق املت�ضرر املطالبة بالتعوي�ض عن ال�ضرر .
واعطى القانون �صاحب الر�سم امل�سجل احلق يف اقامة دعوى ملنع التعدي على حقوقه يف الر�سم
وتعوي�ضه عما حلق به من عطل و�ضرر يف حالة تزوير او تقليد الر�سم على مواد من �صنف الب�ضائع
امل�سجل لها الر�سم ،وللمحكمة ا�صدار امر مبنع املعتدي من ا�ستعمال الر�سم ولها ان تقرر م�صادرة
املنتجات واالدوات امل�ستعملة ب�صورة رئي�سية يف �صنعها او اتالف تلك املواد.107

 .3قوانني امللكية ال�صناعية يف قطاع غزة  
ال زال القانون الربيطاين هو املطبق يف قطاع غزة فيما يخ�ص قانون االخرتاعات والر�سوم ال�صناعية
رقم  23ل�سنة  ،1924ووفقا لهذا القانون فانه يحق للمخرتع احلقيقي االول الي اخرتاع جديد ان
يح�صل على امتياز باخرتاعه يخوله احلق املطلق يف ا�ستعماله وا�ستثماره وا�شغاله و�صنعه وانتاجه
وجتهيزة وبيعه ،او منح رخ�ص للغري بذلك.108
ويخت�ص هذا القانون مبنح امتيازات باالخرتاعات اجلديدة وت�سجيلها وتنفيذ مقت�ضيات املعاهدات
الدولية املتعلقة باملمتلكات ال�صناعية.
 .4قانون العالمة التجارية يف قطاع غزة
يف قطاع غزة طبق قانون العالمة التجارية رقم  35ل�سنة  1938والذي يق�ضي بت�سجيل العالمات
التجارية وحمايتها ،مبا يف ذلك تلك العالمات التجارية امل�سجلة خارج فل�سطني ،وهو قانون �صادر
عن املندوب ال�سامي الربيطاين .109ووفقا للمادة ال�ساد�سة من القانون فان كل من يرغب يف االحتفاظ
107
108
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لنف�سه ،باحلق املطلق يف ا�ستعمال عالمة جتارية لتمييز الب�ضائع التي هي من �إنتاجه �أو �صنعه �أو �شغله
�أو اختياره� ،أو الب�ضائع التي �أ�صدر �شهادة بها �أو يتجر بها �أو يتعاطى بيعها ،ميكنه �أن يطلب ت�سجيل
تلك العالمة وفق ًا لأحكام هذا القانون .وح�سب املادة الثامنة من القانون يحظر ت�سجيل العالمات
التالية كعالمات جتارية منها 110وهي:
 �إ�شارات اجلندية العامة� ،أو �شعارات �أو �أو�سمة حكومة فل�سطني �أو ممتلكات جاللته �أو الدول �أوالبالد الأجنبية� ،إال بتفوي�ض من املراجع املخت�صة.
ا�شارات القاعات الر�سمية �أو العالمات الدالة على �صفة ر�سمية� ،إال �إذا قدمتها املراجع املخت�صةاملالكة لها �أو امل�شرفة عليها �أو رخ�صت با�ستعمالها.
العالمات امل�ضرة� ،أو التي قد تكون م�ضرة بالأمن العام �أو الآداب العامة �أو التي ت�ؤدي �إلى انخداعاجلمهور� ،أو العالمات التي ت�شجع املناف�سة التجارية غري املحقة� ،أو ت�شتمل على داللة باطلة عن
م�صدر الب�ضائع احلقيقي.
وقد تطرق القانون يف مواده للعالمات التجارية وكيفية ت�سجيلها و�صالحيات امل�سجل وطريقة تعيينه
واملحاكم املخت�صة بالنظر يف الق�ضايا املتعلقة بالعالمات التجارية والعقوبات واجلزاءات املرتتبة على
خمالفة احكام مواد هذا القانون.

رابع ًا :الواقع ال�صناعي يف فل�سطني

وفق ًا للمقابالت التي متت مع ا�صحاب االخت�صا�ص يف النيابة العامة  -وحدة اجلرائم االقت�صادية،
ووزارة االقت�صاد وا�صحاب العالمات التجارية وا�صحاب املحالت ميكن تلخي�ص التايل:
�1.1إن الق�ضايا التي تناولت ق�ضايا املكلية الفكرية يف النيابة العامة تتمحور حول عدة �أ�شكال منها
جرائم التعدي على العالمات التجارية ،وجرائم التعدي على براءة االخرتاع وتُعترب هذه اجلرائم
ح�سب القانون املعمول به واملطبق يف ال�ضفة الغربية جنحوية ولي�ست جنايات .وعقوبات التعدي
على العالمة التجارية ب�سيطة كالغرامة �أو احلب�س ملدة ال تزيد عن ثالثة �شهور ،وغالبا فان
الق�ضاء ال ي�شدد على هذا النوع من اجلرائم اما بخ�صو�ص براءة االخرتاع فعقوبتها هي االخرى
ب�سيطة وهي احلب�س خم�سة �شهور .
2.2هناك عدة �أذرع وجهات تابعة للنيابة العامة حلماية امللكية الفكرية ،وهي ،ال�ضابطة الق�ضائية
(وهي عند ال�شرطة) ،وق�سم حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد الوطني ،وال�ضابطة اجلمركية
وهي ذراع امنية م�سلحة متخ�ص�صة يف �ضبط الوقائع على االر�ض واملخالفات التي تتعلق
بالعالمات التجارية او التعدي على براءات االخرتاع او امل�صنفات االدبية املقلدة.
3.3منذ عام  2013مل تقدم اي ق�ضايا تتعلق برباءة االخرتاع ،وانح�صرت معظم ق�ضايا امللكية
الفكرية يف مو�ضوع ا�ستعمال عالمات جتارية م�سجلة او ا�سماء جتارية م�سجلة .وبلغ عدد الق�ضايا
 110املرجع ال�سابق.
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املقدمة يف عام  )23( 2013ق�ضية ،ويف عام  )24( 2014ق�ضية ،وخالل ال�شهور الع�شرة االولى
من عام - 2015حتى �شهر اكتوبر )18( -ق�ضية ،كما وتظهر البيانات ان  28ق�ضية قدمت يف
عام .2012
ومل تو�ضح البيانات االحكام التي �صدرت يف هذه الق�ضايا واكتفت باال�شارة الى انه مت البت فيها ما
ي�شري الى ق�صور يف هذه البيانات.
�4.4أكدت النيابة العامة يف ال�ضفة الغربية �أن ال�سوق الفل�سطينية تغرق بالكثري من الب�ضائع املزيفة
والتقليد بدون �ضوابط ،ولي�س هناك من ي�شتكي الن النيابة ال ت�ستطيع ان تعمل بدون �شكوى
تقدمها جهة معينة او مواطن .وعندما �س�ألنا املواطنني ملاذا ال يقوموا بتقدمي �شكوى يف حال
اكت�شفوا تزييف يف الب�ضاعة او انها مقلدة ،كان هناك اجماع على انهم ال يعلمون بانه يجب ان
يقدموا �شكوى للنيابة العامة حتى ت�ستطيع النيابة القيام بواجبها وحما�سبة التجار.
5.5القانون ال يجرم اال�سم التجاري ولو ت�شابه مع عالمة جتارية ،وال يعده تقليدا ما دام م�سجال با�سم
جتاري ،واملت�ضرر قد يلج�أ للق�ضاء املدين للمطالبة بالتعوي�ض �ضمن دعوة املناف�سة غري امل�شروعة
مع العلم انه ال يوجد يف فل�سطني قانون يحكم املناف�سة غري امل�شروعة .وتعترب ق�ضية «نيوتيال»
دليال وا�ضحا على التعدي على حقوق الغري �ضمن القانون ،حيث قامت ال�شركة باالعرتا�ض يف
حمكمة اال�ستعجال ومت توقيف عمل املحل ،اال ان �صاحب املطعم ا�ست�أنف القرار واو�ضح انه �سجل
مطعمه بهذا اال�سم وهو ما حماه قانونيا رغم تعديه الوا�ضح على ا�سم جتاري عاملي .111وعند
ال�س�ؤال يف وزارة االقت�صاد اجاب م�سجل العالمة التجارية يف وزارة االقت�صاد علي ذوقان انه
ما دام اال�سم م�سجل فهذا قانوين اال انه انتقد خط�أ موظف الوزارة الذي قام بالت�سجيل ،وهذا
ي�ؤكد على عدم مهنية املوظف الذي قام بالت�سجيل الن «نيوتيال» ا�سم عاملي ومعروف وكان عليه
الفح�ص عرب االنرتنت.
6.6ال توجد �سوق تناف�سية يف فل�سطني ،وثمة الكثري من الب�ضائع حملية ال�صنع غري القادرة على
مناف�سة ا�سعار الب�ضائع املهربة من ال�سوق اال�سرائيلية ،وهذا فيه �إجحاف حلقوق ال�صناعات
املحلية ،حيث انه ي�ؤثر على تطويرها وت�سويقها خارجي ًا.
7.7قد يعالج القانون وتقوم ال�ضابطة اجلمركية ببع�ض االجراءات �ضد الب�ضائع املزيفة ،ولكن
احلكم الق�ضائي بالغرامة والتي حتدد يف كثري من االحيان مبئة دينار يعترب جزاء غري رادع وال
يكفي .وا�شتكت النيابة العامة وال�ضابطة اجلمركية من �ضعف القانون واعتربته غري رادع.
8.8عدم وجود خرباء فنيني متخ�ص�صني يف جمال امللكية الفكرية يف فل�سطني ،ومعتمدين من وزارة
العدل كما هو متعارف عليه يف انحاء العامل ،ففي حالة وجود تقليد لعالمة جتارية فان التقرير
ي�صدر من وزارة االقت�صاد للنيابة العامة ويكون موقعا من رئي�س دائرة العالمة التجارية ،وهو
الذي يقدم تقريره ،وهذا خلل كبري الن وجود اخلرباء �ضرورة للف�صل يف ق�ضايا هامة.
111
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ومن االمثلة على ذلك ق�ضية التعدي على العالمة التجارية املقدمة من وكيل «اوك�سفورد» يف فل�سطني،
�سيمون �شاربن احلا�صل على وكالة لتوزيعها يف املدار�س الفل�سطينية ،حيث ان الكثري من كتب ال�شركة
الربيطانية «اك�سفورد» مت ن�سخها من قبل �آخرين وقاموا ببيعها للمدار�س ،وعليه فقد تقدم وكيل
اك�سفورد يف فل�سطني �سيمون �شاربن ب�شكوى للنيابة العامة التي قامت بدورها ب�ضبط الكتب املقلدة.
وا�شتكت النيابة من عدم وجود خرباء ملعرفة التقليد ،مما دفع وكيل النيابة الر�سال ن�سختني (االولى
من الكتب امل�ضبوطة التي مت التحرز عليها و ُيعتقد انها مقلدة ،ون�سخة اخرى -ا�صلية -قدمها �شابلن
وكيل اك�سفورد) الى امل�صدر يف بريطانيا للف�صل يف هذه الق�ضية ،وهذا يعني ان االجراءات �ستطول
ب�سبب انتظار الرد ،كما ان املحكمة التي تبت بالق�ضية قد ت�ستغرق وقتا طويال اي�ضا .ويقول �شابلن
بهذا اخل�صو�ص «ان ذلك كبده خ�سارة مبئات االالف من ال�شواكل ،وان القانون لن يعو�ضه ،ولكن على
112
االقل �سيمنع ا�ستمرار اخل�سائر».
9.9هناك الكثري من امل�صانع التي تقوم بت�صدير ب�ضائعها لل�سوق اال�سرائيلية ،كما وت�صدر للخارج
على انها ب�ضائع ا�سرائيلية مما يعزز اال�سم ال�صناعي اال�سرائيلي وي�ضر بال�صناعة الفل�سطينية
الغري معرتف بها يف اال�سواق العاملية رغم جودتها ،الكرث من �سبب ،من بينها عدم االن�ضمام
للمعاهدات الدولية للملكية ال�صناعية كما يقول التجار.
1010هناك الكثري من الب�ضائع التي يتم التالعب يف تاريخ �صالحياتها ،وت�سعى ال�ضابطة اجلمركية
مع جلنة ال�سالمة العامة للحد من هذه الظاهرة غري ان القانون غري رادع يف هذا املجال.
1111حتكم التجار وتالعبهم با�سعار املنتوجات يف منا�سبات معينة كاالعياد و�شهر رم�ضان ،وهو
ما ردت عليه النيابة العامة بان املواطنني ال ي�شتكون وعليهم التقدم ب�شكاوى ،ليتم الت�صرف
وحماكمة التجار.
1212غياب احلماية لل�صناعات الوطنية ،ومنها �صناعة التبغ التي تعترب من الزراعات املهمة التي
ازدهرت يف عهد ال�سلطة .وعلى الرغم من وجود قرار بتاريخ � 8شباط � 2011أ�صدره جمل�س
الوزراء الفل�سطيني «رقم /82/13م.و�/س .ف» لتنظيم قطاع زراعة التبغ ،حيث مت ت�شكيل جلنة
فنية قدمت تو�صيات �أقرها جمل�س الوزراء تق�ضي باملوافقة على دعم �صنف واحد لكل �شركة
حملية ،وبيعها للم�ستهلك بع�شرة �شواقل ،اال انه مل يتم االلتزام بذلك وثمة ت�ضييق على �صناعة
التبغ وعلى املزارعني مما ادى الى اغراق ال�سوق املحلي ب�سجائر رخي�صة وذات جودة متدنية
وتباع بال�سوق ال�سوداء.
1313حتدث التجار ان هناك حماوالت من بع�ض التجار التباع الطرق القانونية للت�سجيل واحل�صول
على العالمة التجارية وكان هذا ملحوظا يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ولكن الن ال�سوق ال حتكمه
قوانني فان ذلك اعاق التقدم يف هذا املجال وال يزال يفقد ا�صحاب العمل حقوقهم يف هذا املجال.
1414عزوف الكثري من املخرتعني عن ت�سجيل براءات اخرتاعاتهم لعدم ثقتهم باحلماية القانونية لها،
وهذا اجحاف بحقوقهم يف االعالن عن اخرتاعاتهم واال�ستفادة منها كما ي�ضر بتطور املجتمع.
 - 112لقاء �سيمون �شاربن يف النيابة العامة 2015/9/20 ،
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�1515إعترب التجار �أن ال�سوق الفل�سطينية التزال حمكومة من قبل �سلطات االحتالل ،وهذا ال يجعلها
�سوقا حرة تنظم نف�سها بنف�سها مما اثر على الو�ضع الداخلي ،وحرم ال�سوق الفل�سطيني بان
يكون منظما وقائما على التناف�س مما ا�ضر بالفر�ص املتاحة للكثري من التجار وا�صحاب امل�صانع
لالنتفاع والحداث تراكم ثقة بال�صناعة الفل�سطينية.
�1616إ�شتكى ا�صحاب امل�صانع املحلية من اغراق ال�سوق بالب�ضائع االجنبية ،يف مقابل عدم ت�شجيع
ال�صناعات الوطنية مما ت�سبب يف تف�ضيل امل�ستهلك للب�ضاعة االجنبية على الوطنية.
1717افادت النيابة العامة يف ردها على �س�ؤال حول عدم وجود حماكم متخ�ص�صة للملكية الفكرية
وق�ضاة خمت�صني بتنفيذ القانون بان القانون الذي يحكم هذا املو�ضوع هو قانون االجراءات
اجلزائية ولي�س قانون اجلرائم االقت�صادية ،مبعنى ان املحاكم قد تطول يف مثل هذا النوع من
الق�ضايا مع العلم ان هذا النوع من الق�ضايا ال بد ان تكون م�ستعجلة .وح�سب وكيل النيابة يف
وحدة اجلرائم االقت�صادية فان النيابة ت�ستغرق وقتا طويال يف عر�ض بيانتها ،وعادة ما يتغيب
ال�شهود مما يعيق تطبيق القانون ،وان الكثري من الق�ضايا التي تتعلق بامللكية الفكرية بقيت يف
املحاكم ل�سنوات كما خمتلف الق�ضايا االخرى ،وقد يحكم على املتهم بعد هذه املدد الطويلة
بالرباءة ،مما يكلف خزينة الدولة ماليني ال�شواكل من خالل مطالبات بتعوي�ض مايل قد يحركها
ه�ؤالء اال�شخا�ص.
1818ح�سب النيابة فان معظم املحامني لي�س لديهم خربة يف ق�ضايا امللكية الفكرية وال يتم التعامل مع
القانون بطريقة خالقة بل ك ُعرف تقليدي ي�سري عليه املحامي.
1919يف رد منها حول احد اال�سئلة قالت النيابة العامة انه يف ظل وجود قانون قا�صر وغري رادع وحمامني
لي�ست لديهم معرفة كافية بقانون امللكية الفكرية ،فان النيابة املخت�صة تعجز عن القيام بعملها.
2020يف لقاء مع املدير العام لوحدة امللكية الفكرية بوزارة االقت�صاد� 113أو�ضح �أن �أعداد طلبات ت�سجيل
حقوق امللكية الفكرية يف فل�سطني لل�سنوات  2011و  2012و  2013و  2014كانت كما يلي:
2014
2013
2012
2011
ال�سنة
2022
1922منها
1851
العالمات التجارية  1694منها %36
%43حملي %37حملي
منها%44حملي
حملي
يف ال�ضفةالغربية
 1203منها
 1261منها
923
العالمات التجارية  1181منها %13
%12حملي
%13حملي
منها%12حملي
حملي
يف قطاع غزة
براءة االخرتاع يف
19
23
14
25
ال�ضفة الغربية
 113لقاء مع املدير العام لوحدة امللكية الفكرية يف وزارة االقت�صاد ،مازن ابو �شريعة2015/9/14 ،
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براءة االخرتاع يف
قطاع غزة
الر�سوم ال�صناعية
يف ال�ضفة الغربية
الر�سوم
ال�صناعية/غزة

اقل من 5

اقل من 5

اقل من 5

اقل من 5

195

37

89

32

اقل من 5

اقل من 5

اقل من 5

اقل من 5

ومن هذا اجلدول نالحظ ان هناك زيادة يف ت�سجبل العالمات التجارية حمليا مع مرور ال�سنوات رغم
�أن ت�سجيل العالمات التجارية االجنبية �أعلى ،مما يدلل على رغبة ال�شركات العاملية يف حماية عالماتها
يف فل�سطني وهذا ي�شري الى اميانهم بفعالية القوانني� .أما يف ت�سجيل براءات االخرتاع فانها قليلة جدا
�سواء يف ال�ضفة الغربية �أو يف غزة مما يدلل على عدم ثقة املخرتع يف القانون املعمول به حمليا و�أنه
ال يكفي لال�ستئثار به واالنتفاع به �أو قد تكون ب�سبب االو�ضاع ال�سيا�سية القائمة ،وعدم وجود ا�ستقرار
�سيا�سي ،كما ويالحظ �أن قطاع غزة �شهد تراجعا مقارنة بال�ضفة الغربية يف هذا ال�سياق ،وقد يكون
هذا ب�سبب ما تعر�ضه له القطاع من �سل�سلة هجمات ع�سكرية ا�سرائيلية يف ال�سنوات املذكورة.

خام� ًسا :حرية الر�أي والتعبري يف ظل القوانني والت�شريعات الفل�سطينية
اخلا�صة بامللكية الفكرية

بالنظر الى ما �سبق من �شرح لت�شريعات امللكية الفكرية ال�سارية يف فل�سطني بالإ�ضافة �إلى العينة التي
متت مقابلتها ،نخل�ص �إلى �أن الت�شريعات التي حتكم امللكية الفكرية يف فل�سطني ال تغطي كافة الق�ضايا
املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية ،مثل امل�ؤ�شرات اجلغرافية والدوائر املتكاملة والأ�صناف النباتية
واحلماية من املناف�سة غري امل�شروعة والفلكلور الوطني ،كما ان �أحكامها قدمية وال تتنا�سب مع التطور
التكنولوجي وان كانت قائمة على �أ�سا�س �إتفاقيات دولية بالأ�سا�س �إال �أن ما طر�أ من تطور للت�شريعات
والإتفاقيات التي نظمت حقوق امللكية ب�شقيها الأدبي وال�صناعي على ال�صعيد الدويل� ،أظهرت الفجوة
114
ما بني املعايري الدولية والقوانني الفل�سطينية املخت�صة بهذا اجلانب.
جاء قانون الأ�سا�س الفل�سطيني لي�ؤكد على ق�ضية الر�أي والتعبري كحق د�ستوري ال ميكن �إنتزاعه �أو
تقييده كما جاء يف املادة ت�سعة ع�شر منه « ال م�سا�س بحرية الر�أي ،و لكل �إن�سان احلق يف
التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن مع
115
مراعاة �أحكام القانون».
كما اكدت املادة  27من قانون الأ�سا�س على �أهمية الر�أي والتعبري واحلريات الإعالمية ،حيث ركزت
 114املرجع ال�سابق
115
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على �ضرورة �إق�صاء �أي �شكل من �أ�شكال التدخل �أو فر�ض الرقابة ،التي ت�شمل حق احل�صول على
املعلومات وت�أمني و�صولها من م�صادر احلكومة ،وحماية احلريات االكادميية والعلمية والتعليمية
والتعبري الفني واالدبي ،وحماية حق التوزيع والن�شر ،بالإ�ضافة �إلى احلق يف �إن�شاء الإذاعات واملحطات
116
التلفزيونية امل�ستقلة اخلا�صة.
ومن خالل مراجعة القوانني ال�سارية يف فل�سطني بخ�صو�ص امللكية الفكرية ب�شقيها الأدبي وال�صناعي
ومراجعة القوانني الناظمة حلرية الر�أي والتعبري مت التو�صل �إلى ما يلي:

�أو ًال :حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني
جند �أن معظم املواقع االلكرتونية للوزارات احلكومية والق�ضائية غري مف ّعلة وال متد املواطنني
باملعلومات املطلوبة ،ومن خالل البحث امليداين واملتابعة للعديد من هذه املواقع واملقابالت ميكننا
اال�شارة الى عدة �أ�سباب حتول دون توفر املعلومات للجمهور ومنها:
1.1وعدم وجود موظفني خمت�صني يف هذا اجلانب وان معظم املوظفني احلاليني لي�ست لديهم
الكفاءة.
2.2اليوجد قانون ملزم بذلك.
3.3عدم وجود رقابة ،فمثال تن�شر بع�ض الوزارات �إجنازاتها دون ن�شر خطط عملها.
�إن من�شورات الوزارات على الأغلب تركز على الإجنازات ،بدون ن�شر اخلطة املُتبعة التي تفر�ض �شكال
من ال�شفافية وامل�صداقية ،بالإ�ضافة �إلى الرتكيز على الإدماج وامل�شاركة ال�سيا�سية للمواطنني ،كما
وان غياب اجلهاز الرقابي� ،أي املجل�س الت�شريعي منذ عام � ،2007ساعد يف زيادة الإنق�سام وغياب
ركن هام من �أركان القوة ال�سيا�سية الناظمة للقوانني ،ما عزّز �إعاقة التطور ،وتغ ّييب نظام الرقابة.
ونلحظ انه لي�س ثمة تعمد على اخفاء املعلومات عند الوزارات وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية ،فمثال
عندما قدمت طلبا للنائب العام ن�شرح فيه �أ�سباب الدرا�سة و ماهية املعلومات املطلوبة ،كان الرد
ايجابيا وابدت النيابة العامة تعاون ًا كام ًال وبدون حت ّفظ على الرغم من �شكوى بع�ض ال�صحفيني من
عدم تعاون النيابة معهم بالعادة .مبعنى ان الباحث او ال�صحفي عليه اتباع خطوات قانونية للح�صول
على املعلومة ولتعامل النيابة معه.
�إن اخللل الذي يظهر هو بنية قانونية م�شرتكة وخلفية موحدة لكيفية التعامل مع هذه احلاالت ،التي
يتم التعامل معها بع�شوائية و انتقائية بدون مرجعية قانونية حتدد الأولويات و�سبل التعامل مع حق
احل�صول على املعلومات و�إتباع املعايري الدولية بهذا اخل�صو�ص.
وي�ضاف الى ذلك عدم وجود �أر�شيف (عدم ار�شفة) يف امل�ؤ�س�سات ما ي�ؤدي �إلى فقدان الكثري من
املعلومات املهمة ،فمث ًال عند ال�س�ؤال عن �أوراق العمل اخلا�صة بامل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية والعربية
� www.ichr.ps/pdfs/legal65.pdf 116صفحة .15
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لوزارتي الثقافة والإقت�صاد حول امللكية الفكرية ،كانت الإجابة �أن الوزرات ال حتتفظ بها يف �أر�شيف
الوزارة ما يظهر ق�صورا م�ؤ�س�ساتيا كبريا ،من �ش�أنه �أن يعيق احل�صول على املعلومات.
كما وان هناك بع�ض الدرا�سات التي قامت بها بع�ض الوزارات وال يتاح االطالع عليها من قبل اجلمهور
ويتم التح ّفظ عليها لدى امل�س�ؤولني .وبينما �سمح للباحثة االطالع على الكثري من الدرا�سات يف وزارة
الثقافة على �سبيل املثال فانه مل ي�سمح لها بت�صويرها �أو ت�صوير �أجزاء منها رغم انها حق عام ال يجوز
تقييده ،ما يظهر جانبا اخر من اخللل يف التعاطي مع مو�ضوع املعلومات يف الفجوة ما بني الو�صول
واحل�صول.
ومن هنا ن�ؤكد على �أهمية جوود مكتبة وطنية من �ش�أنها ت�سهيل عملية احل�صول على املعلومات لتوفرها
يف املكتبة.

ثانيا :حماية احلريات االكادميية والعلمية والتعليمية والتعبري الفني واالدبي يف
فل�سطني
�إن الت�شريعات التي حتمي حق امل�ؤلف املعمول بها يف فل�سطني اغفلت �إيجاد ت�شريعات جديدة مبا
يخت�ص بالتطور التكنولوجي ،وهذا يظهر من خالل حجم ال�سرقات على مواقع الإنرتنت للأبحاث
وللأعمال الفنية.
وبالإ�ضافة �إلى تنظيم عمل ال�صحف الإلكرتونية وحمايتها من ال�سرقات ،ال بد من الإ�شارة �إلى �أن
تنظيم العمل الإلكرتوين �سي�ساهم يف حماية حرية الر�أي والتعبري ،و�سيخلق بيئة �سليمة لل�صحفيني
وللمبدعني وللكتاب.
ن�شري هنا �أي�ضا الى �أن الثورة التكنولوجية جعلت للمعلومة الأدبية �أو العلمية التي تفيد قطاعات
املجتمع �أهمية كبرية ،مبعنى ان التطور ال�صناعي �أي�ض ًا ي�ستند �إلى املعلومة وعليه ف�إن هناك �ضرورة
حلماية املعلومات على الإنرتنت من �أجل حماية القطاعات الأدبية وال�صناعية ب�شتى جماالتها.
ثالثا :حماية حق التوزيع والن�شر يف فل�سطني
ت�شري املعطيات الى �أن عدد دور الن�شر والتوزيع 117،العاملة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لي�ست كثرية،
وذلك على الرغم من �أن مدير عام الآداب والن�شر واملكتبات يف وزارة الثقافة� ،118أكد �أن الدائرة
تتابع ما ين�شر يف فل�سطني دون �أن يكون هناك �أرقام حمددة ،نتيجة غياب نظام قانون الإيداع وغياب
الأنظمة والقوانني اخلا�صة بالن�شر والتوزيع ،119كما واعترب �أن «املنتج الثقايف غالبا ما يكون بدون
 117ح�سب وزارة االعالم فان عدد دور الن�شر املرخ�صة منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية يف عام  1994وحتى العام املا�ضي يبلغ 300
دار ن�شر .ون�شر مركز االح�صاء الفل�سطيني يف عام  2010بيانات حول واقع امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية وا�شارت البيانات الى ان
عدد دور الن�شر العاملة يف ال�ضفة الغربية بلغ ثمانية دار للن�شر ودار ن�شر واحدة يف قطاع غزة.
 118لقاء مع مدير عام االداب والن�شر واملكتبات يف وزارة الثقافة ،عبد ال�سالم العطاري.2015/9/13 ،
 119املرجع ال�سابق
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�ضوابط ومعايري فنية».
�أما بالن�سبة للتوزيع فهناك العديد من العوائق حيث يعترب الإحتالل الأ�سا�س يف ابرزها مثل �إنتهاك
حرية التنقل من جهة؛ كون الإحتالل ي�سيطر على املعابر الربية والبحرية اجلوية� ،سواء ما بني ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة� ،أو ما بني املدن الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،بالإ�ضافة �إلى القوانني التي و�ضعها
الإحتالل والتي حتظر �إ�سترياد الكتب من بع�ض الدول ك�سوريا ولبنان و�سواها على �إعتبار �أنها دول
معادية (على �سبيل املثال مينع دخول املن�شورات اخلا�صة مبركز درا�سات الوحدة العربية) االمر الذي
�أدى �إلى خلق م�شاكل مادية ب�سبب حمدودية التوزيع ،و�أثر على الأداء من جهة وحركة التوزيع باملجمل
�سواء داخل �أو خارج الأرا�ضي الفل�سطينية.

رابعا :احلق يف ان�شاء االذاعات واملحطات التلفزيونية امل�ستقلة اخلا�صة يف فل�سطني
�أكدت وزارة الإعالم الفل�سطينية �أنه مت منح ما يقارب � 100إذاعة تراخي�ص عمل ما بني العام -2000
120
( 2015يف ال�ضفة الغربية و قطاع غزة) منها � 94إذاعة خا�صة و 6تلفزيونات خا�صة.
ومن خالل مقاربة ب�سيطة ت�ستنتج �أن عدد الرتاخي�ص هذا مقارنة مب�ساحة ال�ضفة الغربية والقطاع
121
وعدد ال�سكان يعترب مرتفعا جدا مقارنة بالدول العربية.
مع هذا وذاك يبقى هناك ق�صور يكمن يف �إيجاد ت�شريعات تنظم حقوق امللكية الفكرية وحق احل�صول
على املعلومات الذي يعترب جزءا ال يتجز�أ من حرية الر�أي والتعبري ومن الواجب العمل عليه وت�شريع
قوانني خمت�صه� ،إتباع ًا للمعاير الدولية املخت�صة ،وللحقوق الد�ستورية املكفولة ح�سب قانون الأ�سا�س
الفل�سطيني.

�ساد� ًسا :اخلامتة والتو�صيات

ب�شكل عام ف�إن ق�ضية حرية الر�أي والتعبري تعترب �أحد املعايري وامل�ؤ�شرات املحددة للدميقراطية يف
جمتمع ما من خالل �إن�سجام القوانني املحلية مع املعايري الدولية يف احلفاظ على هذا احلق من �أي
م�سا�س و حمايته.
�إن حرية الر�أي و التعبري هي الأ�سا�س الذي ن�ستمد منه العديد من احلقوق واحلريات التي كفلتها
العديد من املواثيق لدولية ،ومن خاللها ن�ستمد احلق يف امللكية الفكرية ،وهو مبثابة حجر الأ�سا�س
لهذه الدرا�سة.
من ناحية �أخرى البد من ت�سليط ال�ضوء على كون فل�سطني �إن�ضمت �إلى العديد من املواثيق واملعاهدات
الدولية ما يعترب خطوة نوعية وتقدم ًا كبري ًا يف اجلهود القانونية واحلقوقية ،من �شانها ان ت�ساعد يف
تو�سيع الآفاق يف جمال حقوق الإن�سان .وبالتايل ال بد من التنويه الى �أن دولة فل�سطني مطالبة بتقدمي
 120لقاء مع رئي�س وحدة االيداع يف وزارة االعالم داوود داوود ،رام اهلل .2015/9/14 ،
 121املرجع ال�سابق.
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تقارير دورية عن واقع حقوق الإن�سان يف فل�سطني �إلى م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان واللجان املعنية ذات
العالقة ،ومن هنا ف�إن الإن�ضمام لهذه املواثيق يعترب خطوة �إيجابية باملُجمل ،ولكن ال بد ان تتبعها
بع�ض اخلطوات الأخرى ،ومنها �ضرورة املوائمة والإن�سجام ما بني املعايري الدولية والقوانني املحلية
االمر الذي يتطلب �إقرتاح بع�ض الت�شريعات والقوانني لتحاكي وت�ؤكد على �أهمية تطبيق روح القانون
يف الإتفاقيات الدولية .
و�إ�ستناد ًا الى كون امللكية الفكرية هي جزء ال يتجز�أ من حرية الر�أي والتعبري والتي تعترب من �أهم
ق�ضايا حقوق الإن�سان ،البد لنا من موائمة الت�شريعات املحلية من خالل �إجراء بع�ض التعديالت ،و�سن
القوانني.
�إن غياب قانون حماية امللكية الفكرية يعزّز غياب �آلية تعمل على �ضبط الإنتاج الأدبي وال�صناعي
وغريه ،بالإ�ضافة �إلى التعدي على حقوق املبدعيني وامل�سا�س بحقوقهم لعدم وجود منظومة قانونية
تربط وحتدد �آلية العمل على امللكية الفكرية والتعاطي معها ،ما �سيخلق نوع ًا من �أنواع الت�ضارب يف
التعاطي مع هذا املو�ضوع وعدم وجود مرجعية حمددة تقوم على حماية هذا احلق الذي يعترب حقا
�أ�سا�سيا واجب من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف تنظيم العمل الإبداعي وحمايته من جهة ،وكذلك دعم هذه
القطاع ب�شكل �أكرب لينعك�س �أثره ايجابا على الناجت املحلي الفل�سطيني ،وليكون مبثابة عامل جذب لأي
�إ�ستثمار داخلي او خارجي.
�إن ق�ضية خلق جمتمع ي�سري وفق نظام دميقراطي ،وبيئة ت�ؤمن باحلقوق واحلريات البد �أن ت�سبقها بنية
قانونية �سليمة تكفل وحتمي وتعز ّز هذه احلريات يف قوانينها الداخلية التي وعلى �أقل تقدير يجب �أن
تتجان�س مع املعايري الدولية ،ويتم التعاطي معها والعمل بها من اجلميع وبدون �إ�ستثناء.
من خالل الدر�سة مت التو�صل �إلى بع�ض التو�صيات التي من �ش�أنها تعديل الو�ضع احلايل لواقع حرية
الر�أي والتعبري يف فل�سطني انطالقا من وارتباطا بحماية «امللكية الفكرية».
وخل�صت الدرا�سة للتو�صيات التالية:
1.1يجب اال�سراع يف اقرار قانون للملكية الفكرية يف فل�سطني .او العمل على تطوير القوانيني املطبقة
يت�شريعات جديدة ت�سد عيوب القوانيني القدمية والتي ال تغطي كل جماالت امللكية الفكرية وال
تواكب التطور التكنولوجي.
2.2الإن�ضمام للمعاهدات الدولية املنظمة حلماية امللكية الفكرية.
خا�صة بعد �إن�ضمام دولة فل�سطني للعديد من الإتفاقيات الدولية ،ومنها العهد اخلا�ص باحلقوق
ال�سيا�سية واملدنية الذي يكفل حرية الر�أي والتعبري ،والتي تعترب امللكية الفكرية جزء ًا منها .كما والبد
من موائمة الت�شريعات املحلية مع املعايري الدولية ،االمر الذي �سيكون له ت�أثري يف احل�صول على فر�ص
ت�سويق عاملية لل�صناعة الفل�سطينية بحيث ال يتم ترويج الب�ضائع الفل�سطينية ب�إ�سم ا�سرائيلي ،ويتم
حفظ حقوق امل�ؤلفني حملي ًا ودولي ًا ،خا�صة بعد قبول فل�سطني كدولة ب�صفة مراقب يف االمم املتحدة
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عام  2012وهذا بالطبع يحتاج ملنا�صرة ممنهجة وقرارات �إ�سرتاتيجية� /سيا�سية.
�3.3ضرورة �إن�شاء هيئة مركزية م�شرفة يتم تقدمي ال�شكاوي لها ،تتولى تنفيذ القانون املتعلق بحماية
امللكية الفكرية بحيث تكون مهمتها متابعة ومراقبة قوانني حماية امللكية الفكرية على ان تتكون
من عدة مرجعيات وم�ؤ�س�سات مثل (الوزارات املعنية ،جهاز ال�شرطة ،النيابة العامة واملجل�س
الق�ضائي) لت�سهيل عملها ولتوفري املراقبة بالإ�ضافة �إلى �ضبط الواقع الذي يحتاج �إلى الكثري من
اجلهد ،كما �أنه من ال�ضروري ت�أ�سي�س حماكم خمت�صة بف�ض نزاعات امللكية الفكرية.
4.4حتديث املواقع الإلكرتونية للوزارات املعنية على �أن ت�شمل (بيانات� ،أخبار ،تو�صيات امل�ؤمترات،
�أوراق العمل والدرا�سات املتعلقة بامللكية الفكرية).
5.5نقل رقم الإيداع الذي ت�شرف عليه وزارة الإعالم و�إتباعه لوزارة الثقافة ،كونها الهيئة الوطنية
امل�شرفة على حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة كما هو متعارف عليه .122والعمل على ت�شجيع
امل�ؤلفني واملبدعيني للح�صول على �أرقام ايداع مل�صنفاتهم ما �سي�سهل عمل املكتبة الوطنية يف
حال مت تنفيذ القرار الرئا�سي بخ�صو�ص �إن�شائها.
�6.6إلزام دور الن�شر بت�شريعات معينة تنظم عملها للحد من �إ�ستغاللها للكتاب واملبدعني و�ضمان
حقوقهم واحلد من فو�ضى الن�شر والتحقق من م�ستوى الإبداع.
�7.7إعادة تفعيل ع�ضوية فل�سطني يف معاهدة برن كخطوة اولى على طريق الإن�ضمام للمعاهدات
الدولية اخلا�صة بامللكية الفكرية.123
8.8التن�سيق بني الدوائر املختلفة يف وزارة الإقت�صاد فيما يتعلق بت�سجيل �أ�سماء ال�شركات والعالمات
التجارية و�ضمها يف هيئة واحدة �أو ربطها ب�شبكة حا�سوب موحدة للتحقق من �أي معلومة او طلب
ت�سجيل قبل �إ�صدار الرتاخي�ص ومن �أجل الإرتقاء بالعمل ودقته.
9.9هناك حاجة ما�سة خلرباء وفنيني متخ�ص�صني يف جمال امللكية الفكرية ب�شقيها الأدبي وال�صناعي
وان يكونوا معتمدين من اجلهات املخت�صة ،وعادة ما تكون وزارة العدل.
1010توعية ال�شعب الفل�سطيني مبختلف فئاته مبعنى امللكية الفكرية نظرا الرتباطها وعالقتها بحياتنا
اليومية ،والرتكيز على �أهميتها كمبد�أ �أخالقي ولي�س قانوين فقط ،وهذا �سي�ؤدي �إلى احلد من
ال�سرقات والن�سخ والتعدي على حقوق املبدعني واملخرتعني واملبتكرين.
1111قيام النقابات املهنية بتو�ضيح الت�شريعات املتعلقة بامللكية الفكرية يف جمال تخ�ص�صاتها
وتعميمها على كل النقابيني.
 122وزارة االعالم والثقافة كانت منذ ن�ش�أت ال�سلطة تتبع لوزارة الثقافة واالعالم وعندما مت ف�صلهما كل وزارة اخذت معها دوائر
معينة ،ولذلك كانت وحدة االياع تتبع وزارة االعالم ال الثقافة.
 123فل�سطني كانت ع�ضوا يف اتفاقية برن �سنة  1933حلماية امل�صنفات االدبية والفنية خالل فرتة االنتداب الربيطاين.
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المالحق
امللحق ( )1قانون حقوق الطبع والت�أليف

 16كانون الأول ل�سنة 1911

الف�صل الأول
حقوق الطبع والت�أليف يف الإمرباطورية
املادة 1
حقوق الطبع والت�أليف
( )1مع مراعاة �أحكام هذا القانون ،حتمى حقوق الطبع والت�أليف يف جميع الآثار الأدبية والتمثيلية
واملو�سيقية والفنية يف كافة �أنحاء ممتلكات جاللته التي ي�سري عليها هذا القانون املدة املذكورة فيها،
ب�شرط �أن تتوفر يف ذلك ال�شروط التالية:
(�أ) �إذا كان الأثر قد مت ن�شره فيجب �أن يكون قد ن�شر لأول مرة يف �إحدى ممتلكات جاللته ال�سابق
ذكرها.
(ب) �إذا كان الأثر مل ين�شر فيجب �أن يكون امل�ؤلف يف تاريخ ت�أليفه الأثر من رعايا الدولة الربيطانية
�أو مقيم ًا يف �إحدى ممتلكات جاللته ال�سابق ذكرها.
�أما حقوق الطبع والت�أليف الأخرى فال حتمى �إال �إذا كانت احلماية املقررة يف هذا القانون قد مددت
مبرا�سيم �صدرت مبقت�ضى هذا القانون �إلى املمتلكات امل�ستقلة التي ال ي�سري عليها هذا القانون و�إلى
البالد الأجنبية.
(� )2إيفا ًء للغاية املق�صودة من هذا القانون تعني عبارة «حق الطبع والت�أليف» احلق الذي ميلكه
ال�شخ�ص وحده يف �إ�صدار الأثر �أو يف �إعادة �إ�صدار �أي جزء جوهري منه يف �شكل مادي مهما كان،
وحق متثيل الأثر �أو متثيل �أي جزء جوهري منه علن ُا �أو �إذا كان الأثر حما�ضرة فحق �إلقاء املحا�ضرة
�أو �أي ق�سم جوهري منها و�إن كان الأثر مل يتم ن�شره فحق ن�شره �أو ن�شر �أي ق�سم جوهري منه وي�شمل
ذلك احلق الوحيد:
(�أ) يف �إ�صدار ترجمة عن الأثر �أو �إعادة �إ�صدارها �أو متثيلها �أو ن�شرها.
(ب) ويف الأثر التمثيلي ،حتويله �إلى رواية �أو �إلى �أثر �آخر غري متثيلي.
(ج) ويف الرواية �أو الأثر الآخر غري التمثيلي �أو الأثر الفني ،حتويله �إلى �أثر متثيلي بوا�سطة متثيله
علن ُا �أو ب�صورة �أخرى.
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(د) ويف الأثر الأدبي �أو الفني �أو املو�سيقي� ،صنع ا�سطوانة �أو درج �أو �شريط �سينمائي �أو �أي اخرتاع
�آخر عنه ،بحيث يتاح متثيل الأثر املذكور �أو �إخراجه بطريقة ميكانيكية.
وحق ترخي�ص القيام ب�أي عمل من الأعمال الآنفة الذكر
(� )3إيفا ًء للغاية املق�صودة من هذا القانون ،تعني لفظة «الن�شر» فيما يتعلق ب�أي �أثر �إ�صدار ن�سخ عنه
للجمهور وال ي�شمل الن�شر متثيل الأثر التمثيلي �أو املو�سيقي ب�صورة علنية وال �إلقاء حما�ضرة ب�صورة
علنية �أو عر�ض �أي �أثر فني ب�صورة علنية �أو �إن�شاء �أي �أثر فني معماري و�إيفاء للغاية املق�صودة من هذا
القانون ال يعترب ن�شر ًا �إ�صدار ال�صور ال�شم�سية وال�صور املحفورة عن التماثيل والآثار الفنية املعمارية.

املادة 2
االعتداء على حقوق الطبع والت�أليف
( )1يعترب ال�شخ�ص معتدي ًا على حق الطبع والت�أليف املحفوظ يف �أي �أثر �إذا فعل �شيئ ًا ح�صر هذا
القانون حق القيام به يف �صاحب ذلك احلق ،بدون ر�ضا �صاحبه:
ب�شرط �أن ال تعترب الأفعال التالية اعتداء على حق الطبع والت�أليف:
(ً )1التداول ب�أي �أثر تداو ًال عاد ًال من �أجل الدرا�سة �أو البحث �أو االنتقاد �أو التقريظ �أو التلخي�ص
لل�صحافة.
(ً� )2إذا كان م�ؤلف الأثر الفني لي�س ب�صاحب حق الطبع والت�أليف فيه وا�ستعمل امل�ؤلف قالب ًا �أو ر�سم ًا
�أو خريطة �أو منوذج ًا �أو در�س الأثر على �أن ال يكرر امل�ؤلف بذلك غاية الأثر الأ�سا�سية وال يقلدها.
(ً� )3صنع �أو ن�شر �صور زيتية �أو ت�صاوير �أو �صور ًا منحوتة �أو �صور ًا �شم�سية عن متثال �أو �أثر فني �إذا
كان الأثر قائم ًا ب�صورة دائمة يف حمل عمومي �أو بناية عمومية �أو �صنع �أو ن�شر �صور ًا زيتية �أو ت�صاوير
�أو نقو�ش ًا �أو �صور ًا �شم�سية عن �أثر معماري لي�ست من قبيل الت�صاوير واخلرائط الهند�سية.
(ً )4ن�شر جمموعة م�ؤلفة يف الغالب من مواد غري حمفوظة حقوق الطبع فيها بق�صد ا�ستعمالها حقيقة
يف املدار�س وقد و�صفت كذلك اال�سم الذي �أطلق عليها ويف الإعالنات التي �أ�صدرها النا�شر ب�ش�أنها
وهي م�ؤلفة من فقرات موجزة مقتب�سة من �آثار �أدبية من�شورة ولكنها مل تن�شر بق�صد ا�ستعمالها
وحمفوظة حقوق الطبع والت�أليف فيها ب�صفتها كذلك:
وي�شرتط يف ذلك �أن ال يزيد عدد الفقرات التي يقتب�سها وين�شرها النا�شر نف�سه خالل خم�س �سنوات
عن �آثار لنف�س امل�ؤلف على اثنني و�أن يعرتف بامل�صدر املنقولة عنه الفقرتان امل�شار �إليهما.
(ً )5ن�شر خال�صة حما�ضرة �ألقيت علن ُا يف �صحيفة ما مل يكن ن�شر اخلال�صة قد حظر مبوجب �إعالن
خطي �أو مطبوع وا�ضح وجلي علق قبل �إلقاء املحا�ضرة ،على مدخل البناية التي �ألقيت املحا�ضرة فيها
�أو يف جوارها و�أبقي معلق ًا كذلك �أثناء �إلقائها �أو علق بجانب املحا�ضر �إال �إذا كان ذلك �أثناء ا�ستعمال
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البناية للعبادة .غري �أنه لي�س يف هذه الفقرة ما ي�ؤثر يف �أحكام الفقرة (ً )1فيما يتعلق بالتلخي�ص
لل�صحافة.
(ً )6قراءة بع�ض مقتطفات ال تتجاوز احلد املعقول من �أي �أثر من�شور �أو تالوتها علن ًا.
( )2يعترب ال�شخ�ص معتدي ًا على حق الطبع والت�أليف يف �أي �أثر:
(�أ) �إذا باع ذلك الأثر �أو �أجره �أو عر�ضه على �سبيل التجارة �أو قدمه للبيع �أو للإيجار،
�أو
(ب) �إذا وزع ذلك الأثر لل�ش�ؤون التجارية �أو لدرجة جمحفة ب�صاحب حق الطبع والت�أليف،
�أو
(ج) عر�ض ذلك الأثر على اجلمهور بق�صد التجارة،
�أو
(د) �إذا ا�ستورد ذلك الأثر للبيع �أو الإيجار يف �أي ق�سم من ممتلكات جاللته التي ي�سري عليها هذا
القانون.
وكان يعلم ب�أن عمله هذا يعترب تعدي ًا على حق الطبع والت�أليف �أو يكون مبثابة تعد على حق الطبع
والت�أليف فيما لو وقع يف �أي ق�سم من ممتلكات جاللته ومت فيه بيع الأثر �أو ت�أجريه �أو عر�ضه �أو تقدميه
لأجل البيع �أو الإيجار �أو التوزيع �أو العر�ض �أو اال�سترياد.
( )3يعترب ال�شخ�ص معتدي ًا على حق الطبع والت�أليف يف �أي �أثر �إذا �سمح بتمثيل الأثر علن ُا يف مر�سح �أو
ملهى ملنفعته اخلا�صة دون �أخذ موافقة �صاحب حق الطبع والت�أليف �إال �إذا مل يكن يعلم ومل يكن لديه
�سبب معقول لالعتقاد ب�أن التمثيل يعترب تعدي ًا على حق الطبع والت�أليف.

املادة ٣
مدة حقوق الطبع والت�أليف
تكون املدة التي يحمى خاللها حق الطبع والت�أليف ما دام امل�ؤلف على قيد احلياة و�إلى خم�سني �سنة
بعد وفاته �إال �إذا ورد ن�ص �صريح يق�ضي بخالف ذلك يف هذا القانون:
وي�شرتط يف ذلك �أنه بعد مرور خم�س وع�شرين �سنة� ،أو بعد مرور ثالثني �سنة من تاريخ وفاة م�ؤلف
الأثر املن�شور� ،إذا كانت مدة الأثر ال تزال معمو ًال بها لدى �سن القانون ال يعترب ال�شخ�ص الذي �أعاد
�إ�صدار الأثر لأجل بيعه معتدي ًا على حق الطبع والت�أليف �إذا اثبت �أنه بلغ �صاحب الأثر حتريري ًا �إخطار ًا
بعزمه على �إعادة �إ�صدار الأثر و�أنه دفع له �أو ملنفعته ح�سب ال�صورة املعينة العوائد امل�ستحقة عن
جميع ن�سخ الأثر التي يبيعها وذلك مبعدل ع�شرة يف املائة على �أ�سا�س القيمة التي ن�شر بها الأثر.
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و�إيفاء للغاية املق�صودة من هذه الفقرة ال�شرطية يجوز لوزراء التجارة �أن ت�صدر �أنظمة تعني فيها
كيفية تبليغ الإخطارات والتفا�صيل الواجب تبليغها يف الإخطارات املذكورة وكيفية دفع العوائد وتاريخ
دفعها ،ودفعها ب�أق�ساط مبا يف ذلك الأنظمة التي تتطلب الدفع �سلف ًا �أو غري ذلك ت�أمين ًا لدفع العوائد
�إذا ا�ستح�سنت ذلك.

املادة 4
الرخ�ص الإجبارية
�إذا رفعت �شكوى �إلى اللجنة الق�ضائية يف جمل�س امللك اخلا�ص يف �أي وقت بعد وفاة م�ؤلف �أثر �أدبي �أو
متثيلي �أو مو�سيقي ن�شر �أو مت متثيله علن ُا على �أن �صاحب حق الطبع والت�أليف يف ذلك الأثر رف�ض �إعادة
ن�شره �أو ال�سماح ب�إعادة �إ�صداره� ،أو �أنه رف�ض ال�سماح بتمثيله علن ُا وقد �أ�صبح ذلك الأثر ب�سبب رف�ض
�صاحب حق الطبع والت�أليف �إعادة �إ�صداره حمرم ًا على اجلمهور فيجوز للجنة الق�ضائية �أن ت�صدر
�أمر ًا �إلى �صاحب حق الطبع والت�أليف ت�أمره فيه بالرتخي�ص ب�إعادة �إ�صداره �أو متثيله �أمام اجلمهور،
ح�سبما يقت�ضي احلال ،وفق ًا للقيود وال�شروط التي ت�ستن�سبها اللجنة املذكورة.
املادة 5
ملكية حق الطبع والت�أليف
مع مراعاة �أحكام هذا القانون يكون م�ؤلف الأثر ال�صاحب الأول حلق طبعه وت�أليفه:
وي�شرتط يف ذلك ما يلي:
(�أ) �إذا �أو�صى �شخ�ص ب�صنع لوحة �أو ت�صوير �شم�سي �أو ر�سم كان �شخ�ص �آخر قد �أو�صى ب�صنع
زجاجته �أو ن�سخته الأ�صلية ومت �صنع املطلوب وفق ًا ملا �أو�صى به لقاء عو�ض ذي قيمة ،ف�إن مل يكن ثمة
اتفاق يق�ضي بخالف ذلك ي�صبح ال�شخ�ص الآخر املو�صي بالزجاجة �أو الن�سخة الأ�صلية هو ال�صاحب
الأول حلق الطبع والت�أليف.
(ب) �إذا كان امل�ؤلف م�ستخدم ًا عند �شخ�ص �آخر مبوجب عقد ا�ستخدام �أو مترين و�صنع الأثر �أثناء
ا�ستخدامه لدى ال�شخ�ص املذكور فيعترب م�ستخدم امل�ؤلف ال�صاحب الأول حلق الطبع والت�أليف ما مل
يكن ثمة عقد يق�ضي بخالف ذلك� .أما �إذا كان الأثر عبارة عن مقال �أو كتابة �أخرى كتبت للن�شر يف
�صحيفة �أو جملة �أو ما �شابه ذلك من املن�شورات الدورية فيحفظ للم�ؤلف حق منع ن�شر الأثر على حدة
يف غري �صحف �أو جمالت �أو غريها من املن�شورات الدورية ،ما مل يكن ثمة عقد يق�ضي بخالف ذلك.
( )2يجوز ل�صاحب حق الطبع والت�أليف يف �أي �أثر �أن يحيل حقه كله �أو بع�ضه ب�صورة عامة �أو بوجه
يقت�صر على اململكة املتحدة �أو على �إحدى ممتلكات جاللته �أو ممتلكة �أخرى من ممتلكات جاللته التي
ي�شملها هذا القانون� ،إما عن كامل مدة حق الطبع والت�أليف �أو عن ق�سم منها .ويجوز ل�صاحب احلق
املذكور �أن يهب ما له من الفائدة عن احلق املذكور مبوجب رخ�صة غري �أن كل �إحالة �أو هبة من هذا
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القبيل ال تعترب �صحيحة �إال �إذا جرت كتابة ووقعها �صاحب احلق املراد �إحالته �أو هبته �أو وكيله املفو�ض
تفوي�ض ًا م�شروع ًا:
وي�شرتط يف ذلك �أنه �إذا كان م�ؤلف الأثر هو ال�صاحب الأول حلق طبعه وت�أليفه فكل �إحالة لذلك احلق
�أو هبة ملنفعة فيه يجريها ال�شخ�ص امل�شار �إليه (عن غري طريق الو�صية) بعد و�ضع هذا القانون مو�ضع
التنفيذ ال تخول املحال �إليه �أو املوهوب له �أية حقوق فيما يتعلق بحق الطبع والت�أليف ملدة تتجاوز 25
�سنة من وفاة امل�ؤلف وكل حقوق ناجتة عن حق الطبع والت�أليف عند انق�ضاء املدة املذكورة تعود لدى
وفاة امل�ؤلف �إلى ورثته ال�شرعيني كجزء من تركته بالرغم من �أي عقد يق�ضي بخالف ذلك وكل عقد
�أجراه امل�ؤلف فيما يتعلق بالت�صرف يف حق من هذا القبيل يعترب باط ًال والغي ًا .على �أنه ال يف�سر �شيء
مما ورد يف هذه الفقرة ال�شرطية ب�أنه ي�سري على �إحالة حق الطبع والت�أليف يف �أثر م�شرتك �أو على
الرخ�صة بن�شر �أي �أثر �أو جزء منه ب�صفته جزء ًا من �أثر م�شرتك.
(� )3إذا �أ�صبح املحال �إليه ،عند وقوع �إحالة جزئية حلق الطبع والت�أليف ،م�ستحق ًا لأي حق وفق ًا لهذا
القانون فيعترب كل من املحال �إليه فيما يتعلق باحلق املحال �إليه على هذه ال�صورة واملحيل فيما يتعلق
باحلقوق غري املحالة ،ك�صاحبني حلق الطبع والت�أليف وت�سري عليهما �أحكام هذا القانون وفق ًا لذلك.

املادة 6
طرق املقا�ضاة احلقوقية عند وقوع اعتداء
(� )1إذا وقع تعد على حق الطبع والت�أليف املحفوظ يف �أثر فيحق ل�صاحب احلق املذكور �أن يلج�أ
�إلى كافة طرق املقا�ضاة التي يخوله �أو قد يخوله �إياها القانون فيما يتعلق بالتعدي على ذلك احلق
كا�ست�صدار �أمر حتذيري �أو �أمر باملنع �أو احل�صول على عطل و�ضرر �أو حما�سبة املعتدي �أو غري ذلك.
( )2يعود للمحكمة تقرير النفقات التي يتحملها جميع الفرقاء يف الإجراءات املتعلقة بالتعدي على
حق الطبع والت�أليف.
( )3كل دعوى تقام بخ�صو�ص االعتداء على حق الطبع والت�أليف يف �أي �أثر يفرت�ض فيها �أن حق الطبع
والت�أليف ال يزال قائما و�أن املدعي هو �صاحب احلق املذكور �إال �إذا ا�ستند املدعى عليه يف دفاعه �إلى
عدم وجود ذلك احلق �أو �إلى عدم وجود حق للمدعى فيه ح�سب مقت�ضى احلال ،وعند ح�صول اختالف
يف مثل هذه امل�س�ألة فعندئذ:
(�أ) �إذا كان الأثر يحتوي على ا�سم مطبوع �أو مكتوب ب�صورة �أخرى بح�سب الطريقة املعتادة على وجه
ي�ستفاد منه �أنه ا�سم م�ؤلف الأثر فيعترب ال�شخ�ص املطبوع �أو املخطوط ا�سمه على هذه ال�صورة �أنه
م�ؤلف الأثر ما مل يثبت خالف ذلك.
(ب) �إذا مل يكن الأثر يحتوي على ا�سم مطبوع �أو مكتوب على هذه ال�صورة �أو �إذا خال اال�سم املوجود
فيه من ا�سم امل�ؤلف احلقيقي �أو اال�سم الذي يعرف به عادة وا�شتمل الأثر على ا�سم مطبوع �أو مكتوب
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ب�صورة �أخرى ي�ستفاد منه �أنه ا�سم نا�شر الأثر �أو �صاحبه فيعترب �صاحب ذلك اال�سم �أنه �صاحب حق
الطبع والت�أليف يف الأثر فيما يتعلق بالإجراءات املتخذة ب�ش�أن التعدي على احلق املذكور ،ما مل يثبت
خالف ذلك.

املادة 7
حقوق املالك جتاه الن�سخ املعتدى فيها على حقوقه
تعترب كافة الن�سخ التي وقع تعد ب�سببها وكل ق�سم مهم منها وكافة اللوحات امل�ستعملة �أو املراد ا�ستعمالها
لإ�صدار ن�سخ عنها� ،أنها ملك ل�صاحب حق الطبع والت�أليف� ،إذا كان حق طبعها وت�أليفها ال يزال قائم ًا،
ويجوز لل�شخ�ص املذكور مبقت�ضى ذلك اتخاذ الإجراءات لإعادة و�ضع يده عليها �أو ا�ستغاللها ملنفعته.
املادة 8
�إعفاء املعتدي الربيء من م�س�ؤولية دفع العطل وال�ضرر
�إذا اتخذت الإجراءات ب�ش�أن االعتداء على حق الطبع والت�أليف املحفوظ يف �أثر وادعى املدعى عليه يف
دفاعه بعدم علمه بوجود احلق املذكور يف ذلك الأثر فال يحق للمدعي �أن يعمد �إلى �أية و�سيلة �أخرى
للمقا�ضاة غري ا�ست�صدار الأمر التحذيري �أو �أمر باملنع ب�ش�أن االعتداء وذلك �إذا اثبت املدعى عليه �أنه
يف تاريخ وقوع االعتداء مل يكن عامل ًا بوجود حق الطبع والت�أليف ومل تكن لديه �أ�سباب معقولة حتمله
على االعتقاد بوجود احلق املذكور.
املادة 9
حتديد طرق املقا�ضاة فيما يتعلق بهند�سة البناء
(� )1إذا جنم عن ت�شييد بناء �أو �إن�شاء �آخر �أو �إمتام �إن�شائه اعتداء على حق الطبع والت�أليف وكان قد
�شرع يف ت�شييد ذلك البناء �أو الإن�شاء فال يحق ل�صاحب احلق املذكور �أن ي�ستح�صل على �أمر حتذيري
�أو �أمر باملنع يق�ضي بتوقيف �إن�شاء ذلك البناء �أو الإن�شاء وال على �أمر بهدمه.
(� )2إن جميع الأحكام والن�صو�ص الأخرى الواردة يف هذا القانون ب�ش�أن ا�ستمالك �صاحب حق الطبع
والت�أليف للن�سخ التي وقع االعتداء ب�سببها �أو فر�ض عقوبات ب�صورة جزئية ال ت�سري على �أية حالة من
الأحوال التي تنطبق عليها هذه املادة.
املادة 10
حتديد مدة رفع الدعوى
ال يجوز رفع ق�ضية ب�ش�أن االعتداء على حق الطبع والت�أليف بعد مرور ثالث �سنني من تاريخ وقوع
االعتداء.
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املادة 11
عقوبات التعامل يف الن�سخ املعتدى فيها على احلقوق
كل �شخ�ص قام عن علم منه بعمل من الأعمال التالية �أي:
(�أ) �أعد للبيع �أو الإيجار ن�سخة يقع ب�سببها اعتداء على �أثر ال يزال حق طبعه وت�أليفه قائم ًا،
�أو
(ب) باع �أو �أجر ن�سخة كهذه �أو عر�ضها بطريق التجارة للبيع �أو للإجارة،
�أو
(ج) وزع ن�سخة كهذه بق�صد املتاجرة بها �أو على وجه ي�ؤثر ت�أثري ًا جمحف ًا بحق �صاحب الطبع والت�أليف،
�أو
(د) عر�ض ن�سخة كهذه للجمهور بق�صد املتاجرة،
�أو
(هـ) ا�ستورد �إلى اململكة املتحدة ن�سخة كهذه بق�صد البيع �أو الإيجار
يعترب �أنه ارتكب جرم ًا خالف ًا لهذا القانون ويعاقب لدى �إدانته ب�صورة جزئية بغرامة ال تتجاوز
الأربعني �شلن ًا عن كل ن�سخة جرى التعامل بها على وجه يخالف هذه املادة على �أن ال تتجاوز الغرامة
اخلم�سني جنيه ًا ب�ش�أن تلك ال�صفقة بكاملها و�إذا عاد �إلى ارتكاب اجلرم فيعاقب عن املخالفة الثانية
وما بعدها بالغرامة املذكورة �أعاله �أو بال�سجن مع الأ�شغال ال�شاقة �أو بدونها ملدة ال تتجاوز ال�شهرين.
( )2كل من �صنع عن علم منه �أو �أحرز لوحة بق�صد �صنع ن�سخ يقع ب�سببها اعتداء على �أثر ال يزال حق
طبعه وت�أليفه قائم ًا �أو ت�سبب عن علم منه وت�أمين ًا ملنفعته اخلا�صة بح�صول ذلك دون ر�ضا وموافقة
�صاحب احلق املذكور يعترب �أنه قد ارتكب جرم ًا مبقت�ضى هذا القانون ويعاقب لدى �إدانته ب�صورة
جزئية بغرامة ال تتجاوز اخلم�سني جنيه ًا و�إذا عاد �إلى ارتكاب اجلرم فيعاقب عن املخالفة الثانية
وما بعدها بالغرامة املذكورة �أعاله �أو بال�سجن مع الأ�شغال ال�شاقة �أو بدونها ملدة ال تتجاوز ال�شهرين.
( )3يجوز للمحكمة التي �أقيمت �أية دعوى كهذه �أمامها �سواء �أدين املجرم املزعوم �أم مل يدن� ،أن ت�أمر
ب�إتالف كافة ن�سخ الأثر �أو اللوحات املوجودة يف حيازة املجرم املذكور �إذا تبني وقوع اعتداء ب�سببها �أو
�أن ت�أمر بت�سليمها �إلى �صاحب حق الطبع والت�أليف �أو تت�صرف فيها بخالف ذلك ح�سبما ت�ستن�سب.
( )4ال �شيء يف هذه املادة ،فيما يتعلق بالآثار املو�سيقية ،ي�ؤثر يف قانون حقوق الطبع والت�أليف يف الآثار
املو�سيقية (الإجراءات اجلزائية) ل�سنة � 1902أو يف قانون حقوق الطبع والت�أليف يف الآثار املو�سيقية
ل�سنة .1906
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املادة 12
اال�ستئناف �إلى املحاكم ذات الدورات الربعية
يجوز يف انكلرتا �أو ايرلندا ،لكل من �أ�صابه حيف من جراء �إدانته ب�صورة جزئية على جرم ينطبق على
الأحكام ال�سابقة من هذا القانون� ،أن ي�ست�أنف �إلى �إحدى املحاكم ذات الدورات الربعية فيهما ويتم
اال�ستئناف يف ا�سكوتالندا مبقت�ضى �أحكام قوانني ال�صالحية اجلزئية (يف ا�سكوتالندا).
املادة 13
مدى �سريان الأحكام يف املقا�ضاة اجلزئية
ت�سري �أحكام هذا القانون فيما يتعلق باملقا�ضاة ب�صورة جزئية على اململكة املتحدة.
املادة 14
ا�سترياد الن�سخ
(� )1إذا �صنعت خارج اململكة املتحدة ن�سخ عن �أثر حمفوظة حقوق طبعه وت�أليفه وكانت بحيث لو
�صنعت هذه الن�سخ يف اململكة املتحدة العتربت اعتداء على حقوق الطبع والت�أليف املحفوظة يف ذلك
الأثر ،وبلغ �صاحب حق الطبع والت�أليف يف الأثر �إخطار ًا خطي ًا� ،إما بالذات �أو بوا�سطة وكيله �إلى
مفو�ض اجلمارك واملكو�س معلن ًا رغبته يف عدم ا�سترياد الن�سخ املذكورة �إلى اململكة املتحدة فيمنع
ا�سترياد تلك الكتب �إلى اململكة املتحدة وتعترب وفق ًا لأحكام هذه املادة من قبيل املحظورات واملمنوعات
املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية والأربعني من قانون توحيد اجلمارك ل�سنة  1876ومن ثم ت�سري
�أحكام املادة املذكورة وفق ًا لذلك.
( )2قبل �ضبط هذه الن�سخ واتخاذ �إجراءات �أخرى ب�ش�أن م�صادرتها مبقت�ضى قانون اجلمارك ،على
مفو�ضي اجلمارك واملكو�س �أن يطلبوا مراعاة الأنظمة املو�ضوعة مبقت�ضى هذه املادة �سواء �أكان فيما
يتعلق ب�إعطاء �إخبار �أو العمل بال�شروط �أو ب�سائر الأمور .ويجوز لهم �أن يقنعوا �أنف�سهم ح�سب الأنظمة
املذكورة ب�أن الن�سخ املذكورة هي من الن�سخ املحظور ا�ستريادها مبقت�ضى هذا القانون.
( )3ملفو�ضي اجلمارك واملكو�س �أن ي�صدروا �أنظمة عامة �أو خا�صة ب�ش�أن �ضبط الن�سخ املحظور
ا�ستريادها وم�صادرتها مبقت�ضى هذه املادة وما يجب مراعاته من القيود (�إن وجدت) قبل �ضبط
الن�سخ وم�صادرتها ،ولهم �أن يعينوا الإخبار والإخطارات والت�أمينات الواجب �إعطا�ؤها والبينة املطلوبة
�إيفاء لأية غاية من غايات هذه املادة ،وكيفية التحقيق من �صحة تلك البينة.
( )4يجوز �أن ت�سري تلك الأنظمة على كافة الآثار املحظور ا�سترياد ن�سخ منها مبقت�ضى هذه املادة �أو
يجوز �إ�صدار �أنظمة خمتلفة فيما يتعلق مبختلف �أنواع تلك الآثار.
( )5يجوز �أن تن�ص الأنظمة على �إلزام املخرب بتعوي�ض مفو�ضي اجلمارك واملكو�س جملة النفقات
واخل�سائر التي قد يتحملونها من جراء �ضبط الن�سخ بناء على الإخبار الذي �أداه وب�ش�أن �أية �إجراءات
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اتخذت بعد ال�ضبط ويجوز �أن تن�ص الأنظمة �أي�ض ًا على اعتبار الإخطارات ال�صادرة مبقت�ضى �أي
ت�شريع �ألغي بهذا القانون �أنها �إخطارات �صادرة مبقت�ضى هذه املادة.
( )6يعمل بالأحكام ال�سابقة من هذه املادة ك�أنها جزء من قانون توحيد اجلمارك ل�سنة :1876
وي�شرتط يف ذلك �أن ال تعامل جزيرة مان كق�سم من اململكة املتحدة �إيفاء للغاية املق�صودة من هذه
املادة رغم ًا عما ورد يف ذلك القانون بخالف ذلك.
( )7ت�سري هذه املادة ،مع التعديالت ال�ضرورية ،على ا�سترياد الن�سخ امل�صنوعة خارج �أية ممتلكة من
املمتلكات الربيطانية التي ي�سري عليها هذا القانون �إلى تلك املمتلكة.

املادة 15
�إر�سال ن�سخ �إلى املتحف الربيطاين واملكاتب الأخرى
( )1يرتتب على كل من ين�شر كتاب ًا يف اململكة املتحدة �أن ير�سل على نفقته ن�سخة من الكتاب خالل
�شهر من ن�شره �إلى �أمناء املتحف الربيطاين مقابل و�صل.
( )2وعليه �أي�ض ًا ،بعد مرور �شهر من تاريخ ورود طلب خطي �إليه وقبل انق�ضاء اثني ع�شر �شهر ًا على
ن�شر الكتاب ،و�إن كان الطلب قد مت تقدميه قبل الن�شر فخالل �شهر من تاريخه� ،أن يودع ن�سخة من
الكتاب املذكور يف م�ستودع معني يف مدينة لندن ح�سبما يذكر يف الطلب ،لإدارة كل مكتبة من املكاتب
التالية �أو �أن ير�سلها �إلى املكان الذي ت�شري به ال�سلطة امل�شرفة على تلك املكتبة:
وهذه املكاتب هي مكتبة بودليان ومكتبة �أوك�سفورد ومكتبة اجلامعة ومكتبة كمربدج ومكتبة كلية
ترينيتي ومكتبة دبلني ومع مراعاة �أحكام هذه املادة تر�سل ن�سخة �إلى املكتبة الوطنية يف ويلز.
و�إذا كان الكتاب دائرة معارف �أو �صحيفة �أو ن�شرة دورية لو جملة �أو كتاب ًا ي�صدر يف �أعداد و�أجزاء
مت�سل�سلة فيجوز �أن ي�شمل الطلب اخلطي كافة �أعداد الكتاب و�أجزاءه التي �ستن�شر فيما بعد.
( )3يجب �أن تكون الن�سخة املر�سلة �إلى املتحف الربيطاين ن�سخة من الكتاب بكامله مرفقة بجميع
اخلرائط وامل�صورات املتعلقة بها منجزة وملونة بالكيفية املن�شورة فيها �أجود ن�سخ الكتاب ويجب �أن
يكون الكتاب جملد ًا وخميط ًا مع ًا و�أن يكون ورقه من �أجود ورق طبع فيه الكتاب.
(� )4أما الن�سخة املر�سلة �إلى �سائر ال�سلطات املذكورة يف هذه املادة فتكون من الورق الذي طبع فيه
�أكرب عدد من الن�سخ املطبوعة للبيع وتكون مثل الكتب املعدة للبيع.
( )5ال ت�شتمل ن�سخ الكتب التي تر�سل �إلى املكتبة الوطنية يف ويلز على الكتب التي قد تعني بنظام
ت�صدره وزارة التجارة.
(� )6إذا تخلف النا�شر عن العمل ب�أحكام هذه املادة يعاقب بعد �إدانته ب�صورة جزئية بغرامة ال تتجاوز
خم�سة جنيهات بالإ�ضافة �إلى ثمن الكتاب وتدفع الغرامة �إلى �أمناء املكتبة �أو �إلى ال�سلطة التي كان
يجب �إر�سال الن�سخ �إليها.
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(� )7إيفاء للغاية املق�صودة من هذه املادة ت�شمل لفظة «الكتاب» كل ق�سم �أو جزء من كتاب وكل كرا�سة
�أو ورق كتابة �أو قطعة �أحلان مو�سيقية �أو خارطة �أو م�صور �أو جدول مطبوع على حدة .غري �أنها ال ت�شمل
الطبعة الثانية من الكتاب وما يليها من الطبعات �إال �إذا ا�شتملت الطبعات املذكورة على �إ�ضافة وتغيري
�إما يف حروف الطبع �أو يف اخلرائط �أو يف الطبع وامل�صورات الأخرى املتعلقة بها.

املادة 16
الآثار التي ي�شرتك يف ت�أليفها عدة م�ؤلفني
( )1يحفظ حق الطبع والت�أليف يف الأثر الذي ا�شرتك عدة م�ؤلفني يف ت�أليفه مدى حياة امل�ؤلف املتوفى
�أو ًال وملدة خم�سني �سنة بعد وفاته �أو مدى حياة �آخر م�ؤلف تويف منهم باعتبار �أطول املدتني ،والإ�شارات
الواردة يف هذا القانون �إلى املدة التي يجب �أن متر بعد مرور عدد معني من ال�سنني من تاريخ وفاة
امل�ؤلف تفيد املدة التي متر بعد انق�ضاء ال�سنني املذكورة من تاريخ وفاة �أول امل�ؤلفني �أو بعد وفاة �آخر
امل�ؤلفني باعتبار �أق�صر املدتني .ويف الأحكام الواردة يف هذا القانون ب�ش�أن منح الرخ�ص الإلزامية
ت�ستبدل الإ�شارة �إلى �آخر م�ؤلف تويف بالإ�شارة �إلى تاريخ وفاة امل�ؤلف.
(� )2إذا مل يراع �أحد امل�ؤلفني �أو �أكرث ممن ا�شرتكوا يف ت�أليف الأثر ال�شروط التي تخوله حق الطبع
والت�أليف املن�صو�ص عليها يف هذا القانون فيعامل الأثر �إيفاء للغاية املق�صودة من هذا القانون ،ك�أنه
من ت�أليف امل�ؤلف الآخر �أو امل�ؤلفني الآخرين فقط:
وي�شرتط يف ذلك �أن ال يطر�أ تغيري على مدة حق الطبع والت�أليف ال�سارية فيما لو راعى جميع امل�ؤلفني
ال�شروط �أعاله.
(� )3إيفاء للغاية املق�صودة من هذا القانون تعني عبارة «الأثر الذي ا�شرتك يف ت�أليفه عدة م�ؤلفني»
الأثر الذي �أ�صدره م�ؤلفان �أو �أكرث بحيث ال يتميز عمل �أحدهما �أو �أحدهم عن عمل الآخر �أو الآخرين.
(� )4إذا ا�شرتك الزوج وزوجته يف ت�أليف �أثر فتكون ح�صة الزوجة فيه ملك ًا خا�ص ًا لها.
املادة 17
الأثر املن�شور بعد وفاة م�ؤلفه
�إن الأثر الأدبي �أو الروائي �أو املو�سيقي �أو امل�صور الذي تكون حقوق طبعه وت�أليفه حمفوظة يف تاريخ وفاة
امل�ؤلف� ،أو عند وفاة �آخر م�ؤلف �أو قبل وفاته �إذا كان ا�شرتك عدة م�ؤلفني يف ت�أليفه ولكنه مل ين�شر �أو مل يتم
متثيله �أمام اجلمهور �إن كان روائي ًا �أو مو�سيقي ًا �أو مل يلق �إن كان الأثر حما�ضرة قبل التاريخ املذكور ،يحفظ
حق طبعه وت�أليفه �إلى تاريخ الن�شر �أو التمثيل �أو الإلقاء �أمام اجلمهور�( ،أي منها يتم �أو ًال) و�إلى مدى
خم�سني �سنة من بعد ذلك التاريخ وت�سري الفقرة ال�شرطية للمادة الثالثة من هذا القانون على كل �أثر من
هذا القبيل ك�أن وفاة امل�ؤلف وقعت يف تاريخ ن�شر الأثر �أو متثيله �أو �إلقائه يف حما�ضرة علنية كما ذكر �أعاله.
(� )2إن ملكية الأثر املخطوط بعد وفاة م�ؤلفه املكت�سبة بو�صية و�ضعها امل�ؤلف قبل وفاته �إذا كان الأثر
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املخطوط مل ين�شر ومل ميثل ومل يلق ب�صورة حما�ضرة علنية تعترب بينة �أولية على حفظ حق الطبع
والت�أليف ل�صاحب الأثر املخطوط.

املادة 18
�أحكام ب�ش�أن مطبوعات احلكومة
�إذا �أعد �أثر �أو ن�شر ب�أمر �أو تفوي�ض من جاللته �أو من �أية دائرة من دوائر احلكومة� ،سواء قبل نفاذ
هذا لقانون �أو بعده ،فيعود حق الطبع والت�أليف يف ذلك الأثر �إلى جاللته ،مع مراعاة كل اتفاق مت مع
امل�ؤلف ،ويف هذه احلالة ي�ستمر احلق املذكور مدة خم�سني �سنة من بعد تاريخ �أول مرة ن�شر فيها الأثر.
املادة 19
�أحكام ب�ش�أن الآالت امليكانيكية
يحفظ حق الطبع والت�أليف يف اال�سطوانات والدروج املخرقة و�سائر الأجهزة التي تخرج الأ�صوات
ب�صورة ميكانيكية ،ك�أن الأجهزة املذكورة �آثار مو�سيقية غري �أن مدة حق الطبع والت�أليف تكون خم�سني
�سنة من تاريخ �صنع اللوحة الأ�صلية امل�ستمدة منها الأجهزة ر�أ�س ًا �أو بالوا�سطة .ويعترب �صاحب اللوحة
الأ�صلية عند �صنعها م�ؤلف ًا للأثر و�إذا كان �صاحب اللوحة �شركة فتعترب ال�شركة �إيفاء للغاية املق�صودة
من هذا القانون �أنها قاطنة يف البالد التي �أ�س�ست لها فيها حم ًال جتاري ًا يف ممتلكات جاللته التي
ي�سري عليها هذا القانون.
�إذا �صنع �شخ�ص يف �أية بالد من ممتلكات جاللته التي ي�سري عليها هذا القانون ،ا�سطوانات ودروج ًا
خمرقة وغريها من الأجهزة التي ميكن �إخراج الأثر بوا�سطتها ب�صورة ميكانيكية فال يعترب عمله
اعتداء على حق الطبع والت�أليف �إذا �أثبت ال�شخ�ص املذكور:
(�أ) �أن الأجهزة املنوه عنها �صنعت �سابق ًا مبوافقة ور�ضى �صاحب حق الطبع والت�أليف يف الأثر.
(ب) �أنه �أعطى الإخطار القانوين �إلى �صاحب حق الطبع والت�أليف يف الأثر معلن ًا عزمه على �صنع
الأجهزة ودفع عوائد الت�أليف عن جميع الأجهزة التي باعها على �أ�سا�س الفئة املذكورة �أدناه بالكيفية
املعينة ل�صاحب حق الطبع والت�أليف يف الأثر �أو ملنفعته.
وي�شرتط يف ذلك ما يلي:
(ً )1ال �شيء يف هذا الن�ص ي�سوغ �إجراء �أية تعديالت �أو تبديالت يف الأثر عند �إخراجه ما مل تكن قد
�صنعت الأجهزة التي تخرج الأثر بعد �إجراء التعديالت والتبديالت فيها مبوافقة �صاحب حق الطبع
والت�أليف ور�ضاه� ،أو مل تكن تلك التعديالت مما ال غنى عنها لأجل تكييف الأثر �أو الأجهزة املذكورة.
(ً� )2إيفاء للغاية من هذا الن�ص يعترب كل �أثر مو�سيقي ي�شمل على �ألفاظ لها عالقة وثيقة به �أنها
ت�ؤلف ق�سم ًا منه غري �أن تلك الألفاظ ال تعترب �شاملة للجهاز الذي يخرج الأ�صوات ب�صورة ميكانيكية.
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( )3حت�سب عوائد الت�أليف املذكورة �أعاله ح�سب املعدل التايل:
(�أ) اثنني ون�صف ًا يف املائة ،عن الأجهزة التي �صنعها �شخ�ص وباعها خالل �سنتني بعد نفاذ هذا
القانون.
(ب) خم�سة يف املائة ،عن الأجهزة التي تباع بال�صورة املذكورة �أعاله بعد انق�ضاء تلك املدة وت�ستوفى
العوائد من ثمن مبيع الأجهزة باملفرق حم�سوبة بال�صورة املعينة ومهما بلغت العوائد عن جهاز يجب
�أن ال تنق�ص دون الن�صف بني عن كل �أثر مو�سيقي منفرد حمفوظ فيه حق الطبع والت�أليف و�إذا
ا�شتملت عوائد الت�أليف املح�سوبة كما ذكر �أعاله على ك�سر من فارذن فيعترب الك�سر فارذن ًا كام ًال:
وي�شرتط يف ذلك �أنه �إذا ر�أت وزارة التجارة بعد مرور �سبع �سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون �أن
املعدل قد �أ�صبح غري عادل فيجوز للوزارة امل�شار �إليها �أن ت�صدر �أمر ًا �إما بتخفي�ض املعدل �أو بزيادته
�إلى املدى الذي تعتربه عاد ًال يف تلك الظروف غري �أن كل �أمر ي�صدر على تلك ال�صورة يكون �أمر ًا م�ؤقت ًا
ال يعمل به ما مل يجزه الربملان و�إذا �صدر �أمر بتعديل املعدل و�أجازه الربملان بال�صورة املذكورة فال
يعدل مرة �أخرى �إال بعد مرور �أربع ع�شرة �سنة من تاريخ التعديل الأخري.
(� )4إذا �صنع اخرتاع بحيث قد ين�ش�أ عنه �أثران خمتلفان �أو �أكرث حمفوظة فيهما �أو فيها حقوق الطبع
والت�أليف وكان �أ�صحاب تلك احلقوق �أ�شخا�ص ًا خمتلفني فتنق�سم املبالغ املدفوعة كعوائد ت�أليف ح�سب
هذه املادة بني �أ�صحاب حق الطبع والت�أليف املتعددين مبوجب الن�سبة وباملقدار الذي يقرر بالتحكيم
�إذا مل يتم االتفاق فيما بينهم على ذلك.
(� )5إذا �صنعت �أجهزة ي�ستطاع بوا�سطتها �إخراج �أثر مو�سيقي ب�صورة ميكانيكية� ،إيفاء للغاية
املق�صودة من هذه املادة يعترب �صاحب حق الطبع والت�أليف يف ذلك الأثر بالن�سبة لل�شخ�ص الذي
يجري التحقيقات املقررة �أنه وافق على �صنع تلك الأجهزة �إذا تخلف عن �إعطاء �أجوبة على الأ�سئلة
املطروحة عليه.
(� )6إيفاء للغاية املق�صودة من هذه املادة يجوز لوزارة التجارة �أن ت�صدر �أنظمة تعني فيها الأمور
الواجب تعيينها مبقت�ضى هذه املادة و�أن تعني كيفية تبليغ الإخطارات و�إعطاء التفا�صيل املدرجة يف
تلك الإخطارات وكيفية دفع العوائد وميعادها وتكرار دفعها ويجوز �أن ت�شمل �أية �أنظمة كهذه على
�شرط دفع العوائد �سلف ًا �أو ت�أمني دفعها �إذا ا�ستح�سنت الوزارة ذلك.
( )7يعمل بالأحكام ال�سابقة ب�ش�أن الآثار املو�سيقية التي ن�شرت قبل نفاذ هذا القانون مع مراعاة
التعديالت والإ�ضافات التالية:
(�أ) ال ت�سري ال�شروط املتعلقة ب�صنع الأثر من قبل �صاحب حق الطبع والت�أليف �أو مبوافقته �أو ر�ضاه
وال ت�سري القيود املتعلقة بالتغيري واحلذف.
(ب) ي�ستبدل معدل العوائد البالغ اثنني ون�صف يف املائة مبعدل خم�سة يف املائة غري �أنه ال تدفع عوائد
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عن الأجهزة املبيعة قبل اليوم الأول من �شهر متوز � 1913إذا كانت الأجهزة التي �أخرج ذلك الأثر
بوا�سطتها قد �صنعت ب�صورة م�شروعة �أو عر�ضت للبيع داخل ممتلكات جاللته التي ي�سري عليها هذا
القانون قبل اليوم الأول من �شهر متوز .1910
(ج) رغم ًا عن حتويل حق الطبع والت�أليف يف �أي �أثر مو�سيقي قبل نفاذ هذا القانون� ،إن كافة احلقوق
املحولة يف هذا القانون ب�ش�أن �صنع الأجهزة التي ي�ستطاع بوا�سطتها �إخراج ذلك الأثر ب�صورة
ميكانيكية �أو التفوي�ض ب�صنعها تعود �إلى امل�ؤلف �أو ممثليه ال�شرعيني ال �إلى املحال �إليه ،ويجب دفع
عوائد الت�أليف املنوه بها �أعاله مل�ؤلف الأثر �أو ملمثليه ال�شرعيني �أو ملنفعتهم.
(د) �إن اال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف هذا القانون ب�ش�أن احلقوق والفوائد النا�شئة عن الدعوى املقامة
قبل نفاذ هذا القانون �أو املتعلقة بها ال يف�سر ب�أنه يجيز لأي �شخ�ص �صنع �أجهزة ي�ستطاع بوا�سطتها
�إخراج الأثر ب�صورة ميكانيكية �أن يبيع تلك الأجهزة �سواء �أكان قد �صنعها قبل نفاذ هذا القانون �أم
بعده� ،إال مبوجب ال�شروط املدرجة يف هذه املادة ومع مراعاتها.
(هـ) �إذا كان الأثر حمفوظة فيه حقوق الطبع والت�أليف مبر�سوم يتعلق ببالد �أجنبية فال ت�شمل احلقوق
املخولة على هذه ال�صورة حق �صنع ا�سطوانات �أو دروج خمرقة �أو �أجهزة �أخرى ي�ستطاع بوا�سطتها
�إخراج الأثر ب�صورة ميكانيكية� ،إال بالقدر املن�صو�ص عليه يف املر�سوم املذكور.
( )8رغم ًا عما ورد يف هذا القانون� ،إذا مت �صنع ا�سطوانة �أو درج خمرق �أو جهاز يتاح بوا�سطته �إخراج
�أ�صوات ب�صورة ميكانيكية قبل نفاذ هذا القانون فيحفظ حق الطبع والت�أليف يف تلك اال�سطوانة �أو
الدرج �أو اجلهاز اعتبار ًا من تاريخ نفاذ هذا القانون ك�أن القانون كان �ساري املفعول يف تاريخ �صنع
اللوحة الأ�صلية التي �صنع اجلهاز منها مبا�شرة �أو غري مبا�شرة:
وي�شرتط يف ذلك ما يلي:
(ً� )1أن يكون �صاحب اللوحة الأ�صلية هو ال�صاحب الأول حلق الطبع والت�أليف عند نفاذ هذا القانون.
(ً )2ال يف�سر �شيء يف هذا القانون ب�أنه يخول حق الطبع والت�أليف يف اجلهاز كهذا �إذا جنم عن �صنعه
اعتداء على حق طبع وت�أليف جهاز �آخر من نوعه فيما لو كان هذا الن�ص �ساري املفعول عند �صنع
اجلهاز الأول.

املادة 20
�أحكام ب�ش�أن اخلطب ال�سيا�سية
رغم ًا عما ورد يف هذا القانون ال يعترب ن�شر خرب يف �صحيفة عن خطاب ذي �صبغة �سيا�سية القي يف
اجتماع عام �أنه اعتداء على حق الطبع والت�أليف.
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املادة 21
�أحكام ب�ش�أن ال�صور ال�شم�سية
يحفظ حق الطبع والت�أليف يف ال�صور ال�شم�سية مدة خم�سني �سنة من تاريخ �صنع ال�سلبية التي نقلت
عنها ال�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،ويعترب �صاحب ال�صورة الأ�صلية لدى �صنعه �إياها �أنه م�ؤلف
الأثر ،و�إذا كان �صاحب الأثر �شركة ف�إيفاء للغاية املق�صودة من هذا القانون تعترب تلك ال�شركة �أنها
قاطنة يف البالد التي �أ�س�ست لها فيها حم ًال جتاري ًا من ممتلكات جاللته ي�سري عليها هذا القانون.
املادة 22
�أحكام ب�ش�أن الر�سوم اجلائز ت�سجيلها
( )1ال ي�سري هذا القانون على الر�سوم القابلة للت�سجيل مبقت�ضى قانون امتيازات االخرتاعات
والر�سوم ل�سنة  1907وت�ستثنى من ذلك الر�سوم التي و�إن كانت قابلة للت�سجيل غري �أنها ال ت�ستعمل وال
يراد ا�ستعمالها كنماذج وعينات يراد �إخراج مواد عنها ب�أ�ساليب �صناعية.
( )2يجوز �إ�صدار �أنظمة عامة مبقت�ضى املادة ال�ساد�سة والثمانني من قانون امتيازات االخرتاعات
والر�سوم ل�سنة  1907لتقرير ال�شروط التي مبوجبها يعترب الر�سم �أنه ا�ستعمل للغايات الوارد ذكرها
�أعاله.
املادة 23
�آثار امل�ؤلفني الأجانب
�إذا �أظهر جلاللته �أن بالداً �أجنبية ال ت�ؤمن حماية وافية لآثار امل�ؤلفني الربيطانيني �أو مل تتعهد بت�أمني
مثل تلك احلماية فيجوز جلاللته �أن يقرر مبر�سوم عدم �سريان �أحكام هذا القانون التي حتفظ حقوق
الطبع والت�أليف يف الآثار املن�شورة �أو ًال يف ممتلكات جاللته ال�ساري عليها هذا القانون اعتبار ًا من
التاريخ املعني يف املر�سوم على الآثار التي يكون م�ؤلفوها من رعايا �أو �سكان البالد الأجنبية املذكورة
وغري قاطنني يف ممتلكات جاللته بعد �صدور ذلك املر�سوم ال ت�سري هذه الأحكام على الآثار املذكورة.
املادة 24
الآثار املوجودة
(� )1إذا كان �أي �شخ�ص ميلك قبل نفاذ هذا القانون �أي حق من احلقوق الوارد ذكرها يف احلقل الأول
من الذيل الأول امللحق بهذا القانون� ،أو ا�ستحق �أية منفعة يف ذلك احلق في�ستحق اعتبار ًا من ذلك
التاريخ احلق امل�ستبدل املعني يف احلقل الثاين من الذيل املذكور� ،أو ي�ستحق املنفعة نف�سها يف ذلك
احلق امل�ستبدل دون �أي حق �آخر �أو منفعة �أخرى ويحفظ احلق امل�ستبدل للمدة التي يحفظ فيها فيما
لو كان هذا القانون نافذ املفعول يف تاريخ �صنع الأثر وكان الأثر حمفوظة حقوق طبعه وت�أليفه:
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وي�شرتط يف ذلك ما يلي:
(�أ) �إذا كان م�ؤلف �أي �أثر حمفوظ فيه عند تاريخ نفاذ هذا القانون حق من احلقوق املذكورة يف احلقل
الأول من الذيل الأول امللحق بهذا القانون وتنازل قبل ذلك التاريخ عن ذلك احلق �أو منح منفعته فيه
عن جميع مدة احلق فعند حلول املدة التي ي�سقط فيها احلق املذكور ،لوال �صدور هذا القانون ،يعود
احلق امل�ستبدل املخول يف هذه املادة �إلى م�ؤلف الأثر ،ما مل يكن ثمة اتفاق بخالف ذلك .وتبطل عندئذ
كل منفعة ن�ش�أت ب�ش�أنه قبل نفاذ هذا القانون وال تزال باقية� ،أما ال�شخ�ص الذي يكون �صاحب احلق
واملنفعة قبل تاريخ �سقوط احلق على الوجه املذكور فله اخليار يف �أحد �أمرين:
(ً )1تخويله نف�س احلق �أو منحه ذات املنفعة يف الأثر عن املدة الباقية من احلق املذكور بعد �إعطاء
الإ�شعار امل�شار �إليه �أدناه مقابل العو�ض الذي مت االتفاق عليه �أو يقرر بالتحكيم عند عدم الو�صول �إلى
اتفاق.
(ً )2عدم �إ�سقاط احلق �أو منح فائدة فيه بل اال�ستمرار على �إعادة �إ�صدار الأثر �أو �إخراجه ح�سب
العادة على �أن تدفع العوائد للم�ؤلف �إذا طلب ذلك خالل ثالث �سنوات من بعد تاريخ �سقوط احلق
املذكور و�إن مل يتم االتفاق على مقدار العوائد فيقرر مقدارها بالتحكيم و�إذا كان الأثر مدجم ًا يف �أثر
�آخر م�شرتك وكان �صاحب احلق �أو املنفعة مالك ًا للأثر امل�شرتك فال تدفع �أية عوائد.
ينبغي �أن يعطى الإ�شعار املنوه به �أعاله خالل مدة ال تتجاوز �سنة وال تقل عن �ستة �أ�شهر من تاريخ
�سقوط احلق املذكور .وينبغي �إر�سال الإ�شعار �إلى امل�ؤلف يف حترير م�ضمون بالربيد و�إذا تعذر العثور
على امل�ؤلف بعد البحث عنه ب�صورة جدية فيجب ن�شر الإ�شعار يف «لندن غازيت» ويف �صحيفتني �أخريني
ت�صدران فيها:
(ب) �إذا كان قد �شرع �شخ�ص قبل اليوم ال�ساد�س ولع�شرين من �شهر متوز �سنة  1910يف �إعادة ن�شر
�أثر �أو �إخراجه ب�صورة كانت حينئذ م�شروعة وحتمل من جراء ذلك نفقات والتزامات �أو كانت �إعادة
ن�شر الأثر و�إخراجه حينئذ م�شروعة لوال �صدور هذا القانون فال �شيء يف هذه املادة ينق�ص �أو يخل ب�أية
حقوق ثابتة ومعتربة �أو منفعة تن�ش�أ عن ذلك �أو تتعلق به يف التاريخ املذكور �إال �إذا كان ال�شخ�ص الذي
�أ�صبح من حقه مبقت�ضى هذه املادة منع �إعادة الن�شر والإخراج قد وافق على دفع التعوي�ض له ،ويقرر
مقدار هذا التعوي�ض بالتحكيم عند عدم الو�صول �إلى اتفاق.
(� )2إيفاء للغاية املق�صودة من هذه املادة ت�شمل لفظة «امل�ؤلف» ورثة امل�ؤلف املتوفى ال�شرعيني.
( )3مع مراعاة �أحكام املادة  19من هذا القانون والفقرتني ( )7و( )8من املادة  33منه ال يحفظ حق
الطبع والت�أليف يف �أثر �صنف قبل نفاذ هذا القانون ،وفق ًا لأحكام هذه املادة ومبقت�ضاها.

املادة 25
�سريان القانون على املمتلكات الربيطانية
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( )1ي�سري هذه القانون على ممتلكات جاللته قاطبة با�ستثناء الأحكام املخ�ص�صة �صراحة باململكة
املتحدة ،على �أنه ال ي�سري على املمتلكات �إال �إذا �أعلنت الهيئة الت�شريعية فيها �سريانه عليها �إما بدون
تعديالت �أو �إ�ضافات �أو بعد �إدخال تعديالت و�إ�ضافات عليه فيما يتعلق بالأ�صول وطرق املقا�ضاة �أو
ب�إدخال التعديالت والتغيريات ال�ضرورية جلعله منطبق ًا على �أحوال تلك البالد وفق ًا ملا تقرره الهيئة
الت�شريعية املذكورة.
(� )2إذا �شهد الوزير ب�إعالن ين�شر يف «لندن غازيت» ب�أن ممتلكة من املمتلكات امل�ستقلة قد �سنت
ت�شريع ًا ق�ضت مبوجبه مبنح �آثار امل�ؤلفني الذين كانوا يف تاريخ ت�صنيف �آثارهم رعايا بريطانيني
ولكنهم غري مقيمني يف �أية بالد من ممتلكات جاللته ي�سري عليها هذا القانون نف�س احلقوق املخولة
به كما لو كانت تلك املمتلكة بالد ًا ي�سري عليها هذا القانون ،ويحق لوزير الدولة �أن يعطي ال�شهادة
امل�شار �إليها �أعاله رغم ًا عن �أن الو�سائل املي�سورة لتنفيذ احلقوق �أو ال�شروط املو�ضوعة على ا�سترياد
�أو ن�سخ الآثار امل�صنوعة يف البالد الأجنبية تختلف عن الو�سائل وال�شروط املقررة يف هذا القانون.

املادة 26
ال�سلطات الت�شريعية املخولة للمتلكات امل�ستقلة
( )1يجوز للهيئة الت�شريعية يف �أية بالد من املمتلكات امل�ستقلة يف كل وقت �أن تلغي كافة الت�شاريع التي
ي�سنها الربملان ب�ش�أن املحافظة على حقوق الطبع والت�أليف (مبا فيها هذا القانون) بقدر �سريانها على
تلك البالد ب�شرط �أن ال يجحف هذا الإلغاء ب�أية حقوق �شرعية تكون مكت�سبة حينئذ وب�شرط �إذا �ألغت
الهيئة الت�شريعية يف �أية بالد من املمتلكات امل�ستقلة هذا القانون �أو �أي ق�سم منه فيتوقف عندئذ اعتبار
تلك البالد من املمتلكات التي ي�سري عليها هذا القانون.
(� )2إن الت�شاريع امللغاة مبقت�ضى هذا القانون تبقى نافذة املفعول يف �أي بالد من املمتلكات التي ال
ي�سري عليها هذا القانون �إلى �أن تلغيها الهيئة الت�شريعية يف تلك البالد.
(� )3إذا اقتنع جاللته يف املجل�س اخلا�ص ب�أن الت�شاريع املعمول بها يف �أي بالد من املمتلكات امل�ستقلة
التي ال ي�سري هذا القانون ت�ضمنت حماية وافية �ضمن تلك البالد لآثار امل�ؤلفني الذين كانوا عند
ت�صنيفها رعايا بريطانيني ويقيمون خارج تلك البالد (�سواء �أكانت تلك الآثار من�شورة �أم غري
من�شورة) فيجوز جلاللته يف املجل�س من �أجل ت�أمني تبادل حماية الآثار �أن ي�صدر مر�سوم ًا يق�ضي
فيه بتطبيق هذا القانون ،با�ستثناء الف�صول التي قد تعني يف املر�سوم ومع مراعاة ال�شروط املفرو�ضة
فيه ،على �آثار امل�ؤلفني الذين كانوا حني ت�أليفهم �آثارهم قاطنني يف البالد امل�شار �إليها ،وعلى الآثار
التي تن�شر يف تلك البالد للمرة الأولى وخال يف الأحوال املن�صو�ص عليها يف ذلك املر�سوم ال تتمتع �آثار
امل�ؤلفني الذين كانوا قاطنني يف �أي بالد من املمتلكات الربيطانية التي ال ي�سري عليها هذا القانون،
�سواء �أكانوا رعايا بريطانيني �أم مل يكونوا ،ب�أي حماية مبقت�ضى هذا القانون ما عدا احلماية املقررة
فيه للآثار التي تن�شر لأول مرة يف �أي ممتلكة من املمتلكات التي ي�سري عليها هذا القانون.
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وي�شرتط يف ذلك �أن ال يخول هذا املر�سوم �أية حقوق يف �أية بالد من املمتلكات امل�ستقلة غري �أنه يجوز
للحاكم يف �أي ممتلكة م�ستقلة ي�سري عليها هذا القانون تخويل احلقوق التي يحق جلاللته يف املجل�س
اخلا�ص تخويلها مبوجب هذا القانون يف ممتلكة �أخرى من ممتلكات جاللته.
و�إيفاء للغاية من هذه الفقرة ت�شمل عبارة «ممتلكة من املمتلكات التي ي�سري عليها هذا القانون» كل
ممتلكة من املمتلكات التي يق�ضي هذا القانون مبعاملتها ك�أنها من املمتلكات التي ي�سري عليها هذا
القانون.

املادة 27
�صالحيات الهيئات الت�شريعية يف املمتلكات الربيطانية
يجوز للهيئة الت�شريعية يف �أية ممتلكة من املمتلكات الربيطانية التي ي�سري عليها هذا القانون �أن
تعدل �أية �أحكام منه �أو �أن ت�ضيف �إليه �أحكام ًا جديدة لدى تطبيقه على بالدها لكن هذه التعديالت
والإ�ضافات با�ستثناء ما يتعلق منها بالأ�صول وطرق املقا�ضاة ت�سري فقط على �آثار امل�ؤلفني الذين كانوا
لدى ت�أليفهم �آثارهم قاطنني يف تلك البالد وعلى الآثار التي تن�شر لأول مرة يف تلك البالد.
املادة 28
�سريان القانون على املحميات الربيطانية
يجوز جلاللته يف املجل�س �أن ي�صدر مر�سوم ًا يق�ضي ب�سريان هذه القانون على �أية بالد حتت حمايته
وعلى جزيرة قرب�ص ولدى �إ�صدار مر�سوم كهذا يعمل بهذا القانون ك�أن البالد التي ي�سري عليها �أو
جزيرة قرب�ص هي من ممتلكات جاللته التي ي�سري عليها هذا القانون ،على �أن تراعى يف ذلك �أحكام
املر�سوم.

الف�صل الثاين

حقوق الطبع والت�أليف الدولية

املادة 29
�صالحية تطبيق القانون على الآثار الأجنبية
( )1يجوز جلاللته يف املجل�س �أن ي�أمر مبر�سوم بتطبيق هذا القانون با�ستثناء بع�ض الف�صول التي
تعني يف املر�سوم:
(�أ) على الآثار التي تن�شر لأول مرة يف بالد �أجنبية يتناولها املر�سوم بنف�س الكيفية ك�أنها قد ن�شرت يف
�أية بالد من ممتلكات جاللته التي ي�سري عليها هذا القانون.
(ب) على الآثار الأدبية والتمثيلية واملو�سيقية والفنية �أو على �أي �صنف منها �إذا كان م�ؤلفوها لدى
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و�ضعها من رعايا �أي دولة �أجنبية يتناولها املر�سوم بنف�س الكيفية ك�أن امل�ؤلفني رعايا بريطانيني.
(ج) ب�ش�أن الإقامة يف البالد الأجنبية التي يتناولها املر�سوم بنف�س الكيفية ك�أن حمل الإقامة املذكور
يف �أية ممتلكة من ممتلكات جاللته امل�ستقلة التي ي�سري عليها هذا القانون.
ولدى �صدور هذا املر�سوم يطبق هذا القانون وفق ًا ملا تقدم مع مراعاة هذا الف�صل منه.
وي�شرتط يف ذلك ما يلي:
(ً )1قبل �إ�صدار املر�سوم مبقت�ضى هذه املادة ب�ش�أن �أية بالد �أجنبية (ما عدا البالد التي عقد جاللته
معها معاهدة تتعلق بحقوق الطبع والت�أليف) ينبغي �أن يقتنع جاللته ب�أن تلك البالد الأجنبية و�ضعت
�أحكام ًا �أو تعهدت بو�ضع �أحكام يرى جاللته �أنها �ضرورية حلماية الآثار التي ت�ستحق حفظ حقوق
الطبع والت�أليف فيها وفق ًا لأحكام الف�صل الأول من هذا القانون.
(ً )2يجوز �أن يق�ضي املر�سوم ب�أن ال تتجاوز مدة حق الطبع والت�أليف يف �أية ممتلكة من ممتلكات
جاللته املدة املخولة يف قانون البالد التي يتناولها املر�سوم.
(ً )3ال ت�سري �أحكام هذا القانون فيما يتعلق بت�سليم ن�سخ عن الأثر املن�شور لأول مرة يف تلك البالد �إال
�إلى املدى املن�صو�ص عليه يف املر�سوم.
(ً )4يجوز �أن ين�ص املر�سوم على �أن التمتع باحلقوق املخولة يف هذا القانون يتوقف على القيام بالقيود
والأ�صول (�إن وجدت) املعينة باملر�سوم.
(ً )5يجوز �أن يت�ضمن املر�سوم التعديالت ال�ضرورية لدى تطبيق هذا القانون على ملكية حقوق الطبع
والت�أليف على �أن يراعى يف ذلك ت�شريع البالد الأجنبية.
(ً )6يجوز لدى تطبيق �أحكام هذا القانون على الآثار املوجودة �أن يت�ضمن املر�سوم بع�ض التعديالت
ال�ضرورية ،و�أن ين�ص على �أن ال �شيء يف تلك الأحكام ال�سارية يف�سر ب�أنه يحيي �أي حق يق�ضي مبنع
ن�شر �أو ا�سترياد �أية ترجمة لأثر قد �سقط احلق املحفوظ فيه مبوجب املادة اخلام�سة من قانون الطبع
والت�أليف الدويل ل�سنة .1886
( )2يجوز �أن ي�شمل املر�سوم ال�صادر مبقت�ضى هذه املادة كافة البالد املذكورة �أو املعينة فيه.

املادة 30
�سريان الف�صل الثاين على املمتلكات الربيطانية
( )1ي�سري املر�سوم ال�صادر مبقت�ضى هذا الف�صل من القانون على جميع ممتلكات جاللته التي
ي�شملها القانون ما عدا املمتلكات امل�ستقلة وعلى املمتلكات الأخرى املذكورة يف املر�سوم �إذا ا�ست�صوب
جاللته عدم �سريان ذلك املر�سوم عليها.
( )2يجوز للحاكم يف املجل�س يف �أية ممتلكة م�ستقلة ي�سري عليها هذا القانون �أن ي�صدر فيما يتعلق
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بتلك املمتلكة امل�ستقلة نف�س املرا�سيم املخول جاللته �صالحية �إ�صدارها يف هذا الف�صل من القانون
ب�ش�أن ممتلكات جاللته ،عدا املمتلكات امل�ستقلة وعندئذ ت�سري عليها �أحكام هذا الف�صل من القانون
وفق ًا لذلك مع �إجراء التعديالت ال�ضرورية.
(� )3إذا ظهر جلاللته �أن من املنا�سب ا�ستثناء �أي ق�سم من ممتلكات جاللته خالف املمتلكات
امل�ستقلة من �أحكام �أي مر�سوم فيحق جلاللته �أن يعلن بنف�س املر�سوم �أو مبر�سوم �آخر عدم �سريان
ذلك املر�سوم وهذا الف�صل من القانون على ذلك الق�سم من املمتلكات �إال بالقدر الالزم ملنع الإجحاف
باحلقوق املكت�سبة قبل �صدور املر�سوم.

الف�صل الثالث
�أحكام �إ�ضافية

املادة 31
�إلغاء احلقوق املكت�سبة مبقت�ضى القانون العام
ال ميلك �أحد حق الطبع والت�أليف �أو �أي حق �آخر يف �أثر �أدبي �أو متثيلي �أو مو�سيقي �أو فني �سواء �أكان
الأثر من�شور ًا �أو غري من�شور �إال مبقت�ضى هذا القانون �أو مبقت�ضى �أي ت�شريع قانوين معمول به �إذ ذاك
غري �أنه لي�س يف هذه املادة ما يف�سر ب�أنه ي�سقط �أي حق �أو �صالحية تق�ضي مبنع �إ�ساءة الأمانة.
املادة 32
الأحكام املتعلقة باملرا�سيم
1.1يجوز جلاللته يف املجل�س �أن ي�صدر مرا�سيم لتبديل �أو �إلغاء �أو تعديل �أي مر�سوم �صدر مبقت�ضى
هذا القانون �أو مبقت�ضى الت�شاريع التي �ألغاها هذا املر�سوم غري �أن كل مر�سوم ي�صدر مبقت�ضى
هذه املادة ال يجحف باحلقوق والفوائد املكت�سبة �أو املحرزة يف تاريخ و�ضع املر�سوم مو�ضع الإجراء
ويجب �أن ين�ص املر�سوم على حماية تلك احلقوق �أو الفوائد.
2.2ين�شر كل مر�سوم ي�صدر مبقت�ضى هذا القانون يف «لندن غازيت» ويطرح �أمام جمل�سي الربملان
بال�سرعة املمكنة بعد �صدوره ويكون نافذ املفعول ك�أنه قد �صدر يف هذا القانون.
املادة 33
ا�ستثناء اجلامعات ب�ش�أن حقوق الطبع والت�أليف املحفوظة لها
لي�س يف هذا القانون ما يحرم اجلامعات والكليات املذكورة يف قانون حقوق الطبع والت�أليف ل�سنة
 1775من حقوق الطبع والت�أليف املحفوظة لها مبقت�ضى ذلك القانون غري �أن طرق املقا�ضاة والعقوبات
الناجتة عن االعتداء على احلقوق املذكورة يجب �أن تتم وفق ًا لهذا القانون ال مبقت�ضى ذلك القانون.
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املادة 34
االحتفاظ بالتعوي�ض لبع�ض املكاتب
ي�ستمر قيد التعوي�ضات ال�سنوية التي تدفع �إلى املكاتب ب�سبب حرمانها من حق ا�ستالم ن�سخ جمانية
من الكتب على ح�ساب ال�صندوق املوحد يف اململكة املتحدة وتدفع منه كما كانت تقيد وتدفع وفق ًا لأي
قانون قبل نفاذ هذا القانون.
وي�شرتط يف ذلك �أن ال يدفع تعوي�ض �إلى �أية مكتبة من املكاتب يف �أية �سنة �إال �إذا اقتنعت اخلزينة ب�أن
التعوي�ض الذي دفع عن ال�سنة ال�سابقة قد انفق يف �شراء كتب للمكتبة وحفظها فيها.
املادة 35
التعاريف
( )1يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه �إال �إذا دلت
القرينة على غري ذلك:
ت�شمل عبارة «الأثر الأدبي» امل�صورات اجلغرافية واخلرائط والر�سوم واجلداول وامل�صنفات.
وت�شمل عبارة «الأثر التمثيلي» كل �أن�شودة �أو �أغنية �أو حلن رق�ص �أو لهو يف م�شهد �صامت �أو ترتيب
مناظر رواية �أو متثيل رواية �أو غري ذلك وت�شمل كل �إخراج �سينمائي يلقي فيه التمثيل �أو طريقة
الت�شخي�ص �أو ترتيب احلوادث املمثلة على الأثر �صبغة �أ�صلية.
وت�شمل عبارة «الأثر الفني» ال�صورة الزيتية والر�سم اليدوي والنحت وال�صناعة الفنية و�آثار الهند�سة
املعمارية الفنية والنق�ش واحلفر وال�صور ال�شم�سية.
وتعني لفظة «التمثال» القالب واملثال.
ت�شمل عبارة «�أثر فني معماري» �أي بناء �أو بنيان له �صفة فنية �أو ت�صوير يتعلق بال�صنعة الفنية املذكورة
�أو �أي مثال لذلك البناء �أو البنيان ب�شرط �أن تقت�صر احلماية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون على
ال�صفة الفنية والر�سم وال تتعدى �إلى �أ�ساليب البناء �أو طرق الإن�شاء.
ت�شمل عبارة «املنحوتات» ال�صور امل�أخوذة عن نق�ش ،وال�صور الليتوغرافية واملنقو�شات اخل�شبية
واملطبوعات امل�صورة وغريها من الآثار التي لي�ست من قبيل ال�صور ال�شم�سية.
وت�شمل عبارة «ال�صور ال�شم�سية» ال�صورة احلجرية ال�شم�سية وكل �أثر �أخرج بطريقة م�شابهة للت�صوير
ال�شم�سي.
وت�شمل عبارة «ال�صور املتحركة» كل �أثر �أخرج بطريقة م�شابهة للت�صوير ال�سينمائي.
وتعني عبارة «الأثر امل�شرتك»:
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(ا) كل مو�سوعة �أو قامو�س �أو كتاب ي�صدر مرة يف ال�سنة وكل �أثر �آخر من هذا القبيل.
(ب) كل �صحيفة �أو جريدة �أو جملة �أو ما �شابه ذلك من الن�شرات الدورية.
(ج) كل �أثر مق�سوم �إلى �أق�سام مل�ؤلفني خمتلفني وكل �أثر �أدجمت فيه �آثار �أو �أجزاء �آثار مل�ؤلفني
عديدين.
ويقال ب�أنه «اعتدي» على �أثر حمفوظة حقوق طبعه وت�أليفه �إذا �صنعت �أو ا�ستوردت ن�سخة من ذلك
الأثر ،و�إن كانت ن�سخة �شكلية ،خالف ًا لأحكام هذا القانون.
وت�شمل لفظة «التمثيل» ت�شخي�ص �أثر ب�صورة م�سموعة وت�شخي�ص ف�صل من �أثر متثيلي ت�شخي�ص ًا
منظور ًا وي�شمل الإخراج ب�آلة ميكانيكية.
وتعني لفظة «الإلقاء» فيما يتعلق باملحا�ضرات الإلقاء بوا�سطة �آلة ميكانيكية.
وت�شمل لفظة «لوحة» �صفحة حروف من�ضدة على الآلة �أو لوحة �أو حجر ًا �أو طابع ًا �أو قالب ًا �أو �أُ ّم ًا �أو نق ًال
�أو �صورة �سلبية ا�ستعملت ويراد ا�ستعمالها لطبع �أثر و�إخراجه وت�شمل �أي�ض ًا كل قالب �أو �آلة �أخرى يراد
بها �صنع ا�سطوانات �أو دروج خمرقة �أو �أجهزة �أخرى متثل �أثر ًا ب�صورة م�سموعة.
وت�شمل لفظة «املحا�ضرة» اخلطاب �أو اخلطبة �أو العظة.
وتعني عبارة «املمتلكات امل�ستقلة» كندا وا�سرتاليا ونيوزيلندا واحتاد جنوبي �إفريقيا ونيوفوندالندا.
(� )2إيفاء للغايات املق�صودة من هذا القانون( ،عدا ما تعلق منها باالعتداء على حق الطبع والت�أليف)
ال يعترب الأثر �أنه ن�شر �أو مت متثيله علن ُا وال تعترب املحا�ضرة �أنها �ألقيت علن ُا �إذا ن�شر الأثر �أو مت متثيله
علناُ �أو �ألقيت املحا�ضرة علناُ بدون موافقة امل�ؤلف وقبوله �أو بدون موافقة منفذي و�صيته �أو القيمني
على �إدارة تركته �أو املحال �إليهم منه.
(� )3إيفاء للغايات املق�صودة من هذا القانون ،يعترب الأثر �أنه قد ن�شر لأول مرة يف ممتلكات جاللته
التي ي�سري عليها هذا القانون و�إن كان ذلك الأثر قد ن�شر يف �آن واحد يف مكان �آخر �إال �إذا كان الن�شر
يف بالد ممتلكات جاللته �شكلي ًا فقط ومل يق�صد منه �سد حاجات اجلمهور املعقولة .ويعترب الأثر �أنه
ن�شر يف �آن واحد يف مكانني �إذا كانت املدة بني ن�شره يف املكان الأول ون�شره يف املكان الآخر ال تتجاوز
 14يوم ًا �أو �أية مدة منها مقررة مبر�سوم.
(� )4إذا كان الأثر مل ين�شر بعد وا�ستغرق ت�صنيفه مدة طويلة فتعترب �أحكام هذا القانون املخولة
حق الطبع والت�أليف �أنها قد روعيت� ،إذا كان امل�ؤلف خالل جزء كبري من املدة املذكورة من الرعايا
الربيطانيني �أو كان قاطناً يف ممتلكات جاللته التي ي�سري عليها هذا القانون.
(� )5إيفاء للغايات املق�صودة من �أحكام هذا القانون املتعلقة مبحل القامة يعترب م�ؤلف الأثر �أنه يقيم
يف ممتلكات جاللته التي ي�شملها هذا القانون �إذا كان له حمل �إقامة يف �أي ق�سم منها.
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املادة 36
الإلغاء
مع مراعاة �أحكام هذا القانون تلغى الت�شاريع املذكورة يف الذيل الثاين امللحق به �إلى املدى املبني يف
احلقل الثالث من ذلك الذيل:
وي�شرتط يف ذلك �أن ال ي�سري هذا الإلغاء يف �أي ق�سم من ممتلكات جاللته �إلى �أن يو�ضع هذا القانون
مو�ضع العمل يف ذلك الق�سم.
املادة 37
الت�سمية والنفاذ
يطلق على هذا القانون ا�سم قانون حقوق الطبع والت�أليف ل�سنة .1911
يعمل بهذا القانون:
(�أ) يف اململكة املتحدة ،اعتبار ًا من اليوم الأول من �شهر متوز �سنة � 1912أو قبل هذا التاريخ ح�سبما
يعني مبر�سوم.
(ب) يف �أية ممتلكة م�ستقلة ي�سري عليها هذا القانون ،اعتبار ًا من التاريخ الذي تعينه الهيئة الت�شريعية
لتلك املمتلكة امل�ستقلة.
(ج) يف جزائر اخلليج الإجنليزي ،اعتبار ًا من التاريخ الذي تعينه حكومة كل جزيرة منها.
(د) يف املمتلكات الربيطانية الأخرى التي ي�سري عليها هذا القانون ،اعتبار ًا من تاريخ ن�شره فيها من
قبل حاكمها.
ملزيد من التفا�صل انظر ديوان الفتوى والت�شريع على املوقع االلكرتوين التايل:
_http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com
dataentry&pid=12&leg_id=304

وهو يق�ضي بت�سجيل العالمات التجارية وحمايتها مبا يف ذلك العالمات التجارية امل�سجلة خارج
فل�سطني
انظر ملزيد من التفا�صيل موقع ديوان الفتوى والت�شريع
_http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com
dataentry&pid=12&leg_id=305
http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1049&context=stu_llm
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