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ملصىفــات الركميــة فــي بيئــة إلاهترهـــت حلىق امللكية الفكرية ل حمايــة 
 LERISTعضى دائم بمخبر الذراشات والبحث حىل إلاعالم والحىثيم العلمي والحكىىلىجي   خالــذة هىــاء شيذهـم. د

- الجزائر-1هائبة رئيض اللصم علىم إلاعالم والاثصال وعلم املكحبات مكلفة بالذراشات العليا حامعة باثىة

  

 

 

 مصحخلص

 ؤهىع إلاػغقت لًٌ ميزاث، مً جهضمه إلاا ؤلاهترهذ بِئت مٍىهاث ؤَم مً الاهترهذ، بِئت في الغنمُت اإلاصىكاث حػخبر
 في الضعاؾاث يظا والػلماء، الباخثين خىله ازخلكذ الظي ،الغنمي اإلاصىل مكهىم جدضًض  ؤوال ًجب وؤَمُتها اإلاصىكاث،

. الهاهىهُت ؾاثالضعا خهل في  ًىدشغ بضؤ غضة، مجاالث في وجؼبُهه مغاخله، جؼىعر قمؼ آلالي، ؤلاغالم مجاُ

 الباخثين، لبؽؤ ؤن  عؾم مدضص، حػٍغل غلُه لُؼلو  ومىهجُت، غلمُت نىة بلى مكهىمه جدضًض ًدخاج عبماُ 

ُر ًجمػىنر والػلماء  جغجِب هي البرمجُاث نبو ،(وواخض صكغ) الػضصًً غلى نام بغمخه ،الخىؾبت غلم في ٌؿاَمٌ ان خى
ُر ألوامغ  الىؾائل مً اهخهل الاجصاُ وؾائل غبر ا،صىاثؤ ؤو يخابت ؤو عمىػا لبُاهاث،ا ُهو وان ،جباصلُت ؤعنام بلى جخدى

 ،عنمُت ؤصبدذ وجباصلها بوشائها لىؾائل جؼىعر اخضر في والىص الصىث ويظا الصىعة نبو ،الغنمُت الىؾائل بلى الٌهغبُت
ضي الػىىان يظاو الاهترهذ غلى اإلاىنؼ غىىان ختى  غلى الغنمُت اإلاصىكاث َظٍ ًل حػخمض ؤن ًجب قمىه ،الالٌترووي البًر

. والصػىباث الػىائو مسخلل مً الخماًت

هت بىصكها ثؤلاهترنر غً ٌػبرو  ومؿمىغت، ومغئُت مٌخىبت صىعَا، بٍاقت ههلها اإلاػلىماث، جباصُ جدُذ اجصاُ، ػٍغ
ا ر بل للمػلىماث صكداث مجغص لِؿذ باغخباَع

ًا
ر للدؿىم، مٍاها

ًا
 الصكداث مً مخىاٍ ؾير وقظاء الخضماث، لألغماُ، مىطػا

 والبث اإلاالكت واإلااصة الخجاعير ؤلاغالن ًخظمً مىانػها مدخىير قةن واإلاىاص، وألابدار واإلاالكاث واإلاػالجاث ألازباع ليشغ

  الخ،...  الصىحي والدسجُل اإلاغئي،

ُر الدؿائالث ًثير ما  الباخثين، مً الػضًض خؿب َظا تا اإلالٌُت خهىمر خماًت غلى الهضعة مضي خى   لكٌٍغ
ت غالمت ًٍىنر نض الظي اإلاىانؼ، جخظمىه ما ًل وغلى الغنمُت، للمصىكاث ر ؤو اؾما ؤو ججاٍع

ًا
ر همىطحا

ًا
 بغالن ماصة ؤو صىاغُا

  الخ؟... ؤو صىعة ؤو عؾما ؤو قىُت

ظٍ ُر بدث، ومدل حضاُ مثاع جؼاُ ما اإلاؿائل َو  بإؾماء اإلاخصلت اإلاؿائل ؤبغػر ومً صعاؾدىا في غغطها وؾىداو

ت، اإلالٌُت خهىمر خماًت صػىباث يظا ،(اإلاىانؼ مدخىير) ؤلالٌترووي واليشغ ، ؤلاهترهذ مىانؼ  في الغنمُت للمصىكاث الكٌٍغ
ُر مسخلل في الاهترهذ، بِئت . الػغبُت الضو

ت اإلالٌُت خهىمر -خماًت  :املفحاحية الكلمات  .الاهترهذ بِئت -الغنمُت اإلاصىكاث -الكٌٍغ
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La protection des œuvres numériques dans un environnement 

en ligne (INTERNET) 

   Sidhoum Khalida Hana.  Membre permanent d'études et de recherche sur l'information et la 

documentation des LERIST scientifique et technologique. Chef adjoint du Département des sciences de 

l'information, de la communication et bibliothéconomie études supérieures cher Université -BAtNA1-

ALGÉRIE 

 

 

Résumé 

 les œuvres numériques dans un environnement en ligne,  Sont Parmi les éléments les 

plus importants de l'environnement Internet , acause de leur caractéristiques, mais pour connaître 

les types d'œuvres, Il important, de définir la notion numérisation des oueuvres, qui a varié 

autour de chercheurs et scientifiques, ainsi que des études dans le domaine des médias 

automatisé.  

Avec les étapes de développement, et son application dans plusieurs domaines, a 

commencé à se répandre dans le domaine des études juridiques......Mais  il son besoins 

d'identifier son concept à la force scientifique et méthodologique, à l'appeler une définition 

spécifique, bien que la plupart des chercheurs, et les scientifiques sont Claire, à ce sujet  science 

de l'informatique, le tout a été basé sur deux chiffres (zéro et un), mais le logiciel est l'ordre des 

commandes dans un nombre réciproques, et le transfert de données, symboles ou l'écriture ou des 

bruits, via la communication déplacés de méthodes électrophysiologiques à des moyens 

numériques, bien que l'image ainsi que la voix et le texte, la dernière évolution des moyens de 

création et d'échange est devenu numérique, même l'adresse Web, ainsi que l'adresse de courrier 

postal, SQ doit toutes ces œuvres numériques sur la base protection des divers obstacles et 

difficultés. 

L'Internet s’exprime  comme moyen de communication, permettant l'échange 

d'informations, transférer toutes ses formes, écrites et visuelles et sonores, comme non seulement 

les pages d'information, mais un endroit pour faire du shopping, le sujet de l'entreprise, les 

services, et l'espace est pages infinies pour diffuser les nouvelles et les assistants et les matériaux 

de la littérature et de recherche, les sites de contenu comprend advertisement auteur commerciale 

et de l'article et la diffusion visuelle, enregistrement audio ... etc, 

Ceci est par de nombreux chercheurs, soulevant des questions sur la capacité de protéger 

les droits de propriété intellectuelle pour les œuvres numériques, et sur chacune des dispositions 

des sites, qui peut être une marque ou un nom, ou une déclaration industrielle ou technique ou 

une image, ou ... etc? 

Ces questions sont encore à controverse et sous réserve de plus amples recherches, et 

nous allons essayer d'afficher dans notre étude est les problèmes les plus importants liés aux 

noms de sites Web et e-publishing (les sites) contenu, ainsi que les difficultés rencontrées dans la 

protection des droits de propriété intellectuelle, des œuvres numériques dans un environnement 

en ligne, dans les différents pays arabes. 

Mots clés: Protection - œuvres numériques - un environnement en ligne. 
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:  ةــكذمم

 وؤَمُتها اإلاصىكاث، ؤهىع إلاػغقت لًٌ ميزاث، مً جهضمه إلاا ؤلاهترهذ بِئت مٍىهاث ؤَم مً الغنمُت، اإلاصىكاث نب
ُر الجضُ مً الٌثير ؤزير قلهض البِئت، َظٍ غبر الػلمُت اإلاهاالث وبث وشغ يُكُت مػغقت ؤوال ًجب  اإلاصىكاث حػٍغل خى

 الخػامل ًخم التي اإلاػلىماث، جهىُت بِئت بلى جيخمي التي الػهلُت ؤلابضاغُت اإلاصىكاث" بإنها وػغقها ؤن وؿخؼُؼ لًٌ الغنمُت،

 الضوائغ ػىبىؾغاقُا.3.البُاهاث نىاغض.2. الٌمبُىجغ بغامج.1:هي الغنمُت للمصىكاث ؤهىاع زالزت  وبخىاحض ،"عنمي بشٍل مػها

. لتاإلاخٍام

 بلى بطاقت وهؼانه مضاٍ للمصىل، الصخص ي الاؾخػماُ مكهىم: الاؾخثىاءاث خهل في الخدضًاث ؤيثر مًف 
 الهاهىهُت الخماًت قةن بدثُت، ؤو غلمُت لؿاًاث اإلاصىكاث باؾخسضام الخاص الاؾخثىاء وهؼام بمضي اإلاخصلت، ؤلاشٍالُاث

ت، اإلالٌُت لخهىمر ُرالدؿا جثير ؤلاهترهذ بِئت في الكٌٍغ ت اإلالٌُت خهىمر جدضًض بشإن ابخضاء ئ  وجدضًض البِئت، جلَ في الكٌٍغ
 بطا ما وجهُُم الخهىم، َظٍ حػترض التي واإلاساػغ الاغخضاءاث إلاىاحهت الالػمت الخماًت واؾخهصاء الخماًت، مدل اإلاصىكاث

ػاث طمً الهائمت الهىاغض ًاهذ ت اإلالٌُت حشَغ ا، ؤو الكٌٍغ ػاث مً ؾيَر  ؤن ؤم الخهىمر لهظٍ الخماًت، وقيرلذ ًاقُت الدشَغ
ػاث، خاحت زمت َىاى  .ؤلاهترهذ بِئت في الخماًت مدل باإلاصىكاث زاصت لدشَغ

 : الذراشة وجصاؤالت مشكلة.1

ت، اإلالٌُت خهىمر وخماًت الغنمُت اإلاصىكاث نضمذ  الخسصصاث مسخلل بين ،يبيرا حضال ؤزاع مىطىغا الكٌٍغ

ظا والباخثين، ُر الدؿائالث ًثير ما َو   :رئيصية ئشكالية خى

  ؟ الركمية للمصىفات الفكرية امللكية حلىق  حماية على اللذرة مذي

ُر والتي الدؿائالث مً حملت ػغح اعجإًذ البدث إلشٍالُت زضمت  : غنها ؤلاحابت ؾىداو

 ت غالمت ًٍىنر نض الظي ؟ اإلاىانؼ جخظمىه ما ًل خماًت غلى الهضعة مضي ماو    اؾما ؤو ججاٍع

ر ؤو       
ًا
ر همىطحا

ًا
 ؟ الخ... ؤو صىعة ؤو عؾما ؤو قىُت بغالن ماصة ؤو صىاغُا

 ؟ اإلاصىكاث بمسخلل الغنمُت الخماًت هدى الخىحه ؤؾباب هي ما 
 ت اإلالٌُت هي ما  ؟ ؤلالٌتروهُت للمصىكاث الكٌٍغ

:  البحث فرضيات.2

 الضعاؾت، مىهجُت مؼ جماشُا ،والهاهىهُت والاحخماغُت ،ؤلاوؿاهُت الػلىم مىهجُت غىاصغ ؤَم مً الكغطُاث حػخبر

: الخالُت الكغطُاث بصُاؾت نمىا ونض ،الخهائو ايدشاف غلى حؿاغض والتي

:   ألاولى الفرضية.1.2

ت، اإلالٌُت خهىمر وخماًت الغنمُت اإلاصىكاث خماًت جاصي نض  الػلمُت، الؿغناث وؿبت جدؿً بلى الكٌٍغ

. اإلاجاُ َظا في اإلاخػضصة والصػىباث
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:  الثاهية الفرضية.2.2

ت اإلالٌُت خهىمر مؼ جماشُا مؿخهبلُت جدضًاث  هىعر بلى ،الغنمُت اإلاصىكاث خماًت ئصيث ؤن ًمًٌ  لٍل الكٌٍغ

. الخضًثت اإلاصىكاث

:  الذراشة أهذف.3

 ُر ُر الىصى ُر وانػُت لخلى  .الغنمُت اإلاصىكاث خماًت خى

 ُر ُر ،لصػىباث الىصى ُر مىاؾبت وخلى ت اإلالٌُت خهىمر خى  .الكٌٍغ

 الغنمُت اإلاصىكاث خماًت مجاُ في ،اإلاؿخهبلُت الخدضًاث ألَم وطُذث . 
 ت اإلالٌُت وخهىمر الغنمُت اإلاصىكاث خماًت ؤحل مً ،اإلابرعاث ؤَم حػٍغل  .الكٌٍغ

:  الذراشة أهمية.4

 الغنمُت اإلاصىكاث خماًت وصػىباث مشاًل غلى الخػغف  . 

 مصىكاتها ًتامبذ اإلاهخمت الػغبُت البلضان ؤَم غلى الخػغف. 
 ت اإلالٌُت خهىمر في وصوعَا اإلاصىكاث، قاغلُت بمضي الاَخمام  .الكٌٍغ

: البحث مىهج.5

ت اإلالٌُت خهىمر خماًت غلى للخػغف ألامثل، اإلاىهج َى ،وصكى ههجالم: غلى الضعاؾت اغخمضث  للمصىكاث  الكٌٍغ
ُر مً جخظمىه ما ًل وغلى الغنمُت،  غلى الخػغف مؼ الػلمُت، والؿغناث التزوٍغ، مً للخماًت  ومىهجُت، غلمُت خلى

. الػغبُت البلضان في اإلاخىاحضة الخدضًاث

: البياهات حمع وشائل.6

: ًلي ما غلى اغخمضث ونض الضعاؾت في مهم غىصغ ،البُاهاث حمؼ وؾائل حػخبر

: امللابلة.1.6

هت اإلاهابلت جمذ لهض   قيها بما الخسصصاث، ومسخلل  الغجب، بمسخلل حامػُين ؤؾاجظة مؼ مباشغة، بؼٍغ
 جدلُل ؤحل مً قىعٍت اإلاػلىماث، حمؼ غملُت ًاهذ ؤزغير وجسصصاث الىكـ غلم  الاحخماع، غلم الانخصاص، الخهىم،

، الصػىباث، واؾخسالص، ُر والىخائج الخلُى  .الضعاؾت مىطىع خى

 :الذراشة ومصطلحات مفاهيم.7

: الركمي املصىف مفهىم .1.7

 اإلاصىكاث َظٍ شملذ ونض الٌمبُىجغ، بِئت بلى جيخمي بىصكها اإلاػلىماجُت مصىكاث مؼ الهاهىهُت الىظم حػاملذ نض

 1 : اإلاصىكاث مً ؤهىاع زالزت الخاطغ ونخىا وختى الؿبػُىاث مىخصل مً ابخضاء

                                                           
 http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81006.2009.مفهوم املصنف الرقمى .حته، حممد  1

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81006
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.   اإلاخٍاملت والضوائغ  البُاهاث ونىاغض  ، البرمجُاث -

 جثير اإلاصىكاث مً حضًضة ؤهماغ  هغث ، اإلاػلىماث شبٍاث  هىعر ومؼ ، الخىؾبت غلىم ولُضة حاءث مصىكاث هي

:  وهي الهاهىهُت الخماًت بلى الخاحت مؿإلت

ً ،  Domain Names  الشبٌت غلى اإلاىانؼ ؤو اإلاُاصًً ؤو الىؼاناث ؤؾماء - ض وغىاٍو  ونىاغض ، الالٌترووي البًر
ى ، الاهترهذ مىانؼ جظمها التي الخؽ غلى البُاهاث  ًان التي الشبٍاث اهدشاع نبل الؿائضة البُاهاث نىاغض إلاكهىم جؼىعر َو

 وعؾىم صىصن مً ،الاهترهذ مىنؼ مدخىير و.   جدخىيها ماصًت واؾؼت غلى جىهل ؤو الىظام صازل مسؼهت ؤنها مكهىما
. ( Multimedia  -اإلاخػضصة لىؾائؽ والخغيُت الصىجُت اإلاازغاث غلى ًؼلو) وؤصىاث

 خُث مً الٌمبُىجغ قبرهامج ، اإلاخهضمت اإلاصىكاث ًاقت ٌشمل الغنمي اإلاصىل ؤن الهاهىهُت، الىظم َظٍ عيروث
بها جغجُبها آلُت خُث مً البُاهاث وناغضة ، عنمي مصىل وألاصاء البىاء  البِئت بلى جيخمي بظلَ جخدٌم التي وألاوامغ ،وجبٍى

ُر وطاث ، الغنمُت  جهىُت بِئت بلى ًيخمي ،غهلي ببضاعي مصىل ؤي ؤن هغير وبالخالي ، اإلاخهضمت الػىاصغ لٍاقت باليؿبت ًغص الهى

.   عنمُا مصىكا ٌػض اإلاػلىماث

 بِئت في ؤما ، اإلاخٍاملت وبالضوائغ  البُاهاث وبهىاغض ( الٌمبُىجغ ) الخاؾىب ببرامج الغنمُت اإلاصىكاث وجخمثل
 ومىاص وصىعا هصىصا الالٌترووي اليشغ مىاص مً اإلاىانؼ وبمدخىير ، الاهترهذ مىانؼ ؤو هؼاناث بإؾماء قخخمثل الاهترهذ

. ( اإلاخػضصة الىؾائؽ ) ومغئُت غُتؾم

:  الفكرية امللكية حماية.2.7

ت اإلالٌُت حشير  وؤؾماء وشػاعاث وجصامُم ،وقىُت ،ؤصبُت ومصىكاث ،ازتراغاث مً الػهل ببضاغاث بلى الكٌٍغ

ت واإلالٌُت،الخجاعة في مؿخسضمت وصىعر ت والػالماث اإلاالل وخو ،البراءاث :مثال منها بدهىمر ،ناهىها مدمُت الكٌٍغ  ،الخجاٍع
ً التي

ّ
م مً مالُت ةقائض ؤو ،الاغتراف يؿب مً ألاشخاص جمٌ غمي ازتراغهم، ؤو ابخٍاَع ت، اإلالٌُت هظام ٍو  زالُ مً الكٌٍغ

 2.والابخٍاع ؤلابضاع اػصَاع غلى حؿاغض بِئت بجاخت بلى الػام، الجمهىعر ومصالح اإلابخٌٍغً مصالح بين ؾلُم جىاػنر بعؾاء

 :الصابلة الذراشات.9

 3 :ألاولى الذراشة.1.9

بى"  صعاؾت:  الضعاؾاث ؤَم بين مً ٌػخبر  والخػاونر الػامت والؿُاؾت للخضماث الػالمي اإلاىخضي هي " الٍى

ت اإلالٌُت مجاُ في واإلاػلىماث بى الكٌٍغ ًالت والٍى ًاالث مً و ُر التي اإلاخدضة ألامم و بلـ بىكؿها هكؿها جمى  189 ؤغظائها غضص ٍو
اصي بضوعر الاطؼالعُعر َمومهمذ ،غظىا صولت ت للملٌُت وقػاُ مخىاػنر صولي هظام بعؾاء في ٍع  وؤلابضاع الابخٍاع ٌصجؼ الكٌٍغ

ُئاجىا والًدىا وجغص. الجمُؼ لكائضة بى اجكانُت في الخىظُمُت وبحغاءاجىا الغئاؾُت َو بى بمىحبها ؤوشئذ التي الٍى  غام في الٍى
1967. 

                                                                                                                                                                                           
 

 /http://www.wipo.int/about-ip/ar.  املنظمة العاملية للملكية الفكرية.ما هي امللكية الفكرية؟  2
 http://www.wipo.int/ip-competition/ar    :دراسة مؤسسات الويبو 3

 

http://www.wipo.int/about-ip/ar/
http://www.un.org/ar/
http://www.wipo.int/treaties/ar/text.jsp?file_id=283805
http://www.wipo.int/about-ip/ar/
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 4 :الثاهُت الضعاؾت.2.9

ت اإلالٌُت خهىمر لخماًت الػغبي الاجداص اصضع  بدماًت اإلاخػلهت اإلاجاالث مسخلل في الاصضعاث مً الػضًض الكٌٍغ

ت اإلالٌُت خهىمر ُر الكٌٍغ ت اإلالٌُت خهىمر لخماًت الػغبي باالجداص الاجصاُ ًغجي الاصضاعاث جلَ غلى وللخصى . الكٌٍغ

ـــداص اوشاء جـم ــــىم بالهاَغة الخإؾِؿـت الػـمىمُت الجمػــُت احخماع مىظ الاجـ ــ ــ  30 خىالى مً واإلاٍىهت 2005/  5/  19 ًـ

لي اخمض الضيخىعر اإلاغخىم اغلً 2005/ 12/  7 فى و.  غغبُت انؼاع اعبػت مً غظىا  الانخصاصًت الىخضة مجلـ غام امين  – حٍى
ر الػغبُت

ًا
ت اإلالٌُت خهىمر ًتلخما الػغبي الاجداص مُالص غً ؾابها  الىىغُت الػغبُت الاجداصاث الى هظمامهبا طلَ و الكٌٍغ

   82/ ص 1292 عنم بالهغاع : اإلاىنغ الػغبُت الىخضة مجلـ ػامن فى الػاملت ،اإلاخسصصت

  :الػغبى ؤلاجداص يهضف  

ت اإلالٌُت خهىمر لخماًت ت اإلالٌُت زهاقت وشغ بلى ،الكٌٍغ  اإلالٌُت خهىمر خماًت والى ،غامت الػغبُت اإلاىؼهت في ،الكٌٍغ
ت ًاث لٍاقت الكٌٍغ ُر في ،واإلااؾؿاث الشغ  جلَ غلى اإلاخػضًت الؿلؼ في ،الاججاع مىؼ ػٍغو غً ،وطلَ زاصت الػغبُت الضو
ا غضم وطمان ، الخهىمر ُر بالتزاماث بغماال اؾخيراصَا ؤو جصضًَغ  بلى اهظمامها غً الىاحمت وخهىنها ،الػغبُت الضو

ت اإلالٌُت خهىمر لخماًت ،اثاجكاقي . الكٌٍغ

 5:الثالثة الذراشة.3.9

ت اإلالٌُت نظاًا جدظى      ر الخظ، ولؿىء. ألاًام َظٍ في مؿخمغ متزاًض باَخمام الكٌٍغ
ًا
 َظٍ وطؼ ًخم ما يثيرا

هت بػاع في اإلاؿائل  مما الٌثير َىاى ؤن َى والىانؼ. واإلاىا غاث الجضُ وحؿخهؼب الخالف مىاطؼ غلى الظىء حؿلؽ وبؼٍغ
ت ةاإلالٍي لخماًت باليؿبت الجمُؼ غلُه ًخكو ؤن ًمًٌ . الكٌٍغ

 خهىمر بها جؼىعث التي الٌُكُت لضعؽ ،الىنذ بػع صغف ًجضع اإلاؿإلت، لهظٍ ؤقظل قهم بلى الخىصل ؤحل مً   

ت، اإلالٌُت  َى الضعؽ َظا غً ًيخج وما. واؾؼ هؼام غلى اإلاشتريت ألاَضاف جدهُو في جلػبه الظي الضوعر َى وما الكٌٍغ
ت اإلالٌُت خماًت بإن الاؾخيخاج  خهىمر خماًت لًٌ ،والانخصاصًت والثهاقُت، حخماغُت،الا الخىمُت مً خُىير حؼء ،الكٌٍغ

ت اإلالٌُت  َظٍ بلى ًصل ؤن ًمٌىه بلض ؤي ؤن ،الخصىعر الصػب مً ؤن ؾير. الىمى َظا بالظغوعة جدهو ال وخضَا الكٌٍغ
ت ألاَضاف  .الخماًت َظٍ مثل ؾُاب في ؤلاػالم غلى ،الخىمٍى

 

 

 

 

 
                                                           

 http://www.afpipr.net/elderasat.aspx     دراسات االحتاد للملكية الفكرية 4
 . إي أنتوين واين. الثقافة واجملتمع واالبتكار تعتمد كلها على حقوق امللكية الفكرية. ملاذا محاية حقوق امللكية الفكرية مهمة 5

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/06/20100625170936x0.5794598.html 

http://www.afpipr.net/elderasat.aspx
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 6:الرابعة الذراشة. 4.9

 قدماًت.اإلاغنىت ألاصواث واؾخػماُ ،بيشغ اإلاخػلهت جلَ اإلاػىماث مجخمؼ في ،آلان اإلاؼغوخت ؤلاشٍالُاث بين مً
ت اإلالٌُت  جإزغث خُث ،اإلاػلىماث إلاجخمؼ ألازالنُت الهظاًا مً ،الخٌىىلىجي الاهكجاع غً الىاججت ،اإلاصىكاث لجمُؼ الكٌٍغ
ت اإلالٌُت مشٍل ٌػض يما الهاهىوي، بالىظام الخضًثت الخهىُت  جٌىىلىحُا اؾخػماُ ؤن بط ،ألازالنُت اإلاؿائل ؤَم مً ،الكٌٍغ

ل ؤن شاهه مً الػالم في ،اإلاػلىماث ضي ؤمام ،والكغصًت الىػىُت الخىاحؼ ًٍؼ هت اإلاػلىماث مٍغ    شغغُت وال ،شغغُت بؼٍغ
 التي ،ؤلاشٍاالث مً الػضًض ػغح بلى ؤصث ،حضًضة ؤبػاصا ؤطاقذ الاحخماعي الخىظُم في ؤَمُتها غلى ،اإلاػلىماث قخٌىىلىحُت

ى،الغنمُت البِئت في اإلاػلىماث خماًت لها حػغطذ  مؿاولُت ،اإلاػلىماث جٌىىلىحُا اؾخسضام بؾاءة َل هدؿاءُ ًجػلىا ما َو
. ؤزالنُا قُه مغؾىب ؾير قػل ؤو ناهىهُت،

. امليذاهية الذراشة: امللابلة أشئلة.10

. شا14.00 الصاعة ئلى -شـا 10.00: الحىكيت -15/01/2017: اليىم/الحاريخ:امللابلة أشئلة

 ؟ ػغقٌم مً اإلاضعوؾت الٌخب ؤو اإلاىؾىغاث خؿب الغنمُت للمصىكاث اإلاىاؾب الخػٍغل ٌو ما .1
 ؟ -الغنمُت اإلاٌخباث-الالٌترووي اليشغ هدى الخىحه ؤؾباب هي ما .2

ُر ؤَم .3 ت اإلالٌُت بدماًت اَخمذ التي الػغبُت الضو  ؟ الغنمُت للمصىكاث الكٌٍغ
ت اإلالٌُت هي ما .4  ؟ ؤلالٌتروهُت للمصىكاث الكٌٍغ

ػاث ومدخىير زصائص ؤَم هي ما.5 ت اإلالٌُت خماًت حشَغ  ؟ ؤلاهترهذ بِئت في الغنمُت للمصىكاث الكٌٍغ

 ؟ ًابلٌترون اإلايشىعة للمصىكاث الهاهىهُت الخماًت مبرعاث هي ما .6

ت اإلالٌُت خهىمر خماًت في الاهترهذ صػىباث هي ما .7  ؟ الكٌٍغ

 ؟ بلٌتروهُا اإلايشىعة للمصىكاث اإلاهغعة الخماًت مظمىنر.8

: امللابلة أشئلة ثحليل.11

. ألاول  الصإال ثحليل:الركمية املصىفات جعريف.1.11

ُر الجضُ مً الٌثير ؤزير لهض  ؤلابضاغُت اإلاصىكاث" بإنها : " 7 وػغقها ؤن وؿخؼُؼ لًٌ الغنمُت، اإلاصىكاث حػٍغل خى

" عنمي بشٍل مػها الخػامل ًخم والتي اإلاػلىماث، جهىُت بِئت بلى جيخمي التي الػهلُت

 الغنمُت للمصىكاث ؤهىاع زالزت جىحض: الغنمُت اإلاصىكاث ؤهىاع -

                                                           
6

 12ع  . - cybrarians journal .-أساتذة جامعة منتوري منوذجا : محاية امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية من خالل منظور األساتذة اجلامعيني . هند علوي 
:  متاح يف  . -<  2017جانفى > تاريخ االتاحة   . -(2007مارس )

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=392:2009-
07-20-10-05-45&catid=150:2009-05-20-09-56-20&Itemid=55 

 .52ص. 2003.املنظمة العربية للتنمية اإلدارية:عمان.حقوق املؤلف وحقوق الرقابة.الدوى،  إبراهيم أمحد  7
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:  الكمبيىثر برامج.1

ُر الٌمبُىجغ بغامج حػض  وجىقير بها، الاغتراف وحىب خُث مً يبير باَخمام خظُذ التي الغنمُت اإلاصىكاث وؤَم ؤو
ر شهض الؿبػُىاث مؼلؼ قةن لظلَ الٌمبُىجغ، لىظام اإلاػىىير الٌُان هي والبرمجُاث لها، الهاهىهُت الخماًت

ًا
ر حضال

ًا
 واؾػا

ُر  نلح في لالؾدثماع الهابلت اإلاصىكاث مً البرهامج بىصل الازتراع، بغاءاث نىاهين قهل الٌمبُىجغ، بغامج خماًت مىنؼ خى
ػاث ؤنها ؤم  الٌمبُىجغ؟ صىاغاث  الجضُ َظا يخابُت، ألوامغ مىؼهي جغجِب ألاؾاؽ في البرهامج باغخباع ؟ اإلاالل خو حشَغ

 جظهغ بضؤث الجضلُت البِئت َظٍ وفى مىطػها، في ًان الخالف لًٌ الخماًت وحىب غلى الجمُؼ ًخكو ؤن مً ًمىؼ لم عبما

ػُت الخضابير ر عمجُاثالب خماًت خهل في الدشَغ
ًا
ػاث َظٍ مىحت ؤن مؼ (نالكُلُبي في) 1973 مً اغخباعا  بعحاغها ًخم الدشَغ

ػُت جضابير شهضث ألنها للثماهِىاث  الهىاغض جغيخه الظي ألازغ بؿبب البرمجُاث خماًت خهل في واؾػت وػىُت حشَغ

تاُ للملٌُت الػاإلاُت اإلاىظمت زبراء مً اإلاىطىغت الٌمبُىجغ بغامج لخماًت الىمىطحُت  خؿمذ نض ،1978 غام (الىاًبى) قٌٍغ
ت للملٌُت الػاإلاُت اإلاىظمت الجضُ  بغاءة نىاهين ال اإلاالل خو نىاهين طمً البرمجُاث خماًت مىطؼ لٍُىنر ،(الىاًبى) الكٌٍغ

ت ألاصبُت اإلالٌُت هظام غبر الخماًت ؤي الازتراع، ت الصىاغُت اإلالٌُت ولِـ الكٌٍغ . الكٌٍغ

: الكمبيىثر برامج لحماية اللاهىوي الىطاق-

ر جدمى 
ًا
ر زمؿين وإلاضة اإلاالل خُاة ػُلت ؤي اإلاالـل، خو لهىاهين وقهـا

ًا
 الخهىُت زبراء وحه ولًٌ وقاجه، مً غاما

ر الضولُين والهاهىنر
ًا
ا الخماًت، إلاضة اهخهاصا لت باغخباَع  واؾخؿاللها للبرمجُاث واإلادؿاعغت اإلاخؿيرة، الؼبُػت مؼ جدىاؾب ال ػٍى

ر اإلاالل ومرخو مالَ ًان بط ؤما  نصيرة، إلاـضة
ًا
ر شخصا

ًا
ا   .مػىٍى

 يما الؼبُػُين، ألاشخاص خهىمر خماًت مضة غً جهل الخماًت مضة قةن للبرمجُاث، باليؿبت الؿالب الكغض َى

ُر نىاهين مً غضص في . الػغبُت الضو

ت الخهىمر الخماًت وحشمل ت خماًت وهى اإلاصىل الؾخؿالُ اإلاالُت، والخهىمر للمالل اإلاػىٍى  للمالل اؾخئثاٍع
 مصىكه اؾخيؿار في الخو وخضٍ للمالل وحػؼى اإلاالل، بمصلخت ًظغ اؾخػماُ ؤو اؾخؿالُ ؤي بمىحبها ًمىؼ وخضٍ،
ر اؾخػماله، وبحاػة

ًا
 الاؾخؿالُ وهؼام اإلاالل خهىمر بمباشغة جخصل الخهل َظا في الػغبُت، الهىاهين جهغعَا لشغائؽ وقها

ر الهىاهين وجىص ومدخىاٍ،
ًا
 نبُل مً حػض وال اإلاالل، خهىمر مباشغة غلى جغص مػُىت زىاءاثاؾذ غلى بُنها جباًً غلى ؤًظا

ر ،اإلاصىل جهضًم مػغض في ،الخو مالَ ؤو اإلاالل بطن صونر اإلاصىل اؾخسضام بحاػة مثالها الخػضي،
ًا
 زالُ بلهاء ؤو غغطا

 ألؾغاض ،صىلبالم الاؾخػاهت ؤو ،الخىطُذ ؾبُل غلى احخماغُت ؤو زهاقُت ؤو ،حػلُمُت ماؾؿت في ؤو ،غائلي احخماع
 مىه بكهغاث والاؾدشهاص ،الخػلُمي ؤلاًظاح في واؾخػماله الػاصي، الاؾخؿالُ مؼ حػاعض صونر واخضة وسخت بػمل شخصُت

. آزغ مصىل ووطؼ ،بهخاج في

 ؤلاشٍالُاث بلى ،بطاقت وهؼانه ،ومضاٍ للمصىل ،الصخص ي الاؾخػماُ مكهىم ،الاؾخثىاءاث خهل في الخدضًاث ؤيثر مً     

 . بدثُت ؤو ،غلمُت لؿاًاث ،اإلاصىكاث باؾخسضام ،الخاص الاؾخثىاء وهؼام بمضي ،اإلاخصلت
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 8:  البياهات كىاعذ. 2

ب ؤو الترجِب ؤو الابخٍاع غىصغ قُه ًخىاقغ للبُاهاث مميز ججمُؼ"  هي البُاهاث نىاغض  شخص ي مجهىص غبر الخبٍى
ٍىنر عمؼ ؤو لؿت بإي مًٌ الٌمبُىجغ بىاؾؼت مسؼها ٍو ر بىاؾؼتها اؾترحاغه ٍو

ًا
". ؤًظا

:  البُاهاث نىاغض خماًت-

 جخمخؼ:" ؤهه غلى هصذ جغبـ اجكانُت مً 10/2 قاإلااصة الخهل، َظا في الضولُت الاجكانُاث غىه غبرث يما الابخٍاع َى
ر مهغوء شٍل في ًاهذ ؾىاء ألازغير اإلاىاص ؤو اإلاجمػت البُاهاث بدماًت

ًا
ر حشٍل ًاهذ بطا آزغ شٍل ؤي ؤو آلُا

ًا
ر زلها

ًا
ا  هدُجت قٌٍغ

ت للملٌُت الػاإلاُت الاجكانُت مً 5 اإلااصة هصذ يما  ،"مدخىاَا وجغجِب اهخهاء :  ؤهه غلى  –هاقظة ؾير  –1996 لؿىت الكٌٍغ

ر َظٍ بصكتها بالخماًت ألازغير اإلاىاص ؤو البُاهاث مجمىغاث جخمخؼ-
ًا
ت ابخٍاعاث حػخبر ًاهذ بطا شٍلها ًان ؤًا  قٌٍغ

. جغجُبها ؤو مدخىاَا بببـ

 في ألاوعوبي الاجداص غً الصاصعة قالخىحيهاث الىهج، َظا غلى والهىاهين الهاهىهُت الىظم ًاقت ججغير ال لًٌ  -
 مً بظُ ما ًٌكى بل البُاهاث، نىاغض لخماًت الابخٍاع شغغ ٌشترػان ال 1998 غام في الصاصع الكغوس ي والهاهىنر 11/3/1996

ر البُاهاث ناغضة بغضاص ؤحل مً ؤهكو وما ،ماصي ؤو بشغير ؤو مالي حهض
ًا
 ًدمى بلُه اإلاشاع الكغوس ي الهاهىنر قةن لظلَ ،وؾىضا

دظغ ؾىت غشغة زمـ إلاضة ،البُاهاث نىاغض  ػٍغو غً ،البُاهاث ناغضة مً ًلُت إلااصة ؤو ،لجؼء ؾىاء اؾخػماُ بغاصة ؤي ٍو

دظغ ،الخؽ غلى الىهل ؤو ؤلاًجاع ؤو ،وسخ جىػَؼ غير ) الجؼئي ؤو الٌلى الىهل ٍو  بإي البُاهاث ناغضة مدخىير مً ( الجَى
ُر ًان متى شٍل، ت اؾدثماعاث اؾخلؼم نض ،اإلادخىير َظا جهضًم ؤو الخصى ٍغ ر حَى

ًا
، يما

ًا
ًان وؾىاء ويُكا ر الىهل ؤ

ًا
 ؤم صائما

هت مً وبما هكؿها، ثالبُاها ػبُػت مً بما ٌؿخمض قاالبخٍاع شٍل، ؤي جدذ ؤو ،وؾُلت بإي صغامت غلى مانخا  ؤو جغجُبها ػٍغ

ر غمال ٌػخبر ال البُاهاث ومدخىير اؾترحاغهـا، ؤو ججمُػها ؤو بزغاحها
ًا
ا . ابخٍاٍع

:  املحكاملة الذوائر وبىغرافياط.3

ر مثلذ التي اإلاىصالث ؤشبه هي   
ًا
، قخدا

ًا
ر حضًضا

ًا
غ ؤلالٌتروهُاث، صىاغت خهل في ومميزا  الخهىُت و ائل وجؼٍى

ر الػالُت،
ًا
. 20 الهغنر مىخصل مً اغخباعا

دت غلى ؤلالٌتروهُت، الضاعاث صمج غملُاث جؼىعر مؼ     والخلو الخميز ؤصبذ بلٌتروهُت وو ائل بمهام للهُام الشٍغ
دت غلى اإلاضمجت الضوائغ وجىظُم جغجِب بألُاث ًخمثل ؤلابضاعي دت ػىبىؾغاقُا ؤن بمػنى اإلاىصل، شبه شٍغ  غلى اهؼىير الشٍغ

غ مً مًٌ ببضاعي، حهض ائل مدؿاعع، بشٍل الٌمبُىجغ هظم ؤصاء جؼٍى  الظي الخماًت، ناهىنر مشغوع غلى وباالغخماص َو

. ألاوعوبُت اللجىت ؤغضجه

ر 1986 غام ؤوعوبا مجلـ ؤصضع
ًا
عي الاوسجام جىقير بؿغض ،اإلاخٍاملت الضوائغ لخماًت صلُال ُر بين الدشَغ  ،ؤوعوبا صو

 و ُكت ؤصاء ؾغطها ًٍىنر التي اإلاىخجاث ؤي) اإلاخٍاملت الضوائغ بشإن واشىؼً اجكانُت ؤبغمذ 1989 غام وفى الخصىص، بهظا

                                                           

 
8

 .21.ص.1.ع. 2001. املعلومات واملكتبات والنشرعامل :القاهرة. اإلنرتنت تتحدى الرقابة . احملرييق، مربوكة عمر 
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ر ،(بلٌتروهُت
ًا
ُر غضص قةن 1999 إلخصاء ووقها ُر 8:الاجكانُت َظٍ غلى ،اإلاىنػت الضو   واخضة ،غغبُت صولت ؾىير بُنها مً لِـ صو

. بػض الخىكُظ خيز الاجكانُت َظٍ جضزل لم ،مصر

. الثاوي الصإال ثحليل :الالكترووي اليشر هحى الحىحه أشباب هي ما.2.11

  :الالكترووي اليشر هحى الحىحه أشباب

  الٌخب جٍالُل غلى  طلَ اوػٌـ ونض, مؿخمغ جؼاًض في الىعم وصىاغت بهخاج جٍالُل ؤصبدذ لهض:  الخٍالُل

 ،ألاولُت اإلاىاص : -الخهلُضي اليشغ مغاخل حمُؼ في اإلاؼلىبت الػاملت الُض جٍالُل بلى بطاقت ألازغير الىعنُت واإلاصاصع
 .البِئت غلى الؿلبُت والخإزيراث

يُت اإلاشاًل -  . الىعنُت للمصاصع واإلاٍاهُت الخسٍؼ

ُر بُػتغ - .  والخمؼمر للخلل الهابلت الىعنُت ألاصى

.  اوبحغاءاجه ،الخىزُهُت اإلاشاًل -

.  اإلاػاصغ اإلاؿخكُض ػبُػت -

. لها اإلاصاخبت والخٌىىلىحُاث الخىاؾِب جدُدها التي الكغص -

. الثالث الصإال ثحليل:الركمية للمصىفات الفكرية امللكية بحماية اهحمت التي العربية الذول  أهم.3.11

ُر مً الػضًض مً (الٌمبُىجغ بغامج) الغنمي اإلاصىل خهىمر لخماًت وؤضخذ صولُت اَخماماث َىاى   الػغبُت الضو

ذ، :ؤَمها ومً ُر الؿػىصًت ًاهذ خُث ومصغ، الؿػىصًت، الٍٍى ُر بػضم جهط ى مػاًير جظؼ الػالم في صولت ؤو  شغيت ؤي نبى
غ وبدؿب ،حؿخسضمها التي الٌمبُىجغ مجبغا جغازُص لضيها جىاقغث بطا بال الؿػىصي الؿىمر في حػمل  مىخجي اجداص" جهٍغ

ت الٌمبُىجغ بغامج  وجدخل ،2001 غام نهاًت% 66.6 بلـ ؤن بػض 2002 غام زالُ% 62.9 بلى البرامج نغصىت مػضُ وصل" الخجاٍع
ُر اإلاغيؼ ؤلاماعاث ر الهغصىت مٍاقدت مجاُ في ألاو

ًا
 10".مصغ زم الؿػىصًت جليها غغبُا

  

                                                           
. 149-147ص.ص.2005دار اهلدى،:قسنطينة.2،ع2مج.جملة املكتبات واملعلومات.االلكرتوين ومكتبة املستقبلالنشر .كرمي مراد  9
 

 http://iefpedia.com/arab/wp :متاح باملوقع التايل.نظام امللكية الفكرية ملصنفات املعلوماتية. يونس عرب  10
-content/uploads/2009/07/d986d8b8d8a7d985-d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-
d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-d984d985d8b5d986d981d8a7d8aa-
d8a7d984d985d8b9d984d988d985.doc 
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 الفكرية امللكية لىظام الذولي اللاهىوي طارإلا(1) ركم حذول 

امللكية ألادبية أو الفىية 

حلىق املإلف والحلىق 

املجاورة 

امللكية الصىاعية 
اثفاكية الهيئات 

الذولية 

 

اثفاكيات شمىلية 

 

 

ف لحم املإ

ر

ر1886اجكانُت بيرن 

ـ  ر1971صُؿت باَع

ر

ـ للملٌُت الصىاغُت  ر1883اجكانُت باَع

ـ  ر(ؤلاػاع الػام)ر1971صُؿت باَع

ر

اجكانُت بوشاء 

اإلاىظمت الػاإلاُت 

ت  للملٌُت الكٌٍغ

ر1967

 

ر–اجكانُت جغبـ 

اجكانُت الجىاهب 

اإلاخصلت بالخجاعة 

ت  مً اإلالٌُت الكٌٍغ

رر

الاجكانُت الػاإلاُت 

ر–بدهىم اإلاالل 

صُؿت ر1952حىُل 

ـ  ر1971باَع

براءات الاختراع 

ر

اجكانُت الخصيُل 

الضولي لبراءاث 

ر–الازتراع 

ر1971ؾتراؾبىعؽ 

ر(PCاجداص )

اجكانُت بوشاء 

مىظمت الخجاعة 

ر1994الضولُت 

 مً 
ًا
اغخباعا

ر1/1/1995

اجكانُت الدسجُل ر

الضولي للمصىكاث 

ت  ر–الؿمػُت والبصٍغ

ر1989حىُل 

رر

اجكانُت الاغتراف 

الضولي بةًضاع الٍائىاث 

الضنُهت هظام بغاءاث 

الازتراع بىصابؿذ 

اجداص -1977

بىصابؿذ 

ر

ر

اجكام جكاصي الاػصواج ر

بي غلى غائضاث  الظٍغ

ر–خهىم اإلاالل 

ض  .ر1979مضٍع

اجكانُت الخػاون  

الضولي بشإن البراءاث 

-1970واشىؼً ر–

 PCTاجداص 

ر

رر

اجكانُت الضوائغ 

ر1989ر–اإلاخٍاملت 

واشىؼً 
العالمات 

الحجارية 

اجكانُت الدسجُل 

الضولي للػالماث 

ت  ض ر–الخجاٍع مضٍع

اجداص رر–1989

ُى  ض، وبغوجًى مضٍع

ض اإلادلو بها  مضٍع

ر

ر

ررة املجاو الحلىق 

اجكانُت خماًت قىاوي 

ألاصاء ومىخجي 

رر

اجكانُت الخصيُل 

الضولي للبظائؼ 

ر

ر

ر

ر
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الدسجُالث الصىجُت 

ُئاث ؤلاطاغت  ر–َو

.ر1961ر–عوما 

اجداص ر–والخضماث 

.ر1957.رهِـ

ر

ر

ر

ر

ر

اجكانُت خماًت مىخجي ر

الدسجُالث الصىجُت 

ر1970ر–حىُل ر–

اجكانُت الخصيُل ر

الضولي للػىاصغ اإلاميزة 

للػالماث اجداص قُىا 

ر1994ر–

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

امللكية ألادبية أو الفىية 

حلىق املإلف والحلىق 

املجاورة 

امللكية الصىاعية 
اثفاكية الهيئات 

الذولية 
اثفاكيات شمىلية 

اجكانُت جىػَؼ ر

ؤلاشاعاث خاملت 

البرامج غبر الخىابؼ 

الصىاغُت بغويؿل 

.ر1974

ر

رر

اجكانُت 

ناهىن الػالماث 

ت  ر–حىُل ر–الخجاٍع

ر1994

رر

رر

الىمارج 

رالصىاعية

ر

اجكانُت ؤلاًضاع الضولي 

ر–للىماطج الصىاغُت 

اجداص الَاي ر–الَاًا 

ُى ر1925ر– بغوجًى

.ر1975حىُل 

ر

رر

اجكانُت ررر

الخصيُل الضولي 

ر–للىماطج الصىاغُت 

ًاعهى  اجداص ر–لى

ًاعهى  .ر1968لى

رر

اجكانُت ررر

الدسجُل الضولي 

ر–للىماطج الصىاغُت 

صُاؾت حىُل 

ر–الجكانُت الَاي 

.ر1999

رر

رراجكانُت  -عالمات امليشأرر
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م البُاهاث املإشر الجغرافي  جدٍغ

اإلاظللت لشإن ميشإ 

ض  ر–البظائؼ مضٍع

صُؿت ؾخىيهىلم 

.ر1958

ر رر

اجكانُت 

خماًت صالالث اإلاصضع 

والدسجُل الضولي لها 

-ر1958لشبىهت ر–

رر

رر

حماية الىباثات 

ر

الاجكانُت 

الضولُت لخماًت 

اصىاف الىباجاث 

ر-UPOVر–الجضًضة 

.ر1961حىُل 

رر

رررر

اجكانُت 

خماًت الشػاع ألاوإلابي 

.ر1981ر–هيروبي ر–

رر

. الرابع الصإال ثحليل :إلالكتروهية للمصىفات الفكرية امللكية.4.11

ر مسخلكت بمغاخل اليشغ غملُت مغث وجؼىعَا؛ اإلاسخلكت اليشغ ػغمر جىىع زالُ مً
ًا
 ألانغاص غلى باليشغ مغوعا

ر اإلاباشغ، الخؽ غلى اليشغ بلى ،CDs اإلاضمجت
ًا
 بلى ماؾت الخاحت قإصبدذ ، Electronic publishingؤلالٌترووي اليشغ بلى وصىال

ػاث نىاهين وطؼ ًان ؾىاء الػبث مً اإلاىاص جلَ جدمي وحشَغ  ونض الخ،...  اليسخ ؤو الخظف ؤو الخػضًل ػٍغو غً طلَ ؤ
ت اإلالٌُت بدماًت آلان ٌػغف ما بلى ،وصلذ ختى الخهىمر جلَ جؼىعث  الىاخُت مً بها اإلاهصىص خُث ؤلاهترهذ؛ غلى الكٌٍغ

سُت  مجاُ ؤو بِئت في ؤما اإلاػلىماث، جهىُت ووؾائل مػضاث بىصكها  (اإلااصًت) والاجصاالث الٌمبُىجغ ؤحهؼة خماًت الخاٍع

، ؤلالٌترووي اليشغ مىاص مً اإلاىانؼ وبمدخىير ،(Domains) ؤلاهترهذ مىانؼ ؤو هؼاناث، بإؾماء قخخػلو ؤلاهترهذ
ًا
 هصىصا

،
ًا
 11.(Multimedia اإلاخػضصة الىؾائؽ) ومغئُت ؾمػُت ومىاص وصىعا

 

                                                           
تاريح االطالع  .- 2009، ديسمرب 21ع  .-  Cybrarian Journal .-حقوق امللكية الفكرية والتأليف يف بيئة اإلنرتنت. أمحد عبد اهلل مصطفى   11
 :متاح ىف .->2017جانفى <

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-
20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
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 الصإال ثحليل: إلاهترهت بيئة في الركمية للمصىفات  الفكرية امللكية حماية جشريعات ومححىي  خصائص  .5.11

. الخامض

ت اإلالٌُت لخهىمر الهاهىهُت الخماًت بن ُر جثير ؤلاهترهذ بِئت في ،الكٌٍغ  اإلالٌُت خهىمر جدضًض بشإن ابخضاء الدؿائ
ت  التي واإلاساػغ الاغخضاءاث إلاىاحهت الالػمت الخماًت واؾخهصاء الخماًت، مدل اإلاصىكاث وجدضًض البِئت، جلَ في الكٌٍغ
ػاث طمً ،الهائمت الهىاغض ًاهذ بطا ما وجهُُم الخهىم، َظٍ حػترض ت اإلالٌُت حشَغ ا ؤو الكٌٍغ ػاث مً ؾيَر  ًاقُت ،الدشَغ
ػاث خاحت زمت َىاى ؤن ؤم ،الخهىمر لهظٍ الخماًت لخىقير ظٍ ؤلاهترهذ، بِئت في الخماًت مدل باإلاصىكاث زاصت لدشَغ  َو

 .ؤلالٌترووي ليشغوا ، ؤلاهترهذ مىانؼ بإؾماء اإلاخصلت اإلاؿائل ألبغػر ًلي قُما ووػغض بدث، ومدل حضاُ مثاع جؼاُ ما اإلاؿائل
12 

 املعلىمات وكىاعذ ،computer programs  –البرمجيات) حلل في املعلىمات بحلىية املحصلة حىل  (2) ركم حذول 

databases–  الطبغرافية والذوائر–  topographies) .

 

امللكية الفكرية /كىاهين حم املإلف مصماها الشائع 

ت وصكها الػام  ػاث خماًت خهىم اإلاالل اإلااصًت واإلاػىٍى غلى بهخاحه مً البرمجُاث ونىاغض اإلاػلىماث حشَغ

ويظلَ غلى ؤؾماء الىؼاناث ومدخىي اإلاىانؼ غلى ؤلاهترهذ واإلاىاص مدل )وصوائغ الؼبىؾغاقُا 

الخجاعة ؤلالٌتروهُت باليؿبت لبػع الضُو التي هظمذ ؤخٍام الخجاعة ؤلالٌتروهُت وزضماث 

.ر(ؤلاهترهذ

ػاث لخىقير الخماًت الهاهىهُت للمصىكاث اإلاخصلت بالخهىُت الػالُت اإلاىطىغت مبر وحىصَا  ؾيذ َظٍ الدشَغ

مً نبل مالكيها طمً حهضَم الكٌغي، وبػض خؿم الجضُو خُى هظام الخماًت مً خُث 

ت ألاصبُت والكىُت ولِـ اإلالٌُت الصىاغُت  مؼ مغاغاة ر(بغاءاث الازتراع)بزظاغها للخماًت الكٌٍغ

ا التي جصلح لالؾخؿالُ الصىاعي حػض مً نبُل ؤن اإلاً ججاث الخهىُت الصىاغُت يإحهؼة ؤو هدَى

 اجكانُت 
ًا
ػاث بؿبب الاجكانُاث الضولُت وجدضًا بغاءاث الازتراع، وجؼاًض الاججاٍ هدى َظٍ الدشَغ

جغبـ الػاإلاُت واخضة مً اجكانُاث مىظمت الخجاعة الضولُت وبؿبب اجكانُت واشىؼً للضوائغ 

املت واغخباع بغامج الخاؾىب مً بين مصىكاث اجكانُت بيرن للملٌُت الاصبُت والكىُت اإلاخَ

غ  ػاث للخؼٍى بمىحب الاطاقت التي هصذ غليها اجكانُت جغبـ اإلاظًىعة وجسظؼ َظٍ الدشَغ

واغاصة البدث بؿبب ما  هغ مً جدضًاث في  ل اليشغ الالٌترووي وخماًت مىانؼ اإلاػلىماث غلى 

.رؤلاهترهذ 

جىقير الخماًت الهاهىهُت للخو في ؤلابضاع في خهل مصىكاث الخهىُت الػالُت والخو في الاؾخؿالُ صقها وهؼانها ٌ

                                                           
 :متاح باملوقع التايل.نظام امللكية الفكرية ملصنفات املعلوماتية. يونس عرب   12

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d986d8b8d8a7d985-
d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-d984d985d8b5d986d981d8a7d8aa-
d8a7d984d985d8b9d984d988d985.doc 
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ت ومضهُت وحؼائُت  .الػاصُ واإلاشغوع لػائضاث َظٍ اإلاصىكاث وطلَ طمً جىظُم ونىاغض بصاٍع

ر

الخهبت الؼمىُت 

الهؼالنها وجغجُبها 

ػُت اهؼلهذ بىحه غام في الثماهِىاث مؼ ؤن بػع الضُو اَخمذ بمىطىغها رزالث مىحت حشَغ

نبل طلَ، لًٌ اهؼالنها الكػلي جم في الثماهِىاث بػض خؿم الجضُ خُى مدل الخماًت، ؤهي 

ػاث خو اإلاالل ؤم بغاءاث الازتراع وزظػذ لخػضًالث مخخالُت وبغاصة ؾً زالُ .ررحشَغ

غ والخػضًل .ررالثماهِىاث والدؿػُىاث بؿبب اؾخدهاناث الاجكاناث وال جؼاُ جسظؼ للخؼٍى

.رالضولُت

الكغع الهاهىوي طي 

الػالنت 

ت، والهاهىن الجىائي /الهاهىوي اإلاضوي ت ؤو اإلاػىٍى اإلاؿاولُت )نىاغض ونىاهين اإلالٌُت الكٌٍغ

ت واإلاالُت للمالل باليسخ ؾير اإلاشغوع وبغاصة ؤلاهخاج  الجؼائُت غً الاغخضاء غلى الخهىم اإلاػىٍى

وػاعاث /للالخىظُم ؤلاصاعي للجهاث اإلاىاغ بها خماًت خهىم اإلاا)الهاهىن ؤلاصاعي .رر(والخهلُض

.ر(مٍاجب الخماًت واإلاٌخباث الىػىُتر–الثهاقت والصىاغت والخجاعة وؤلاغالم 

مدلها طي الػالنت 

بالخٌىىلىحُا 

ً اإلاؿخهلت ؤو اإلاسؼهت  البرمجُاث الدشؿُلُت والخؼبُهُت اإلاىحىصة غلى ؤنغاص ووؾائؽ الخسٍؼ

 إلاػلىماث طمً صازل الىظم والشبٍاث بطاقت بلى نىاغض اإلاػلىماث التي جمثل جً
ًا
با  وجبٍى

ًا
 ُما

ا، والضوائغ الخهىُت اإلاخٍاملت طاث البرمجت مً  ا غً ؾيَر بػاع حشؿُل وجؼبُو بغمجي ًميَز

ا  بي ابخٍاعير(حهت الصىؼ)مصضَع ت غلى حهض ججمُعي اهخهائي جبٍى .ر، ونىاغض البُاهاث اإلاىؼٍى

مدخىاَا بىحه 

غام 

ت و اإلاالُت إلاالل اإلاصىكاث الخهىُت مدل الخماًت، الهىاغض الهاهىهُت اإلاىظمت للخهىم اإلاػىٍى

والىناغض اإلاىظمت لىؼام ومضة الخماًت والاؾخثىاءاث غليها ونىاغض الخىظُم ؤلاصاعي لجهذ 

الظبؽ والخماًت الخٍىمُت، ونىاغض اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجؼائُت اإلاخػلهت باإلاسلين بدهىم 

وبحغاءاجه الخدكظُت والػهابُت والخٌمُلُت راإلاالل والجؼاءاث اإلاهغعة وهؼام صالخُاث الهظاء

ت .روجضابيٍر الاختراٍػ

 الصادس الصإال ثحليل :ئلكتروهيا امليشىرة للمصىفات اللاهىهية الحماية مبررات.6.11

 ؾهىلت هاخُت مً ؤلاهترهذ،زصىصا شبٌت ومؿخسضمي للمالكين اإلاؼاًا بػع ؤجاح نض ؤلالٌترووي اليشغ ًان بطا

.  جٍلكخه اهسكاض غً قظال وبؿغغت الػالم بهاع مسخلل في الجمهىعر بلى وجىصُله اليشغ

 ما ؾغغان  ،خضًً طو الحؽ الخضًثت قالخٌىىلىحُا ،الظيغ الؿابهت ألاػغاف غلى ههمت ًان ؤزغير هاخُت مً ؤهه بال
 جٍىنر ال ختى ؤلاهترهذ ومؿخسضم اإلاالل مً لٍل الهاهىهُت الخماًت جٌكل هصىص بنغاع طغوعة واؾخضغذ ؾلبُتها جبِىذ

.  اإلاُاصًً مسخلل في ابخٍاعاث مً البشغير الػهل بلُه وصل مما البشغ اؾخكاصة ؤمام غثرة وحجغة الكٌغي، ؤلابضاع ؤمام غائها

 في وجخمثل بلٌتروهُا اإلايشىعة اإلاصىكاث لخماًت هصىص بنغاع وعاء مً الضواعي غلى الىنىف طغوعة عؤًىا َىا مً

 13:ألاؾاؽ

                                                           
اجلزائر -باتنة. جملة جيل حقوق اإلنسان".دراسة تقييمية" 1996احلماية القانونية للمصنفات املنشورة الكرتونيا ىف ظل معاهدة الويبو حلقوق املؤلف . رقية عواشرية  13
 :اإلتاحة على املوقع التاىل.2013. 101ص 
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ت الهغصىت ؤغماُ ؾهىلت-ؤ  وبالخبػُت للمالل وألاصبي ،اإلاالي الخو طُاع بلى ًاصي مما ؤلاهترهذ بِئت في ،الكٌٍغ
 ًدصل ؤن ،الػؿير مً ؾٍُىنر قةهه ؤلاهترهذ غلى الخماًت مدل اإلاصىل ًخاح ؤو ًيشغ قدين ،الكٌغير ؤلابضاع غً ؤلاحجام

 الخو صاخب ؤو اإلاالل  مً جغزُص بؿير اإلاصىل لهظا ؤلاهترهذ مؿخسضمي اؾخؿالُ بؿبب ماصي مهابل غلى اإلاالل
. اإلاالل بدو اإلاخصل ؤو الشبُه اإلاجاوعر

ُر ًىاحه ؤن صاخبه بطن بضونر ،الشبٌت غلى اإلاصىل وشغ غلى ًترجب -ب  قمً. خهه لخماًت بالؿت صػىباث فاإلاا
 يما اإلاصىل، غلى الاغخضاء بًهاف ، الشبٌت غلى بطهه بضونر مصىكه وشغ ما بطا غلُه ًصػب اإلاالل ؤن البُان غً الؿني
ر الخهاض ي بلى اللجىء وغهباث صػىبت بلى باإلطاقت الشبٌت غبر ،للجمهىعر بجاخخه اؾخمغاع ًمىؼ ؤن غلُه ًخػظع

ًا
 لخػضص هظغا

.  بُنها قُما الازخصاص وجىاػع وازخالقها ،الىػىُت نالهىاوي

 وشغ وقاجه مً ؤًام قبػض 1996 ؾىت مُتران :الكغوس ي الغئِـ وقاة ؤغهاب في خضر ما طلَ ًىضح مثاُ زير ولػل

. " الٌبير الؿغ"  ؤؾماَا صكدت 190 مً جخٍىنر مظيغاث الخاص ػبِبه

ى ،غالنتاُ في آلازغ الؼغف وؿكل ال ؤن ًجب آزغ حاهب مً-ج  وؾائل قاؾخسضام اإلاصىكاث، َظٍ مؿخسضم َو
 اإلاصلخت خؿاب غلى ،اإلاالكين ؤصخاب مصالح جغحُذ بلى ًاصي مصىكاتهم ،لخماًت الخهىمر ؤصخاب بمػغقت ،جٌىىلىحُت

. للمجخمؼ ،الػامت

ت اإلالٌُت خهىمر خماًت في الاهترهذ صػىباث.7.11 . الؿابؼ الؿااُ جدلُل :الكٌٍغ

ر ًمثل ؤصبذ ناهىهُت مؿائل مً به ًغجبؽ وما ؤلاهترهذ    
ًا
ر قصال

ًا
ُر مً ،مخميزا  الاشتراى بػهىص قخبضؤ  اإلاػاصغ، الهاهىنر قصى

 مؼ للخػامل الهاهىوي بالخىظُم حؿمُخه ًمًٌ ما ؤي ؤلالٌتروهُت الخجاعة وغهىص مىنؼ بوشاء وغهض وؤهىاغها ؤلاهترهذ في

.  ؤلاهترهذ ػٍغو وغً ؤلاهترهذ

 اإلاالل خهىمر وخماًت الخاصت الخُاة خماًت طلَ مهضمت وفي ؤلاهترهذ، مىاحهت في الخهىمر خماًت َىف الثاوي الشو ؤما 
 غً ًٍىنر ةالشبَ غلى اإلاػلىمت بصزاُ ؤن مً غاصة جخإحى ،اإلاالل خو غلى ؤلاهترهذ زؼىعة ؤن والىانؼ ؤلاهترهذ، مجاُ في

ىا وجكاغلها، جغنُمها ػٍغو ر ًدضر نض َو
ًا
غا ر ؤو جدٍى

ًا
ُر اإلاصىل، في حػضًال  خض في ًسلى ال الغنمُت اإلاػلىمت شبٌت بلى قالخدى

ُر ؤن يما اإلاالل، لخو باليؿبت مساػغ مً طاجه ُر ًثىعر الدؿائ  البُاهاث، وناغضة طاجه خض في ،الغنمي اإلاصىل خماًت خى

   .بالخماًت اإلاشمىلت اإلاصىكاث نبُل مً حػخبر قهل

                                                                                                                                                                                           

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-
%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9 /

 

   .2009.حسام الدين كامل األهواين. محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال اإلنرتنت  14
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http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
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 ؤلاهترهذ شبٌت مؼ الخػامل بؼبُػت اإلاخػلهت الؿلبُاث مً الػضًض جظهغ  بضؤث اؾخسضام اهدشاع و الىنذ مغوع مؼف   
 الىؼام واؾػت وبمٍاهُاتها مخؼىعر حضًض اجصاالث يىظام الهُمت قائهت الخٌىىلىحُت الىؾُلت َظٍ هجاح مً الغؾم غلى ألهه

 ووحهها ؤلاًجابي وحهها لها ًًالٌثير عؤي في قاإلهترهذ طلَ ومؼ مػها الخػامل حغاء مً اإلاؿخكُضونر ًجىيها التي واإلاميزاث

 15.الؿلبي

. الثامً الؿااُ جدلُل :بلٌتروهُا اإلايشىعة للمصىكاث اإلاهغعة الخماًت مظمىنر.8.11

بى مػاَضة مً 8 اإلااصة خغصذ  شبٌت غبر جيشغ التي الغنمُت للمصىكاث الخماًت بنغاع غلى اإلاالل خو بشإن الٍى

   : ؤهه غلى هصذ خُث ؤلاهترهذ،

ذ في الاؾخئثاعير بالخو والكىُت ،ألاصبُت اإلاصىكاث مالكى ًخمخؼ"  هت بإي الجمهىعر بلى ،مصىكاتهم بىهل الخصٍغ  ػٍغ
 غلى ،ؤلاػالع الجمهىعر مً شخص ؤي اؾخؼاغت في ًٍىنر بدُث ،للجمهىعر مصىكاتهم بجاخت طلَ في بما ، الؾلٌُت ؤو ؾلٌُت

. ".… بىكؿه حمهىعراُ مً قغص ؤي ،َماًسخاع ،ونذ وفي مٍان مً ،اإلاصىكاث جلَ

:  الذراشة هحائج.12

 حاهب مً الصخص ي للخهضًغ بغمتها اإلاؿإلت وجسظؼ ،اإلاجاُ َظا في جؼبُهه ًمًٌ مؼلو مىخض، مػُاع َىاى لِـ 

 .ش ئ ًل نبل ؤزالنُت مؿالت ؤنها ؤي هكؿه، الغنُب
 والؿُاؾت، الػامت، وألازالم الضًً: وهى ؤؾاؾُت، مجاالث زالر في ًىدصغ الكٌغير ؤلاهخاج غلى الغنابت صوعر بن 

ى مهم آزغ مجاُ بطاقت  .الػلمي البدث َى غىصغ: الغابؼ َو
 ت، اإلالٌُت خهىمر خماًت وغى البدث، غملُت هجاح في ؤؾاس ي يػىصغ الجىصة، مػاًير وطؼ  للمصىكاث الكٌٍغ

 .الغنمُت

 غ ت، اإلالٌُت خماًت هظام جؼٍى ػاث وجىخُض وجدؿين الكٌٍغ  .اإلاجاُ في الػغبُت الدشَغ
 في صاعمت نىاهين وطؼ قُجب ،اإلاغحػُت الاؾدشهاصاث في الػلمُت وألاماهت الضنت طماهاث مً خض ؤصوى َىاى لِـ 

. اإلاالل خهىمر غلى اإلاداقظت مجاُ

: الذراشة ثىصيات.13

 حػخبر التي واإلاماعؾاث بالخاالث  البدث، ومغايؼ والجامػاث، ،والباخثين الؼالب وحػٍغل والخىغُت الخدؿِـ 

ت للملٌُت واهتهاى ،غلمُت ؾغنت  .الكٌٍغ

                                                           
  .دراسة لتطبيقات برامج احلجب يف املكتبات: رقابة شبكة اإلنرتنت . نرمني ،عبد القادر15
 Cybrarians journal . 2004 1ع .www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm  

 :اإلتاحة على املوقع التاىل.2013. 101ص  .املرجع السابق. رقية عواشرية    
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/ 
 

http://www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
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 ُر مهاعهت صعاؾاث بغضاص ت اإلالٌُت خهىمر خى  واؾخسالص وألاوعوبُت، الػغبُت بالبلضان الغنمُت، للمصىكاث الكٌٍغ

 .الهىاهين مسخلل في والظػل الهىة ههاغ
 ُر غملُت، بغمجُاث اؾخسضم ُر زالُ مً الؿاعم، الخهاغ غلى الهضعة مؿخسضميها جسى  ًخىلى خُث بالشبٌت، الخجى

لخهؽ الاجصاُ، خغيت جدبؼ البرهامج خإيض الؿاعمر ؤغماُ ٍو . منها ٍو

:  خاثمة

ت اإلالٌُت خماًت بػاع في مداوعر ؤَم مً الاهترهذ، بِئت في الغنمُت اإلاصىكاث صعاؾت حػخبر   ؤَم بين ومً  ،الكٌٍغ

ُر جىاحهها التي الخدضًاث  خماًت غلى الهضعة مضي : اإلاؼغوخت ؤلاشٍالُت غً ؤلاحابت، جمذ قهض ، واإلاخهضمت ،الػغبُت الضو
ت اإلالٌُت خهىمر  الكغطِخين جدههذ ونض للمهابالث جدلُل وغملُت الؿابهت، الضعاؾت زالُ مً ؟ الغنمُت للمصىكاث الكٌٍغ

ُر :  خى

ت، اإلالٌُت خهىمر وخماًت الغنمُت اإلاصىكاث خماًت ؤن  ،بٌثير ؤنل الػلمُت الؿغناث وؿبت ؾخجػل الكٌٍغ
 مؼ جماشُا مؿخهبلُت جدضًاث  هىعر بلى الغنمُت، اإلاصىكاث خماًت ئصيث ؤن ًمًٌ يما ،اإلاجاُ َظا في اإلاخػضصة والصػىباث

ت اإلالٌُت خهىمر ُر مسخلل بين الخيؿُو َى اإلاىاؾب الخل ؤن اإلاهضمت ئجالىخا ؤَم ومً ،الخضًثت اإلاصىكاث لٍل الكٌٍغ  الضو
ؼ بُنها مافي ،مىخضة نىاهين وطؼ ؤحل مً الػغبُت ت اإلالٌُت خهىمر  لخماًت والثهاقُت الػلمُت ةاإلاٍان لخػٍؼ  إلاصىكاثُ الكٌٍغ

. الاهترهذ بِئت في

 

 :واملراحع املصادر كائمة

. 2009.الغنمي اإلاصىل مكهىم .خخه ، خمضم (1)

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81006 

بى ماؾؿاث صعاؾت (2)    http://www.wipo.int/ip-competition/ar                                          الٍى

ت للملٌُت الاجداص صعاؾاث (3)  http://www.afpipr.net/elderasat.aspx                                  الكٌٍغ

ت اإلالٌُت خهىمر خماًت إلااطا (4) ت اإلالٌُت خهىمر غلى ًلها حػخمض والابخٍاع واإلاجخمؼ الثهاقت. مهمت الكٌٍغ  ؤهخىوي بي. الكٌٍغ

.  واًً

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/06/20100625170936x0.5794598.html 

ت اإلالٌُت خماًت. غلىير َىض(5)  مىخىعي حامػت ؤؾاجظة:  الجامػُين ألاؾاجظة مىظىعر زالُ مً الغنمُت البِئت في الكٌٍغ
ش .  (2007 ماعؽ) 12 ع.   cybrarians journal . همىطحا :   في مخاح.  <  2017 حاهكى>  ؤلاجاخت جاٍع

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=392:2009-07-20-10-05-
45&catid=150:2009-05-20-09-56-20&Itemid=55 

ت للخىمُت الػغبُت اإلاىظمت:غمان.الغنابت وخهىمر اإلاالل خهىمر.ؤخمض ببغاَُم  الضوي،(6) . 52ص. 2003.ؤلاصاٍع

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81006
http://www.wipo.int/ip-competition/ar
http://www.afpipr.net/elderasat.aspx
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و،(7) . 21.ص.1.ع. 2001 .واليشغ واإلاٌخباث اإلاػلىماث غالم:الهاَغة.  الغنابت جخدضي ؤلاهترهذ. غمغ مبرويت اإلاديًر

ت اإلالٌُت هظام. غغب ًىوـ (8) : الخالي باإلاىنؼ مخاح.اإلاػلىماجُت إلاصىكاث الكٌٍغ

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d986d8b8d8a7d985-d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-
d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-d984d985d8b5d986d981d8a7d8aa-d8a7d984d985d8b9d984d988d985.doc 

ت اإلالٌُت خهىمر. مصؼكى هللا غبض ؤخمض (9) .  2009 صٌؿمبر ،21 ع.   Cybrarian Journal. ؤلاهترهذ بِئت في والخإلُل الكٌٍغ
ذ : يف مخاح .>2017 حاهكى< الاػالع جاٍع

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-
19&catid=144:2009-05-20-09-53-29 

ت عنُت (10) بى مػاَضة  ل فى الٌتروهُا اإلايشىعة للمصىكاث الهاهىهُت الخماًت. غىاشٍغ  صعاؾت" 1996 اإلاالل لخهىمر الٍى

:  الخالي اإلاىنؼ غلى ؤلاجاخت.2013. 101 ص الجؼائغ-باجىت. ؤلاوؿان خهىمر حُل مجلت".جهُُمُت

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/ 

ت اإلالٌُت خهىمر خماًت (11)   .2009. ألاَىاوي ًامل الضًً خؿام. ؤلاهترهذ مجاُ في الكٌٍغ

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d8add985d8a7d98ad8a9-d8add982d988d982-
d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-d981d98a-d985d8acd8a7d984-d8a7d984d8a7.doc 

 واخخماالث البهاء قغص :ؤلاهترهذ بِئت في ؤلالٌترووي واليشغ اإلاالكين خهىمر مدمض خؿً مدمض، ببغاَُم،(12)

. 2003.اإلاىُا لجامػت آلاصاب ًلُت:مصغ.الاهضزاع

ًاصًمُت، اإلاٌخبت: الهاَغة.والخاؾباث واإلاػلىماث اإلاٌخباث غلىم إلاصؼلخاث الػغبُت اإلاىؾىغت.ؾُض هللا، خؿب(13)  ألا
2001 .

ت اإلالٌُت خهىمر.ؤخمض خاقظ ؾغقُىاع،(14)  .2005والػلىم، آلاصاب مٌخبت:نؼغ. ؤلاهترهذ غصغ في الكٌٍغ

 2004 1 ع. cybrarians journal .اإلاٌخباث في الدجب بغامج لخؼبُهاث صعاؾت:  ؤلاهترهذ شبٌت عنابت. هغمين ،الهاصع غبض(15)
www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm 

 الؿلؼان بجامػت الغئِؿُت باإلاٌخبت الػلمي البدث زضمت في وصوعَا ؤلالٌتروهُت الضوعٍاث .هللا غبض بً ؾُل.الجابغير(16)
. 2006. غمان:صيخىعاٍ ؤػغوخت . نابىؽ
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