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 حقوق الملكیة الفكریة والنشر   
تشیر الملكیة الفكریة إلى أعمال الفكر اإلبداعیة أى اإلختراعات والمصنفات األدبیة والفنیة والرموز واألسماء 

  :تنقسم الملكیة الفكریة الى فئتین هما و  .والصور والنماذج والرسوم الصناعیة 
والعالمات التجاریة والرسوم والنمـاذج الصـناعیة  )البراءات( الملكیة الصناعیة التى تشمل اإلختراعات  -١

  .وبیانات المصدر الجغرافیة
حــق المؤلــف الــذى یضــم المصــنفات العلمیــة واألدبیــة وتتضــمن الحقــوق المجــاورة لحــق المؤلــف حقــوق  -٢

فنانى األداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجـى التسـجیالت الصـوتیة المرتبطـة بتسـجیالتهم وحقـوق هیئـات 
  .المتصلة ببرامج الرادیو والتلیفزیوناإلذاعة 

  حمایة الملكیة الفكریة:  
هى حق مصون للمخترع وتحمى حقوقه تجاه اآلخرین وهى تعبیر نمى وتنامى علـى ضـوء التطـور وحاجـات 

األدویــة  –العالمــات التجاریــة  –النمــاذج الصــناعیة  –بــداع اإل –العــالم وهــى تعنــى حالیــا حمایــة االختــراع 
  .الطب الشعبى –دویة الزراعیة والحیوانیة األ –البشریة 

  حق المؤلف:  
 : الحقوق المعنویة أو الشخصیة -١

ن الحقــوق المالیــة وهــى الحقــوق اللصــیقة بشخصــیة المؤلــف ولهــذه الحقــوق األولویــة واألســبقیة عــ     
ى أوسـع ، ولكن ألنها تتمتع بمدع المشروع فى المقام األولی، ألنها لیست فقط مایعنى بالمقررة للمؤلف

فهـى حقـوق دائمـة، وغیـر . المؤلف بها وماتتصف به من خصائص عن الحقوق المالیة من حیث تمتع
وتنحصر الحقوق المعنویة للمؤلف، التـى تعتبـر جـوهر . قادم، وغیر قابلة للسقوط بالتقابلة للتنازل عنها

  :، فیما یلى حق المؤلف
ذاعتــه وطریقــة هــذا النشــر أو   -  أ ٕ . حــذف تغییــر حقــه فــى منــع أو ذاعــة أواإلنشــر المصــنف وا

ذلـــك مــن المحافظــة علــى كیـــان فللمؤلــف الحــق فــى أبــوة المصـــنف أو نســبته إلیــه ومــایتبع 
والحـق فـى المصـنف وحـق المؤلـف فـى أن یضـع أسـماء علـى المصـنف والـدفاع . المصنف

  .عن مؤلفه عند محاولة تشویهه أو تحریفه من قبل هذا الناشر أو غیره
 مــایرى مــن التعــدیل أو الحــق فــى ســحب المصــنف مــن التــداولللمؤلــف وحــده حــق إدخــال   - ب

وله الحق فى ترجمته الى لغات أخرى والیجـوز لغیـره أن . وتعدیله متى كان ذلك مبررا قویا
ویـــتم تـــداول المصـــنف . یباشـــر شـــیئا مـــن ذلـــك بـــدون اذن مكتـــوب مـــن صـــاحب المصـــنف 

  .بعنوانه األصلى والیترجم أو یعدل من خالل من یخلفه
. ویالحــظ أن تلــك الحقــوق المعنویــة مســتقلة عــن الحقــوق اإلقتصــادیة أو المالیــة إال بموافقــة كتابیــة مــن المؤلــف        

  . ویظل یتمتع بها حتى ولو تنازل أو حول حقوقه المالیة للغیر
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  :الحقوق المالیة -٢
دون المالیـة تترتب على الحقوق األولى والعكس غیر صـحیح بحیـث قـد یكـون للمؤلـف حقوقـه المعنویـة     

  :وتتمثل تلك الحقوق فیما یلى . متى كان قد تصرف فیها وانتقلت للغیر 
حـق المؤلـف فــى إسـتغالل مصــنفاته علـى أیـه صــورة مـن صــور اإلسـتغالل ویـتم هــذا اإلسـتغالل عــن طریـق نقــل         

مهـور عرضـا مباشـرًا مـن المصنف إلى الجمهور بطریق مباشر أو غیر مباشر ، فالنقل المباشر یكون بعرضـه علـى الج
قبل المؤلف أو الغیر ممن یكون قد تلقى هذا الحق من المؤلف ویسمى ذلك بحـق األداء العلنـى أمـا النقـل غیـر المباشـر 
فیكـــون عـــن طریـــق نســـخ المصـــنف وتقدیمـــه للجمهـــور بواســـطة وســـیلة وســـیطة مـــن وســـائل التقـــدیم بطریقـــة غیـــر مباشـــرة 

المؤلـف وحـده  طریق األقمار الصناعیة فإستغالل المصنف مالیا مـن حـق لبث عبروالبث التلیفزیونى أو ا ناتكاألسطوا
إلى الغیر الحق فى مباشرة  ، وللمؤلف وحده أن ینقلق دون إذن مسبق منه أو ممن یخلفهوال یجوز لغیره مباشرة هذا الح

  .یر لتلك الحقوق اإلستغالل المقررة له كلها أو بعضها وأن یحدد فى هذه الحالة مدة إستغالل الغ حقوق
، أیـا كـان نوعـه عمل عمـال أدبیـا أو فنیـا أو علمیـامرة أخرى ، المصنف هو كل عمل مبتكر سواء كان ذلك ال           

  .أو طریقة التعبیر عنه أو أهمیته أو الغرض من تصنیفه
الطـابع اإلبـداعى الـذى  من التعریف السابق یتضح أن جوهر المصنف یكمن فـى اإلبتكـار ، ویقصـد باإلبتكـار          

یسبغ األصالة والتمیز على المصنف ، أى أن یصل المؤلف إلى فكرة جدیدة لم یسبقه أحد إلیها أو أن یضفى على فكرة 
سابقة طابعا جدیدا ، سواء تعلق هذا الطابع بجـوهر الفكـرة أم طریقـة التعبیـر عنهـا أم طریقـة عرضـها أم تربیتهـا وتبویبهـا 

  .ا ممیزا فى الحالتینبما یضفى علیه طابع
تنقســم المصــنفات عــدة تقســیمات مــن بینهــا تقســیمها الــى مصــنفات جماعیــة ، ومصــنفات       

  .مشتركة
  :المصنف الجماعى -أ
عــرف المشــرع المصــرى المصــنف الجمــاعى بأنــه هــو المصــنف الــذى یضــعه أكثــر مــن مؤلــف بتوجیــه شــخص       

دارته ، وینـدمج عمـل المـؤلفین فیـه فـى الهـدف العـام الـذى قصـد إلیـه هـذا طبیعى أو اعتبارى یتكفل بنشره بإسمه وتحت إ
  .الشخص بحیث یستحیل فصل عمل كل مؤلف وتمییزه على حدة

  :شروط هى بناء على التعریف السابق یتضح أنه یشترط لصحة المصنف الجماعى توافر ثالثة     
  .أن یوضع المصنف بمعرفة أكثر من مؤلف -١
على توجیه من شـخص طبیعـى أو معنـوى، علـى أن یتكفـل بنشـره بإسـمه وأن یكـون  أن یوضع المصنف بناء -٢

 .تحت إدارته
أن یندمج فى هذا المصنف عمل كافة المؤلفین فیه بحیث یستحیل فصل عمـل كـل مؤلـف وتمییـزه علـى حـدة  -٣

 .لتحقیق الهدف الذى قصده الشخص الطبیعى أو المعنوى الذى تم وضع المصنف بناء على توجیهه
ومـن  أمثلـة المصـنفات الجماعیـة أن تكلـف الدولـة مجموعـة مـن العلمـاء فـى مجـال معـین بوضـع كتـاب یتعلـق        

بقضیة قومیة ، أو أن تكلف إحـدى الشـركات أو الهیئـات أو المؤسسـات العلمیـة أو البحثیـة مجموعـة مـن العلمـاء بـإجراء 
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تائج ، أو أن تعهد إحدى الشركات السـینمائیة لعـدد بحوث فى مجال ما ووضع كتاب یتضمن ما إنتهى إلیه البحث من ن
  .من الفنانین بعمل مصنف سینمائى بإسمها وعلى نفقتها على أن تتولى هى عرضه

 وبــذلك فالقــانون یعتــرف بحقــوق التــألیف علــى هــذا المصــنف للشــخص الطبیعــى أو المعنــوى الــذى تــم وضــع هــذا        
با لمصلحة ذلك الشخص الطبیعـى أو اإلعتبـارى والـذى ماكـان لیـرى النـور المصنف بناء على توجیهه وتحت إدارته تغلی

شرافه ، ولذا یكون للشخص الطبیعى أو اإلعتبارى الذى وجه إلى إبتكـار المصـنف الجمـاعى التمتـع وحـده  ٕ لوال توجیهه وا
  .بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف علیه سواء األدبیة أو المالیة

كتوراه بالمفهوم السابق ال تعـد مـن المصـنفات الجماعیـة ، ألنـه الیوجـد تعـدد للمـؤلفین كمـا ورسائل الماجستیر والد       
، ، ولـیس علیـه إلتـزام بنشـرها باسـمه) الطالـب( ادها شخصى الیوجد توجیه من الجامعة بإعدادها ،ألن الباعث على إعد
ة التنفیذیـة لقـانون تنظـیم الجامعـات ، وان مـن الالئحـ) ١٠٦(مالم تنص لجنـة الخكـم بالنشـر علـى نفقـة الجامعـة ، المـادة 

  .كان األمر خاضعا إلدارتها یحكم أنها القیمة على مرفق التعلیم

  :المصنف المشترك -ب
هـو المصــنف الـذى الینــدرج ضـمن المصــنفات الجماعیـة ویشــترك فــى وضـعه أكثــر مـن شــحص سـواء أمكــن فصــل      

  .نصیب كل منهم فیه أو لم یمكن 
  

لمعیار الممیـز للمصـنف المشـترك هـو أن یشـترك فـى وضـعه أكثـر مـن شـخص ، وأن تكـون مسـاهمة كـل وبذلك فا      
منهم مجدیة وفعالة لظهوره للوجود ویخضع ذلك لتقدیر قاضى الموضوع حسب كل حالـة علـى حـدة ، ویسـتوى أن یكـون 

كة المصـــنفات الســـمعیة المصــنف مـــن الممكــن فصـــل الجـــزء الخــاص بكـــل مـــنهم أم ال ، ومــن أمثلـــة المصـــنفات المشــتر 
البصریة أو السمعیة أو البصریة ، كالمسلسالت والمسرحیات واألفالم التى تعد نتاج تضافر جهود كاتب القصـة وكاتـب 

  .السیناریو وأداء الممثلین والمخرج 
  :وتتنوع المصنفات المشتركة الى نوعین هما      

فــى  مصــنف مشــترك الیمكــن فصــل الجــزء الخــاص بكــل مــن إشــترك -١
  .وضعه
فــى هــذه الحالــة یكــون المصــنف غیــر قابــل للتجزئــة حیــث یســتحیل فصــل الجــزء الخــاص بكــل ممــن إشــترك فــى         

وضعه ، وفى هذه الحالة یعتبر جمیع الشركاء مؤلفین للمصـنف بالتسـاوى فیمـا بیـنهم مـالم یتفـق كتابـة علـى خـالف ذلـك 
، ومـن أمثلـة هـذا المصـنف إشـتراك أكثـر مـن بإتفـاق مكتـوب بیـنهم الوالیجوز ألى منهم اإلنفراد بمباشـرة حقـوق المؤلـف إ

  .شخص فى رسم لوحة أو نحت تمثال أو عمل مقطوعة موسیقیة

  .مصنف مشترك یمكن فصل الجزء الخاص بكل من إشترك فى وضعه -٢
الجـزء علــى أال  افـى هـذه الحالـة یكـون لكـل مـن سـاهم فـى جـزء مـا یمكـن فصـله عـن غیـره الحـق فـى إسـتغالل هـذ       

، مـــالم یتفـــق كتابـــة علـــى خـــالف ذلـــك ، والمثـــال الواضـــح علـــى هـــذه المصـــنفات هـــى المصـــنفات یضـــر ذلـــك بالمصـــنف
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كمؤلف القصة وواضع السیناریو، وواضع الموسیقى التصـویریة، السینمائیة التى یتضافر فیها جهود عدد من األشخاص 

  .، والمخرجوالممثلین
، وشـتان ألنه لیس هناك إشتراك فى إعـدادها. والدكتوراه من المصنفات المشتركةالماجستیر والیمكن إعتبار رسائل      

نصهار عملهم فى بوتقة بحث واحد ، وبین دور اإلشراف على الرسائل العلمیة ، الذى یشمل دوره  ٕ الفارق بین المؤلفین وا
للباحــث وكــل مــا هــو مطالــب بــه أن یتحلــى ، فالبحــث ملــك یــه النصــح واإلرشــاد، ولــیس الكتابــةالمتابعــة واإلشــراف وتوج

مشـرفیه وأسـاتذته، لكـى یعطـى كـل ذى حـق  باألمانة العلمیة فیما ینقله من مراجع علمیة أو من آراء یسـتمدها مـن أفكـار
، لكــن فــى النهایــة البحــث خــاص بــه فقــط بمــا لــه وماعلیــه فتلــك الرســائل التنســب إال للباحــث ، دونمــا إهــدار لحــق حقــه

، والقول لفه إلیهؤ ، ونسبة مرف الیمكن أن یطغى على حق الباحث، لكن كل فى إطار دوره ، فدور المش المشرفین علیها
لة النور، فمهما كان جهد الباحث، وجهـد بغیر ذلك یقتضى بحكم اللزوم ذكر أسماء لجنة الحكم التى لوالها مارأت الرسا

د یكـون للجنـة الحكـم آراء ، وقـباحث على الدرجة العلمیـةا حصل ال، فإذا لم یحظ هذا الجهد بقبول لجنة الحكم مالمشرف
ضى إضافتها للرسالة أو تصویب ماقد یكون بها من عوار ، فهل تنسب الرسالة للجنة أو للعضو الذى أشار إلى قیمة تق

مــن ) ١٧٨(ذلـك ، أم یكتفــى بــذكر رأیــه فــى موضـعه إحترامــا لألمانــة العلمیــة ، والــدلیل علـى ذلــك مانصــت علیــه المــادة 
ته الشخصیة فى ئذا قیمة علمیة یشهد للطالب بكفا قانون تنظیم الجامعات ویشترط إلجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عمال

من الالئحـة التنفیذیـة لقـانون تنظـیم الجامعـات علـى  ١٠٧بحوثه ودراساته ویمثل إضافة علمیة جدیدة ، كما تنص المادة 
الحكم على الرسالة أن یرخص للطالب الذى لم تقرر أهلیته لدرجة الماجستیر أو أن لمجلس الكلیة بناء على إقتراح لجنة 

  .الدكتوراه فى اعادة تقدیم رسالته بعد إستكمال أوجه النقص أو تقدیم رسالة أخرى
ب كما أن قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة قد أخرج من نطاق حمایته القانونیة مجـرد األفكـار واإلجـراءات وأسـالی     

العمــل وطــرق التشــغیل والمفــاهیم والمبــادئ واإلكتشــافات والبیانــات ، ولــو كــان معبــرا عنهــا أو موضــحة أو موصــوفة أو 
  .مدرجة فى مصنف

علمیة فإنها  والدلیل على بنوة رسائل الماجستیر والدكتوراه للطالب هى أنه فى حالة وجود سرقة علمیة أو عدم أمانة     
ن كان ینسب لألخیر  اإلهمال فى اإلشراف فقطتنسب للطالب ولیس للمشرف  ٕ   .، وا

كما أن نشر الرسالة یستدعى للذهن وجود مشرف علیها ووجود لجنة حكم علیها ، على خالف ما لو نشرت ككتاب      
  .دون اإلشارة إلى كونها رسالة ماجستیر أو دكتوراه

وراه ، أنه یكون له وحده كافة حقوق المؤلف األدبیـة ویترتب على كون الطالب هو مؤلف رسالة الماجستیر أو الدكت     
والمالیة على مؤلفه ، وتتمثل حقوقه األدبیة فـى ، الحـق فـى نسـبة المصـنف إلیـه ، والحـق فـى نشـر المصـنف والحـق فـى 

  .تعدیل المصنف ، والحق فى منع طرح المصنف للتداول ، وسحبه من التداول ، والحق فى دفع أى إعتداء علیه 
  : ٨٢/٢٠٠٢م المواد فى قانون حمایة الملكیة الفكریة المصرى رقم أه

  :١مادة 
تمـنح بــراءات اإلختــراع طبقــا ألحكــام هـذا القــانون عــن كــل إختــراع قابـل للتطبیــق الصــناعى ، یكــون جدیــدًا ، ویمثــل      

، أو بتطبیق جدید لطـرق  خطوة إبداعیة سواء كان اإلختراع متعلقا بمنتجات صناعیة جدیدة أو بطرق صناعیة مستحدثة
 .صناعیة معروفة 
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  :     ٢مادة 
  :ال تمنح براءة إختراع لما یلى 
خالل بالنظام العام أو اآلداب العامـة ن إستغاللها المساس باألمن أو اإلاإلختراعات التى یكون من شأ -١

  . أو اإلضرار الجسیم بالبیئة أو اإلضرار بحیاة أو صحة اإلنسان أو الحیوان أو النبات
 .رق الریاضیة والبرامج والمخططاتاإلكتشافات والنظریات العلمیة والط -٢
 .طرق تشخیص وعالج وجراحة اإلنسان أو الحیوان  -٣
النباتات والحیوانـات أیـا كانـت درجـة نـدرتها أو غرابتهـا وكـذلك التـى تكـون فـى أساسـها بیولوجیـة إلنتـاج  -٤

ة إلنتاج النباتات ق غیر البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقالنباتات أو الحیوانات ، عدا الكائنات الدقیقة والطر 
 .أو الحیوانات

  .األعضاء واألنسجة والخالیا الحیة والمواد البیولوجیة الطبیعیة والحمض النووى والجینوم -٥

  ٣مادة 
  :یعاقب بغرامة التقل عن عشرین ألف جنیه والتجاوز مائة ألف جنیه       

موضوع إختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا ألحكـام هـذا  كل من قلد بهدف التداول التجارى -١
  .القانون 

تجــار منتجــات مقلــدة مــع علمــه كــل مــن بــاع أو عــرض للبیــع أو للتــداول أو إســتورد أو حــاز بقصــد اإل -٢
ا ونافـذة فـى متى كانت براءة اإلختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طریق إنتاجهـ .بذلك

 .مصر العربیةجمهوریة 
كل من وضع بغیر حق على المنتجات أو اإلعالنـات أو العالمـات التجاریـة أو أدوات التعبئـة أو غیـر  -٣

 :ذلك ، بیانات تؤدى الى اإلعتقاد بحصول على عائد مادى حیث أنه
 

علـى  عند االستفادة من أى مصنف البد من اإلحتفاظ بحقوق المؤلف بوضع إسـمه ودار النشـر -١
  المصنف

٪ مــن المصــنف فــى المــرة الواحــدة علــى أن یــتم إســتخدامها  ١٠النســخ بماالیزیــد عــن  الیجــوز -٢
 .لغرض التدریس أو البحث العلمى 

 .یحظر استخدام النسخ المقلدة من برنامج الحاسوب  -٣
بغرض الحفاظ على النسخة األصلیة  یحظر وضع جمیع الكتب المصورة على أرفف المكتبة إال -٤

. 
رسم بیانى أو خالفه من مصنف البد من مراعاة حقوق المؤلف بوضع عند اإلستفادة بصورة أو  -٥

فـى  و .اءة إختـراع أو بـراءة نمـوذج منفعـةبـر  –إسمه ودار النشر تحت الصورة أو الرسم البیانى 
عـن أربعــین ألــف  والغرامــة التـى التقــل عقوبــة الحـبس مــدة التزیـد عــن سـنتینحالـة العــود تكـون ال

 .نیه جنیه وال تتجاوز مائتى ألف ج
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وفــى جمیــع األحـــوال تقضــى المحكمـــة بمصــادرة األشـــیاء المقلــدة محـــل الجریمــة واألدوات التـــى 
استخدمت فى التقلید وبنشر الحكـم الصـادر باإلدانـة فـى جریـدة یومیـة واحـدة أو أكثـر علـى نفقـة 

  .المحكوم علیه 

  : مدة الحمایة
  . خ تقدیم طلب البراءة فى جمهوریة مصر العربیةمدة حمایة براءة االختراع هى عشرون سنة تبدأ من تاری     

  :نماذج النتهاكات حقوق الملكیة الفكریة
 القیام بنشر مصنف دون اذن كتابى أو عقد من مؤلف المصنف أو من ورثته.  
 نشر المصنف مع إدعاء ملكیته. 
 مسبقة على ذلكتعدیل محتویات المصنف أو طبیعته أو موضوعه أو عنوانه دون موافقة المؤلف الخطیة ال. 
  قیام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطیـة مسـبقة مـن صـاحب

 .الحق تخوله إعادة الطبع 
  اإلستخدام التجارى للمصنفات الفكریة مثل إستخدام البرمجیات المنسوخة أو التقاط البـرامج اإلذاعیـة المشـفرة

 .بطرق غیر نظامیة 
 تصویر أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أى مصنف دون الحصول على الموافقات الخطیة من  نسخ أو

 .أصحاب الحقوق
  استیراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة. 
  اإلحتفاظ بمصنفات غیر أصلیة فى المنشأة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. 

  ):ن موافقة المؤلفدو( اإلستخدامات المشروعة للمصنفات المحمیة 
  اإلســتعانة بالمصــنف علــى ســبیل اإلیضــاح فــى التعلــیم بواســطة المطبوعــات أوالبــرامج والتســجیالت اإلذاعیــة

والتلیفزیونیــة أو األفــالم الســینمائیة ألهــداف تربویــة أو تثقیفیــة أو دینیــة أو للتــدریب المهنــى وفــى الحــدود التــى 
ســم یقتضــیها تحقیــق هــذا الهــدف شــرط أال یكــون اإلســ ٕ تعمال بقصــد تحقیــق ربــح مــادى وأن یــذكر المصــدر وا

  .المؤلف
  اإلستشهاد بفقرات من المصنف فى مصنف آخر بهدف اإلیضاح أو الشرح أو النقد وفى حدود العرف المتبع

سم المؤلف وینطبق ذلك أیضا على الفقرات المنقولة  ٕ وبالقدر الذى یبرره هذا الهدف على أن یذكر المصدر وا
 .الصحفیة والدورات التى تظهر على شكل خالصات صحفیةمن المقاالت 

  یجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثیق غیـر التجاریـة والمعاهـد التعلیمیـة والمؤسسـات العلمیـة والثقافیـة بـدون
بشرط أن یكون ذلك اإلستنساخ . إذن المؤلف إستنساخ المصنفات المحمیة بالتصویر الفوتوغرافى أو ماشابه 

خ مقصـــورا علـــى احتیاجـــات أنشـــطتها وأال یضـــر باإلســـتغالل المـــادى للمصـــنف وال یتســـبب فـــى وعـــدد النســـ
 .اإلضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف
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 :لعقوبات ا
نــص نظــام حمایــة حقــوق المؤلــف علــى العدیــد مــن العقوبــات الصــارمة مثــل الغرامــات المالیــة والتشــهیر والســجن وتعلیــق 

المؤقـــت وشـــطب التـــرخیص وكــذلك تعـــویض أصـــحاب الحقــوق تعویضـــا عـــادال عـــن أنشــطة المنشـــأة التجاریـــة واإلغــالق 
  .األضرار التى لحق بهم 

  :مایخص األبحاث العلمیة بالكلیات
  .األبحاث التى تتم بعقود هى ملك للباحث إال إذا نص إتفاق مكتوب من الجهة الممولة على غیر ذلك  -
علـى مسـاهمة كـل باحـث بنـاء تم وضـع األسـماء للمؤلف حق النشر دون حذف أو إضافة من جهة النشـر ویـ -

 .وبترتیب قدرتهم على المساهمة وللجمیع الحق فى وضع أسمائهم 
 .أعمال السكرتاریة واألعمال الفنیة المكتبیة التدخل ضمن التفكیر الخالق أو الملكیة الفكریة  -
 .طبقا ألولویات األسماءیعتبر المؤلفون مسئولون مسئولیة تامة عن المؤلف ولهم حق الملكیة الفردیة  -
لیس من حق من هم فى مواقع السـلطة وضـع أسـمائهم أو أى حقـوق فـى الملكیـة مـالم یسـاهم مسـاهمة فعالـة  -

 .فى البحث
 .ال تخضع الرسائل العلمیة للمعاییر السابقة المذكورة نظرًا إلختالف دور المشرف والباحث والملكیة الفكریة  -
 .الفكریة التتعارض مع الحریة األكادیمیة وتوافر المعلومات لآلخرینحقوق التوزیع واإلنتاج والملكیة  -
 .للكلیة الحق فیما ینتج من إكتشاف أو إختراعات فى الملكیة الفكریة المنصوص علیها سابقاً  -
األفراد الذین ساهموا فى األبحاث لهم حقـوق الربحیـة مـن بیـع أو إنتـاج أو نشـر أو توزیـع أونتـائج تطبیقیـة وال  -

 .مسئولین فى السلطة المشاركة فى هذه األرباحیحق لل
الیمنع عضو هیئة تدریس من حـق التـألیف والتمتـع بإنتـاج الملكیـة الفكریـة الخاصـة بـه بشـرط أن یقـدم نسـخا  -

 .مجانیة للمكتبة وال یجوز اجبار الطالب على شراء مؤلفاته

  :دور الكلیة فى حمایة الملكیة الفكریة 
ة بالمیـثـاق األخالقــى لجامعــة االســكندریة وبمــا ورد فیــه مــن تقالیــد وأعــراف جامعیــة تتعلــق بحقــوق تلتــزم الكلیــ          

الملكیة الفكریة والتى یمكن االشارة الیها من جدید من خالل التعریف بأنها الحقوق القانونیة المتولدة مـن النشـاط الفكـرى 
  فى مختلف المجاالت

  
باباشا بجامعة اإلسكندریة ، إیمانا منها بحقوق الملكیة الفكریة والنشر بتشكیل لجنة ولذا قامت كلیة الزراعة سا           

  :وتكون مسئولة عن  بتشكیل لجنة لحمایة الملكیة الفكریة )٥٢٧(حقوق الملكیة الفكریة بقرار مجلس الكلیة رقم 
انـب والقـوانین واألعـراف نشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة والنشر وذلك بعمل دلیـل إسترشـادى یشـمل كـل الجو  -١

والتقالید المتعلقة بهذا الموضوع وتوزیعه على األقسـام العلمیـة بالكلیـة وكـذلك عقـد نـدوات عـن حقـوق الملكیـة 
  .الفكریة والنشر لنشر تلك الثقافة داخل مجتمع الكلیة 

 :نشر الوعى القانونى بثقافة حقوق الملكیة الفكریة وضوابط التألیف والنشر  -٢
  .اعد االرشادیة للتألیف والنشر واإللتزام بها عند النشر كتابة القو   -  أ
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عالنـــات بهـــا إرشـــادات للمتـــرددین علـــى مكتبـــة الكلیـــة ومســـتخدمى الحاســـبات   - ب ٕ وضـــع ملصـــقات وا
 .بضرورة اإللتزام بحقوق الملكیة الفكریة 

 .تدریس ثقافة حقوق الملكیة الفكریة ضمن مقرر مادة حقوق اإلنسان على طلبة الفرقة األولى  - ت
یخول مجلس الكلیة السلطة الكاملة لهذه اللجنة إلتخاذ كل اإلجراءات التى تحافظ على حقوق الملكیة الفكریة  -٣

  .والنشر 
 .حظر إستخدام البرامج غیر المرخصة على أجهزة الحواسب اآللیة بالكلیة  -٤
 .عدم السماح لمجتمع الكلیة بنسخ أى من المصنفات التى تشكل إعتداء على حقوق المؤلف -٥
ضع إرشادات للمترددین على المكتبة لمراعاة التزامهم بالضوابط المنصوص علیها فى قانون حمایة الملكیة و  -٦

 الفكریة والنشر 
القیام بعمل استطالعات رأى ألعضاء هیئة التدریس بالكلیة حول فاعلیـة اإلجـراءات المتبعـة للمحافظـة علـى  -٧

 .حقوق الملكیة الفكریة والنشر
 من أهمیة وجود أرقام إیداع لكل الكتب الصادرة للتداول داخل الكلیة  المسئولیة عن التأكد -٨
إصدار إستمارة تسجیل البحوث العلمیة موحدة تشتمل على عنوان البحث والقائمین به ودور كل منهم وتاریخ   -٩

ء ومكــان البحــث تقــدم إلــى لجنــة أخالقیــات البحــث العلمــى بالكلیــة للمراجعــة واإلعتمــاد قبــل الشــروع فــى إجــرا
 .البحث مرفقا به خطة القسم البحثیة

  .تقوم اللجنة بعمل اإلجراءات الالزمة لتكون جمیع وسائل النشر العلمى بالكلیة معتمدة  -١٠
عقــد وتجدیــد اتفاقیــة التعــاون مــع شــركة میكروســوفت أو منــدوبیها وذلــك للحصــول علــى البرمجیــات األصــلیة  -١١

  .وطالبهم بسعر مخفض ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم
التأكید على مراعاة توثیق المراجع لكل أجزاء الرسائل العلمیة واألبحاث العلمیة مع مراعاة األمانة فى النقل  -١٢

  .واإلشارة الى المؤلفین الذین تم النقل عنهم 
  .توزیع ونشر آلیة عمل لجنة حقوق الملكیة الفكریة والنشر حیث یجب اإللتزام بها  -١٣
  .آلیة التقدم بطلب براءات اإلختراعتوزیع ونشر  -١٤
تخاذ الالزم -١٥ ٕ   .إحالة  حاالت خرق حقوق الملكیة الفكریة والنشر إلى لجنة أخالقیات البحث العلمى للنظر وا

  
  مجتمع الكلیة وحقوق الملكیة الفكریة والنشر 

  أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وطالبهم: أوال 
ن ، وبخاصــة مــن قبــل طالبــه ومعاونیــه وقبــل الكلیــة دوة یحتــذى بــه اآلخــرو معى نموذجــا وقــیعــد األســتاذ الجــا    

ولـذا یجــب أن یحــافظ . والجامعـة والمجتمــع والعلـم والعــالم ، ممــا یلقـى علــى عاتقــه مسـئولیة كبیــرة فـى هــذا الصــدد 
ألیف مجتمــع الكلیــة خاصــة أعضــاء هئیــة التــدریس ومعــاونیهم وطالبهــم علــى حقــوق الملكیــة الفكریــة وضــوابط االتــ

  :والنشر من خالل 
  .عدم طبع ونشر أى مؤلف لغیره ونسب هذا المصنف لنفسه -١
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 .عدم إجراء أى تعدیل على المصنف إال بموافقة صاحب المصنف كتابة وتوثیقا -٢
 .عدم المطالبة باإلمتناع عن شراء أو بسحب وتعدیل مصنف ألى سبب من األسباب -٣
 .إحترام المصنف وعدم اإلساءة إلیه أو لصاحبه -٤
 .إلشارة إلى المصنف عند اإلقتباس منها -٥
 .ذن مسبق من المؤلفإعدم ترجمة أى مصنف أو جزء منه أو تصویره أو أى طریقة أخرى بدون  -٦
یجوز لعضو هیئة التدریس اإلستفادة من األفكـار كفكـرة البحـث العلمـى واإلجـراءات وأسـالیب العمـل  -٧

موضـوعة أو مدرجـة فـى المصـنف مـع اإلشـارة  والمفاهیم والمبادئ والبیانات ولو كان معبرًا عنها أو
 .إلى المصنف

ت عضـــو هیئـــة التـــدریس بمعاونیـــه وطالبـــه داخـــل المؤسســـة ااإلســـتفادة مـــن المصـــنف فـــى إجتماعـــ -٨
 .التعلیمیة ، مادام یتم ذلك بدون تحصیل مالى مباشر أو غیر مباشر 

خـل هـذا النسـخ عمل نسـخة وحیـدة مـن المصـنف إلسـتعمال الناسـخ الشخصـى المحـض وبشـرط أال ی -٩
باإلســــتغالل الـعـــادى للمصــــنف أو مــــایلحق ضــــررًا غیــــر مبــــرر بالمصــــالح المشــــروعة للمؤلــــف أو 

 .ألصحاب حق المؤلف
النسخ من مصنفات محمیة وذلك لإلستعمال فى إجراءات قضائیة أو إداریة فى حدود ماتقتضیه هذه  -١٠

سم المؤلف ٕ  .اإلجراءات مع ذكر المصدر وا
فى صورة مكتوبة وذلك ألغراض التدریس بهدف االیضاح أو الشرح نسخ أجزاء قصیرة من مصنف  -١١

، بشــرط أن یكــون النســخ فــى الحــدود المعقولــة ، وأال یتجــاوز الغــرض منــه وأن یــذكر إســم المؤلــف 
 .وعنوانه على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عمال

 .ناقشة أو اإلعالم عمل دراسات تحلیلیة للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو الم -١٢
تصــــدیر نســــخة وحیــــدة مــــن المصــــنف بواســــطة دار الوثــــائق أو المحفوظــــات أو بواســــطة المكتبــــات  -١٣

 .التستهدف الربح بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
مقتطفــات مـن مصـنفاته التـى أتیحــت للجمهـور بصـورة مشـروعة ، مــالم لنشـر الصـحف أو الـدوریات  -١٤

 .لك نشر المحاضرات والندوات واألحادیثیكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وكذ
الحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة والنشر عبر إستخدام شبكة اإلنترنت من خالل منع التحایل على  -١٥

) .  WCT( ١٩٩٦مـن معاهـدة الویبـو بشـأن حـق المؤلـف  ١١التـدابیر التكنولوجیـة بتطبیـق المـادة 
علـى األطـراف المتعاقـدة أن تـنص فـى قوانینهـا علـى حمایـة مناسـبة وعلـى " وتنص هذه المادة علـى 

 جزاءات فعالة ضد التحایل علـى التـدابیر التكنولوجیـة الفعالـة التـى یسـتعملها المؤلفـون لـدى ممارسـة
یصرح بها المؤلفون  حقوقهم بناءًا على هذه المعاهدة أو اتفاقیة برن والتى تمنع من مباشرة أعمال لم

 .المعنیون أو لم یسمح بها القانون ، فیما یتعلق بمصنفاتهم
متابعة لجنـة حقـوق الملكیـة الفكریـة والنشـر ألمـاكن التصـویر الموجـودة داخـل الكلیـة والتشـدید علیهـا  -١٦

  .بعدم خرق حقوق الملكیة الفكریة والنشر 
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  :المكتبة : ثانیا 
صــفحة مــن  ٤٠صــفحة مــن الكتــاب العلمــى ، وماالیزیــد عــن  ٣٠زیــد عــن إلتــزام مكتبــة الكلیــة بتصــویر ماالی

٪ مـن المصـنف فـى المـرة الواحـدة علـى  ١٠الرسائل العلمیة واإلعالن عن أنه الیجوز النسخ بمـا الیزیـد عـن 
لتــزام  ٕ أن یــتم إســتخدامها لغــرض التــدریس أو البحــث العلمــى  واإلعــالن عــن ذلــك فــى مكــان واضــح بالكلیــة وا

بة بتلك التوجیهات ، ومتابعة لجنة حمایة حقوق الملكیة الفكریة والنشر لتنفیذ المكتبة لهذا األمر أعضاء المكت
  .من خالل الزیارات المفاجئة ومطابقة والتأكد من تنفیذ ذلك

. تحویل جمیع الكتب المستخدمة لطالب البرنامج األساسى إلى كتب بأرقام إیداع بالهیئة العامة للكتاب -١
 .میع الكتیبات الخاصة بالكلیة إلى كتب بأرقام إیداعوكذلك تحویل ج

 .یحظر وضع جمیع الكتب المصورة على أرفف المكتبة إال بغرض الحفاظ على النسخة األصلیة -٢

  :مراكز التصویر داخل الكلیة: ثالثا 
  :یجب على مراكز التصویر داخل الكلیة اإللتزام بمایلى     

 .ة أو أجزاء منها وبیعها على شكل مذكراتعدم تصویر الكتب والمؤلفات المنشور  -١
 .عدم إعداد أو بیع أو تصویر الملخصات للمناهج الدراسیة أو المحاضرات -٢

 .عدم إعداد البحوث أو الرسائل أو الملخصات أو غیر ذلك ألى غرض كان و بیعها لألفراد -٣
كـــون الفواصـــل یجـــب أن یكـــون الجـــزء المخصـــص ألجهـــزة التصـــویر والطباعـــة غیـــر محجـــوب الرؤیـــة وأن ت -٤

 .زجاجیة

  لكترونى وحقوق الملكیة الفكریة والنشرالنشر اإل : رابعا 
فــى تحویــل ) ســواء أجهــزة وملحقاتهــا أو برمجیــات (لكترونــى یعنــى إســتخدام كافــة إمكانــات الكمبیــوتر إن النشــر اإل     

-DVD-CDROM( ه مع أقراصإلكترونیة حیث یتم نشر المحتوى المنشور بطریقة تقلیدیة إالى محتوى منشور بطریقة 
VDC  ( أو من خالل شبكة اإلنترنت أو یعرف بأنه العملیة التى یتم من خاللها تقدیم الوسائط المطبوعة )Printed- 

Based materials  ( و اسـتقبالهاوقراءتهـا عبـر شـبكة اإلنترنـت أو  هاسـتقبالإكالكتب واألبحاث العلمیة بصیغة یمكـن 
ز بأنها مضغوطة ومدعومة بوسـائط وأدوات كاألصـوات والرسـوم ونقـاط التوصـیل التـى تـربط ة حیث تتمیتعددالوسائط الم

  .القارئ بمعلومات فرعیة أو بمواقع على شبكة اإلنترنت
  :على ایه حال ، یجب أن یراعى أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وطالبهم مایلى

یعــد أحــد أســالیب  إدعــاء الحــق بهــاالحــق فیهــا أوألى مــن المصــنفات دون إذن صـاحب  لكترونــيتعــد عملیــة النشــر اإل 
سواء من جهاز كمبیوتر إالى آخر أو مـن قـرص مـدمج إالـى   التعدیل فیهاالملكیة الفكریة ، كما أن نسخ المصنفات أو 

جهاز كمبیوتر أو أى قرص مدمج آخر أو تنزیل أیه مصنفات رقمیة مـن خـالل اإلنترنـت ألى جهـاز كمبیـوتر أو قـرص 
جمیعًا دون إذن صاحب الحق فیهـا ، یعـد أحـد أهـم وسـائل  طباعة هذه المصنفاترقمیة أخرى ، أو  ه وسیلةمدمج أو أی

سـواء عبـر اإلنترنـت  كما تعد عملیة إعادة توزیع هـذه المصـنفات الرقمیـة. إستغالل الملكیة الفكریة بصورة غیر قانونیـة
ات أخـــرى انتهاكـــًا لحقـــوق الملكیـــة الفكریـــة لهـــذه أو بأیـــه وســـیلة أخـــرى رقمیـــة أو غیـــر رقمیـــة ألشـــخاص آخـــرین أو جهـــ

  .المصنفات الرقمیة المحمیة
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  :موقف قانون حمایة الملكیة الفكریة المصرى بشأن حمایة المصنفات المنشورة على شبكة اإلنترنت
  :من قانون حمایة الملكیة الفكریة على أنه  ١٨١تنص المادة 

  یعاقب بـالحبس مـدة التقـل عـن شـهر وبغرامـة ال تقـل عـن مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد فى قانون آخر ،
  :لتالیة اجنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من إرتكب أحد األفعال  ١٠٠٠٠جنیه والتجاوز  ٥٠٠٠

  :............خامسا :..............رابعا :.............ثالثا :............ثانیا : ............أوال 
التعطیــل أو التعییـب بســوء نیــة ألیــة حمایـة تقنیــة یســتخدمها المؤلـف أو صــاحب الحــق المجــاوز اإلزالــة أو : سادسـا

  .كالتشفیر أو غیره
  
مـن شـأنه إزالـة أو تعطیـل ومن ثم فإن المشرع المصرى یأخذ بأكثر مستویات الحمایة تشددًا ، إذ یجرم كـل فعـل         

مصنفات التى تتمتـع بالحمایـة القانونیـة لحـق المؤلـف والمصـنفات غیـر التدابیر التكنولوجیة ، دون تفرقة بین ال أو تعییب
المحمیـة ، كمـا لـم یمیـز المشـرع بــین الحـاالت التـى یكـون نسـخ المصـنف فیهــا مجرمـًا ، وتلـك الحـاالت التـى یكـون نســخ 

  طبیقًا لنظریة اإلستعمال العادل المصنف فیها مشروعًا ت

  :حقوق الملكیة الفكریة فى الزراعة  
وأصـبحت البیانـات المتوالـدة . العهـد نسـبیا فـى الـدول المتقدمـة  ثن إعطاء حقـوق الملكیـة الفكریـة ألشـیاء حیـة هـو حـدیإ

وحمایـة أنـواع . بمساعدات على النمو قابلة للتسجیل ببراءة فى الوالیات المتحدة فـى الثالثینـات مـن القـرن الماضـى فقـط 
ل جدیــد مــن أشـكال الملكیــة الفكــر یــة أصـبحت فقــط واســعة اإلنتشــار فــى وهـو شــك) أو حقــوق مربــى النباتــات ( النباتـات 

وهكذا فإن أنظمة حمایة النباتات مستمدة مـن البنیـة اإلقتصـادیة والظـروف الزراعیـة . النصف الثانى من القرن العشرین 
ى للمربین الخصوصیین ونشوء تلك األنظمة عكس اإلهتمام المتنام. التى كانت سائدة فى الدول المتقدمة فى ذلك الزمن 

وتقلیــدیا قــام المزارعــون بإعــادة  زراعــة البــذور مــن محصــول العــام الســابق أو تبــادلوا مــع . فــى حمایــة الملكیــة الفكریــة 
اآلخرین أو باعوه ممـا یعنـى أنـه یصـعب علـى المـربین التعـویض عـن اإلسـتثمارات التـى یضـعوها فـى أنـواع محسـنة مـن 

ً  وبـراءات اإلختـراع أو. البذور عن طریق مبیعات متكـررة  علـى قـدرة المـزارعین  قیـوداً  حقـوق مربـى النباتـات تفـرض عـادة
وحتـى فـى الــدول . وبـذلك تعزیــز السـوق لبـذور المــربین ) ض األحیـان علــى إعـادة إسـتعمالها عـوفــى ب( علـى بیـع البـذور 

  .محاصیل أصبح ذلك اآلن هو القاعدةالمتقدمة تبقى إعادة إستعمال البذور أمرًا شائعًا مع أنه بالنسبة للعدید من ال
إضطرت الدول النامیة إلى تبنى الحمایة ألنواع النباتات وذلك عن طریق براءات اإلختراع " تریس " ویتبنى إتفاقیة       

أو بأسالیب أخرى من دون أخذ أى إعتبار جدى عما إذا كانت مثل تلك الحمایة مفیدة لكل من المنتجین والمستهلكین أو 
وكما هو الحال بالنسبة لألدویة ، تنطوى المسألة الحرجة علـى مـا إذا .  لتفاف إلى أثرها المحتمل على سالمة الطعاماإل

وعلینـا أن . وكیف یمكن لحمایة الملكیة الفكریة أن تشجع األبحاث واإلبتداع  ذات الصلة بحاجات الدول النامیة والفقـراء
ى كافة البذور وحریة حصول المـزارعین علیهـا وعلـى أشـیاء أخـرى هـم بحاجـة نسأل كیف تؤثر حمایة الملكیة الفكریة عل

  .إلیها
ذا كان الهدف من حمایة أنواع البیانات هو توفیر الحوافز للمربین فمن األسئلة التى تخطر على البال هو كیـف        ٕ وا

لـى حـین إدخـال . لمحافظـة علیهـایمكن اإلعتراف بمساهمة المـزارعین فـى صـون وتطـویر المصـادر الجینیـة للنباتـات وا ٕ وا
. برامج تربیة النباتات رسمیًا ، كانت التحسـینات النوعیـة والثقافیـة تعتمـد علـى عملیـة إختیـار وتجربـة مـن قبـل المـزارعین 
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أسـتخدمت بـرامج التربیـة الرسـمیة تلـك المنوعـات وتلـك المعرفـة لتطـویر منوعـات محسـنة مـن النباتـات التـى تتمیـز بإنتـاج 
والسؤال الذى یطرح علینا هو كیف یمكن إما حمایة أو مكافاة مساهمة المـزارعین هـذه . ممیزات مستحبة أخرىعالى أو 

التـى نبحـث فیهـا فـى الفصـل الثـانى ، )  CBD(  وفى البناء على مبـادئ میثـاق التنـوع اإلحیـائى. فى الصون واالبتداع 
إلــى تأســیس )  ITPGRFA( للنباتــات للطعــام والزراعــة كمــا تســعى المعاهــدة الدولیــة الجدیــدة حــول المصــادر الجینیــة 

  .مبادئ لتسهیل الحصول على المصادر الجینیة للنباتات وتأسیس آلیات عادلة ومنصفة لتقاسم الفوائد 

  :وفى هذا الفصل نعالج األسئلة التالیة 
 د التكنولوجیات التى یحتاج یمكن لحمایة الملكیة الفكریة بشأن النباتات والموارد الجینیة أن تساعد فى تولی هل

  إلیها المزارعون فى الدول النامیة ؟
  حصول المزارعین على التكنولوجیات التى هم بحاجة إلیها؟ یةوهل یمكن لحمایة الملكیة الفكر 
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  الباب الثاني 
  الئحة حقوق الملكیة الفكریة والنشر
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  الئحة لجنة حمایة الملكیة الفكریة والنشر
  : قدمةم

تشــكل حمایــة حقــوق الملكیــة الفكریــة والنشــر العلمــي أســمى صــور الملكیــة الذهنیــة التــي تــدفق      
إبداعات وتجلیات فكر اإلنسان وما یقابله من سـطو وغـش وتـدلیس وتقلیـد ومحاكـاة علـى حسـاب هـذا 

یــة حقـــوق لــذلك كـــان مــن الحتمــي تشــكیل لجنــة مـــن أســاتذة الكلیــة لحما. اإلبــداع واالبتكــار البشــرى 
الملكیة الفكریة والنشر العلمي تلتزم خاللهـا بتطبیـق القـانون واحتـرام المعاهـدات الدولیـة المنظمـة لـذلك 

  .كما یكفل التحفیز  أو التشجیع على اإلبداع االبتكار والمساهمة في تطویر المعارف البشریة
  :رؤیة اللجنة

ریة والنشر واحتـرام القـوانین والمعاهـدات الخاصـة إبداء المؤسسة التعلیمیة احترامها لحقوق الملكیة الفك
  .بالملكیة الفكریة والنشر

  :رسالة اللجنة 
نشــر ثقافــة الملكیـــة الفكریــة بالمؤسســـة التعلیمیــة بمـــا یكفــل ألعضـــائها تطبیــق قـــوانین ونظــم وأعـــراف 

ســـاهمة فـــي وتقالیــد الملكیـــة الفكریـــة والنشـــر العلمـــي ، وتحفیـــز مجتمعهــا علـــى اإلبـــداع واالبتكـــار والم
  . اإلضافة إلى المعارف البشریة

  :أهداف اللجنة
  التعریف بالكلیة والتزامها بحقوق الملكیة الفكریة والنشر العلمي فیما  -١

  .تقدمه من خدمات تعلیمیة وبحثیة وخدمة المجتمع     
  نشر ثقافة الوعي بحقوق الملكیة الفكریة والنشر العلمي بین  -٢

  .أفراد مجتمعها     
  متابعة المستجدات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة المتعلقة بالملكیة الفكریة -٣

  .والنشر العلمي
  :تأسیس اللجنة: أوال
  تؤسس لجنة حمایة الملكیة الفكریة والنشر العلمي بقرار من  )١(مادة
  .مجلس الكلیة     
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  :تشكیل اللجنة: ثانیاً 
الكلیـــة ،ثـــم یجتمـــع هم بواســـطة أعضـــاء مجلـــس ختیـــار تشـــكل اللجنـــة مـــن أعضـــاء یـــتم ا): ٢(مـــادة 

یـــتم تجدیـــد التشـــكیل وانتخـــاب الـــرئیس . األعضـــاء المنتخبـــون ألنتحـــاب الـــرئیس واألمـــین مـــن بیـــنهم 
  .واألمین من بینهم كل ثالث سنوات

  : أما فیما یتعلق بمعایر اختیار أعضاء اللجنة  فتتمثل فى       
والتوصــیات العالمیــة واإلقلیمیــة والمحلیــة المتعلقــة أن یكــون مــن الملمــین بــالقوانین والقــرارات   -  أ

ــــك القــــوانین والقــــرارات  ــــى خــــرق تل ــــة والنشــــر والعقوبــــات المترتبــــة عل بحقــــوق الملكیــــة الفكری
  .والتوصیات 

 .من المشهود لهم بالكفاءة العلمیة أو ذوى السمعة العلمیة الجیدة  - ب
 .لعلمى بكافة صورها ممن لم یتهموا بخرق قوانین حقوق الملكیة الفكریة والنشر  - ت
 .ممن لدیهم الوقت الكافي ألداء تلك المهام  - ث
القـدرة علــى االتصــال الفعــال والعمــل الجمــاعي إلرسـاء مبــادئ ونشــر حقــوق الملكیــة الفكریــة   - ج

 .والنشر بكافة الصور
 ).خاصة األنجلیزیة( ممن یجیدون اللغات األجنبیة   - ح
 .ستخدم مهارات الحاسب اآللياممن یجیدون   - خ
 .هیئة إدارة الكلیة العلیا أو رؤساء االقسام  أال یكون من  - د

  :الهیئة اإلداریة: ثالثا
  :اختصاصات مقرر اللجنة) : ٣(مادة 

  .رئاسة جلسات اللجنة وتوفیر المعلومات المتعلقة بشأن عمل اللجنه - ١
 .١+  دعوة اللجنة لالجتماع متى دعت الحاجة، وبحضور نصف عدد أعضاء اللجنة - ٢
علــى  –متــى تــوفرت  –ق الملكیــة الفكریــة والنشــر العلمــي عــرض وتوزیــع مــا یخــص حقــو  - ٣

جمیـــع أعضـــاء مجتمـــع الكلیـــة مـــن أعضـــاء هیئـــة تـــدریس ومعـــاونیهم وطـــالب الدراســـات 
 .العلیا

تشــجیع جمیــع أعضــاء مجتمــع الكلیــة علــى تنفیــذ القــوانین والقــرارات والتوصــیات المتعلقــة  - ٤
 .بحقوق الملكیة الفكریة والنشر

  :ن اللجنةاختصاصات أمی)  ٤(مادة
  .یتولى كتابة محاضر جلسات اللجنة -١
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 .ترتیب ونتسیق اجتماعات أعضاء اللجنة  - ٢
 .االتصال بالسادة أعضاء اللجنه ودعوتهم لإلجتماع  - ٣
 .أعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة -٤
  .متابعة تنفیذ قرارات اللجنة -٥

  :اختصاصات اللجنة): ٥(مادة 
والنشـــر وذلــك بعمـــل دلیـــل استرشــادي یشـــمل كـــل جوانـــب نشــر ثقافـــة حقـــوق الملكیــة الفكریـــة  - ١

والقـــوانین واألعـــراف والتقالیـــد المتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع و یـــوزع علـــى األقســـام العلمیـــة بالكلیـــة 
 . وكذلك عقد ندوات عن طریق حقوق الملكیة الفكریة والنشر

افظ علـــى التــي تحــ یخــول مجلــس الكلیــة الســلطة الكاملــة لهــذه اللجنـــة التخــاذ كــل اإلجــراءات - ٢
 .حقوق الملكیة الفكریة والنشر

 .لیة بالكلیةاآلحظر استخدام البرامج غیر المرخصة على أجهزة الحواسب  - ٣
بنســخ أى مـــن المصــنفات والتــي تشـــكل اعتــداء علــى حقـــوق  –عــدم الســماح لمجتمـــع الكلیــة  - ٤

 .المؤلف
هـــا فـــي ص علیو لمراعـــاة التـــزامهم بالضــوابط المنصـــوضــع إرشـــادات للمتـــرددین علــى المكتبـــة  - ٥

  .قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة والنشر
القیـام بعمـل اســتطالعات رأى ألعضـاء هیئــة التـدریس ومعـاونیهم والطــالب واإلداریـین بالكلیــة  - ٦

المتبعــة للمحافظــة علــى حقــوق الملكیــة الفكریــة والنشــر مــن خــالل . حــول فاعلیــة اإلجــراءات
ت الفنیـة وكـذلك إجـراءات حمایـة حقـوق إجـراء حمایـة البـرامج والمصـنفاتصمیم استبیانات عن 

 . التألیف والنشر
 مكتبـة لكل الكتب الصادرة أو القابلة للتداول داخل ISBN د من أهمیة وجود أرقام ایداعالتأك - ٧

 .الكلیة 
إصـدار اسـتمارة لتسـجیل البحـوث العلمیـة موحــدة تشـمل عنـوان البحـث والقـائمین بـه ودور كــل  - ٨

للقســم ومنــه  إلــى لجنــة أخالقیــات البحــث العلمــي بالكلیــة مــنهم وتــاریخ ومكــان البحــث لتقــدم 
 .االعتماد قبل الشروع في إجراء البحث مرفق به خطة القسم البحثیةو للمراجعة 

 .زمة لتكون جمیع وسائل النشر العلمي بالكلیة معتمدةالتقوم اللجنة بعمل اإلجراءات ال - ٩
دوبیها وذلــك للحصــول علــى عقــد وتجدیــد اتفاقیــات التعــاون مــع شــركة میكروســوفت أو منــ  -١٠

 .البرمجیات األصلیة بسعر مخفض ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وطالبهم
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التأكید على مراعاة توثیق المراجع لكل أجزاء الرسائل العلمیة واألبحاث العلمیـة مـع مراعـاة   -١١
 .األمانة في النقل و اإلشارة إلى المؤلفین الذین تم النقل عنهم

  في حاالت االعتداء على حقوق الملكیة الفكریة والنشراآللیة المتبعة   
  داخل المؤسسة والمنظمة التعلیمیة:  أوال

فـي حالــة وقــوع اعتــداء علــى حقــوق الملكیــة الفكریــة والنشــر ، تتخــذ اللجنــة اإلجــراءات اآلتیــة       
  :إلثبات االعتداء

الفكریـة والنشـر یطلـب لكیـة الم یتقدم المؤلف أو من ینوب عنه بطلـب إلـى لجنـة حمایـة حقـوق - ١
  .اذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على حقوقهاتخفیه 

الفكریــة والنشــر إلــى عمیــد كاوى المتعلقــة بحفــظ حقــوق الملكیــة ترفــع اللجنــة الــرأي بالنســبة للشــ - ٢
  .الالزمة تالكلیة التخاذ اإلجراءا

القانونیـة بالكلیـة إلـى الشـئون یتم تحویل القائمین باالعتداء على حقوق الملكیة الفكریـة والنشـر  - ٣
ذا أقتضى األمر یرفع األمر إلى رئیس الجامعة التخاذ ما یراه مناسب في هذا األمر ٕ   .، وا

ثبات الضـرر الناشـئ عـن االعتـداء علـى حقـوق الملكیـة الفكریـة والنشـر فـي إجـراء إتتمثل إجراءات  - ١
ف نشــر إذا ثبــت الضــرر یــتم وقــ. وصــف تفصــیلي للمصــنف المقتــبس ، مقارنــه للمصــنف األصــلي

المصنف األحدث أو عرضه، والتعویض عن األضرار التي لحقت بالمؤلف سـواء أكانـت مادیـة أو 
أدبیة، ویتم ذلك وفقا للقانون أو أي صورة یرضاها الطرفان مع األخذ بحق المجتمع علـى المقتـبس 

 .غیر شرعي

  خارج المؤسسة والمنظمة التعلیمیة: ثانیًا 
یة الفكریة، وترتـب علیـه مسـاءلة مدنیـة أو قـد تمتـد لتشـمل أیضـا إذا حدث اعتداء على حقوق الملك

  .وقد حدد المشروع إجراءات معینه یتعین اتخاذها إلثبات االعتداء. مساءلته جنائیا
  :اإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان احترام حقوق الملكیة الفكریة 

ة یطلــب فیــه اتخــاذ أن یتقــدم المؤلــف أو مــن ینــوب عنــه بطلــب إلــى رئــیس المحكمــة المختصــ -
  .اإلجراءات الوقتیة والتحفظیة للحفاظ على حقوقه

 .التخاذ اإلجراءات الوقتیة أو التحفظیة یصدر رئیس المحكمة المختصة أمرا -
یـوم مـن صـدوره ویملـك رئـیس المحكمـة  ٣٠یجوز الـتظلم مـن قـرار المحكمـة المختصـة خـالل  -

 .البت في هذا التظلم
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یوم من صدور قرار رئیس المحكمة االبتدائیـة طلـب  ١٥یجب على أصحاب المصلحة خالل  -
ال واعتبرت اإلجراءات التي اتخذت كأن لم تكن ٕ  إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ،وا

 اإلجراءات التي یملك رئیس المحكمة اتخاذها: 
  :اإلجراءات الوقتیة  - أ
یقافـه یقصد بها تلك التي تستهدف إثبات الضرر الناشئ عـن االعتـداء علـى حـق ال - ٕ مؤلـف وا

  .مستقبالً 
إجراء وصـف تفصـیلي للمصـنف ، ووقـف نشـر المصـنف أو : تتمثل اإلجراءات الوقتیة في  -

  .عرضه، حصر اإلیراد المادي للمصنف
  :اإلجراءات التحفظیة -ب
  .یقصد بها تلك التي تستهدف مواجهة االعتداء الذي وقع على المؤلف -
لحجـز علـى المصـنف ، الحجـز علـى اإلیـراد، تعیـین تتمثل اإلجراءات التحفظیة فـي توقیـع ا -

حــارس لحفــظ النســخ إلــى إن یــتم الفصــل فــي النــزاع بــین المؤلــف والناشــر ، إیــداع اإلیــراد 
  .خزینة المحكمة

 الجهة المختصة بالفصل في النزاع:  
إذا كانـــت المســـاءلة مدنیــــة فقـــط كانـــت المحكمــــة المدنیـــة هـــي المختصــــة ، بینمـــا إذا كانــــت  -

نائیــة ومدنیــة نظــرت الــدعوى الجنائیــة أمــام المحكمــة الجنائیــة، ویجــوز للمتضــرر المســاءلة ج
االدعـاء مــدنیا أمـام المحكمــة التــي تنظـر النــزاع ، كمــا یجـوز لــه االدعــاء مـدنیا أمــام المحكمــة 

  .المدنیة
یجوز لطرفي النزاع االتفاق على التحكیم فیما ینشأ بینهمـا مـن نـزاع، وذلـك فیمـا یتعلـق بـالحق  -

 .ي فقطالمدن

  : لة المدنیةءالمسا*
  .یسأل المعتدى على حقوق المؤلف مدنیا فقط دون إن یسأل جنائیا متى كان حسن النیة  -
أى تعویض المعتدى علیة مادیا عن األضرار التـي لحقـت : یتجسد الجزاء المدني في التعویض  -

  .به سواء كانت مادیة أو أدبیة
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یثبــت فــي حــق المطالــب بــالتعویض خطــًا فــي جانبــه والــذي یشــترط لترتــب المســئولیة المدنیــة أن  -
یتجسـد فـي اعتـداءه علـى حــق أو أكثـر مـن حقـوق الملكیــة الفكریـة، وأن یلحـق بطالـب التعــویض 

  .ضررا مادیا كان أو معنویا، وأخیرا إن تتوفر عالقة السببیة بین الخطأ والضرر
  المساءلة الجنائیة* 

یعاقب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن شـهر وبغرامـة اى قانون أخر عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد في  -أ
كـل مـن ال تقل عن خمسة االف جنیـه وال تجـاوز عشـرة االف جنیـه أو أى مـن هـاتین العقـوبتین، 

  :ارتكب احد األفعال اآلتیة
  . ذن كتابي مسبق من المؤلفإلتداول بأیة صورة من الصور بدون طرح مصنف ل -
  .أو مادي من حقوق المؤلفاالعتداء على أى حق أدبى  -
العودة ، تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عـن ثالثـة أشـهر والغرامـة التـي ال تقـل  وفى حالة -ب

  . عن عشرة االف جنیه وال تجاوز خمسین ألف جنیه
وفى جمیع األحوال تقضى المحكمة بمصـادرة كـل النسـخ محـل الجریمـة أو المحصـلة منهـا وكـذلك  -

  ..لمستخدمة في ارتكابهاالمعدات واألدوات ا
كما یجـوز للمحكمـة الحكـم بغلـق المنشـاة التـي اسـتغلها المحكـوم علیـه فـي ارتكـاب الجریمـة مـدة ال  -

  .ویكون الغلق وجوبیا في حالة العودة. تزید على ستة أشهر 
تقضـــى المحكمـــة بنشـــر ملخـــص الحكـــم الصـــادر باإلدانـــة فـــي جریـــدة یومیـــة أو أكثـــر علـــى نفقـــة  -

  .یهالمحكوم عل
  :آلیة عمل اللجنة

  .تقوم اللجنة بانتخاب رئیس اللجنة وأمینها عقب تشكیلها وذلك باالقتراع السري: ) ٦:(مادة
  .على األقل ١+تعقد اللجنة بحضور نصف األعضاء  : )٧:(مادة
ـــة تغیـــب  : )٨:(مـــادة حـــد األعضـــاء عـــن الحضـــور لمـــدة ثالثـــة اجتماعـــات مجتمعـــة أو أفـــي حال

الكلیـــة بترشـــیح عضـــو هیئـــة تـــدریس مـــن المرشـــحین حســـب عـــدد متقطعـــة، یقـــوم مجلـــس 
  .األصوات التي حصل علیها وحسب الترتیب على قائمة المرشحین لیحل محله

  .بناءًا على قرار مقرر  اللجنة -متى أقتضى األمر  -تعقد االجتماعات :  )٩:(مادة
ة به خالل ثمانیة أیـام عمـل  تبلغ اللجنة عمید الكلیة أو من ینوب عنه بما أقرت اللجن :)١٠:(مادة

  .من تاریخ إنعقادها
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یتم تحویل كل ما یتعلـق بخـرق حقـوق الملكیـة الفكریـة والنشـر إلـى اللجنـة للنظـر فیهـا  ):١١(:مادة
رض األمـر علـى عمیـد الكلیـة لعـ/ والعمل علـى حلهـا أو إبـالغ السـید األسـتاذ  الـدكتور

  .الالزم تحاذإلحالتها إلى الجامعة إلمجلس الكلیة تمهیدا 
إبــالغ األقســام العلمیــة بالكلیــة بالئحــة اللجنــة إلبــالغ جمیــع أعضــاء هیئــة التــدریس  ):١٢(:مــادة

  .سترشاد والعمل بهاطالب المسجلین للدرجات العلیا لإلومعاونیهم وال
أقتـــراح الـــدورات التدریبیــة وورش العمـــل والمطویـــات والنشــرات والملتصـــقات المتعلقـــة  ):١٣(:مــادة

  .یة الفكریة والنشر العلميبحقوق الملك
تعمیـــق االتصـــال مـــع الجهـــات والمؤسســـات المحلیـــة والحكومیـــة وغیـــر الحكومیـــة  :)١٤(:مـــادة 

  .المهتمة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة والنشر
إبالغ األقسام العلمیة بالكلیة وكل ما یتعلق بمستجدات حقوق الملكیة الفكریـة والنشـر  :)١٥(:مادة

  .مجتمع الكلیة لإللمام بها والعمل بها عضاء العلمي إلى جمیع أ
  .قرارات اللجنة وجوبیة للعمل بها :)١٦(:مادة

  خطة عمل اللجنة التنفیذیة
عقــد ورش عمـــل متخصصــة لبنـــاء كـــوادر مــن بـــین افــراد مجتمـــع الكلیـــة لــدیها الـــوعي الكافـــة  - ١

  .بالقوانین المنظمة لحقوق الملكیة الفكریة والنشر العلمي
 .ریف افراد مجتمع الكلیة بحقوق الملكیة الفكریة وآثارها على عملیات التنمیةعقد ندوات لتع - ٢
 .اعداد مطویات ونشرات وملصقات عن مجاالت الملكیة الفكریة والنشر  - ٣
 .عقد ورش عمل  لتعریف أعضاء مجتمع الكلیة  عن كیفیة التسجیل لبراءات االختراع  - ٤
المحلیـــة والحكومیـــة وغیـــر الحكومیـــة  تعمیـــق االتصـــاالت بـــین الوحـــدة والجهـــات والمؤسســـات - ٥

 .المهتمة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة والنشر

  :كیفیة التقدم بطلب براءات االختراع
  یتقدم طالب براءة االختـراع  للجنـة حمایـة حقـوق الملكیـة الفكریـة والنشـر بطلـب لتسـجیل بـراءة

 .االختراع أو نموذج المنفعة

 المستندات وهى یقوم طالب التسجیل بملء عددًا من: 
نائــب رئــیس الجامعــة للدراســات العلیــا والبحــوث علــى تســجیل الطلــب /موافقــة األســتاذ الــدكتور  -  أ

  )بمفرده أو مجموعة أفراد(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠                                                                 دامتعإلل لیھأتلاو رمتسملا ریوطتلا عورشم
 

نســخ لألكادیمیــة  وتســلم نســخة للطالــب ) ٤(حیــث یــتم عمــل عــدد : محضــر إیــداع مســتندات   - ب
 .من خالل اللجنة) أصل( بعد إجراء التسجیل 

سـم وعمیـد الكلیـة ع من الطالب ورئیس القتوق: انات الطالب الخاصة باللجنةستیفاء بیااستمارة   - ت
 .فظ بها في اللجنةتحوخاتم الكلیة وی

 .ألكادیمیةلل یملؤها الطالب ویسلم األص: استمارة طلب براءة االختراع   - ث
یحتــوى علــى بیانــات المســتندات التــي تقــدم لألكادیمیــة وأصــول القبــول أو : نمــوذج التعلیمــات   - ج

 .ض للطلب ویتم توقیعها من الطالبالرف
ــــى نشــــر الوصــــف المختصــــر لبــــراءة االختــــراع: إقــــرار النشــــر   - ح ــــب بالموافقــــة عل بمجلــــة  یقــــر الطال

 .ألعالمي من خالل اللجنةااألكادیمیة وكذلك النشر 
یجـب ترجمـة الوصـف العربـي بموضـوع الطلـب : لغة العربیـة واالنجلیزیـةلالوصف المختصر با  - خ

 .باللغة االنجلیزیةترجمة دقیقة وحرفیة 
 .موظف األكادیمیةلنسخ من المفوض ) ٤(تسلم عدد : اعختر الوصف الكامل لإل  - د
وهـو تفـویض مـن الجامعـة للعـاملین باللجنـة للتعامـل مـع األكادیمیـة موقـع ومعتمـد : التفـویض   - ذ

 .من الطلب في حالة التسجیل رئیس الجامعة ومرفق صور/ من األستاذ الدكتور
ختـــراع أو الوصـــف المختصـــر العربــــي وى علـــى الوصــــف الكامـــل لإلویحتـــ: دمجالقـــرص المـــ  -  ر

ٕ واالستیفاء وبیانات جهة العمل و  واالنجلیزي، والمحضر  .ستمارة طلب براءة اختراعا
لبطاقــة الــرقم القــومي أو رفــق بــالملف الخــاص بالوحــدة صــورة ی: بطاقــة الــرقم القــومي لصــورة   -  ز

وال ( فق الكارنیـة ویعفـى الطالـب مـن الرسـوم الكارنیة إذا كان طالب البراءة طالب بالجامعة یر 
 ).جنیة مصري عند تسجیل الطلب ٣٠یتم دفع أكثر من 

 .یوقعها الطالب وترفق بالملف الخاص باللجنة: موافقة على النشر اإلعالمي   - س
 


