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 الملخص:
األدبية والفنية والعلمية ال يختلف أحد على أهميتها في بناء حقوق المؤلف أو ما يعرف بالملكية      

عالقاااا الوااعوي ال اايما فااي وااا تكنولوميااا المعلوماااا و ااهولة االت اااا ال ااري  بواابكة ا نترنااا  
والتااي أ ااهما فااي تااوفير ممكاناااا ملهلااة لتبااادا المعلوماااا والبياناااا ون اال األعماااا الفكريااة ونقلهااا 

ونتيمااااة لااااللم ات ااااعا مماااااالا حمايااااة حقااااوق الملكيااااة الفكريااااة  و ادا عباااار الفااااااء ا لكترونااااي  
التحدياا والت اؤالا القانونية حوا مدى ا تمابة قوانين حماية الملكية للتطوراا التكنولوميا وخا ة 
في وبكة ا نترنا؟ ومدى م اهمتها في تحقيق التوا ن بين حماية حقاوق الماؤلفين مان مهاة وتمكاين 

طااالل علااى األعماااا الفكريااة ماان مهااة أخاارى؟ ويحاااوا البحاا  ا مابااة علااى تلاام الم ااتفيدين ماان اال
الت اااؤالا وا وااكالياا المطروحااة فااي اااوء قااانون حمايااة حقااوق المؤلااف والحقااوق المماااور  اليمنااي  
كان اختيارنا للمواول نابعًا من أهميته وللوقوف على أحكامه  ورغبة فاي مما  واتاته  والحاماة ملاى 

 ماامينه نتيمة لتنحي الفقاه اليمناي عان تناولاه  كماا يهادف البحا  ملاى تقادي  مقترحااانور الوعي ب
لتعاااديا بعاااه ن و اااه لمعلاااه أكعااار مواكباااة للع ااار الااال  نعااايت فياااه وأكعااار ا اااتمابة للتطااااوراا 

  ولقد نا  الموارل اليمناي علاى حماياة مميا  الم انفاا أياًا كاان نوعهاا وطريقاة التكنولومية الحديعة
مرا يااة  وأعطااى أ ااحاي الحقااوق حااق المطالبااة بتعوياااه التعبياار عنهااا   بو ااا ا تحفويااة ووقا يااة واة

  كما فره عقوباا منا ية أ لية وتكميلية لمعاقبة المعتادين  عما أ ابه  من ارر ماد  ومعنو 
ليااد والقر اانة غياار أن الن ااو  الحاليااة فااي قانوننااا الحااالي ال تلبااي التطلعاااا الراميااة لموامهااة التق

  والتحايا على التدابير المواوعة للحماية  األمر الل  ي تدعي تعديا الن و    الكترونيةوالمرا 
وتلام الموااوعاا تواكا محاور   ا اتحدا  ن او  مدياد  لحماياة الم انفاا ا لكترونياة  و القا مة
 درا تنا 

 Republicيةة)الكلمات المختصرة باللغة العربيةة ااننلليزةةة(ا اللمرورةةة اليم  الكلمات المفتاحية

of Yemen ؛ قةةةةانون  قةةةةوق المقلةةةةم االحقةةةةوق الملةةةةاارة اليم ةةةةيLaw of Protecting The 

Author's Intellectual Rights and other Related Rights  ؛ شةةةةاكة اننترنةةةةInternet 

Network االفضاء الرقمي ،Digital Space. 
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Protecting the Author Intellectual Rights 

In The Yemeni Legalization Comparing with Other 

Legalizations 

 
Abstractا 
No one disagrees with the importance of the Author's intellectual and 

literary rights or what is known as the intellectual property, and their 

relation in building the relationships between the nations and the societies. 

Especially during the development of the technology and the fast 

communication through the net web which plays an essential role in 

communication, sharing the information, copying the intellectual works and 

sending them through the cyberspace in a so fast and unique way. As a 

result, the scope of the intellectual rights protection became wider. In 

addition, there is increasing in the number of the question about the ability 

of these Legalizations to match these huge and fast technology 

developments in order to create the balance between protecting the authors' 

rights and the free using of their works by their readership. The research 

tries to find answers for all of these questions in the Yemeni Legalizations 

and the other Legalizations       . 

Researcher selected this topic for its importance, to stand on its rules, to 

gather its parts, to spread the awareness about it due to the Yemeni law 

ignores it and to present suggestions to modify the Yemeni Legalizations to 

match with continuous development of the technology and the era in which 

we live. The Yemeni Legalization includes laws to protect the authors' rights 

and the ways of announcing them in safely ways. Also, it gives the right to 

the authors to be compensated for all the concrete and abstract affects. In the 

other side, it punishes the criminals by full/part-punishments. However, 

these rules are not matching with electronic attacks against the authors' 

rights. And these protection rules can be attacked by the hackers/ crackers 

easily. So, These topics form the center of this study. 
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 المقدمة:
الحماااد ب ري العاااالمين وال اااال  وال اااال  علاااى ر اااوا ب محماااد وعلاااى ألاااه الطيباااين الطااااهرين      

 وأ حابه الغُر الميامين ومن تبعه  بإح ان ملى يو  الدين أما بعد:
ا ااااية فااااي تنميااااة حمايااااة حقااااوق الملكيااااة الفكريااااة باعتبارهااااا أدا  أ   ااااعا معواااا  الاااادوا ملااااى      

تهاااام والتعاااد  والقر ااانة ل ااايانتها مااان االنالممتمعااااا وتقااادمها  فقاماااا ب ااان التواااريعاا الوطنياااة 
أملاا علاى الموارعين نياة فاي موامهاة التطاوراا الحديعاة   لكن عم  وق ور التوريعاا الوطوالتقليد

بحمايااااة حقااااوق المااااؤلفين والمباااادعين  والتو ااااية بمرامعتهااااا  لقااااةااااارور   تمحااااي  الن ااااو  المتع
وبارام  الحا اوي وقواعاد     مدياد  لحماياة الم انفاا الرقمياة  والعما على  ياغة ن و وتعديلها
يدرس هالا البحا  موااول حماياة حقاوق المؤلاف والحقاوق الممااور  اليمناي ويحااوا أن   و (2)البياناا

فاي وابكة نون للتطوراا التكنولومية وخا اة أ  مدى ي تميي القايميي عن عد  أ  لة أهمها  ملى 
ا نترناااا؟ وهاااا أاااافا ن اااو  القاااانون الحماياااة علاااى كافاااة الم ااانفاا الفنياااة واألدبياااة وماااا هاااي 
اال ااتعناءاا الااوارد  عليهااا؟ ومااا هااي و ااا ا الحمايااة المقاارر  فااي القااانون لااردل المعتاادين علااى حقااوق 

القاانون الحاالي كافياة أ  أنهاا تحتاا  ملاى مرامعاة وتحادي ؟ ومان  المؤلفين والمبادعين؟ وهاا ن او 
أماااا ا ماباااة علاااى تلااام الت ااااؤالا وا واااكالياا المطروحاااة قمناااا بتق اااي  البحااا  بعاااد المقدماااة ملاااى 
مبحعين  حي  تطرقنا في المبح  األوا لحقوق المؤلف والحقوق الممااور  علاى وابكة ا نترناا  فاي 

ا لدرا اااة مواااكالية حقاااوق المؤلاااف ووااابكة ا نترناااا  وبياااان ماهياااة مطلباااين: خ  ااانا المطلاااي األو 
المبح  العاني فقاد تناولناا فياه اليااا  لقانون اليمني في مطلي عاٍن  أماالم نفاا محا الحماية في ا

ها فاااي التواااري  الحماياااة القانونياااة لحقاااوق المؤلاااف والحقاااوق الممااااور   ومااادتها وم ااايرها بعاااد انقااااا 
الت اااؤالا وا وااكالياا المطروحااة   را ااة بخاتمااة حاولنااا ماان خاللهااا ا مابااة عاانوانتهااا الداليمنااي  

تقت ار حادود ة بقا ماة بامه  الم اادر والمراما   و والمقترحاا  وبعه التو اياا متبوعا وأه  النتا  
  دون الخاوه فاي المواناي المت الة بالملكياة الفكرياة ى حقوق المؤلاف والحقاوق الممااور الدرا ة عل
  ولموامهااااة قلااااة المراماااا  اليمنيااااة ي لي ااااا محااااا درا ااااتنا فااااي هاااالا البحاااا والتماريااااة فهاااا ال ااااناعية

ال ايما فاي  المتخ  ة في هلا المواول فقد ا تعنا بمرام  لمؤلفين متخ  ين في هلا الموااول

                                                 
2))
ح لتشووا،ا ملائملووا ملةة،وو   ووب مل ،لوو  ملايم،وو   ووب  وو  مام ،وو  ملمية،وو  ملةةا،وو  مو  ،وو  ي.م(2102) صووية، ح اصوو   

ا،  مل او  إسوتامت،عييم ت مإللةتاية،  مال تامض،  يح تخص : ملم  ة ملم است،اح يسم عيم ملمةت  تمذةاة لة،  شه

ملشوع، ب ح ،اوب ح اسو،ن ؛ 0تم ع،و ح ا معو  مةتويا ح  مالاعن ملمعييم تح يسوةي،ة ح ةي،و  ملعيويم مإلةسو ة،  ي

اسوو ل   ةتوويام   ووب  ووب ملةيوو ي،ن ملايمووب يملتصي،وو   " م(ح " ملام ،وو  ملص ةية،وو  لاصوويك ملمية،وو  ملةةا،وو 2100امشوو )

 يم   ع ه . 63ح   خ  ح ملمغابح ا مع  ح موي ن ململص ةي
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المانه  اال اتداللي  هللا وتوفيقاه علاى معتمدين في معاداد البحا  بعاد عاونم ر والم ا ر والمغري  و 
وو ف واق  حقاوق المؤلاف والحقاوق الممااور  فاي ااوء  والو في قوامه تحليا الن و  ليليوالتح

  اليمني وبعه التوريعاا المقارنة التوري 

 :المبحث األول
 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في شبكة اإلنترنت

 تمهيد وتقسيم:
م اانفاا   وهااي توااما كااا ال(3)الملكيااة األدبيااة والفنيااة والعلميااة تعااُد فرعااًا ماان فاارول الملكيااة الفكريااة 

أيا كانا طريقة أو وكا التعبير عنها  وكيفماا كاناا قيمتهاا أو الغاره منهاا   األدبية والفنية والعلمية
  و اانتولى فااي هاالا المبحاا  (4)وكلهااا تاادخا فااي مطااار مااا ي اامى بحقااوق المؤلااف والحقااوق المماااور 

  يلي للم بيان ماهياة الم انفاا محاا مؤلف ووبكة ا نترنا في مطلي أوادرا ة موكالية حقوق ال
 :في القانون اليمني في مطلي عانٍ  الحماية 

 المطلب األول: إشكالية حقوق المؤلف وشبكة اإلنترنت                
عنياااا التواااريعاا الدولياااة بتنواااي  حقاااوق المؤلاااف والحقاااوق الممااااور  علاااى واااكا اتفاقيااااا دولياااة     

  واتفاقيااة  1883/ 23/3 ااناعية  والمعدلااة فااي لحمايااة الملكيااة العديااد  ابتااداء ماان اتفاقيااة باااريس 
 رومااااااااا لحمايااااااااة فناااااااااني األداء ومنتمااااااااي الت ااااااااميالا ال ااااااااوتية وهي اااااااااا ا لاعااااااااة المؤرخااااااااة فااااااااي

التااي لحقهااا تعااديا مااوهر  لحمايااة حقااوق المؤلااف  و  م1692  واتفاقيااة منيااف لعااا   22/11/1621
ياااة باااارن لحماياااة الملكيااااة الفنيااااة واألدبياااة المؤرخااااة فااااي   وماااارورًا باتفاق1691فاااي لقاااااء بااااريس ل اااانة 

  واتفاقيااة الت ااميا  1681لمؤلااف المبرمااة فااي بغااداد  اانة   واالتفاقيااة العربيااة لحقااوق ا6/6/1882
 وانتهااااء باتفاقياااة  21/4/1686الموقعاااة فاااي منياااف الموقعاااة الااادولي للم ااانفاا ال ااامعية والب ااارية

وق الملكياااة الفكريااااة تااااربس الموقعااااة فااااي المغااااري بتاااااريل مواناااي التمااااار  المت اااالة بالتمااااار  ماااان حقاااا

                                                 
6))
ملةم لبح ح مامي : ملمية،  ملةةا، ح مؤتما ملايمةوب ملص ةية،و  يماليتصو  ،  التة ي،و ت مة مو  ملتاو اة ملع لم،و   مون  

 .222ح  2112م ،ي 00 -9ملائء  موي   من   uaeu.ac.ae wwwملتا اة ملع لم،    -خال  مييا 

2))
ح هووب: تيووح ملاصوويك ملتووب تةووين ليمؤلووه عيووا مصووةة تك مإل  مع،وو  سوويمء ة ةووت    ،وو   ي ميسوو،ص،   ي صوويك ملةةا،وو ا 

عة ش  مابح اك ملمؤله عيا ضويء ملصو ةين ملائملوا  ملاو ، ح   ي  صا،   ي سمع، . مساا،   ي  ة،   ي عيم، 

م(ح متة ي،وو  2113/2112) ح ل،يووا؛ شوو،خ 01ح   2112 يعوو ت ملا مع،وو ح ملائملووا ح ملي عوو  ملن ة،وو ح  ،وويمن ملمي

ح اسو ل  م اسوت،ا   ملتةةيليا،و  إلوا ملو ي  ملة م،و اصيك ملمية،  ملةةا،و  ذمت ملعاليو    لتاو اة مل يل،و  يإشوة ل،  ةصو

 .02ح   يتص  ،  ا مع    لة   ب ملائملامص م  لةي،  ملعييم ملس، س،  يمال



  

479 
 

 العامري د/ هائل حزام مهيوب          في التشريع اليمني مقارنة ببعض التشريعات األخرى المؤلف الفكريةحماية حقوق 

 مجلة العلوم التربوية والدارسات اإلنسانية                                             

 
 م2049  ابريل(  5العدد )

 (2)تتم اد أهاداف هالال االتفاقياةو  ،(5) والتي أ فرا عان منوااء منوماة التماار  العالمياة 19/4/1664
ؤلااف يكفااا احتاارا  حقااوق الفاارد ويواام  علااى تنميااة ا داي والعلااو  فااي وااا  نوااا  لحمايااة حقااوق الم

 يع   التفاه  الدولي البور  و  ها انتوار منتا  العقا يوالفنون و 
وهلال االتفاقياا ماءا نتا  مهود حعيعة  للو اوا ملاى أفااا األ االيي لحماياة حقاوق الملكياة      

  والتاي ا االت ااالا والبرمميااا الحديعاةممااالور التكنولومي دا   التغيير فاي الفكرية ومواكبة للتط
ا المعلومااااااا والبيانااااااا عبااااار الفاااااااء أ اااااهما فاااااي تاااااوفير ممكانااااااا ملهلاااااة وغيااااار م ااااابوقة لتبااااااد

( بين الم تخدمين في دوا وبقال مختلفة من العال   وأدى الت اارل الكبيار cyberspaceا لكتروني)
  (Information Communication Technologies, ICTفاي ا اتخدا  تكنولومياا المعلومااا )

 ,Asymmetric Digital Subscriber Line)(9)ر االت اااا ال ااري  بواابكة ا نترناااملااى تااواف
ADSL( وتاااييق الفمااو  الرقميااة )digital divide بااين الاادوا ( بااين الاادوا المنتمااة للتكنولوميااا و

  و اهلا تلام التقنيااا القياا  بن ال األعمااا الفكرياة ونقلهاا ونوارها وركاا واألفراد الم تخدمة لهااوال
  (8)عبر الوبكة ب رعة وبمقا تكلفة

ب ابي  اعوبة تتبا   فاي التواريعاا الوطنياة لي اا كافياة الموماود   أن الحماياةلكن الواق  أعبا     
لفكرياة  المعتدين ومقاااته  بغية التعويه عن األارار الناممة عن االعتداء على حقاوق الملكياة ا

                                                 
1))
لةةا،وو . اصوويك ملمؤلووه يملاصوويك ملماوو ياةح  ووامءمت مالختووام  م(ح اصوويك ملمية،وو  م2119سوويي نح ة صووا)اماووا  

يملاسيم يملةم ذج. ملصة ع، ح ملعالم ت يمل ، ة ت ملتا ا،و   امسو   وب ضويء ملصو ةين مإلمو امتب ملا ،و  يملمصوا  

 .66  لش اي . إنامء ليةشا يملتيئ،احموا نح مةت   ملا مع  م (0ي )يمتة ي،  ملتا، س. 

3))
ح ملام ،   مل يل،   لاصيك ملمية،و  ملةةا،و ح موذةاة لة،و    ااو  ملم اسوت،ا  وب ملصو ةين  م(2102) تابةس،م ح مة ا   

 .66ح  ي،  ملعييم ملس، س،  يماليتص  ، ح ت،ئ  يئيح ا مع  ميلي  معما  ا  ملتع ين مل يلب مص م  لة

(7)
 David Bainbridge and Claire Howell, Intellectual Property Management (Routledge, 

2014) at 2. See also Catherine Conlston and Jonathan Galloway, Modern Intellectual 

Property Law (Routledge, 3rd ed., 2010) at 2. See for example the UK Copyright and 

Rights in Databases Regulations 1997, available at 

<http://www.legislation.gov.٤uk/uksi/1997/3032/part/III/made>, and the UK Digital 

Economy Act 2010, available here <http://www.legislation.gov.uk/ 

ukpga/2010/24/contents>. See also the UK Electronic Commerce E.C Directive 

Regulation 2002, available 

at<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/contents/made>. 
(8)

 See Ian Hargreaves and BerntHugenholtz, Copyright Reform for Growth and Jobs: 

Lisbon Council Policy Brief, Issue13/2013, available at 

<http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/95-copyright-reform-for-growth-

and-jobs modernizing- the-european-copyright-framework.html>. Last visited Dec. 13, 

2015., Pamela Samuelson, Copyright Law Needs a Digital-Age Upgrade, SFgate, Sep. 

26, 2010, available at <http://16 www.sfgate.com/opinion/article/Copyright-law-needs-

a-digital-age-upgrade-3173257.php>. Last visited Dec. 3, 2015. 
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بمةةا ةرعةةرد باةةدا    (6)الاابعه اال تعااااة عاان حقااوق الملكيااة الفكريااةولموامهااة تلاام ال ااعوباا رأى 

(، ابشةةك  صةةاص اادتمةةا  دلةة  alternatives to intellectual propertyرةةةة )الملكيةةة الفك

( انظةةم الضةةرةاة database( اقوادةةد الايانةةات contract lawالقةةانون المةةدني أا قةةانون العقةةو  )

التاي تادف  أل احاي األعمااا الفكرياة لتعويااه   (tax and) royalty systemsامقابة  التةيليم 
 ق  على أعماله  عن االعتداءاا التي ت

أنها ل   وق المؤلف والحقوق المماور   مالوم  وماهة تلم البدا ا لمعالمة الق ور في حماية حق    
ا ال تن اام    فااااًل عاان كونهااتااوفر حاااًل مرااايًا أل ااحاي الحقااوق تماادن نفعااًا فااي ردل المعتاادين ولاا 

  وحيااااا للااام الااادوايهاااا أكعااار الخا اااة بحقاااوق الملكياااة الفكرياااة التاااي وقعاااا علواالتفاقيااااا الدولياااة 
  ومااان هااالال التقنيااااا نواااا  ف تقنيااااا مااان وااامنها تع يااا  الحماياااةابتااادعا الواااركاا مالكاااة حاااق التاااملي

(، اتةةةدابير الحماةةةةة التك ولوجيةةةة trusted system(، اأنظمةةةة انمةةةان ) encryption)التوااافير 

(technological protectionmeasures( اأنظمةةةةة ة ارة  قةةةةوق المقلةةةةم ،electronic 

copyright management system) اتق يات الوشةم (watermarks  ةا أن قراصة ة اننترنة )

(hackers( االمخترقين ،)crackers)   عملوا على معا تلم التقنياا عديمة الفا د 
ونواارا لفوااا الحلااوا ال ااالفة الاالكر كااان البااد ماان موامهااة الموااكلة عاان طريااق وااا  قااوانين تخلااق  

المطلاوي باين حمايااة حقاوق أ احاي الملكيااة الفكرياة علاى ا نترنااا وتمكاين ا ن اانية أمماا   التاوا ن
مااان اال اااتفاد  مااان هااالال األعمااااا اااامن واااروط وااااوابط معيناااة  ومااان المهااا  كاااللم تطاااوير تقنيااااا 
وابتكاراا مديد  من ومنها دع  الحرية واالبتكار في وبكة ا نترنا وحماية حقوق الماؤلفين ومان فاي 

  لاللم (11)وتوفير الفر  لال تفاد  من األعماا الفكرياة علاى وابكة ا نترناا علاى حاد  اواء حكمه 
  وا تحدا  ن و  مديد  من ها لمواكبة التطوراا التكنولوميةقاما عددًا من الدوا بع رنة قوانين

                                                 
(9) (

Oliver Bennett, William Fisher, Teddy Kalaw, and Jack Lerner, Alterntives to Intellectual 

Property, Berkman Center for Internet6 and Society, Harvard Law School (2001), 

available at <http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/Contract/>. Last visited Dec. 3, 2015. P. 

BerntHugenholtz, Code as Code, Or the End of Intellectual Property as We Know It, 

Maastricht Journal of European and Comparative Law, (1999) vol. 6, at 308–318, 

available at <http://www.ivir.nl/publicaties/download/1079>. Last visited Dec., 

2015.See Mark J. Davison, The Legal Protection of Databases, Cambridge, 2003. 

William W. Fisher III, Promises to Keep: Technology, Law, and the Future of 

Entertainment, Stanford University Press, 2004, chapter 6, at 199. 
(10)

 See Kaitlin Mara, Lessig Calls for WIPO to Lead Overhaul of Copyright System, 

Intellectual Property Watch, Nov. 5, 2011, 15available at <http://www.ip-

watch.org/2010/11/05/lessig-calls-for-wipo-to-lead-overhaul-of-copyright-system/>. 

Last visited.Dec. 3, 2015 
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وااامنها تاااوفير حماياااة  اااريحة لمحتويااااا المواقااا  ا لكترونياااة  معاااا الن اااو  المكتوباااة والبرمميااااا 
 (11)االعتداء على المحتوى ا لكترونيالمختلفة وقواعد البياناا  وتوقي  عقوباا رادعة في حالة 

كمااا قامااا أياااًا العديااد ماان الاادوا بإدخاااا تعااديالا موهريااة علااى قوانينهااا وللاام بغيااة تااوفير بي ااة  
منا ابة لم اتخدمي الوابكة والوااركاا التمارياة التاي ترغااي فاي اال اتفاد  ماان ا نترناا بواكا قااانوني 

  وماان (12)والتااي يمكاان للاايمن اال ااتفاد  منهااا لتحاادي  قااانون حقااوق المؤلااف والحقااوق المماااور  اليمنااي
وعدد من الادوا األوروبياة  (19)والهند (14)وأ تراليا (13)بين هلال الدوا الوالياا المتحد  األمريكية وكندا

التااااااي عاااااادلا قوانينهااااااا فااااااي اااااااوء التوميهاااااااا األوروبيااااااة  (19)وفرن ااااااا (12)معااااااا المملكااااااة المتحااااااد 
(European Directive)(18)  

                                                 
(11) See for example the UK Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, available at 

<http://www.legislation.gov.٤uk/uksi/1997/3032/part/III/made>, and the UK Digital Economy 

Act 2010, available here <http://www.legislation.gov.uk/ 

ukpga/2010/24/contents>. See also the UK Electronic Commerce E.C Directive Regulation 2002, 

available at 

<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/contents/made>. 
(12) Lawrence Lessig, ‘Open Source Baseline: Compared to What?’ in Robert W. Hahn, Government 

Policy Toward Open Source 130Software, 67-68, available at 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411617>. Last visited Dec. 3, 2015. 
(13) Canadian Copyright Modernization Act, assented on 29th June 2012, available at 23<http://laws-

lois.justice.gc.ca/PDF/2012_20.pdf>. Last visited Dec. 3, 2015. See also Robert D. McDonald 

and Margot E. Patterson, 

Canada: The Copyright Modernization Act: Canada’s New Rights and Rules, November 20, 2012, 

available at 

<http://www.mondaq.com/canada/x/206402/Copyright/The+Copyright+Modernization+Act+Canadas

+New+Rights+And+Ru 

les>. Last visited Dec. 3, 2015. 
(14)See Australia United States Free Trade Agreement of 2004 that came into effect in 2005, available 

at <https://ustr.gov/25trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text>. Last 

visited Dec. 3, 2015. 

See for further explanation, Brian Fitzgerald et al., Internet and E-commerce Law, Business and 

Policy, (Lawbook Co. 26 

Thomson Reuteurs, 2011) 237-241. 
(15) See Sections 52(1) (zb) and 31B of the Indian Copyright (Amendment) Act, available at 

<http://www.wipo.int/edocs/lex,272docs/laws/en/in/in066en.pdf>. Last visited Dec. 3, 2015. 

Proja Dodd, Amendments to the Indian Copyright Act, The New India: A Guide to Protection and 

Enforcing your Intellectual 28 Assets, Apex Asia, 2014, 11-17. 
(16) See Copyright, Design and Patent Act (CDPA) 1988, available at 

<https://www.gov.uk/government/publications/copyright-29acts-and-related-laws>. Last visited 

Dec. 3, 2015. 
(17) See Wikipedia, Graduated Repose, available at <http://en.wikipedia.org/wiki/Graduated_response 

cite_note-8>. Last visited Dec. 3, 2015 . 

(18) Her Majesty’s Government (HMG), Modernising Copyright: A Modern, Robust and Flexible 

Framework, Government and19response to consultation on copyright exceptions and clarifying 

copyright law, (December 2012), available at <http://www.allpartywritersgroup. 

co.uk/Documents/PDF/Modernising-copyright.aspx>; Her Majesty’s Government (HMG), Technical 

Review of Draft Legislation on Copyright Exceptions: Government Response, Mar. 27, 2014, 

available at 
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  2112( ل انة 19ي الايمن القاانون رقا  )   ادر فاللحاق بركي ع ارنة  قاانون المؤلافومن أما ا
ليتنا اااي مااا  الت اماتهاااا بمقتااااى  (16)بوااامن حماياااة حقاااوق المؤلاااف والحقاااوق الممااااور  بحلتاااه المدياااد 

ة االتفاقياااا الدوليااة الر ي ااية فااي مماااا حقااوق المؤلااف والحقااوق المماااور   وأبر هااا اتفاقيااة باارن لحماياا
ولقد ا توعبا ماامينه المبادئ التي قاما عليهاا   (21)المعدلة 1691الم نفاا األدبية والفنية لعا 

  (21)  الخا ة بحماية فناني ومنتمي الت اميالا ال اوتية وهي ااا ا لاعاة1621روما ل نة اتفاقية 
بوامن األداء    والويباوالعالمية لحماية الملكياة الفكرياة( بوامن حاق المؤلافومعاهدتي الويبو )المنومة 
  (22)  المعروفتين با   )معاهدتي ا نترنا(21/12/1662والت ميا ال وتي المؤرخة 

حد لاتها أو ا مراءاا أو وماء القانون المديد ليحمي أومه التعبير عن األفكار وليس األفكار ب     
مبتكاار   فااي ( منااه علااى حمايااة الم اانفاا ال3انين األخاارى  حياا  ن ااا الماااد  )أ ااو  بااالقو  أ اااليي

مماالا ا داي والفنون والعلو  أيًا كان نوعها أو وكلها أو قيمتها أو طريقة التعبير عنها أو الغاره 
من تمليفها وللم بممرد ابتكار الم نف ودون الحامة ملى أ  ممراء وكلي اخر  والتي ل  تمان على 

بااارام  الحا اااوي  وقواعاااد  ااابيا الح ااار والتعياااين باااا مااااءا علاااى  ااابيا المعااااا وأهمهاااا الُكتُاااي  و 
المو ااااايقية  واألعمااااااا ال ااااامعية والب ااااارية واألعمااااااا  نااااااا  والمحاااااااراا والخطاااااي واألعماااااااالبيا

  لخرا ط  وأعماا الفنون التطبيقيةالمعمارية  والر و   وال ور  وا
                                                                                                                            

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/308732/response-

copyright-techreview.pdf>. Last visited Dec. 3, 2015. 

-See Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of May 22, 2001 on the 

harmonisation of certain20 aspects of copyright and related rights in the information society 

(Information Society Directicve), available at <http://eur-lex. 

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML>. Last visited Dec. 3, 

2015. 
16))

ح يمن ذلح ص يا ييمة،ن مسوتعماة عو ن  وب ملةتواة ن ملخ ص    لاك  ملةةا   ب مل،منص ات ماميع  من ملصيمة،

م ملمتعيص    لاسيم يملةمو ذج ملصوة ع،  ييو ةين  وامءة مالختوام  ييو ةين ملعالمو ت ملتا ا،و . 0932 - 0963 م  ،ن

يص ا  ب شيا  مل،من س  ص  ع  مً من ملصيمة،ن ملخ ص    لاك ملةةا  مةه  ملةت ب ملام وا مون ملصو ةين ملمو ةب  وب 

 عةيمن ) ملاك ملةةا ( يي ةين ملعالمو ت ملتا ا،و   م0921امهيا،  مل،من مل ،مصامي،  ملشع ،  س  ص  ملص  ا ع م 

م 0992( لسوةك 09ح يص ا  خ،ام ملصاما ملامهيا    لصو ةين ايوم )م0923( لسةك 21ا،  مل،مة،  ايم ) ب ملامهي

ح مايو  ملال،سو،  لام ،و  ملاصويك ملةةا،و  مالتا ه ت -م(0991)،يل،يح ح مام  ش ن ملاك ملةةا . اماا ملمخال ب

 .222ح صةع ءح صـــ12 امس ت يمل اي  مل،مةبح ملع   ح إص ما ماةئ مل،مة،  امس ت 

21))
ملمع ّلووووووو ح مياوووووووي ة عيوووووووا ملعةووووووويمن  0920متة ي،ووووووو   وووووووان لام ،ووووووو  ملمصوووووووةة ت مو  ،ووووووو  يملةة،ووووووو  لعووووووو م 

<.؛ يتاووو ا مإلشووو اة إلوووا  ن ملووو،من  ة موووت إلوووا http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/berneملتووو لب: 
 م.2112/ 6/2( لسة  02 مياب ملصاما ملامهيا  ايم )متة ي،   ان 

20) )
ملخ صوو   ام ،وو   ةوو ةب يمةتاووب ملتسووا،الت ملصوويت،  يه،لوو ت مإلذمعوو ح متووي اة عيووا  0930متة ي،وو  ايموو  لسووة   

 ملعةووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويمن ملتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لب:.
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/rome.pdf 

22) ) )
 ح مياي ة عيا ملعةيمن ملت لب :0993ي  مء يملتسا،  ملصيتب لسة  متة ي،  ملي، 

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct: 
http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/ 
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  (23)(31 -29لف اا الخاامس فاي الماواد )كما يحمي القانون أيًاا أ احاي الحقاوق الممااور  فاي ا
  ومنتمااو الت اااميالا والمو ااايقيون والراق ااون والمنوااادونفناااانو األداء وهاا  الممعلاااون والمغنااون وهاا  

  وهي ااا ء والم ا ولياا المترتباة علاى للامال وتية الل  يتولون الت ميا ال اوتي ويتحملاون األعباا
قااا ملااى ا لاعااة المناااط بهااا م ااؤولية الباا  ا لاعااي ال اامعي أو ال اامعي الب اار  ومنفاالو األداء والن

 الممهور بطريقة ال لكية أو عبر التواب  ال ناعية 
الحاق و ومان فاي حكماه  وهماا الحاق الماالي  بنوعين مان الحقاوق للمؤلاف واعترف المورل اليمني     

 ماااد  حياتاااه ا اااتغالا م ااانفه والحقاااوق الممااااور  الحاااق فاااي المؤلاااف الحق الماااالي يعطاااي  فاااالمعناااو 
  وينتقا ملى ورعته بعد وفاته ملى الخم ين  نة خلفه عا  ينقااي (24)بح ي الماد  العامنة من القانون

ؤوا ملاى الملام العاا  يان  وي بح بعد للم ملكاا للممهاور و هلا الحق بماي مد  معينة حددها القانو 
 وأورد الموارل اليمناي قياودا تارد علاى فهو ال يتقاد  وال ينقاي بماد  (األدبيالمعنو  ) بخالف الحق 

للم ااانفاا والتاااي أبااااق فيهاااا القاااانون ا اااتخدا  الم ااانف للغايااااا التاااي يحتامهاااا  اال اااتغالا الماااالي
اااارار بحقاااوق مهااالال اال اااتعناءاا  يترتاااي علاااىالممتمااا  وهاااي محااادد  علاااى  ااابيا الح ااار حتاااى ال 

   والتناا ا(29)خ  المؤلاف وهاي غيار قابلاة للتقااد وهالال الحقاوق ل ايقة بواالمؤلف أو مالم الحقوق 
  ويتفاق تاي ال يماو  االتفااق علاى مخالفتهاا  ألنهاا مان القواعاد ا مار  العنها يعد باطاًل بطالًنا مطلقًاا

موقااف المواارل اليمنااي فااي هاالا الخ ااو  ماا  موقااف القااانون الفرن ااي والقااوانين التااي  ااارا علااى 
  (22)منواله
لمؤلاف عان الحاق الممااور يعطاي األولوياة لحاق ا لناا نؤكاد أيااا أن التواري  اليمنايوهلا ماا يمع    

فاي حالاة ومااود نا ال أو وقااول اارر  وتختلااف طبيعاة الحقااوق الممااور  عاان طبيعاة حااق المؤلاف ماان 

                                                 
26) )

هووم  ةوو ةيم مو مءح يمةتاووي ح ييملووه إلووا نالنوو  ملتشووا،ا  ووب ملع ،وو  موون ملوو ي   صووا ب ملاصوويك ملماوو ياة  ،صسووم

مع، ح  ي ملسمعب مل صا  يه،ل ت مل   مإلذمعب  ي ملسومعب مل صوا ح يمون هوذ  ملتشوا،ع ت يو ةين ملتسا،الت ملس

يوو ةين ام ،وو  ملمصووةة ت ملةةا،وو  ياصوويك ملمؤلووه مالتاوو     م .ي2112لسووة   12ملمية،وو  ملةةا،وو  ملمصووا  ايووم 

ح 0993ي مةب ملصو  ا سوة  لص ةين ملسو( يم09ح 01ح 02ح  ب ملميم ( م يتع ،التك0992( لسة  21ب ايم )مإلم امت

هووذ  يم . 211/  2-11( موون يوو ةين موون يوو ةين ام ،وو  اصوويك ملمؤلووه يملاصوويك ملماوو ياة ملمغا ووب 0/2يملموو  ة )

ن ملام ،وو  ماصووياة  ووب  وو  ،مةوون ملصووي  ملصوويمة،ن مت عووت ملتا ،وو  ملنالنووب وصووا ب ملاصوويك ملماوو ياةح يموون نووم

 ملمن  .ملمذةيا،ن عيا س ،  ملاصا يل،ست عيا س ،  

22))
 ( من ي ةين من ي ةين اصيك ملمؤله يملاصيك ملما ياة مإلم امتب..1تص  يه  ملم  ة )

21))
مإلموو امت ملعا ،وو   اماعةوويا  خوو ياح شوواد ييمعوو  ملمية،وو  ملةةا،وو : اصوويك ملمؤلووه يملاصوويك ملماوو ياةح ا معوو  

 .202 -202ح   2111ملمتا ةح 

23))
ةا،وووووووو  ملةاةسووووووووب ملمتووووووووي ا   لةاةسوووووووو،  عيووووووووا ملعةوووووووويمن ( موووووووون يوووووووو ةين ملمية،وووووووو  ملة 020 -0ملموووووووو  ة ) 
( 021( ي)026ح يملموويم  )<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/fr/fr077fr.pdfملتوو لب: 

 م.2112لسة   21ملةةا،  ملمصا  ايم من ي ةين ملمية،  
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حياا  أن أ ااحاي الحقااوق المماااور  ال يتمتعااون باانفس درمااة الحقااوق التااي يتمتاا  بهااا المؤلااف علااى 
الا ال امعية الب ارية م نفاته ماعدا فناني األداء أما حقوق منتمي الت اميالا ال امعية أو الت امي

فإنهاا ال تتمتا  باالحقوق المعنوياة للطااب  لاعاي ال امعي أو ال امعي الب ار   وحقوق هي اا البا  ا 
 ال ناعي الل  يغلي على عملها 

عليهاا عاددًا  نحها قانون المؤلف لي ا مطلقة باا أورد الموارل اليمناييم غير أن الحقوق المالية التي
  ومااان (29)علااى  اابيا الح اار( ماان الف ااا ال اااب  42 -41مااواد )الماان اال ااتعناءاا والقيااود فااي 

 أهمها:
( ماان قااانون 41حريااة اال تن اااس لال ااتعماا الوخ ااي ألغااراه التعلااي  والتاادريي وفااق الماااد  )-أ 

 المؤلف اليمني  
 يمني  ( من قانون المؤلف ال42ألغراه البح  العلمي وفق الماد  )-ي
 ( من قانون المؤلف اليمني  42  وفق الماد  )ألغراه مدارية أو قاا ية- 
  ( من قانون المؤلف اليمني41)   وفق الماد ألغراه مخبارية-د
ن اخة األ الية للحا   الورعي للن خة مان برناام  الحا اوي عماا ن اخة احتياطياة تحاا محاا ال-ه

 ( من قانون المؤلف اليمني  42  وفق الماد  )عند الفقد أو التلف
اتفاقياة بارن واتفاقياة  اً ما  االتفاقيااا الدولياة المرعياة وخ و الم اال اتعناءاا والقياود تتوافاق وت     

  ومن المادير بالالكر (TRIPSالمواني المت لة بالتمار  من حقوق الملكية الفكرية أو اتفاقية تربس)
دا فاي الماواد مااور  اليمناي ور أن هنام ا تعناءاا أخرى مقرر  في قانون حقوق المؤلف والحقاوق الم

( ت مح لل حف والنوراا الدورية وهي اا ا لاعة بإعاد  منتا  بعاه األعمااا ألغاراه 48 –41)
  (28)وامن الحدود المبينة في القانون النور
للحكوماة مان الحماياة   اليمني بعه حقوق التمليف العا اد ( من قانون المؤلف 9وا تعنا الماد  )   

درا اااااا البحااااا   و األتقااااارير و ال معااااا  ((government worksوللاااام ألغااااراه غياااار تماريااااة  
وهنااام مبااادراا دوليااة تواام  علااى نواار األعماااا الحكوميااة  فااي واابكة ا نترنااا بمومااي   مختلفااةال

                                                 
22))
ح (02لالسوووتعم   ملشخصوووب ملمووو  ة ) مالستةسووو   اماوووا ملمووويم  ملةصووو  ملام وووا ملاووو  مووون ملاصووويك ملم  ،ووو  اا،ووو   

 ( من ي ةين ملمؤله ملمغا ب.02( يمالستةس   ملذ  ،ةتسب ي  ع ً مستشه  ، ً ملم  ة)06يالستةس   ملمؤيت ملم  ة )

21) )
موون يوو ةين ملمؤلووه  (1(موون يوو ةين اصوويك ملمؤلووه يملاصوويك ملماوو ياة مإلموو امتب .تص  يهوو  موو  ة)22تص  يهوو ح ملموو  ة )

مو ةو ا يمإلاوامءمت ي  سو ل،ب  -0عيا  ةك :" ال تشم  ملام ،و   وب هوذم ملصو ةين مومويا ملت ل،و : ؛ ا،  تة ،مةبمل

مع وا عةهو   ي ميصوي    ي ميضواك  ي م ااو   وب   ملعم  يياك ملتشغ،  يملمة ه،م يملم   ئ يمل ، ةو ت يلوي ةو ن

اةو م ملصضو ل،  يمالتة ي،و ت مل يل،و  ملين لك ملاسم،  ةةصي  ملصيمة،ن يملييملح يمويمما ملاةيم،و  يمو -2مصةه.

موخ و ا مإلعالم،و  ملتوب ،ةوين  ايمهو  ماوا  -6.  يس لا ملين لك ملاسم،  يةوذم مليغو ت  ي ملتاامو ت ملمةصوي  إل،هو 

 سا   م  ،اص  من يي لا  ي  ا م .
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( التاااي ت ااامح با اااتخدا  creative commons( أو الكريتاااف كاااومن  )لمواااال ا باااداعيرخااا  )
  (26)األعماا الفكرية بمومي وروط وااحة ومرنة

 

 في القانون اليمني المطلب الثاني: المصنفات محل الحماية         
  أماا فاي ممااا حاق (31)لتمييا  باين األواياء بعااها عان بعاهالم نف ا   موتق من التن يف وا

: "عما أدبي أو فناي أو علماي بمنهمن قانون المؤلف اليمني   8( الفقر  2عرفته الماد  ) المؤلف فقد
تؤكااادال المعنااى    وهااالا(31)نااه أو الغاااره منااه أو لوناااه أو نوعااهقااة التعبيااار عمبتكاار" مهمااا كاناااا طري

  غيار أن (32)  " تتمتا  بحماياة هالا القاانون الم انفاا المبتكار : "ماء فيهااحي   (أ)( فقرال 3الماد  )
غلاي تواريعاا المؤلاف العربياة لتمتا  الم انف بالحماياة وامنه وامن أ  المورل اليمني قاد أورد وارطين

 :و نبين مدلولهما في التالي   وورط التعبير عن الفكر  )وكلي(ا بدال )مواوعي(وهما: ورط 
عااان أفكاااار المؤلاااف    ويعبااارمتميااا  باأل اااالة والتميااا  والماااد ا بااادال وهاااو أن يكاااون الم ااانف  -(1

  وا بادال واالبتكاار لفواان فاي التواري  اليمناي بلفاو االبتكاار  وقد ماء هالا الوارط ومواعرال الخا ة
يمناي بمناه: "كاا مبادل  9( فقارال 2فاي المااد  ) فان ويبدو للم وااحًا مان خاالا تعرياف المؤلافمتراد

 "أبتكر بمهدال     
بتكاااار واأل اااا فاااي ا بااادال  أال يكاااون محاكاااا  أو تكاااراًرا أو انتحاااااًل ل اااور أخااارى  اااابقة  ويت ااا  اال

ا لهنية ال يومد ابتكاار فيهاا    وي عي أن يكون مديًدا بالكلية فهنام أعمابالن بية باختالف األ منة
  المها  أن ا في الترممة كالمهد المبلو  (33)ولكنها ت تحق الحماية ب بي المهد اللهني المبلوا فيها

                                                 
(29)See New Zealand Government Open Access and Licensing (NZGOAL) Framework, available 

at109<https://www.ict.govt.nz/guidance-and-resources/open-government/new-zealand-

government-open-access-and-licensingnzgoal-framework/>. Last visited Dec. 3, 2015. Also the 

Australian GovernmentsOpeccess and Licensing Framework(AusGOAL), available at 

<http://www.ausgoal.gov.au/>. Last visited Dec. 3, 2015. 

See the six creative commons licences available at <https://creativecommons.org/licenses/>. Last 

visited Dec. 3, 2015. 
61))
يةةةرات،  ار ، ب11، المللةةةد1 (، لسةةةان العةةةر ،  1991ةبةةةن م ظةةةور أبةةةي الفضةةة  جمةةةار الةةةدةن   بةةةن مكةةةر  ) 

 .111صا ر،ص
60))
بغةةدا ،  ار الحرةةةة للةاادةةة، ص ،  (، قةةوق المقلةةم المع وةةةة اةةي القةةانون العراقةةي1991الفةةتيا ، سةةري )ا انظةةر 

151. 
32)) 

، ادراه المشةرع المصةر  اةي المةا ة 6،ص 1انبداع اي اللغة ةع ي ااصتراع ،لسان العر ، مرجع سابق،  المللد 

 ، تحة  مسةم  انبةداع بينةها ط الةةابع انبةدادي 2113( لس ة 12( من قانون الملكية الفكرةة اللدةد رقم )131/2) 

مقلةةم السةةو اني االحقةةوق الملةةاارة االمصةة فات الةة   ةسةةاص انصةةالة دلةة  المصةة م طراجةةعا قةةانون  ماةةةة  ةةق ال

 (، مفرةو   ةق 1999بلقاضةي، داةد الحفةي ) راجةع . انظر الفارق بةين انبةداع االلةدة  .2113ان بية االف ية لس ة 

،، الربةا  ،  ار انمةان لل شةر االتو ةةع،   ( مةن المةا ة 12؛ راجةع  الفقةرة )13، ص 1المقلم ا دا   ماةته ج ا يةا

 (من قانون المقلم اليم ي.٤( من الما ة )2رة )(، االفق3)
66) )

مع لم يمياه ت  ب تةي،ن  ةاة ملمية،  مو  ،  يملةة،  ي ب  م(0931/ 22/01-26ع، ح عي  هللا )اماا .إسم 

مل امس،  ملس، س،  ملايص  ملص ةين يملعييم   ،  يملةة،  ي ب تاي،يه ح ةي، تاي،يه  مع لم يمياه ت  ب تةي،ن ملةةاة مو

 .23ح   مويلا
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يكون هنام مهد متمي  فاي هالا العماا  فاال يعتبار الن ال الممارد أو العماا الال  ال يت ا  ببالا مهاد 
وقد أح ن المورل اليمني  انعًا  حيا  مما   ف كافي أو فكر  مبداعية تعبر عن موهبة خا ة للمؤل

  ومعااا ماان وهااور اال اا  لحمايااة باادال واالبتكااار لتحديااد  اافة الوااخ  الم ااتفيد ماان ابااين عن اار 
  لكان تلام القريناة  بطبيعاة الحااا تعاد قريناة قابلاة (34)قرينة للمؤلاف فاي ن ابة العماا ملياهعلى العما 

الان  ال االف الالكر أن  ااحي  كما يفه  من يممن يدعي أنه  احي العما الحقيقمعباا العكس 
 ي تفيد من الحماية المقرر  قانونا يعتبر مالم الحقوق المتعلقة به و ا نتا  اللهني 

  (39)  وهو أن توهار وخ اية المؤلاف فاي الواكا الال  وهار فياه الم انفالتعبير عن الفكر  -(2 
لماوس "كاا ابتكاار فكار  تم اد فاي واكا م هاو: والطريقة التي  رل بها المؤلف مخرماته  فالم انف

نمااا يحمااي ا طااار المعباار عاان  الفكاار "والقااانون ال يحمااي األفكااار واارط بويطلااق علااى للاام   (32)  واة
التعبيااا فااي دعامااة ماديااة: عاان طريااق  مفاارال الم اانف فااي وااكا ماااد  ككتاااي أو أ ااطوانة أو أ  

ية برن في الفقر  من الفقر  العانية من اتفاق  وهلا ما ن ا عليه  الماد  العانية (39)دعامة مادية أخرى
بمن الم نفاا األدبية والفنية أو ممموعة أو أكعار منهاا ال تتمتا  بالحماياة طالماا أنهاا العانية بقولها: "

  (38)ل  تتخل وكاًل ماديًا معين"
 وا داي النواا  يماي أن يراعايعماا  كااف ط حماية الفكر  أن تكون مواروعة ويااف ملى ورو     
 نا ل ملاى الالدينياةت التاي كماا ال تتمتا  بالحماياة األعمااا المعيار   الدين واألخالق وكللم قواعد ةالعام

أوردتااه اتفاقيااة بياارن فااي  وهاالا المعنااى   الممهااور خاادال وأياااًا األعماااا التااي يق ااد ماان ورا هااا  (36)
وتمعيلهاا وعرااها حيا  ن اا علااى ممكانياة مراقباة تااداوا الم انفاا  والتاي تقارر( منهاا 19المااد  )

                                                 
62))
 ، تةةرجم الةة   1991اةةي ذات المع ةة   انظةةرا  ليةة  اتفاقيةةة )بةةرن( لحماةةةة المصةة فات ان بيةةة االف يةةة ا يقةةة بةةارة   

. ؛داةد 119 ، ص1999 (، م شورات الم ظمة العالمية للملكية الفكرةةة )الوةاةو( 1995الفرنسي دادهللا، دز الدةن)

 .٤٤3للمقلم ال ظرةة العامة اتةايقاترا، القاهرة ،  ار ال رضة العربية، ص الرشيد ميمونا الحق ان بي 
61))
، 12 ، المللةةد 1992لسةة ة  22 (، قةراءة اةةي قةةانون  ماةةة  ةةق المقلةةم انر نةي رقةةم 1999انظةر صةةا ر، نةةور ) 

لسةان العةر  .  االتعاير اي اللغة اندرا  االتايةين، 392، ص 391(، مللة مقتة للاحوث االدراسات ص 1العد )

، ا هو ط الةرةقة التي أذةع برا المص م للعمو  ط  / نةور  صةا ر  531ن مرجع سابق، ما ة )دار(، ص ااصةي ا

 .  393، مرجع سابق ، 
63) )
 (، الماةةا ا اناليةةة لحةةق المقلةةم، أ كةةا  القضةةاء اةةي الالةةدان العربيةةة، م شةةورات 2112راجةةع لةفةةي،    سةةا ) 

( )ج يةم(، ص u n d pة الفكرةةة ) الوةاةو( بالتعةاان مةع برنةامم انمةم المتحةدة اننمةا ي ) الم ظمةة العالميةة للملكية

33. 
62))
 .295 - 292 (، أ مات  قوق الملكية الفكرةة، )  (، اللزا ر،  ار الخلدانية، ص2112راجع اللييلي ،دلة) 

(38)
Murdie., Alan: op.cit: p46 6It was established that there will be no copy right in a banal 

idea in Kenrick v. Lawrenceco.1890, the plaintiff sought to claim copyright in the 

concept of a hand filling in aballot paper theplaintiff had paid an artist to execute it for 

campaigns to induce illiterate people to vote. Thecourt stated , mere choice of subject 

can rarely, if ever, confer upon the author of the drawing anexclusive right to represent 

the subject. The court affirmed that there could be no copyright in abanal idea. 
36) )

مايو  ح ح  غو م 92ملتةةيليا،  ملمتيوياة موةتاةوتح ملعو      امس   ب ما م( 0992)مة اع   ملاامنح  م،م  اسن

 م.0993ح هذم ملميضي  متاام عن ماي  ة،ي،ياح موما،ة،  ملص  اة  ب 03عييمح   
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:" ال يمكن ألحكاا  هالال االتفاقياة أن تماس بام  واكا بحاق حكوماة كاا دولاة مان دوا االتحااد فاي أنه
أن ت ااامح أو تراقاااي أو تمنااا  عن طرياااق التواااري  أو م ااادار اللاااوا ح تاااداوا أو تمعياااا أو عاااره أ  

" ويرى الااادكتور عباااد هللا يهااااة ممار اااة هااالا الحاااق بالن ااابة ملم ااانف أو منتاااا  تااارى ال ااالطة المخت ااا
مبااروم النمااار "من المؤلااف ملا كااان ينطااو  علااى م اااس بالعقيااد  أو يتااامن خروًمااا علااى معااايير 

  (41)األخالق وا داي العامة ال يكون حرًيا باالحترا  والحماية"
ًا من ( فقر  ي من قانون المؤلف اليمني نمد أنها أعطا أمعلة ألحد عور نوع3وبالنور ملى الماد  )

و   بمختلااف أنواعهااا  ااواء كانااا أدبيااة أحمايااة  ااواء كانااا أ االية أ  موااتقةالم اانفاا المواامولة بال
   الل وقد وردا على  بيا المعاا ال الح ر  وهي في الممما ال تخار  علمية أو فنية أو مو يقية

 لتالي:على النحو ا بإيااق مدلوالتهاعن الم نفاا األ لية أو الم نفاا الموتقة و نقو  
 أواًل: المصنفات األصلية وأنواعها.

: "مميااا  االبتكااااراا الفكرياااة األ ااالية التاااي يعبااار عنهاااا فاااي واااكا قاباااا الم ااانف األ ااالي هاااو    
تحتهاا الم انفاا األدبياة وتنادر   "(42)  وهو كللم "الوعاء الل  يحتو  ابتكار المؤلف(41)لال تن اس"

العلميااة والتقنيااة والرواياااا والق اا  والق ااا د الوااعرية  والعلميااة  معااا الن ااو  األدبيااة والبحااو  
  (43)م اانفاا باارام  الحا ااويوالممااالا والنوااراا  وال ااحف  والمرا ااالا  والمواقاا  االلكترونيااة و 

ة واألعمااااا الوااافهية المواااابهة تحواااى بااانفس الحماياااة الممنوحااا  (44)وبااااقي الم ااانفاا التاااي تماعلهاااا
لقاء الوعر والتعلياق علاى المباريااا للم نفاا األدبية كالمحااراا والخط ي والمرافعاا القاا ية واة

نوااااارها علاااااى الممهاااااور دون موافقاااااة ممعهاااااا و يحوااااار علاااااى أ  كااااان وتلاااام العمااااااا ال اااااالفة الااااالكر 
  (49)المؤلف

                                                 
21) )

مة ا
ح  

ح   ح  ما ملةهضو  ملعا ،و 0ملموؤلة،ن مو  ،و .ي ملام ،  ملمصوااة لاصويك  م(0990) ملةا اح ع   هللا م ايح
022 -021. 

(20)
ام ،و  اصويك ملمؤلوه  وب ملتشوا،ا ملائملوا ح موذةاة لة،و  شوه  ة م( 0921يملع،   حإ،مو ن) حشع  ة ح سه،ي اماا  

 .             60 - 61مح   2102/ 2106ح ي لم  م ،ي 1ا  ب ي ةين  عم  ح ةي،  ملاصيك يملعييم ملس، س، ح ا مع  ملم ست
22))
ح ملي عو  مويلواح  ،وايتح لاصيك ملمؤله يملاصيك ملما ياةم( ملام ،  ملائمل،  2112) خي،ةبحع   ملاام نمة ا  

 .    02مةشيامت ملاي ب ملاصيي، ح   
26) )

 و  ال  و   م ا عةصا مإل  م   صيحإلا ملصي    ن  اممج ملا سيب ال ،ةةب لام ،ته  تي تذهب مع م مالتا ه ت ملةصه، 
توا ،سوتي،ا ملمسوتخ م ملتع مو  معهو ح اماوا ا من تن ،ت مإل  م   ب مسييمة ت  ي  يام  ماة   ي م ما   ي صي  

 6ح     يإةة ذه   ب ملامهيا،  مل،مة،و ح اوك ملمؤلوه  او  م،وا مةشويا: ام ،  اصيك ملمية،ع   ملميح ملصي   . 
 يم   ع ه .

22))
م( ملاووك  ووب ماتووامم ملا،وو ة ملخ صوو ح ملاووك  ووب ملخصيصوو، ح ملصوو هاةح  ما 0921) موهوويمةبح اسوو م ملوو ،نمة ووا  

،و  ملةةا،و ح ملي عو  ح مص م ت  ب ملميةم(2102) ملخ ل  ح إ،ة سح يملاا اي ح ح سع  ؛260ح   ملعا ،  ملةهض 
 .61 ا حملتيئ،مويلاح عم نح  ما ملا م  ليةشا ي

21)) 
ح اصيك ملمؤله عيا ضيء ملص ةين ملائملا  ملا ،و ح ملي عو  ملن ة،و ح ملائملوام( 2112) ح ماب مل ،ناماا عة ش 
 .30ح  31   يع ت ملا مع،    ،يمن ملمي
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  بخااالف (42)"الم اانفاا التااي تخاطااي الحااس الممااالي عنااد الممهااور: "أمااا الم اانفاا الفنيااة فهااي
عااة الحمريااة  الر اا   النحااا  الاانقت  الطبامعااا  (49)العقااا والفكاار الم اانفاا األدبيااة التااي تخاطااي

  وقااد ناا  عليهااا المواارل اليمنااي فااي الماااد  الم اانفاا الت ااويرية  والم اانفاا الهند ااة والمعماريااة
  من قانون حق المؤلف 3( فقر  3)
 :(48) ويمكن مممالها في ال ور التالية تناولها المورل اليمني  ور عديد  للم نفاا الفنيةوهنام  
الم ااارحياا التمعيلياااة والمو ااايقية  اااواء كاناااا م اااحوبة  -ي  م ااانفاا الت اااوير الفوتاااوغرافي -أ 

يتااي الر ا  ال  م اانفاا الفناون التوااكيلية والفناون التطبيقيااة: معاا الر اا  و  -   (46)بكلمااا أو لاا  تكان
والم اانفاا المم اامة  ط والمخططاااا الكروكيااةنفاا الخاارا الحمريااة وم اا والنحااا والاانقت والطباعااة

  أوارطة ينما ية وال معية الب رية  أفاال   وعاا قالم نفاا ال  -د   لمتعلقة بالمغرافيا والطبوغرافياا
مان قاانون  (12الفقر   2 كوميديا ودراما ه لية  امتة أو م حوبة بم واا أو مو يقى )وفق الماد 

 حق المؤلف اليمني 
 المصنفات المشتقة وأنواعها.ثانيًا: 
  (91)"الم اانف الاال  يبتكاار ا ااتنادا ملااى م اانف اخاار  ااابق لااه ": هااو يق ااد بالم اانف الموااتق    

التاي تقااي ( يمناي 12( الفقار  )2المااد  )ويتمت  هلا الم انف بالحماياة المقارر  لحاق المؤلاف وفاق 
ا الترممااااا ن أمعلتهااا:" الم ااانف الااال  ي اااتمد أ اااله مااان م ااانف  اااابق لاااه فاااي الوماااود"  ومااابااامن

وير وا ااافة والتنقايح    وتوما الم نفاا المواتقة الترممااا والتلخاي  والتحاوالتو يعاا المو يقية
بقولهااا:" تتمتااا  ي الماااد  العانيااة الفقااار  العالعااة فقااار  )د(   وقااد أكااادا للاام اتفاقياااة بياارن فااا(91)والتحقيااق

                                                 
(٤6)
، 23 (، طالحماةةة المدنيةة للمصة فات الف يةة اةي القةانون انر نةي االمقةارنط، العةد  2115انظر أبو درابي، غةا  ) 

 . 219دمان، مللة الشرةعة االقانون اللامعة انر نية، ص
(47)

 Nicolas Topas, la contrefaçon et les oeuvres d'arts, Université de Montpellier, Thèse de 

DEAdroitpénal et sciences criminelles, 2002, p55. 
تتمي  الم نفاا الفنية عن األدبياة فاي أن األولاى يقا  أعرهاا علاى الحاس والواعور وتعبار عان الالوق المماالي للفناان  (48) 

تفكيااار  وهاااي تتمتااا  بالحماياااة القانونياااة وال يمكااان لغيااارال أن يقاااو  بتنفيااالها  بينماااا العانياااة يقااا  تمعيرهاااا علاااى العقاااا وال
كالم اانفاا األدبياااة والعلمياااة وقاااد تناولتتهاااا الماااد  العالعاااة مااان قاااانون المؤلاااف اليمنااي  رامااا  الواااعيبي  يحاااي: مرمااا  

  128 -124 ابق    
46))
  (  ماةةةة  قةةوق المقلةةم، رسةةالة تخةةرع مقدمةةة لمعرةةد القضةةاء2111/ 1999راجةةع التليلةةي، القاضةةي   الخةةام ) 

 (، ق الداء العل ي دلة  المصة فات الموسةيقية،  راسةة مقارنةة، الري ةة 1919؛  لةفي ،    سا )31التونسي، ص 

 .9المصرةة العامة للكتا ، ص 
51)  )

؛ 95، ةصةةدار أار. دمةةان،  ار الةقااةةة، ص 1 ( الحماةةةة القانونيةةة لحةةق المقلةةم.   211٤انظةةر ال واالةةة ، ةوسةةم)

، دمةان،  ار الةقااةة، 1ق المقلةم ال مةاذع المعاصةرة لحةق المقلةم ااسةا    ماةتةه.    (،  ة2119نواد ، ك عان)

 .162ص 
 (51)

( مةةن قةةانون المقلةةم اليم ةةي دةة  أنةةها طمةةع دةةد  انصةةير بحماةةةة المصةة فات انصةةلية تشةةم  الحماةةةة ٤تةة   المةةا ة )

االشةةرو االتحقيةةق االمصةةة فات .مصةة فات الترجمةةة االتحةةةوةر االتلخةةي  االتعةةدة  1المصةة فات المشةةتقة التاليةةةا 
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علااى الم اانف األدبااي والفنااي ماان تحااويالا الترمماااا والتحااويالا والتعااديالا المو اايقية ومااا يماار  
الم ااانف أخااارى بالحماياااة نف اااها التاااي تتمتااا  بهاااا الم ااانفاا األ ااالية  وللااام دون م ااااس بحقاااوق 

الم ااادق قيااة العربيااة لحمايااة حقااوق المؤلااف ( ماان االتفا2/1الماااد  )األ االي" وهااو مااا عباارا عنااه 
 االي بترممااة قااا  بااإلن ماان المؤلااف األتتمتاا  بالحمايااة أياااًا ماان بقولهااا: " 1681غااداد عليهااا فااي ب

  وكاللم مان قاا  بتلخي اه أو تحاويرال أو تعديلاه أو وارحه أو غيار للام مان الم نف ملاى لغاة أخارى
  (92)األومه التي توهر الم نف بوكا مديد"

 :المبحث الثاني
 اآلليات القانونية لحماية حقوق المؤلف

 تمهيد وتقسيم:
  للا فه  (93)ألنه  ي اهمون بدرمة عالية في معراء العل  والمعرفة يمعا المؤلفون عرو  عقافية هامة    

ياة وقا  المورل اليمناي بحماوالبعه ا خر لو طاب  معنو    يتمتعون بحقوق بعاها لو طاب  مالي
نياااة المتمعلاااة فاااي   ودعاااوى الم اااؤولية المدا ياااة( بو اااا ا تحفوياااة وق6 8  2تلاام الحقاااوق فاااي الماااواد)
كااااف لمااان ال يتااامعر بخ اااار  المااااا  ألماااا للااام   ال يكاااون أن التعاااويه قاااد التعااويه المااادني  غيااار

  غياار تلاام الحمايااة مقيااد  بمااد  حيااا  يااة أ االية وتكميليااة لااردل المعتاادينعقوباااا م ا  فااره المواارل
  تولى ميما  للام  فاي عالعاة مطالاي  و ند  محدد  في القانونالمؤلف وتنتقا ملى ورعته بعد وفاته م

لا    والمطلاي العاالمطلاي العااني للحماياة المنا ياة   ونخ ا األوا الحماية المدنياةوا المطلي يتنا
  يتناوا مد  حماية حقوق المؤلف

 المطلب األول: صور الحماية المدنية.
 المطلب الثاني: الحماية الجنائية.

 المطلب الثالث: مدة حماية حقوق المؤلف.
 :الحماية المدنيةالمطلب األول: صور                        

حقاوق المؤلاف األدبياة والمالياة وهالا ماا ن اميه  ن  المورل على بعه ا مراءاا التي تكفا حماياة
  غياار أنااه ملااى مانااي الحمايااة ا مرا يااة تومااد دعااوى الم ااؤولية المدنيااة للح ااوا بالحمايااة ا مرا يااة

                                                                                                                            
ملمودات المص فات االتعةابير الفلكلورةةة للتةراث الشةعاي التقليةد  شةرةةة أن تكةون -2المشتقةمن تعابير الفلكلور. 

 ( من قانون المقلم المغربي.3ماتكرة من  يث اصتيار أا ترتيب محتوةاتراط راجع الما ة )
52))
 (  قةوق المقلةم االحقةوق الملةاارة اةي ضةوء قةانون  ماةةة  قةوق الملكيةة 211٤راجع داد الصةا ق،   سةامي) 

المقلةةم،  ةةق  ك عةةان، نواد، ةةق، 129.مصةةر،  ار ال رضةةة العربيةةة ، ص  2112لسةة ة  12الفكرةةةة اللدةةةد رقةةم 

 .261المقلم ال ماذع المعاصرة لحق المقلم ااسا    ماةترم،  مرجع سابق، ص 
(53)
 (، الحماةة القانونية لحقوق المقلم دل  شاكة اننترنة ، أ را ةة ل ية  شةرا ة 2119/2111انظر دةو ، مليكه ) 

.؛صةال  ، ار ةة 112معةة  الةي ، ص الدكتوراه اي دلو  اندي  ا ااتصار، كليةة العلةو   اااتصةار، اللزا ةر، جا

 (، الحقوق الفكرةة، )  (، اللزا ر، ةبن صلدان لل شر االتو ةع،  ةوان المةاودةات اللامعيةة، ص  2113 راا )

٤63  . 
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 مرا ياة فاي الفارل األوا  في هلا المطلي  نتطرق ملاى الحماياة ا  و (94)على التعويه عن األارار
 والفرل العاني نخ  ه لدعوى الم ؤولية المدنية 

 الفرع األول: الحماية اإلجرائية.      
للمؤلاف حاق القياا  بممموعاة مان ا ماراءاا  -كغيارال مان التواريعاا األخارى-يمناي أعطى المورل ال

وقا ية تهدف ملى وقف الارر  راءاا   وهي نوعين: ممد  ا تمرارية االعتداء على حقوقهلامان ع
ماااراءاا تحفوياااة تهااادف ملاااى ح ااار الااااو  ر  األولاااى فاااي الفقااارر و ااانقو  بدرا اااة للااام فاااي فقااارتين: اة

 :  والفقر  العانية في ا مراءاا التحفويةا مراءاا الوقا ية
 أواًل: اإلجراءات الوقائية )اإليداع القانوني للمصنفات(.

  ( 99)الاارر الناواع عان االعتاداء علاى حاق المؤلاف م اتقبالالوقا ية تهادف لوقاف ا مراءاا      
حتاااى ال يخاااتلط  -عااااد  ماااا يكاااون م ااامالً  –األ اااليتتمعاااا فاااي معطااااء و اااف تف ااايلي للم ااانف و 

  حالة التعد  الل  وق  على الم انف  وللم من أما معباا (92)بالم نف المقلد  المخالف للقانون
  واكتفاى بتومياه ارور  و ف الم نف المعتادى علياهى ول  ين  قانون المؤلف اليمني  راحة مل

مممور  الابط القاا ي باالنتقاا ملى األماكن التي يومد فيها عمليااا تقلياد للم انفاا المحمياة أو 
 اعتداء على حقوق المؤلفين 

  لكان مان المذخال علاى (99)(46ا يادال فاي المااد  ) ورل اليمني في قاانون المؤلاف علاىوقد ن  الم
يتمتاا    واأل ااا أن ياان  عليااه كواارط ممبااار  كااي يمنااي  أنااه معااا ا ياادال أماار مااوا  لالمواارل ا

  بيد أن الواقا  يعباا بامن  كاا مؤلاف أو ناوار يقاو  با يادال  فاي المكتباة الم نف بالحماية القانونية
                                                 

(12)
 12ايوم ملاة ل،  لاك ملمؤله ي ص  لص ةين ام ،  ملمية،  ملةةا،  م( ملام ،  ملم ة،  ي2111)ع   ملاي، ح ،سا، مة ا 

شوووويص مبح شووووا ت  ؛ 069 ووووب ضوووويء ملةصووووك يملصضوووو ءح ) ي(ح مإلسووووةة ا، ح مةشوووو ة ملمعوووو اهح   2112لسووووة  
 .  220ح   مإلسةة ا، ح  ما ملا مع  ملا ، ةح ملمية،  ملةةا،   ب ملصيمة،ن ملعا ، ح ) ي(ح م(2111)ما،ب

(11)
 ما ه ت،،وك ليةشوا )  س ن(ح ح اك ملمؤله  و،ن مليميوا يملصو ةينح ) ي(ح ملصو هاةح ملمي،اب  س م   ام  شييب.اماا  

  93. 
(13)
صوا م(ح مإلاوامءمت مليي ل،و  لام ،و  اصويك ملمؤلوه  وب ملصو ةين ملائملوا ح ملميت2106يه،  ح   امئة )  ا،و  اماا  

معو  ح ةي،و  ملاصويك يملعيويم ملس، سو، ح ا يلم  يتا ، ت  ملتةم،و ح  ا ،و مصتض، ت ملعملييةب اي  ملمية،  ملةةا،  ي
 .261ح 222م،اةح  ع   ملاام ن 

(12)
: "،اويئ و  مون ملموؤلة،ن  ي مون  صوا ب ملاصويك ملماو ياة من ي ةين ملمؤله مل،مةب عيا  ةك ( 29ةصت ملم  ة )

ي ص ً لم  تا    ملاللا  ملص، م  إ، م  مصةه  ي تسوا،  صويتب  ي   مء  ي  اةو مج إذمعوب  ي تيةئ،ويةبح يذلوح  تصو ،م 
.مسووم يةووي  ملمصووةه  ي 0ك  ي موون ية،يووك ي،ا ووك مل ، ةوو ت يملينوو لك ملت ل،وو  :ييووب إلووا مإل ماة ملمختصوو  مييووا مةوو

 .ملتسا،  ملصيتب  ي مو مء  ي مل اة مج مإلذمعب  ي ملتيةئ،يةب
 .مسم يعةيمن يصة  ي لب مإل، م 12
صيا ةسخ  من ملمصةه  ي ملتسا،  ملصيتب  ي مو مء  ي مل اة مج مإلذمعب  ي ملتيةئ،يةب ي،ستنةا من ذلح مل16

يملييا ت ملئ،ت،  يملم ل،  يملتم ن،  يملتص م،م يموعم   ملتب ال ،يا  له  إال  ص  يما   صيح  ،ةتةبح  ب هذ  
ملا ل ح  إا  ك صياة  لذلح ملعم  عيا نالن    ع   ت ،ن يتيضح شة  يه،ل  ملعم ح يتا   ملاللا     مستنة ءمت 

1 خاى  هذم ملخصي   
.إل، م    اص،  مية،تك ليمصةه ي ص  واة م هذم ملص ةينتص ،م تعه  خيب من ي لب م12  
 ةسخ  من ملتية،  ملص  ا من ملمؤله  ي ص اب ملاصيك ملما ياة مص  ك عي،ه  إذم تم مإل، م    لية ل . 11
   ا اسيم مإل، م  ملتب تا  ه  ملاللا  ي،اب  ن ال تئ،  عن    اسم اةيمب مش  ك.31
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  وكاان العقافاة بح اي ناول وطبيعاة الم انف الوطنياة والمركا  الاوطني للمعلومااا ودار الكتاي باو ار 
ن األحااوط أن يمعلااه المواارل اليمنااي مل مااًا كمااا فعااا المواارل المغربااي فااي قااانون ا ياادال الخااا  ماا

ممااراء ملاا   لكااا وااخ  طبيعااي أو (  والتااي عرفااا ا ياادال بمنااه: "1)فااي الماااد   (98)بحقااوق المؤلااف
معنااو   ااواء كااان عامااًا أو خا ااًا لااه منتااا  وعااا قي مومااه للممهااور"  ولقااد أكاادا علااى للاام الماااد  

ماان قااانون حمايااة الملكيااة األدبيااة والفنيااة اللبناااني فن ااا علااى: "عااد   اامال الاادعوى بحمايااة  (92)
  ويهادف ا يادال ملاى حفاو ميداعاه لادى مركا  ا يادال الاوطني"حقوق المؤلف فاي أ  م انف لا  يات  

اا   ورفاد المكتباوالفناون وحفوهاا مان التلاف والاايالو يانة الم نفاا في مختلاف العلاو  وا داي 
  ويعتبر ا يدال خير و يلة  عباا الحقوق األدبياة ما ينور من المطبوعاا والم نفاا الوطنية بكا

    (96)قااءأما  ال
 ثانيًا: اإلجراءات التحفظية.

امهااة االعتااداءاا الواقعااة فعاااًل واة الااة األااارار التااي لحقااا هااي تلاام ا مااراءاا الهادفااة ملااى مو     
بوقاف نوار الم انف محاا االعتاداء  ا ماراءاا التحفوياة فاي ا ت ادار أمارتتمعا   و (21)بالم نف

  ومن  المعتد  مان الت ارف بن ال الم انف التاي حا يد القااء عن طريق الحم  عليهواعه تو 
تكفاا الحماياة ل ااحي ت  تقليدها أو تاداولها باين الممهاور  ويعتبار الحما  مان الو اا ا الهاماة التاي 

  والمااواد الم ااتخدمة فااي التقليااد  م  ن اال الم اانف أو المناات  المقلاادح الحااق المنتهاام  عاان طريااق
المؤلاف أو رعتاه    وعلاى(21)وا يراداا المتولد  من اال اتغالا غيار الموارول للم انفاا أو األداءاا

( مااان قاااانون المرافعااااا اليمناااي 389أن يتقاااد  بطلاااي خطاااي ملاااى المحكماااة االبتدا ياااة طبقاااًا للمااااد  )
 افًا دقيقاًا   وأن يتاامن و قًا به الم اتنداا التاي تؤياد طلباه  مرفمن قانون المؤلف 2( فقر  2ماد )وال

  وتكفاااي عباااوا الم ااالحة المحتملاااة لقباااوا الطلاااي لااادف  اااارر محااادق أو للم ااانف محاااا االعتاااداء
( مااان قاااانون 29وبمقتااااى المااااد  ) ( 22)ا  اااتيعاق مااان حاااق يخواااى  واا دليلاااه عناااد قياااا  النااا ال فياااه

                                                 
11)) 

يوويمة،ن  م . اماووا  ،ضوو ً 2116ةووي م ا  00ح ملميم ووك هووـ0222امضوو ن  03ملصوو  ا  ووب ( 31999ملصوو ةين ايووم )
ح لي ةووو ةب. ييووو ةين ملمؤلوووه ملسوووي مةبح يمملمية،وو  ملةةا،ووو  ملمصوووا ح يملعاميوووبح يموا ةوووبح يملائملووا ح يملي، وووب

اووبح مااووا يملمي يعوو ت  ووب مل اووا،ن يملسووعي ، ح يملةي،ووتح يتوويةسح  شوو ا إل،هوو  ملشووع، بح ،ييوويمة،ن ملصووا    
 ( ملةصاة ملن ة،  .1. ي خ،ام متة ي،   ان لام ،  ملمصةة ت مو  ،  يملةة،   ب ملم  ة )612ح   س  ك

   (19)
ةة ا، ح مةشو ة  ما .مإلسو0ملاصويك عيوا ملمصوةة ت مو  ،و  يملةة،و  يملعيم،و . ي م(0932)ملمت،تح   وي مل،ئ،و اماا 

 .026ح   ملمع اه ليةشا
31) م

مالعتوو مء عيووا اووك ملمية،وو  ملةةا،وو ح مووذةاة لة،وو  شووه  ة ملم اسووت،اح ةي،وو   م(2112/2116)اماووا .ئيمةووبح ة  ،وو 
اوك ملمؤلوه  وب ملعاليو ت م(ح2116ملةا  ح ام   ماموي ) ؛003 ما، ح ا مع  ملائملاح   ملاصيك ي ملعييم مإل

 .19   لخ ص  مل يل، ح ) ي(ح مإلسةة ا، ح  ما ملا مع  ملا ، ةحم
   (30)

  ملام ،وو  ملص ةية،وو  لاووك ملمؤلووهح مووذةاة تخوواج لة،وو  شووه  ة ملم اسوو  ملعي،وو م(2112/2101) سووع  ح  موو اماووا 
 . 001ح مااا س  كح   ؛ئيمةبح ة  ، 12ليصض ءح ملم اس  ملعي،  ليصض ءح  

(32)
حح سو،ه ملةصوا م ؛ 2112لسة   21مل،مةب ايم )( من ي ةين ملمام ع ت يملتةة،ذ ملا ا  012ح  21اماا ملميم  )

 الت ملتةة،وووذ ملييت،ووو  يملمسوووتعاي ح ملمةت ووو  ح ملص ضوووب يملمتص ضوووب  وووب ملصضووو ء ملمسوووتعا  يإشوووةم(0919)،م نسوووي
 يم   ع ه . 60ح  مليية، 
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( مان 24: "يمو  للمحكمة أن تتخال أياًا مان ا ماراءاا المن او  عليهاا فاي المااد  )المؤلف اليمني
  وللم في الحاالا التي يحتما أن دون مخطار المدعى عليه وفي غيابههلا القانون ب ور  تحفوية 

يؤد  التمخير فيهاا ملاى ملحااق اارر علاى  ااحي الحاق يتعالر تعويااه أو ياؤد  ملاى اايال أدلاة 
خطار الطرف المتخل ادال هلال ا مراءاا فور تتعبا التعد     نفيلها  ويمو  في هالال الحالاة لمانواة

تعااديا أو اتخاال ااادال ا مااراء أن يطلااي عقااد مل ااة ل اامال أقوالااه وعلااى المحكمااة أن تااممر بإبقاااء أو 
 " ا مراء التحفوي  ملغاء

لمحااااار أن   وا(23)والم اااتندااملا تباااين لهااا مااان وااااهر البيانااااا الواااهر مااان الااان  أن للمحكماااة و 
  فعليها أن ت ادر حكماًا بوقاف نوار الم انف ومنا  تداولاه هنام تعد  على الم نف أدبيًا أو مالياً 

  (24)( من قانون المؤلف اليمني24بمقتاى ن  الماد  )
مااار أو ر ااايس المحكماااة التاااي ويماااو  للمتاااارر مااان الحمااا  التحفواااي أن يرفااا  تولااا  أماااا   ا     

لم اااتعما طبقاااًا للمااااد  فاااي الطلاااي ويف اااا فياااه وفاااق مماااراءاا القاااااء ا   علاااى أن ينوااار(29)يتبعهاااا
مااان قاااانون المؤلاااف اليمناااي  (28( مرافعااااا يمناااي  كمااااتقرر هااالا الحاااق أيااااًا المااااد  )244  243)

بقولهاااا: "يماااو  لمااان  ااادر أمااار المحكماااة بااارفه طلباااه  أو لمااان  ااادر اااادال األمااار  الاااتول  أماااا  
ًا مان تااريل  ادور األمار  ويكاون الاتول  وفاق ا ماراءاا المحكمة م در  األمار خاالا عوارين يوما

المعتاد  لرف  الدعوى وتف ا المحكمة في التول  مما بتمييدال أو ملغا ه كلياًا أو م  ياًا  والال  ي اتطي  
  "أو ملغا ه م  تعويه المحمو  عليهبعد  مال أقواا أطراف الن ال أن يقاي بتمكيد األمر 

 المسؤولية المدنية.الفرع الثاني: دعوى    
ي العالقااااة الم ااااؤولية المدنيااااة يمكاااان أن تكااااون م ااااؤولية عقديااااة أو م ااااؤولية تق اااايرية وللاااام بح اااا

قاا  هالا قاة عقدياة باين المؤلاف والناوار و المعتدن  على حقوقه فإلا كاناا العالالمومود  بين المؤلف و 
  فهنااا يمااي أن يقااو  فيهااا بالنواارمااا التااي األت ا  العقااد  كعااد  احتاارا  المااد  و األخياار بااا خالا باااالل

  ( 22)يمكن  للمؤلف رف  دعوى الم ؤولية العقدية 

                                                 
(36)
ح  ووإن ةوو ن  وو ها ليمسووتة مت  ين ملتعمووك  ووب ميضوويعه ،خووت  ي ضووب موموويا ملمسووتعاي   وو لةا  مل وو ها   

ح يمتا تاصك ملص ضوب مون ا ،و  ملييوب   ةوك  ا،ب إلا يي ك ملييتب ض ملمستشة ملمستة مت ة شة ً عن ا ،  معتام
حمالختص صو ت م(2101)ملصويي ح ع و  ملما،و  مامو  سوع،  ييوه ملتةة،وذ  ين ملمسو س   لميضوي . مة وا:،صضب  
ح  626ايوم  2 يسوب ع و  ملسوالم عمو اة ملائملواح اوب مل حلص ضب ملتةة،ذ )مة ئعو ت ملتةة،وذ(ح ملعو   ملن لو  ملصض ل، 

 .29ح  21  ح   ملة ية لي امس ت ملص ةية، ا  مةشيا  ب ماي 
(32)
 يم   ع ه . 022ح   ذةا سة  ةشا  ي ي ع  ح  ين3ح ي0مة ا امتبح ح عياح ملصض ء ملمستعا  ج 
31))
  ةين م،عو   ماو   ليوت يمح يلوم ،او   ملصو ي  ب ياما ملماةم  مال ت مل،  ،صص    لت يم هي ييب إع  ة ملة ا  ب موما 

( مون يو ةين 212ح  ،ايئ تص ،مك  ب    ييت ي   ملم ة ملما  ة لسصييك يهب عشاين ،يم ً ي صو ً ليمو  ة )من موما
ملصوووويي ح ع وووو  ملما،وووو   اموووو  مح اماووووا  ،ضوووو ً 2112( ليعوووو م 21 ووووا  مل،مةووووب ايووووم )ملمام عوووو ت يملتةة،ووووذ ملا

 .31ح  ملي ع  ملن لن م(ح إاامءمت ملتةة،ذ ملا ا ح اصيك ملي ا ماةي   ليمؤلهح 2101)سع، 
33))
 .031ح مااا س  كح   اماا ملةيم ي ح ،يسه  ام  
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أما ملا ل  تكن هنام عالقة عقدية بين المؤلف ومن أرتكي الخطم ففي هالال الحالاة نكاون أماا  دعاوى 
يقو  بت وير م نف للمؤلف وبيعه واالتمار باه   كمن (29)لية التق يرية للمطالبة بالتعويهبالم ؤو 

  وتقاااو  الم اااؤولية ن ملن مااان المؤلاااف  فهناااا يكاااون  مرتكباااا للخطااام ومخالفاااا لقاااانون حاااق المؤلااافدو 
للمحكماة بنااًء المؤلف اليمناي التاي تان  علاى أناه: " ( من قانون حق96المدنية على أ اس الماد  )

على طلي المؤلف أو  احي الحقوق المماور  الحك  علاى مان اعتادى علياه باالتعويه العاادا عان 
  كمااا يمااو  للمحكمااة تحميااا ت اابي بهااا المعتااد  علااى هاالال الحقااوقااارار الماديااة والمعنويااة التااي األ

 " ونفقاا وم اريف الدعوى والمحاما المعتد  أتعاي 
لا تعلر التعويه العيني فال يكون أما  القااي مال الحك  بالتعويه بمقاباو  وفق أحكا  الم اؤولية  اة

كامن يكاون الم انف قاد أليا    (28)ن القاانون المادني اليمناي( ما311 -314نا  المااد  )التق يرية 
  ويادخا فاي تقادير التعاويه ما   يقافاه أو منا  االعتاداء علياه  بحي  ال يمد  نفعاًا الح(26)وأنتور

افية برفاا    وبهاالا قااررا محكمااة تااونس اال اات نتاامعير االعتااداء علااى  اامعته ووااهرتهمكانااة المؤلااف و 
  وهاالا الحكاا  (91)لااف المعتاادى علااى حقوقااه فنااان عااالميكااان المؤ   طالمااا مقاادار التعااويه الم ااتحق

يعاقاي كاا مان خاالف أ  حكا  اخار مان قانون المؤلف اليمني بقولها: "من  (81ن ا عليه الماد  )
 أحكا  هلا القانون بغرامة مالية ال تقا عن خم ين ألف لاير يمني" 

 

 .المطلب الثاني: الحماية الجنائية                  
  يكتااف بااالم اءاا المدنيااة لحمايتهاااالماليااة فااإن القااانون لاا  را ألهميااة حقااوق المؤلااف األدبيااة و نواا   

نمااا أقااار ماا اءاا منا ياااة علااى مااان يعتااد  علاااى حااق المؤلاااف كعامااا ردل و  مااار فعاااا يااادف   (91)واة
حبس   وبين المورل اليمني غراماا مالية وعقوبة ال(92)بالغير ملى االبتعاد عن انتهام حقوق المؤلف

( مان قااانون المؤلاف اليمناي  حياا  99فاي المااد  ) ااد مان ينتهام حقااوق المؤلاف والحقاوق المماااور 
: "دون ا خااالا بميااة عقوبااة أوااد من ااو  عليهااا فااي أ  قااانون اخاار  يعاقااي بغرامااة ال قاااا بمنااه

                                                 
(32)

مو ى ملام ،و  ملص ةية،و  لاوك ملمؤلوهح  ياياو  لة،و  شوه  ة م( 2112/2111) إاس نح  ما  ع و  ملةتو د  امو مة ا 
 .006ح  ةين ملخ  ح تيمس نح ةي،  ملاصيكحا مع    ب  ةا  يص ، مل ةتيام   ب ملص 

 (31)
ة   عو  مي تواح م،وا مشواي  سويمء ةو ن ة شول  عون عمو  مي شو ك عمو   ي خيو  إذم ( عيا  ن: "612)ملمــ  ةتة  

 سوو ب ليغ،ووا ضوواام ،يووئم موون ماتة ووك  تعووي،ض ملغ،ووا عوون ملضوواا ملووذ   صوو  ك يال ،خوو  ذلووح   لعصي وو ت ملمصووااة
 .ليااملم ي ص  ليصيمة،ن ملة  ذة"

39)  )
  اصيك ملمية،  ملةةا،   ب ملتشا،ا ملائملا ح  ياياو  لة،و  شوه  ة ام ،م(2106/2102) حاي،م اماا  ن  ا،س

 .062 -066ملاصيكح ا مع    ب  ةا  يص ، ح    ح ةي،     ب ملص ةين ملخ  ح تيمس نمل ةتيام
21))

م  شوو ا إل،ووك : ملتي،يووبح ح 00/02/0991 ا،خ (  توو26091مة ووا يوواما ماةموو  مالسووتلة ه ملتيةسوو،  ملصوو  ا  ووايم )
 .009ح   مااا س  ك ملخ مسح

(20)
م(ح ملام ،وو  ملاة ل،وو  لاصوويك ملمؤلووهح  اوو  مصوو م السووتةم   مسوو ك 2102/2101عوويم ح ح سووي،م اسوون)اماووا  

 .01ح   ت ملعي، ح ا مع  ملةا د مليية، ملتشا،ع ت ملاة ل،  ملمص اة ح  يسي،نح  ةي،  مل امس
(22)

 .262  ي(ح مصاح  ما ملةتب ملص ةية، ح.اصيك ملمؤله يسيي  ملصا   ح ) م(2101)سع  ح ةم  اماا 
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ن تقااا عاان )خم ااما ة ألااف لاير يمنااي( أو الحاابس مااد  ال تقااا عاان وااهر ح ااي م ااامة الُماار  كااا ماا
 :ي أ  من المخالفاا التاليةارتك
االعتااداء علااى أ  حااق أدبااي أو مااالي للمؤلااف أو  اااحي الحقااوق المماااور  المن ااو  عليهااا   -1

 في القانون 
بي  أو تممير أو عره أو ا اتيراد أو ت ادير أو واا  للتاداوا م انف أو ت اميا  اوتي أو   -2

ابي م ااابق مااان المؤلاااف أو  ااااحي برنااام  ملاعاااي  محماااي طبقاااًا ألحكاااا  هااالا القااانون  دون ملن كتااا
 الحقوق المماور  

 تقدي  بياناا أو معلوماا غير  حيحة أو م ور  بهدف ا يدال   -3
تقليد م نف أو ت ميا  وتي أو برنام  ملاعي منوور في الممهورية أو في الخار   م  العل   -4

 ملى خار  الممهورية  بعما التقليد  وبيعه أو عراه للبي  أو للتداوا أو لإليمار أو ت ديرال
 ( من هلا القانون أو القيا  بتحريف أو توويه تعابير الفلكلور 98  99المادتين )مخالفة أحكا   -9

ة حيا  ولقد أااف المورل اليمني أفعاا أخرى تحا ا   مرا   موابهة لفعا التقليد كعقوبااا تكميليا
الحااابس أو الغراماااة فاااي حالاااة  : "للمحكماااة أن تقااااي بماااااعفة عقوباااة( علاااى أن98قااااا المااااد  )

   وفااي ممياا  ( ماان هاالا القااانون99ا فااي الماااد  )تكاارار ارتكاااي أ  ماان المخالفاااا المن ااو  عليهاااا
ماراءاا التالياة كعقوبااا األحواا يمو  للمحكمة عند  دور حك  با دانة أن تممر باتخال أ  من ا 

 :تكميلية
 م ادر  الن ل محا المخالفة  -1
 اا والمعااداا التي ا تخدما في ارتكااي المخالفة م ادر  األدو  -2
مغااالق دار النواار أو المحااا أو المؤ  ااة أو الوااركة التااي ا ااتخدمها المحكااو  عليااه فااي ارتكاااي  -3

المخالفة لمد  ال ت يد عن  تة أوهر وفي حالة تكرار ارتكاي المخالفة يكون ا غالق ب ور  نها ياة  
 بإتالف الن ل المقلد  وفي ممي  األحواا تقاي المحكمة 

 نور الحك  ال ادر با دانة في مريد  يومية على نفقة المحكو  عليه    -4
 

 : مدة حماية حقوق المؤلفالمطلب الثالث           
اانف ملااى  مان البااديهي أن حقااوق المؤلااف المالياة مؤقتااة تنقاااي بماارور مااد  معيناة وبعاادها يااؤوا الم  

  (93)نوية للمؤلف م ونة باعتبارها حقوق مؤبد الملم العا  م  بقاء الحقوق المع
علااى  (94)د خا ااة تختلااف بح ااي طبيعااة الم اانف  وهنااام اتفاااقولقااد ن ااا التوااريعاا علااى مااد

 حماية الم نف طواا حيا  مؤلفه مهما امتد به العمر  وتمتد ملى ما بعد موته ملى خم ين  انة مماا 

                                                 
(26)
 .013 -011اماعسيي نح ة صا: مااا س  كح    
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عااا  بعااادها ياااؤوا الم ااانف ملاااى الملااام العاااا     ا  أو ورعتاااه ا اااتغالا حقاااوق ماااورعه يكفاااا لخلفاااه العااا
   اتغالا الماالي دون ملن أو مقابااوي بح من حق كا واخ  أن يباوار علاى الم انف حقاوق اال

ف الماليااة وبااين وتعتباار مااد  الخم ااين  اانة مااد  تحقااق التااوا ن العااادا بااين الحفاااو علااى حقااوق المؤلاا
  علاى أن يبادأ ح ااي الخم اين متناولاه تلم الحقوق وأن تكون فاياال تفاد  من  احتياماا الممهور

قاانون  ( مان31باه الموارل اليمناي فاي المااد  )   وهو ما أخال(99)من ال نة التالية لوفا  المؤلف ال نة
 اين ت ر  مد  حماية الحقاوق المالياة للمؤلاف طيلاة حياتاه ولماد  خمالمؤلف والتي ن ا على أنه: "

  (92)لًقا لتوما الوفا  الطبيعية والوفا  الحكميةوقد ماءا  كلمة الوفا  مطعامًا بعد وفاته"  
يار أن   غتعير  عوبة في تحديد مد  الحماياةوالم نفاا التي يكوف المؤلف عن وخ يته فيها ال 

المواتركة التااي يوااترم فااي تمليفهاا ممموعااة ماان المباادعين تحااا مدار  ال اعوبة تكماان فااي الم اانفاا 
الهوياة أو المنواور     ومعلها الم انفاا الممهولاةا مهمعنو  لينورها في النهاية ب وخ  طبيعي أو

  تنوااار ألوا مااار  بعاااد وفاااا  مؤلفيهاااا   والم ااانفاا لتااايبا ااا  م اااتعار  وم ااانفاا بااارام  الحا اااوي
   وللم على النحو التالي: نبين مدد الحماية لتلم الم نفااو 

طيلااااة حيااااا  مااااؤلفي  ( فمعلهااااا المواااارل اليمنااااي32مااااد  حمايااااة الم اااانفاا الموااااتركة بينتهااااا الماااااد  )
وا باه   وهلا المد  تتفق م  ما هاو معماة بعد وفا  أخر من بقي حيًا منه الم نف ولمد  خم ين  ن
  (99)الدوليةفي االتفاقياا ا قليمية و 

( مان قاانون المؤلاف اليمناي  حيا  ن اا 33اد )  ماء بيانها في الممد  حماية الم نفاا المماعية
:" ت ر  مد  حماياة الحقاوق المالياة بالن ابة للم انف الممااعي والم انف ال امعي الب ار  على أن

لا لااا  ينواااار  لماااد  خم اااين  اااانة اعتباااارًا مااان بدايااااة ال ااانة الميالديااااة التالياااة ألوا نوااار  للم اااانف  واة

                                                                                                                            
22))
 .620ةةع نح ةيمه: مااا س  كح   اماع 
(21)

( لسوة  21ايم ) ح يي ةين ملمؤله ملي ة ةب (03م ملم  ة )0992( لسة  63ايم )س ا عيا هذم ملةهج ملص ةين ملتيةسب 
م ملموو  ة 2116لسووة  (21ح يموا ةووب ايووم )(2ح ملموو  ة )م2111( لسووة  62يووم )(ح يملعموو ةب ا29م ملموو  ة)0999

ح يملصو ةين ملمصوا  (02مح ملم  ة )0999( لسة  1مح يملةي،تب ايم )0992لسة  01-92ح يملائملا  ايم )(61)
ب لوم ،او   ( لةةك ،اسب م ة ملام ،  من سة  ي  ة ملمؤله.  ،م  ملص ةين ملمغا 031م ملم  ة )2112(لسة  12ايم )

م ملموو  ة 0993. يملصوو ةين ملسووي مةب لسووة  (21م ملموو  ة )2111لسووة  211توو ا،خ  وو    ماتسوو ب موو ة ملام ،وو  ايووم  
ح ييووو ةين ملمؤلوووه مل اا،ةوووب ايوووم (26م ملمووو  ة)0992( لسوووة  22يوووم )ح ية ووو م اوووك ملمؤلوووه ملسوووعي   ا(06)
ح ييو ةين ملمؤلوه ملصيوا  (22م ملمو  ة )2112( لسة  02ح يملص ةين ملسيا  ايم )(60م ملم  ة )0996لسة (01)

(لسوة  6ح ييو ةين ملمؤلوه ملعاميوب ايوم )(21م ملمو  ة )0931يملي، وب لسوة   ح(21م ملم  ة )0991( لسة  21ايم )
يهذم موخ،ا او   مو ة ملام ،و   خموس يعشوا،ن سوة  عيوا ي و ة ملمؤلوه عيوا  ن ال تصو   وب  ح(21م ملم  ة )0920

 ن ت ا،خ ةشا ملمصةه.ماميعه  عيا خمس،ن سة  م
   (23

ملام ،و  ملص ةية،و  لاوك ملمؤلوه يملاصويك ملماو ياة  وب  و  يو ةين ام ،وو . م(2112)ع و  ملسوالمح سوع،  سوع اماوا 
 .032ح   ملص هاةح  ما ملةهض ح 2112لسة   12مية،  ملةةا،  ايم اصيك مل

22))
ح يمع هو ة مل، وي  شو ن مو مء يملتسوا،  ملصويتب ملت  عو  لام ،  ملمصوةة ت مو  ،و  يملةة،و ( من متة ي،   ان 2ملم  ة )

 (02اة لياصويك ملةةا،و ح ملمو  ة )ح متة ي،  تا، س ملمة م  لتاو ( 2ح0/ 02يمة م  ملع لم،  ليمية،  ملةةا، ح ملم  ة )ل
ه  1 ح ييو ةين تويةس ملةمويذاب لاصويك ملمؤلوه ملمو  ة(0/ 06ا ب لاصيك ملمؤله ملم  ة )يملتشا،ا ملةميذاب ملع
 م.0923د )مةاا( ملص  ا ع م 
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الم انف خااالا خم ااين  اانة ماان تاااريل ا نمااا  تنقااي مااد  الحمايااة بانقااااء خم ااين  اانة اعتبااارًا 
 ية ال نة الميالدية التالية  نما  الم نف" من بدا

( من قانون المؤلف 34  وقد بينتها الماد  )مد  حماية الم نفاا الممهولة أو المنوور  با   م تعار
ت ار  ماد  حماياة الحقاوق المالياة بالن ابة للم انف الال  ينوار دون اليمني  حي  ن ا على أنه: "

د  خم ااين  اانة اعتبااارًا ماان بدايااة ال اانة الميالديااة التاليااة لكاار ا اا  المؤلااف أو نواار با اا  م ااتعار لماا
لا  كوف المؤلف عن وخ يته تكون ماد  الحماياة طبقاًا ألحكاا  المااد  ) ( 31ألوا نور للم نف واة

مااان هااالا القاااانون"  والمالحاااو مااان الااان  أن ماااد  الحماياااة للم ااانفاا الممهولاااة أو المنواااور  با ااا  
  ولاو كواف الياة ألوا نوار للم انفمان ال انة الميالدياة الت م تعار تنتهي بماي خم ين  نة تبدأ

ماد  مان تااريل وفاا  المؤلاف المؤلف عن وخ ته بما ال يدل مماااًل للوام حاوا وخ ايته فتح اي ال
ت ار  مااد  حمايااة الحقااوق الماليااة (: "31لااى الم اانف المااد  العادياة للحمايااة  وفااق الماااد  )عوتطباق 

 مًا بعد وفاته" للمؤلف طيلة حياته ولمد  خم ين عا
  يمعلهااا عمااانين  اانة ( 98)ام  الحا ااوي كانااا معااار خااالف فقهااي  فااالبعهمااد  حمايااة م اانفاا باار 

ف مااد  حمايااة لاا  ياان  فااي قااانون المؤلاا نواار للم اانف غياار أن المواارل اليمناايتباادأ ماان تاااريل أوا 
ياة  الاوارد  فاي   واكتفاى بحماياة م انفاا الفان التطبيقاي واألعمااا الفوتوغرافخا ة لبرام  الحا وي

  وبالتالي يمي أن كور  متفرعة من الم نفاا األدبيةالم نفاا المل( من لاا القانون  و 39الماد  )
( مااان قاااانون 31والمن اااو  عليهاااا فاااي المااااد  ) المقااارر  لحماياااة الم ااانفاا األدبياااةتحماااى بالماااد  

 ا  المؤلف اليمني هي مد  خم ين  نة تبدأ من ال نة الميالدية التالية للوف
لحمايااة   لااللم وبعااد انقااااء المااد  القانونيااة المقاارر  نطاااق يمااارس فيااه وحاادود ينتهااي مليااهلكااا حااق 

  فإن الم نف ياؤوا ملاى الملام العاا  وي ابح مان التارا  الفكار  ا ن ااني الم نفاا األدبية والفنية
وين احي الحااا   للمؤلاف واحتارا  وخ ايته ( 96)المتاق للممي  وريطة عد  الم اس بالحقوق األدبية

  وكاااللم الحاااا بالن ااابة التاااي يتااوفى أ ااحابها وال وار  لهااا   والم اانفاا الممهولااةملااى الم اانفاا 
للم اانفاا التااي تنااا ا أ ااحابها عاان حقااوقه  الماليااة تنااا اًل ال يااار بالاادا نين أو الورعااة الم ااتحقين 

                                                 
21))
؛ 133م( اصويك ملمصوةة ت ملمشوتاة ح اسو ل   ةتويام ح ا معو  ملصو هاة ح 2111كح ح سو مب)ع   ملص  اماا  
؛  .ع و  ملسوالم ح 001م(ح   ا    ب اك ملمؤلهح ملص هاةح  ما ملةهضو  ملعا ،و ح   0913م مينح ع   ملاش، )ي

 .612؛ ةةع نح ةيمهح اك ملمؤلهح    036لاصيك ملمؤلهح مااا س  كح  سع،  سع ح ملام ،  ملص ةية،  
29))

م( "  ن مليميا ملعميب ي  ةشه يهون مالمت،و ئمت ملتوب ،تمتوا  هو  2106،صي : ملشع، بح ،اب ح اس،ن امش  )،ة ،ا 
...ملةصوي  ملتوب توة م  و ن  -يذهوب إلوا ملصوي   -ملاك مو  ب ... ي ةك منيت ع لص ً  م  مالستغال  مومن  ليمصةهح

ملاصوويك مو  ،وو  م،ووا يوو  اة عيووا مالسووتا    لمتيي وو ت ملعصووا  ةضوو له  ملمتةوو مب ةاووي ملمعييم ت،وو . اماووا  انووك 
 عةوويمن:" يووامءة ا ،وو ة  ووب مةهوويم ملاووك مو  ووب  ووب ضوويء ملتياووك ماليتصوو    لصووة ع  ملمؤلووه " مةشوويا مايوو  

 .291 -212ع نح ملع   لنالنينح   ملتيمص ح تص ا عن ة،    مل امس ت ملعي،  ا مع  
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بحيا  ي ااتطي  أ    (81)وهاو مااا يعارف باال ااتعماا الممااني المتعااارف علياه فااي م انفاا الحا ااوي
 وخ  أن ي تفيد من الم نفاا دون حامة لموافقة ورعة المؤلف أو دف  تعويااا مقابا االنتفال 

 خاتمة البحث:
التوااريعاا المقارنااة تنااوا البحاا  مواااول حمايااة حقااوق المؤلااف الفكرياة فااي التوااري  اليمنااي وبعااه 

   وقد خل نا 2112( ل نة 19قانون حماية حق المؤلف والحقوق المماور  رق  ) وءاألخرى  في ا
 والمقترحاا وهي:والتو ياا  من الدرا ة ملى ممموعة من النتا  

 :أواًل: النتائج
 المؤلااااف والحقاااوق الممااااور  اليمنااااي تمحاااور البحااا  حااااوا مااادى مال ماااة قااااانون حماياااة حقاااوق      

  ال اايما ا بااين البواارملااى محاادا  تغييااراا كبياار  فااي طبيعااة العالقااا للتطاوراا التكنولوميااة التااي أدا
ونقلهاا ونواارها  ممااالا ن اال األعمااا الفكريااةومي الها اا التااي تو اعا ماان خاللاه ما  التقاد  التكنولاا

فاي موكالية حقوق المؤلف علاى وابكة االنترناا لبيان  :في وبكة ا نترنا  وقد تطرق المبح  األوا
  محااا الحمايااة فااي القااانون اليمنااي لمطلااي العاااني لبيااان ماهيااة الم اانفاا  وخ  اانا امطلااي أوا

  ولقاد أوااحنا الممااور الياا الحماية القانونية لحقاوق المؤلاف والحقاوق وعرانا في المبح  العاني 
أيًا كان نوعها أو واكلها أو قيمتهاا أو طريقاة  في حماية الم نفااأن قانون المؤلف اليمني قد تو   

  والتااي وردا علااى  اابيا ( ماان لاا القااانون3ي الماااد  )عنهااا أو الغااره ماان تمليفهااا بح ااالتعبياار 
الاال  تاارم المماااا أل  م اانفاا توهاار هااو م االم محمااود ماان المواارل اليمنااي المعاااا ال الح اار و 

ن كانااا هااي األخاارى محميااة مال أن حمايتهااا  م ااتقبال لتتمتاا  بهاالال الحمايااة أمااا الم اانفاا الموااتقة واة
  نف بالحماياة وهاو أن يكاون مبتكاراً رمة الم نف األ لي  كما بينا وروط تمت   الم اليس بنفس د

وان االبتكااار فااي مماااا الملكيااة األدبيااة والفنيااة يكفااي فيااه الطاااب  الوخ ااي الاال  يعااال  بااه المؤلااف 
م نفه أو فكرته الوخ ية  وأن باقي ا مراءاا كا يدال والت ميا ليس ورطا ال ما ملاى أن بعاه 

  كماا أاااف الموارل وارطًا ني  اعتبرته وارطا مكماال للحماياة  القانونية كالقانون المغربي واللبناالنو
 حمايااة للعمااا الوااا ن أو   فااالفتااه للنوااا  العااا  وا داي العامااةمهمااًا لتمتاا  الم اانف وهااو عااد  مخال

  ويمو  لو ار  العقافة وقف تداوا أ  م نف يؤد  ملى الم اس بمحكاا  الواريعة ا  االمية ا باحي
 من قانون المؤلف اليمني ( 81يقاي بخالف للم ح ي الماد  )ما ل  ي در حك  قاا ي باا 

  فمعطااااال الحاااق فاااي هماااا: الحاااق الماااالي والحاااق األدبااايلقاااد اعتااارف الموااارل اليمناااي للمؤلاااف بحقاااين و 
  وينتقاا ملاى ورعتاه بعاد وفاتاه ملاى الخم اين  انة يًا والحقاوق الممااور  ماد  حياتاهنفه مالا تغالا م 

                                                 
  (11)

م(اصيك ملمؤله يملاصويك ملماو ياة  وب ضويء يو ةين 2112ع   ملص  كح ح س مب)يمة ا م مينح ع   ملاش،  ح 
؛ اماوا 212. مصاح  ما ملةهض  ملعا ،و ح  2112لسة   12 ام ،  اصيك ملمية،  ملةةا،  ملمصا   ملا ،  ايم

م ح 2102( لسوة  01اد  اة م ي ةين ملمؤله يملاصيك ملماو ياة مل،مةوب ملا ،و  ايوم )ملشع، بح ،اب ح ح ش ،ض ً 
 .621 -622مااا س  ك ح   
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ن  وي بح بعد للام ملكاا للممهاور وياؤوا خلفه ع  ينقاي هلا الحق بماي مد  معينة حددها القانو 
دا تارد األدبي فهو ال يتقاد  وال ينقاى بمد   وأورد المورل اليمني قيو ملى الملم العا   بخالف الحق 

على اال تغالا المالي للم نفاا والتاي أبااق فيهاا القاانون ا اتخدا  الم انف للغايااا التاي يحتامهاا 
الممتم  وهي محدد  على  بيا الح ر كما بينا في البح  حتى ال تحد  هلال اال تعناءاا أارار 

 بحقوق المؤلف أو مالم الحقوق    
ن اواتركا فاي أما الحقوق المماور  فقد نومها المورل       وأفرد لها ن و  خا ة فاي الحماياة واة

علااى أن ممار ااة هاالال الحقااوق ال يمااي أن تمااس   اليبعااه األحكااا  الخا ااة بحقااوق اال ااتغالا الماا
بحقاااوق المؤلاااف وهااالا ماااا معلناااا نؤكاااد أيااااًا أن التواااري  يعطاااي األولوياااة لحاااق المؤلاااف عااان الحاااق 

ملى أن طبيعة هلال الحقوق تختلف عن طبيعاة المماور في حالة ومود ن ال أو وقول ارر  وتو لنا 
حق المؤلف ألن أ حاي الحقاوق الممااور  ال يتمتعاون بانفس درماة الحقاوق التاي يتمتا  بهاا المؤلاف 
علااى م اانفاته ماعاادا فناااني األداء أمااا حقااوق منتمااي الت ااميالا ال اامعية أو الت ااميالا ال اامعية 

معي الب اااار    فإنهااااا ال تتمتاااا  بااااالحقوق الب اااارية وحقااااوق هي اااااا الباااا  ا لاعااااي ال اااامعي أو ال اااا
 المعنوية للطاب  ال ناعي الل  يغلي على عملها 

  وقاد تمعلااا ة حقاوق المؤلاف والحقاوق الممااور المبحا  العااني و اا ا متعادد  لحماياا ناا فايوتناول    
عاه في ا يدال القانوني للم نفاا كو يلة  عبااا ملكياة حقاوق المؤلاف علاى الم انف الال  يات  ميدا 

وقا ياة لوقاف االعتاداء  ون  كماا قارر الموارل اليمناي و اا اوفقًا  مراءاا ووروط معينة حددها القان
ومنا  ا اتيراد الم انفاا غيار المواروعة الم انفاا المقلاد  ومنا  تاداولها   علاى حاق المؤلاف وحما 

عاا الم انفاا  فعاالً  ووقف بيعها أو أدا ها علنًا  لكن تلم الو ا ا تفقد فعاليتها ملا ماا وقا  االعتاداء
  وبالتااالي فااال يكااون بو اا  أ ااحاي الحقااوق  ااوى اللمااؤ ملااى الحمايااة المدنيااة عاان طريااق المحميااة

المطالبة بالتعويه عما أ ابه  من ارر ماد  وأدبي وفي ممي  األحواا تقاي المحكمة باإتالف 
ن ال الم انفاا    الن ل المقلد  كما ن  المورل اليمني علاى الحماياة ا مرا ياة عان طرياق م اادر 

  ما  الحكا  بتحمياا المعتاد  أتعااي (98ح اي المااد  ) الماواد الم اتخدمة  نتامهااغير المواروعة و 
 ( من هلا القانون 96ونفقاا وم اريف الدعوى والمحاما  بح ي الماد  )

  أن قااانون حمايااة حقااوق المؤلااف والحقااوق المماااور  اليمنااي مهاا  وااارور  وممااا  اابق يتبااين لنااا    
والم نفاا ة ماية ا بدال وتحقيق أهداف التنمية على أ اس من العلو  والمعارف التي توفرها البي لح

  وهو ما يمعا الحامة ما اة لتطاويرال ومرامعتاه لي ابح المورل اليمني الرقمية والتي ل  تحو باهتما 
تلاام الغاياااا    وفااي  اابيا الو ااوا ملااىالتطااوراا االقت ااادية واالمتماعيااةقانونااًا ع ااريًا ي ااتوعي 

نقتاااارق بعااااه التعااااديالا لمعلااااه أكعاااار مواكبااااة للع اااار الاااال  نعاااايت فيااااه وأكعاااار ا ااااتمابة للتطااااوراا 
 التكنولومية الحديعة ومن أهمها ما يلي:
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( في الايمن Interent Service Providers, ISPsتحديد م ؤولية م ود  خدماا ا نترنا ) -1
  وتلاااام الوااااركاا والو ااااطاء باياااا  و اااابم فااااون()م  تااااي من  واو   ويماااان مو معاااا وااااركاا االت اااااا 

  وال بد لهوالء من حماية قانونية  تمكنه  من ت وياد ماا والبيانااي يطرون على ك  ها ا من المعلو 
  والتخفياااف مااان القياااود مااان القياااود ا االت ااااا ال اااري  بوااابكة ا نترناااااألفاااراد والمؤ  ااااا بخااادما

  لمعلوماااا وو ااولها للم ااتخدمين لهاااقليااا ماان تاادفق املااى الت لمفرواااة علاايه  والتااي تااؤد  غالباااً ا
(Free Flow of  Information وفي نفس الوقا منحه    الحياا تمكنه  من المحافواة ) علاى

 (Child Pornographyاألطفاااا للمااواد ا باحيااة)النوااا  العااا  وا داي العامااة  معااا مناا  و ااوا 
تدابير الحماية  وتوميعه  للم اهمة في تطبيقخرى التي توكا م اء  لخآخرين  وغيرها من المواد األ
وتوااديد (  Pirated Worksمعااا االمتنااال عاان نواار األعماااا الفكريااة المقر اانة)لحقااوق المااؤلفين 

ا معفااا ه  ماان عمااا محااالا القر ااان التااي تعمااا علااى نحااو مخااالف للقااانون  وبالمقابااالرقابااة علااى 
عان االعتااداءاا التاي تقاا  علاى حقااوق الماؤلفين ماان خاالا واابكاا االت ااا التااي  الم اؤولية المدنيااة

 :في الحاالا التاليةيمتلكونها 
 ملا ل  يتبين أن م ود خدمة ا نترنا على عل  باالعتداء على حقوق المؤلف *

  *ملا ت  االعتداء لغره غير تمار 
فااي حالااة مقاادا  ماا ود الخدمااة علااى م الااة المحتااوى الاااار تبًعااا لطلااي  اااحي حااق المؤلااف أو ماان *

يقاااو  مقاماااه كما ينبغاااي بوماااه خاااا  تعرياااف مااا ود  خااادماا ا نترناااا أو الو اااطاء بدقاااة وبواااكا 
مواااوعي حتااى يمكاان تحديااد مااا ملا كااان يوااما أ ااحاي المواقاا  التااي ت اامح بمواااركة الفيااديو معااا 

   وغيره  من مقدمي الخدماا األخرى على وبكة ا نترنا أ  ال (YouTubeيوتيوي)
( Safe Harbor Provisionsمااافة بناود ملاى قاانون المؤلاف اليمناي  تتعلاق  باالمالل ا مان) -2
  Notice and Caching)   (Take Down Provisionsاة الاة المخالفااا والتخا ين المؤقاا و 

   ية في البالد  في خلق بي ة تنافوتلم األنومة ت ه
نقتااارق مااااافة ا اااتعناءاا مدياااد  تتنا اااي ماااا  التطاااوراا التكنولومياااة وبواااكا خاااا  مااا  واااابكة -3

 ا نترنا:
ال اماق بإنوااء أعمااا مديااد  باالعتمااد علاى األعمااا القديمااة الموماود  علاى وابكة ا نترنااا دون -أ
  واريطة   الفيديو الوخ ية يقى ملى مقاط  وللم بإاافة المو عتبار للم اعتداًء على حق المؤلفا 

أن يكون اال تعماا ألغاراه غيار تمارياة وفاي واروف وأحاواا ال تت ابي باارر ماالي للمؤلاف ما  
 لكر  احي العما بوكا معقوا يتنا ي م  طبيعة هلال األعماا المنوور  على وبكة ا نترنا 

أعماااا أخاارى ح ااي وتحويرهااا ماان أعماااا ملكترونيااة معينااة ملااى ال ااماق بن اال للعماااا الفكريااة -ي
باال اااتعماا  ف(الحاماااة والاااارور  وهاااو ماااا ي ااامى بإعااااد  منتاااا  األعمااااا ب اااي  أخااارى أو ماااا يعااار 
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مومااود فااي القاار    معااا تحااوير العمااا المو اايقي ال(Transformative Use)التحااويلي للعماااا
  (81)حتي يمكن  ماعه الحًقا (MP3) ( ملى  يغةCD)المدم  أو ال لي 

( بماا ي امح بعاره العماا أو موااهدته Time Shiftingباال اتخدا  الاوقتي للعمااا )ال اماق  - 
فااي وقااا اخاار  بواارط أن تكااون األعماااا الم ااتخدمة غياار من ااوخة فااي األ ااا  وأن ياات  الح ااوا 

  وقاد أو اا مؤ  اة المعلومااا الرقمياة ال تكاون م اتممر  أو معاار  ماعالً  عليهاا ب اور  قانونياة كامن
 للمكتباا

(Information for Libraries, EIFL Electronic)  بامن ت امح قاوانين الادوا النامياة بالن ال
  ملا ما كاناا هالال األعمااا  عاابر  وعرااية  وما ًءا (82)المؤقا للعماا الفكرية في لاكر  الحا وي

ناااا بوااارط تهااادف ملاااى نقاااا األعمااااا مااان خاااالا وااابكة ا نتر و  أ ا اااًيا ال يتمااا أ مااان العملياااة التقنياااة 
  وبمااا ال يخااالف معاهاادتي الويبااو يكااون لهااا أهميااة اقت ااادية م ااتقلة   وأالدامها ب ااور  قانونيااةا ااتخ

 وال ااااتفاد  يبااااو بواااامن األداء والت ااااميا ال وتي  والو ق المؤلاااافبواااامن حاااا  1662والمعقاااودتين  اااانة 
للمكتباااا   وا قااراه الرقمااي بالن اابة (orphan worksاألعماااا اليتيمااة أو التااي ال تحمااا ا ااًما )

(Digital Lending) تاحااة الفر ااة للطااالي والباااحعين لال ااتفاد  ماان ا مكانياااا الها لااة التااي   
 توفرها وبكة ا نترنا 

مدخاا ا تعناءاا مديد  خا ة بالمعاقين وفاقد  الب ر ت مح له  بن ل األعماا الفكرية لغاياا -د
 (Disabled And Visually Impaired People, VIPsالقراء  وتطوير مهاراته   )

ال يحتااو  علااى أ  ا ااتعناءاا المؤلااف والحقااوق المماااور  اليمنااي وُيالحااو أخياارًا أن قااانون حقااوق -ه
بخ اااو  ت ااامح لمهااااا حكومياااة  معاااا الوااارطة ورمااااا األمااان وغيرهاااا مااان المهااااا لاا ال ااالة  

ومي الحااااابس أو بالتحاياااااا علاااااى التااااادابير التكنولومياااااة مااااان دون اعتباااااار للااااام مخالفاااااة قانونياااااة ت ااااات
  والتاي تمي هاا  معاهاد  الويباو (Measures, TPMs (Technological Protectionالغراماة )

   1662بومن حق المؤلف ومعاهد  الويبو بومن األداء والت ميا ال وتي لعا  
 
 

                                                 
(81(Brian Fitzgerald and Rami Olwan, Copyright Law in the United Arab Emirates in the Digital Age, 

European Intellectual105 Property Review (E.I.P.R.) 2010, 32(11), 565-574 (570(. 

(82(See Electronic Info for Libraries (eIFL), Draft Law on Copyright Including Model Exceptions and 

Limitations for Libraries and107 Consumers and their Users, (2014), available at 

<http://www.eifl.net/system/files/resources/201411/eifl_draft_law_2014. pdf>. Last visited Dec. 

3, 2015. 
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 : التوصياتثانيا
ا ااااة حمايااااة خ ناااادعو المواااارل اليمنااااي بتعااااديا قااااانون حااااق المؤلااااف والحقااااوق المماااااور  ليتااااامن-1

   واال تفاد  من تماري الدوا المتقدمة لتحدي  القانون للم نفاا ا لكترونية
ارور  ا تحدا  ن و  مديد  توامه المرا   المعلوماتية  والعما على م ادار قاوانين خا اة  -2

بالنواار االلكترونااي والتوقياا  ا لكترونااي والتواافير كحلااوا تقنيااة لحمايااة حااق المؤلااف ماان االعتااداءاا 
 واالنتهاكاا  وفره عقوباا تتماوى م  التطور العلمي والتكنولومي 

قاماة دوراا تدريبياة لرمااا الوارطة والمماو   تطوير األمها   المكلفاة بالرقاباة-3 ارم لمكافحاة المارا   اة
  وتفعيااا ا مااراءاا المنا يااة المتبعااة لمالحقااة مرتكبااي ماارا   التقليااد باادءا ا لكترونيااة  ومريمااة التقليااد

  ومرامعاااة ا ماااراءاا القااااا ية   األدلاااة حتاااى  ااادور الحكااا  المناااا يمرحلاااة اال اااتدالا وممااامااان 
  بمخطار التقليد على ال حة واألمانوالحدودية لتواكي اتفاقية التربس  وتنوي  أ بول معالمي لتوعية 

  وق المؤلفين اد كا أنوال التقليدا تحدا  ممعياا خا ة بحماية حقو 
تمهياا قااا   ومحاامين  وخباراء عااا المتعلقاة بالملكياة الفكرياة و ت اوية المنا  منواء هي ة تحكي  ل -4

 متخ  ين في هلا المماا 
 قائمة بأهم مراجع البحث ومصادره:

 : المعاجم اللغوية.أوالً 

  11  المملااد1ط  لسااان العاارب   (1661مباان منوااور أبااي الفاااا مماااا الاادين محمااد باان مكاار  )
 بيروا  دار  ادر 

لعالميااة )الويبااو( باللغاااة م ااطلحاا حااق المؤلاااف والحقااوق الموااابهة ال ااادر عااان المنومااة امعماا  
 . 1681  العربية
 القانونية العامة الكتب ثانيًا:

حقاااوق الطبااا  محفوواااة  .إجاااراءات التنفيااار الجبااار   (2119) ال ااالو   عباااد الممياااد أحماااد  اااعيد
    الطبعة العالعةللمؤلف
االخت ا ااااا القااااا ية لقاااااي التنفيااال )منا عااااا    (2119)    عباااد الممياااد احماااد  اااعيدال ااالو 

   الم ا ر مجلة الندوة للدراسات القانونية بح  منوور في  العدد العال . التنفيل(
دار  .الحااق فااي احتاارام الحياااة الخاصااة الحااق فااي الخصوصااية   (1698) ح ااا  الاادين  األهااواني

   القاهر  النهاة العربية
شكاالت    (1686)محمد يف الن ر   ليمان  مرجع القاضي والمتقاضي في القضاء المستعجل وا 

  المكتبة الوطنية  التنفير الوقتية والمستعجلة
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 : الكتب القانونية المتخصصة.ثالثاً 
حقااوق المؤلاف والحقااوق المجاااورة شار  أحكااام  القااانون    (2113الواعيبي  يحاي محمااد ح اين )
  الكتااااااي األوا: حاااااق المؤلاااااف   ااااانعاء  1ط .م8108لسااااانة  05اليمناااااي الجدياااااد رقااااام 
 م داراا و ار  العقافة 

  ا  اكندرية  1  طالحقاوق علاا المصانفات األدبياة والفنياة والعلمياة   (1629)المتيا  أبو الي يد
 منوم  دار المعارف للنور 

مجلااة  ( 99)العادد  .االتماهااا الر ي اية لحمايااة الحقاوق الفكريااة  (1668) المخالفاي  محماد احمااد
  ار مرك  الدرا اا والبحو  اليمني  م د   نعاءدراسات يمنية
  عمااان  دار   م اادار أوا1ط .الحمايااة القانونيااة لحااق المؤلااف . (2114) النوافلااة  يو ااف أحمااد
 العقافة والنور 

الملكيااة الفكريااة فااي القااوانين العربيااة دراسااة لحقااوق المؤلااف    (2118واالقامي  وااحاتة غريااي )
  المديااااد  ال رايطااااة  دار 1ط  جاااااورة ولخصوصااااية باااارامج الحاسااااب اآللاااايوالحقااااوق الم

 المامعة 
التو يا   دياوان ط(  الم ا ر  مبان خلادون للنوار و )د .الحقوق الفكرية  (2113 الح  فرحة  راو  )

 المطبوعاا المامعية     
ن حماياة الملكياة الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف وفقا لقانو   (2119) لمليا  ي اريةعبد ا

  ط(  اال ااكندرية)د  م فااي ضااوء الفقااه والقضاااء8118لساانة  28الفكريااة المصاار  رقاام 
 منوم  المعارف 
لحمايااة القانونيااة لحااق المؤلااف والحقااوق المجاااورة فااي ظاال ا   (2114) عبااد ال ااال    ااعيد  ااعد

 النهاة القاهر   دار   م8118لسنة  28قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 
الطبعااة  .حااق المؤلااف النمااارا المعاصاارة لحااق المؤلااف ووسااائل حمايتااه  (2116كنعااان  نااواف )

 التو ي  األولى  عمان  دار العقافة للنور و 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فاي    (2114) عبد ال ادق  محمد  اميو   مممون  عبد الرويد

م اار  دار   م8118لساانة  28رقاام  ضااوء قااانون حمايااة حقااوق الملكيااة الفكريااة الجديااد
 النهاة العربية 
 رابعًا: الرسائل العلمية:

مااادى الحماياااة القانونياااة لحاااق المؤلاااف  أطروحاااة لنياااا    (2118)   أمماااد عباااد الفتااااق أحمااادمح اااان
 كلية الحقوق  مامعة أبي بكر بلقايد     تلم انوهاد  الدكتوراال في القانون الخا 
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أطروحاااة لنياااا   كياااة الفكرياااة فاااي التواااري  الم ا ااار اياااة حقاااوق الملحم   (2114بااان درياااس  حليماااة )
 كلية الحقوق  مامعة أبي بكر بلقا د   تلم ان  وهاد  الدكتوراال في القانون الخا 

  كليااة ماالكر  لنيااا وااهاد  المام ااتير  علااى حااق الملكيااة الفكريااة االعتااداء   (2113 وانااي  ناديااة )
 الم ا ر العلو  ا دارية  مامعة الحقوق و 

واااكالية نقاااا و  الفكرياااة لاا العالقاااة بالتماااار  الدولياااة اتفاقياااة حقاااوق الملكياااة   (2118)   ليلاااىواايخة اة
(  مالكر  مقدماة لنياا واهاد  المام اتير فاي نامية )درا ة حالة ال ينالتكنولوميا ملى الدوا ال

    با نااةييرالعلااو  االقت ااادية  تخ اا  اقت اااد دولااي  كليااة العلااو  االقت ااادية وعلااو  الت اا
 مامعة الحا   لخار 

تواري  الفنياة فاي البي اة الرقمياة فاي واا الحماياة الملكياة الفكرياة األدبياة و   (2112)  ونية  حقا 
علومااااااا   تخ ااااا : الماد  المام اااااتير  ق ااااا  علااااا  المكتبااااااا  مااااالكر  لنياااااا واااااهالم ا ااااار 
كليااة العلااو  ا ن ااانية    ق اانطينة اة ااتراتيمية البحاا  عاان المعلومااااو  االفترااااية ا لكترونيااة
   مامعة منتور  واالمتماعية

الحماياااة القانونياااة لحقاااوق المؤلاااف علاااى وااابكة ا نترناااا  أطروحاااة لنياااا    (2111  مليكاااه )عطاااو 
 واالت اا  مامعة دالي    الم ا ر  كلية العلو االت اااد  الدكتوراال في علو  ا عال  و وه

درمااة المام ااتير فااي  ماالكر  لنيااا  لحقااوق الملكيااة الفكريااةة الدوليااة الحماياا   (2112) ن اايمة  فتحااي
مامعاااة     تيااا   و والقاااانون فااارل التعااااون الااادولي مقدماااة لكلياااة العلاااو  ال ا اااية واالقت اااادية

  مولود معمر 
 خام ًا: المرام  األمنبية

Australia United States Free Trade Agreement of 2004 that came into effect 

in 2005, available at https://ustr.gov/25 trade-agreements/free-trade-

agreements/australian-fta/final-text 

Brian Fitzgerald et al., Internet and E-commerce Law, Business and Policy, 

(Law book Co.                          26 Thomson Reuters, 2011) 237-241. 

Brian Fitzgerald and Rami Olwan, Copyright Law in the United Arab 

Emirates in the Digital Age, European Intellectual105 Property 

Review (E.I.P.R.) 2010, 32(11), 565-574, (570). 

Canada: The Copyright Modernization Act: Canada’s New Rights and 

Rules, November 20, 2012, available 

at<http://www.mondaq.com/canada/x/206402/Copyright/The+Copyr

ight+Modernization+Act+Canadas+New+Rights+And+Ru. 

Catherine Coniston and Jonathan Galloway, Modern Intellectual Property 

Law (Rutledge, 3rd ed., 2010) at 2. 
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David Bainbridge and Claire Howell, Intellectual Property Management 

(Routledge(, 2014. 

Her Majesty’s Government (HMG), Modernizing Copyright: A Modern, 

Robust and Flexible Framework, Government and19 response to 

consultation on copyright exceptions and clarifying copyright law, 

(December 2012) 
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Jobs: Lisbon Council Policy Brief, Issue 13/2013, available at 

<http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/95-copyright-

reform-for-growth-and-jobs modernizing- the-european-copyright-
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W. Hahn, Government Policy Toward Open Source 130 

Mark J. Davison, the Legal Protection of Databases, Cambridge, 2003. 

New Zealand Government Open Access and Licensing (NZGOAL) 

Framework, available at 109<https://www.ict.govt.nz/guidance-and-

resources/open-government/new-zealand-government-open-access-

and-licensingnzgoal-Framework.>/ 
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to Intellectual Property, Berkman Center for Internet6 and Society, 

Harvard Law School (2001), available at 
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Pamela Samuelson, Copyright Law Needs a Digital-Age Upgrade, SFgate, 

Sep. 26, 2010, available at <http://16 

www.sfgate.com/opinion/article/Copyright-law-needs-a-digital-age-

upgrade-3173257.php.> 

P. BerntHugenholtz, Code as Code, Or the End of Intellectual Property as 
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The UK Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, available at 

<http://www.legislation.gov. uk/uksi/1997/3032/part/III/made،> 

 

The UK Electronic Commerce E.C Directive Regulation Canadian 

Copyright Modernization Act, assented on 29th June 2012, available 

at<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/2012_20.pdf>.. See also Robert 

D. McDonald and Margot E. Patterson، 

 

William W. Fisher III, Promises to Keep: Technology, Law, and the Future 

of Entertainment, Stanford University Press, 2004, chapter 6, at 199. 
 

 خامسًا: المجالت والبحوث والمقاالت والندوات والمداخالت.
المقارن" العادد فاا الفنياة فاي القاانون األردناي و "الحماية المدنية للم ان   (2119) غا  أبو عرابي  
   المامعة األردنية مجلة الشريعة والقانون عمان 23
التوماه  وءمديد  في مفهاو  الحاق األدباي فاي ااقراء     (2113)   يحي محمد ح ين راودالوعيبي

نياباااة   ت ااادر عااان نواااور مملاااة التوا اااااالقت ااااد  ل اااناعة المؤلاااف  العااادد لعالعاااون  م
  الدرا اا العليا مامعة عدن

قواعااد البي ااة الرقميااة باارام  الحا ااوي و  الفكريااة فااي الملكيااة "حمايااة   (2111) العياادوني  وداد أحمااد
لمااااؤتمر ال ااااادس لممعيااااة المكتباااااا البياناااااا نمولمااااا"  مداخلااااة ملقااااا  فااااي مطااااار فعالياااااا ا

التطبيقاااااا  و  والتوااااريعاا ي ااااة والمعلوماااااا ا منااااة: المفاااااهي والمعلوماااااا ال ااااعودية حااااوا الب
 الرياه  أبريا  9و  2المنعقد يومي 
تفاقيااا الملكياة الفكرياة  ماؤتمر المواناي القانونياة واالقت اادية ال   (2114) الكمالي  محمد محماود

الماا ء   uaeu.ac.ae wwwالتمااار  العالميااة   -منومااة التمااار  العالميااة ماان خااالا موقاا 
  األوا
   1662ل ااانة  22قاااراء  فاااي قاااانون حماياااة حاااق المؤلاااف األردناااي رقااا     (1669) خااااطر  ناااور 
  مجلة مؤتة للبحوث والدراسات(  1  العدد)12المملد

الرقميااة فااي حمايااة المواقاا  االلكترونيااة  مداخلااة ملقااا  فااي  أعاار التكنولوميااا   (2113فتحااي)  ن اايمة
التنمية   تحدياامقتاياا العولمة و  بين الفكرية ةحوا: الملكي مطار فعالياا الملتقى الوطني

 أبريا  كلية الحقوق والعلو  ال يا ية  مامعة بماية  26و  28المنعقد  يومي 
لحمايااة حقااوق المؤلااف فااي القااانون الم ا اار "  مداخلااة  ا مااراءاا الوقا يااة"   (2113) وهيبااة  باارا  

مقتاااااياا العولمااااة  بااااين الفكريااااة ةي حااااوا: الملكيااااملقااااا  فااااي مطااااار فعالياااااا الملتقااااى الااااوطن
أبرياااا  كليااة الحقااوق والعلاااو  ال يا ااية  مامعاااة  26و  28التنميااة  المنعقاااد يااومي  تحااديااو 

 منوور على الموق  : بماية
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http://ipac.kacst.edu.sa/edoc/1431/187617_1.pdf 
 :ًأهمًالقوانينًسادسا ً

 م.0102( لسة  01مل،مةب ملا ،  ايم )ي ةين اك ملمؤله يملاصيك ملما ياة  -0

 م2112( لسة  21ي ةين ملمام ع ت يملتةة،ذ ملا ا  مل،مةب ايم ) -2

 م .6112( لسة  12ة،  ملةةا،  ملمصا  ملا ،  ايم )ي ةين ملمي -6

 م.0992( لسة  22/99ي ةين ام ،  اك ملمؤله موا ةب ايم ) -2

( ايوم  2 -2ا سيي  ماللوتاله ملمؤيتو )م ملمع     م0920لسة   (6ي ةين ملمؤله ملعاميب ايم ) -1
 م.2112( لسة  16)

م 0992( لسوة  21ي ةين ام ،و  ملمصوةة ت ملةةا،و  ياصويك ملمؤلوه مالتاو    مإلمو امتب ايوم ) -3
 يتع ،التك.

/ 2/ 01( ملمتعيووك  اصوويك ملمؤلووه يملاصوويك ملماوو ياة ملصوو  ا  ووب 12/211ملصوو ةين ملمغا ووب ايووم ) -2  
 م.2111

 

 


