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 د. رحاب فايز أحمد سيد

 مدرس بقسم المكتبات والوثائق 

جامعة بني سويف –كلية اآلداب   

 

ذ:ادلدمخلص

ضقاسدماظؾقوغوتمسؾكماًطماٌؾوذرماٌدصقسيماألجرممعـمخاللموأحقوغًوماصماٌدذبياألضرواظدورؼوتمومطونمميؽـماظقصقلمظؾؿعؾقعوتمسـمررؼؼماظؽؿى

ماظقؼىماظعوٌقي،مو موذظؽمضؾؾموصقلمذؾؽي ماٌلؿكدعيتؼؿصر مواٌقارد ماٌصودر معـفو،موذبؿقسيمعـماظؽؿىممسيمػذه مغلخمضؾقؾي اٌؽؿؾوتمسؾكمتقاصر

وتؿوحمععظؿمبؾمطؾمػذهماٌصودرمسؾكماظقؼىمسيم االغذلغًممنقمععيصقلمسؾكماٌعؾقعوتمرلتمررؼؼيمااٌرجعقيمعرتػعيمأومعـكػضيماظؿؽؾػي،موظؼدمتغ

موتؿـقعمظؽـمصقلى،مومصقغيماظؽذلوغقيموالمتؼؿصرمسؿؾقيماظـشرمسؾكماظـوذرؼـ ميؽـمظؾؿلؿػقدؼـماألصرادمواٌمدلوتماظـشرمسؾكمذؾؽيماإلغذلغً.

وعـفوماظدورؼوت،مواجملالت،موأوراقماألسؿولمواظصقػ،مواظؽؿى،موصفورسماٌؽؿؾوت،ممعصودرماٌعؾقعوتماٌؿوحيمسؾكمذؾؽيماإلغذلغًمبشؽؾمطؾرل

واٌقدقسوت،موبراءاتماالخذلاعموعقاضعماظشرطوت،مواٌمدلوت،موايؽقعوتموشرلػومعـمعصودرمععؾقعوتم واظؼقاعقس،مواًرائط،مواظؿؼورؼرماظػـقي،

ػذاموميؽـمتقصرلماٌعؾقعوتماٌؿوحيمم.ظقجقومإعؽوغقيماظقصقلمإديمػذهماًدعوتمسـمُبعدضدمييموحدؼـيمؼؿؿمإتوحؿفومسؾكماظقؼى،محقٌمأتوحًماظؿؽـق

 وأحقوغًومعومؼؿؿمإتوحؿفومذبوغًومدونمأيمتؽؾػي.سيماظشؽؾماإلظؽذلوغلمظعدةمعلؿػقدؼـمسيموضًمواحد،م

ل،مواٌدوغوتمواظؿغذؼيماٌرتدةمٌؾكصماٌقضعماظغينمعـؾمعقاضعماظشؾؽوتماالجؿؿوسقي،مواظقؼؽم-طؿومشرلماىقؾماظـوغلمعـماظقؼىمواًدعوتماٌضوصي

ـمخطرمررؼؼيماظؿعوونمبنيماٌلؿػقدؼـمواٌشورطي،موؼؿقحماىقؾماظـوغلمعـماظقؼىمظؾؿلؿػقدؼـمدفقظيمادؿكدامماحملؿقىمواظؿقؽؿمصقف،موؼزؼدمػذامع

اغنيمتؿعؾؼمبوٌؾؽقيماظػؽرؼي،موضدمؼؽقنمػـوكمزؼودةمسيمادؿكداممخرقماظؼوغقنمايوظلماًوصمحبؿوؼيمحؼققماٌمظػني،موريوؼيماظؾقوغوت،موشرلػومعـمضق

قؾماظـوغلمعـممنوذجماظذلخقصماٌكؿؾػيميؿوؼيماألصقلمععمزؼودةمسيمعؿطؾؾوتماٌعوؼرل،موؼرجعمذظؽمظزؼودةمسددماٌلؿػقدؼـماٌؿـوعل.موعـمثؿمؼقاجفماى

 بؼيمعـماظقؼى،مظؽـمععمزؼودةماظشؾؽوتماالجؿؿوسقيمؼزؼدمخطرمخرقماظؾقائحمواظؼقاغني.اظقؼىمغػسماظؼققدماظؼوغقغقيماظيتمطوغًمتقاجففوماإلصدارةماظلو

يتمضدموػـوكمذبؿقسيمطؾرلةمعـماظدرادوتماظعؾؿقيمواٌؼوالتماظيتمهوولمادؿؽشوفمتؼـقوتماىقؾماظـوغلمظؾقؼىمسيمربووظيمظؾقصقلمإديماٌشوطؾماظ

ػـوكمأؼضومسددمعـماٌؼوالتماظيتمترطزمسؾكماظؽقػقيماظيتممتمبفومتـػقذمػذهماظؿؼـقوتمسيماٌؽؿؾوتمؼعذلؼفوماٌلؿػقدمأثـوءمادؿكداعفمشلذهماظؿؼـقي،مو

وأدواتماىقؾموسققبفوموعزاؼوػو،مظذامهوولمػذهماظدراديمإظؼوءماظضقءمسؾكمطوصيماٌشؽالتمواظؼضوؼوماظيتمضدمتقاجفماٌلؿػقدؼـمأثـوءمادؿكداممتؼـقوتم

صقلمإديمحؾقلمشلذهماظؼضوؼو،مععمهؾقؾماٌشؽالتماٌؿعؾؼيمبؿطؾقؼمػذهماألدواتمسيمذبؿؿعماٌؽؿؾوتمواٌعؾقعوت،محقٌماظـوغلمظؾقؼى،مسيمربووظيمظؾق

وؼيمهوولمالبدمعـمادؿكداممػذهماألدواتمحؿكمميؽـمظؾؿؽؿؾوتماٌكؿؾػيموعراطزماٌعؾقعوتمعلوؼرةماظؿطقراتمايدؼـيمواظؾقوقمبرطىماظؿؼدم،موسيماظـف

   ضمايؾقلماٌؼذلحيمظؾؿؽؿؾوتمواظيتمميؽـمإتؾوسفومتػودؼومظؾعضمػذهماٌشؽالت.اظدراديموضعمبع
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معؼدعيماظدراديم1م

ذ:متهودذ0/1

ذبوالتماألدبمواظػـقنممؼلؿـدمإظقفماإلغلونمسيمياظػؽرماظذملحضورةمعـمايضوراتمصفمأيمحفرماظزاوؼيمسيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمدتع

وجدانممدبمسؿقؼماألثرمسيايقوة،موإذامطونماألملذؿكمعـوحمواظعؾقم،موػذاماظػؽرماٌؾؿؽرمواىدؼدمػقماظداصعمإديماظؿؼدممواظؿطقرمسي

مسيماظشعقب،مذلغفمسي مرطقزتفو ماظقادعمػق ماظطقؼؾي،مومذظؽمذلنماظػـقنمذيقعًو،مصننماظعؾؿممبعـوه ماظشعقبمرحؾيمايقوة تزدػر

م.عصؾوحماظعطوءمواظؿـقؼرمواظؿـؿقيموؼؿدصؼمسيموؼـشطماإلبداعمبوألدبمواظعؾؿمواظػـمععًو

دبؿؾػمصؾلػؿفموأػداصفمعـمدوظيمألخرى،موتؿعدىمآثورهمذبردمهؼقؼممصؽرؼًومقوجًوعقضقعمريوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمدموؼعد

ماالضؿصودؼيعـمآظقوتمهؼقؼماظؿـؿقيمعفؿيمدققمععني،مإديمأغفمآظقيممزبؿؾػماجملوالتمسيمايؿوؼيمٌـؿفوتماظػؽرمواإلبداعمسي

ؾمعقضقعمريوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼي،مذبؿقسيمذؿكمذبوالتماألغشطي،موؼؽػمواظؿؽـقظقجقيمواظـؼوصقي،موإحداثمتطقؼرمطؾرلمسي

ظدىمصؽوتماجملؿؿع،موعلؿقىمػذهمايؿوؼيمحيددهمضدرةماىفوتماظؿـػقذؼيمملعـماألررماظؿشرؼعقيمواإلجرائقي،موطذامعلؿقىماظقس

م.ايؽقعقيمواألػؾقيمشرلمايؽقعقي،مسؾكمتػعقؾمتؾؽماألررمواإلجراءات

عـمميسؾكمريوؼيماظػؽرمبؽؾمصقرهموأذؽوظف،معمطدًامسؾكمادؿقعوبفمظؾؿغزىمايضورميروعـمػذاماٌـطؾؼ،مطونمحرصماٌشرعماٌص

معـمتلظؼم مؼؼذلنمبفو ماظلؾؼمسيموازدػورايؿوؼي،موعو مٌؾودئماظؼوغقنماظطؾقعمومنوء،موظؼدمطونمٌصر ملريوؼيمحؼققماٌمظػمرؾؼًو

ؾًمطؾمسـوصرماٌؾؽقيماظػؽرؼيمعـمحؼققمعمظػموسالعوتموضقاسدماظعداظيمعـذمزعـمبعقد،مطؿومأصدرماٌشرعمدؾلؾيمعـماظؼقاغنيمسل

مإديمسومم ماغضؿوم،موععمم>9?6وورؼيموبراءاتماخذلاع،موردقممومنوذجمصـوسقيموأزلوءموورؼي،موػكمضقاغنيمؼرجعمبعضفو

م% ماظؼوغقنمرضؿ ماظعوٌقي،مصدر مٌـظؿيماظؿفورؼي مظلـيم8<عصر م8<?$6 ماظػؽرؼي،مظقػم موظؿزاعوتفوبملبشلنمريوؼيمحؼققماٌؾؽقي

م.اظذلبسماتػوضقيمبودؿاىقاغىماٌؿصؾيمبوظؿفورةمعـمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيماٌعروصيمماتػوقاٌلؿؿدةمعـم

سؾقفو،معـمخاللمماالسؿداءوعقاجفيمصقرموعـمثؿمحؼققماٌمظػمؿؼدعيميؿوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيماٌمطؿومادبذتمبعضماآلظقوت

وجفماظؿعوونمععمأجفزةماظدوظيماٌعـقي،موطذاماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيمذاتماظصؾي،مووضعمتؾودلماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتموتطقؼرمأ

،موطذظؽمإصدارمضوغقنمععدلمؼؿضؿـمايؿوؼيميؼققماٌمظػمواظذيم (TRIPS)=اظذلبسماتػوضقيخططمسؿؾمعرغيمتؿػؼموغصقصم

مم.8008صدرمسومم

التمواظؼضوؼوماظيتمهقلمدونمحصقلماٌمظػمسؾكمطوصيمحؼقضفماٌوظقيمإالمأنمععمزفقرمأجقولماظقؼىماظـالثماغؾـؼًمبعضماٌشؽ

ماظدراديماظؿعرفمسؾكماٌشؽالتماظـوذييمسيمطؾمجقؾمعـماألجقولم واألدبقي،موعـمثؿمدرضيمأسؿوظفموأصؽوره،مودـقوولمسيمػذه

خرى،موطذظؽمضقاغنيمحؼققماٌمظػمسيماظـالثي،مسيمربووظيمظعؿؾمسدةمعؼورغوتمبنيمضقاغنيمحؼققماٌمظػمسيمعصرمواظدولماظعربقيماأل

دولماظعوملموعصرمواظدولماظعربقيموخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمبؼقاغنيمريوؼيمبراعٍمايودؾوتماآلظقيموعومتالػو،مػذامبوإلضوصيمإديمعؼورغيم

 بنيمأجقولماظقؼىماظـالثي.م
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ذ:ؿشكلةذاؾدرادةذ0/2

ماحملؿقىمواظ مادؿكدام مأتوحًماظقؼىمظؾؿلؿػقدؼـمإعؽوغقي مخرقماظؼقاغنيماًوصيمحبؿوؼيمظؼد معـمخطر مػذا مصقف،موؼزؼد ؿقؽؿ

حؼققماٌمظػني،موريوؼيماظؾقوغوت،موشرلػومعـمضقاغنيمتؿعؾؼمبوٌؾؽقيماظػؽرؼي،موضدمؼؽقنمػـوكمزؼودةمسيمادؿكدامممنوذجماظذلخقصم

ـماٌؿـوعل.موعـمثؿمتقاجفماظقؼىماٌكؿؾػيميؿوؼيماألصقل،مععمزؼودةمسيمعؿطؾؾوتماٌعوؼرل،موؼرجعمذظؽمظزؼودةمسددماٌلؿػقدؼ

مواظؼقاغني. ماظؾقائح مخرق مخطر مؼزؼد ماظشؾؽوتماالجؿؿوسقي مزؼودة موعع ماظؼوغقغقي، معـممبعضماظؼققد مطؾرلة موػـوكمذبؿقسي ػذا

مؼعذلؼفوم ماظيتمضد ماٌشوطؾ مإدي مظؾقصقل ماظقؼىمسيمربووظي مادؿؽشوفمتؼـقوتمأجقول مواٌؼوالتماظيتمهوول اظدرادوتماظعؾؿقي

مسؾكمضقاغنيماٌؾؽقيماٌلؿػ مواٌؼوالتماظيتمترطز مطؾرلمعـماظدرادوتماظعؾؿقي مسدد ماظؿؼـقي،موػـوكمأؼضو مادؿكداعفمشلذه مأثـوء قد

اظػؽرؼيموعـمثؿمريوؼيمحؼققماٌمظػمبصػيمسوعيمدونماظؿؿققزمبنيمعشؽالتمايؿوؼيمسيمطؾمجقؾمعـمأجقولماظقؼى،مظذامهوولم

ريوؼيمحؼققماٌمظػمععماظذلطقزمسؾكمعصر،موطذظؽمأجقولماظقؼىماظـالث،موعومضوعًمبفمػذهماظدراديمإظؼوءماظضقءمسؾكمضقاغنيم

اظدولمعـمدـمضقاغنيميؿوؼيمحؼققماٌمظػمسيمطؾمجقؾمعـماألجقولماظـالثيموعومػلماٌقادماظيتمؼؿؿمريوؼؿفومرؾؼومظؽؾمجقؾمسيم

مضؾؾفوموػقمسصرمايودؾوتماآلظقيممربووظيمظؾقصقلمإديموصػمهؾقؾلمذوعؾميؿوؼيمحؼققماٌمظػمسيمسصقرمأجقول اظقؼىموعو

مموععرصيمعدىماظؿطقرماظذيموصؾًمإظقفماظدولماظعربقيمعؼورغيمبوظدولماألجـؾقيمسيمػذاماٌضؿور.

ذ:أفموةذاؾدرادةذوؿربراتهاذ0/3

ؿقجمجفقدمتعقشماجملؿؿعوتمسصرماظؿؽـقظقجقومواإلغذلغًمواظقؼى،موهوولمػذهماجملؿؿعوتمإحداثمغفضيمصؽرؼيمتؽـقظقجقي،مت

مسيمػذهماآلوغيماألخرلةمبدسؿمريوؼيمحؼققم اظؿـؿقيموتضوسػمعـممثورػو،ممبومؼضؿـمدسؿماظؿـؿقيمواظؿؼدم.مطؿومتفؿؿماظدولمأؼضًو

مضوغقنم مإصدار متشرؼعوتمريوؼيمحؼققماٌمظػ،موربووظي موخوصيمريوؼيمحؼققماٌمظػ،موذظؽمعـمخاللمتطقؼر ماظػؽرؼي اٌؾؽقي

ػنيمدوظقًو،ممبومؼؿالءممععماتػوضقيماىقاغىماٌؿصؾيمبوظؿفورةمعـمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيم%اظذلؼؾس$،مواحدمحيؿلمطوصيمحؼققماٌمظ

إبداسوتفممسيبلسظؿمعومميؾؽفماإلغلون،موػقماظعؼؾمغظرامٌومتشؽؾفمػذهمايؼققمعـمأزلكمصقرماٌؾؽقيمسؾكموجفماإلرالقمالتصوشلوم

اغؿفوطوتمحؼققماٌمظػمغظرامٌومتقصرهماظقؼىمعـمخدعوتمإتوحيمألسؿولماٌمظػنيمم،مإالمأغفمؼالحظمازدؼودمععدالتووؾقوتفماظػؽرؼي

ودفقظيماٌشورطوتموشرلػومعـماًدعوتماظيتمتزؼدمعـمخقفماٌمظػنيموطذظؽماظـوذرؼـموضؾؼفؿمحقلمإتوحيموغشرمأسؿوشلؿمسؾكم

مأػؿقيماظدراديموعدلراتفومصقؿومؼؾل:اظقؼى،مظذامتؿؿـؾم

 ؼققماٌمظػمرؾؼومألجقولماظقؼىمسيمزؾمػذاماظؿطقرماشلوئؾمعـماٌعؾقعوت.ايوجيمظدراديمريوؼيمح .1

 ايوجيمظدراديمعدىمتطقرمحؼققماٌمظػمسيماظدولماظعربقيمواألجـؾقي،مودورػؿمسيماالتػوضقوتماظعوٌقي. .2

 ايوجيمظدراديمضضوؼوماٌؾؽقيماظػؽرؼيموحؼققماظـشرموريوؼيماحملؿقىماٌؿوحمسؾكماظقؼى. .3

 تؽـقظقجقوماىقؾماظـوغلمظؾقؼىمواظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبفمحؿكمميؽـماظؿغؾىمسؾقفو.مايوجيمظدراديم .4
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ذ:أفدافذاؾدرادةذ0/4

متعؿؾماظدراديمسؾكمهؼقؼماألػدافماظؿوظقي:ممم

 وبوألخصمريوؼيمحؼققماٌمظػ.تقضقحماٌػوػقؿماألدودقيميؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيم .1

 اٌمظػ.حؼققممذبولمريوؼيمسيرصدماىفقدماظدوظقيماٌؾذوظيم .2

 رصدمجفقدماظدولماٌكؿؾػيمسيمذبولمريوؼيمحؼققماٌمظػمسيمربووظيمٌلوؼرةماظؿؼدم. .3

 تقضقحماٌػوػقؿماألدودقيماٌؿعؾؼيمبلجقولماظقؼى،مععمسؼدمعؼورغيمبقـفؿ. .4

 دراديماٌصـػوتماظرضؿقيماًوصيمبؽؾمجقؾمعـمأجقولماظقؼى. .5

 اظقؼى.مدراديمبعضمعشؽالتماغؿفوكمحؼققماٌمظػنيمسيمسصر .6

 سؼدمعؼورغيمبنيمضقاغنيمحؼققماٌمظػمسيماظدولماظعربقي،موطذظؽمسيماظدولماألجـؾقي. .7

ذ:تداؤالتذاؾدرادةذ0/5

متفدفمػذهماظدراديمإديماإلجوبيمسؾكماظؿلوؤالتماظؿوظقي:م

 عوماٌػوػقؿماٌكؿؾػيماٌؿعؾؼيمحبؿوؼيمحؼققماٌمظػموخوصيمسيمعصر؟ .1

 إلصدارمضقاغنيمريوؼيمحؼققماٌمظػ؟معوماىفقدماٌؾذوظيمسيماظقرـماظعربل .2

 إديمأيمعدىمتطقرتمضقاغنيمريوؼيمحؼققماٌمظػمسيمعصر؟ .3

 عوماٌػوػقؿماألدودقيمألجقولماظقؼىموتطقرػومواالخؿالصوتمصقؿومبقـفؿ؟ .4

 عوماٌصـػوتماظرضؿقيماًوصيمبلجقولمايودىموعـمثؿمأجقولماظقؼىماظـالثي؟ .5

 مسصقرمأجقولماظقؼى؟إديمأيمعدىمميؽـمظؾؿمظػمريوؼيمأسؿوظفمسي .6

 عوماٌعدالتماظيتموصؾًمإظقفوماغؿفوكمحؼققماٌمظػمواظؼرصـيمسيماظدولماظعربقيمواظعومل؟ .7

ذذ:حدودذاؾدرادةذ0/6

ماٌقضقسقي:مم1/5/0 معؼورغيمايدود مسؾكمعصر مأجقولماظقؼى،مععماظذلطقز مسؾكمريوؼيمحؼققماٌمظػمسيمسصقر ماظدرادي ترطز

معومل.بوظدولماظعربقيماألخرىمودولماظ

مم.2111مموحؿكمسومم1441تؿـوولماظدراديمريوؼيمحؼققماٌمظػمعـذمبداؼوتفومسومممايدودماظزعـقي:م1/5/2

متؿـوولماظدراديمضقاغنيمبعضماظدولماظعربقيمواألجـؾقي.مايدودماٌؽوغقي:مم1/5/4

اٌصـػوتماظرضؿقيماظصودرةمسيمطؾمترطزماظدراديمسؾكمريوؼيمحؼققماٌمظػمسيمسصقرمأجقولماظقؼى،مأيممايدودماظـقسقي:م1/5/3

مجقؾمعـمأجقولماظقؼىمععمعصـػوتمجقؾمايودىماآلظل.م

 ترطزماظدراديمسؾكماإلغؿوجماظػؽريمبوظؾغؿنيماظعربقيمواإلنؾقزؼي.ايدودماظؾغقؼي:مم1/5/4

 
 
م
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ذ:جمممعذاؾدرادة،ذواؾعونةذ0/7

ٌمظػمسيماظدولماظعربقيمواألجـؾقي،موعـمثؿممتماخؿقورمحددتماظدراديمذبؿؿعمحبٌمخوصمبوظدولماظصودرةمظؼقاغنيمريوؼيمحؼققما

األردن،ماإلعورات،ماظؾقرؼـ،متقغس،ماىزائر،ماظلعقدؼي،م$مدوظيمسربقيم<6سقـيمسشقائقيمظـؿوذجمعـمػذهماظدول،مصؿؿماخؿقورم%

،ماظػؾؾنيمظيمأجـؾقي$مدو:8،م%اظلقدان،مدقرؼو،ماظعراق،مسؿون،مصؾلطني،مضطر،ماظؽقؼً،مظؾـون،مظقؾقو،معصر،ماٌغرب،ماظقؿـ

،مصرغلو،مأٌوغقو،متشقؾل،مصـؾـدا،ماٌؽلقؽ،ماشلـد،مادذلاظقو،مػـفورؼو،مبرؼطوغقو،ماظلقؼد،مإؼطوظقو،ماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي

 .ظقطلؿؾقرج،ماظـروؼٍ،ماظـؿلو،مإدرائقؾ،ماظدامنرك،مػقظـدا،مإدؾوغقو،مطـدا،ماظدلازؼؾ،متوؼقان،ماظقوبون

ذذ:أدواتهاؿنهجذاؾدرادة،ذوذ0/8

مواظـوغلماٌـفٍم ماظؿورخيقي، ماٌمظػمإديمأصقشلو محؼقق مضقاغنيمريوؼي ماظؿورخيلمظرد ماٌـفٍ ماألول معـوػٍ: مثالثي اتؾعًماظدرادي

مذيعم ماظقصػلمذبرد ماٌـفٍ موؼؿعدى ماظقؼى، مبلجقول ماٌؿعؾؼي ماظؼقاغنيمواٌصـػوتماظرضؿقي متػلرل مسؾك اظؿقؾقؾلمحقٌمؼعؿؿد

ىمريوؼيمحؼققماٌمظػمإديمهؾقؾفومواظربطمواظؿػلرلمشلذهماألدوظقى،مواظـوظٌماٌـفٍماٌؼورنمظؾؿؼورغيمبقوغوتموصػقيمحقلمأدوظق

مبنيمضقاغنيمريوؼيمحؼماٌمظػمسيماظدولماظعربقيمواألجـؾقيمععماظذلطقزمسؾكمعصر.مم

مأدواتمذيعماظؾقوغوتم1/8/1

ؿقيمدقاءمطوغًمضقاسدمبقوغوتمأومدورؼوتمإظؽذلوغقيمأومطؿىماسؿؿدتماظدراديمسؾكمأداةماظؾقٌماظقثوئؼلموعصودرماٌعؾقعوتماظرض

معـم ماظـوغل ماىقؾ معشؽالتموضضوؼو ماظعوٌلمحقل ماظػؽري مأدبقوتماإلغؿوج مادؿؼراء محقٌممت ماإلغذلغً، مسؾكمذؾؽي إظؽذلوغقي

ماظقؼى،مواىقؾماظـوغلمظؾؿؽؿؾوتمظإلجوبيمسـمتلوؤالتماظدراديماٌطروحي.

ذ:لةاؾدراداتذاؾدابقةذوادلنوذ0/9

متمسؿؾمعلحمظؾدرادوتماظيتمتؿـوولمعقضقعمريوؼيمحؼققماٌمظػ،موطذظؽمأجقولماظقؼىماظـالثي،مدقاءمطوغًمدرادوتمأطودميقيم

أيمردوئؾمعوجلؿرلمودطؿقراهمأومدرادوتمحبـقيمسيمذؽؾمعؼوالتمعـشقرةمبدورؼوتمربؽؿي،موذظؽمعـمخاللمضقاسدماظؾقوغوتم

عػؿقحيماٌصدرمواظيتمتؼعمضؿـمدبصصماٌؽؿؾوتمواٌعؾقعوتموطذظؽماظؼوغقن،موبؾغًمسددمماظعوٌقي،موأدظيماظدورؼوتماإلظؽذلوغقي

$م214تؿـوولماٌؾؽقيماظػؽرؼيموحؼققماٌمظػ،موبؾغمسددماٌؼوالتمواظدرادوتماٌلذلجعيم%مأرروحي$م116األرروحوتمأطـرمعـم%

جفمسوم،مواظؾعضمؼرطزمسؾكمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيموعـمعؼوظي،موتؾنيمأنمػذهماظدرادوتمترطزمسؾكمضقاغنيمريوؼيمحؼققماٌمظػمبق

بقـفومحؼققماٌمظػ،مواظؾعضماآلخرمؼرطزمسؾكمضوغقنمدوظيمربددةمأومعؼورغيمبدوظيمأخرى،مطؿومأنمػـوكمبعضماظدرادوتماظيتم

مػذهماظدرادوتمعومؼؾل:وعـمترطزمسؾكمريوؼيمحؼققماٌمظػمبوظـلؾيمظؾؿؽؿؾوتمواٌؿؿـؾمسيماالدؿكدامماظعودلمواٌعوىيماظعودظي.مم
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Seadle, M. (2006) Copyright In The Networked World: Copyright Police. 

Library Hi Tech, 24 (1): pp: 153-159 

تفدفمػذهماظدراديمإديمععرصيمررقمععوىيمإلغؼوذمحؼققماٌمظػ،مسـمررؼؼماخؿؾورماظؼضوؼوماظؼوغقغقيمسيماإلغؼوذمػذامبوإلضوصيمإديم

مظؾقؼققمعؾودراتما مػـوكمبعضماٌـظؿوتماٌوظؽي مأن مإدي موتقصؾًماظدرادي ماظؿلفقالتماألعرؼؽقي. مصـوسي ٌـظؿوتمعـؾماهود

 ادبذتمررقماإلغؼوذ.مم

Seadle, M. (2008) Copyright In The Networked World: The Technology Of 

Enforcement.- Library Hi Tech, 26 (3): pp: 498-504 
ماظدرا ماٌعوصرةمبنيمتفدفمػذه مسؾكماغؿفوكمحؼققماٌمظػ،مواظؿطؾعمٌلوؼرةمدؾوقماظؿؽـقظقجقو ديمإديماخؿؾورمتلثرلماظؿؽـقظقجقو

مصـوسيم ماهود معـؾ مايؼقق ماٌـظؿوتمعوظؽل متعؾؿ ماظدرادي موتؼذلح مواٌشورطي. موأدواتماظـلخ مايؼقق مظؿـػقذ األدواتماظالزعي

مقومبػوسؾقيمأطـرمىفقدػؿماظلقودقي،موضدمؼغرلمذظؽمزبوررماالغؿفوطوتمبقضقح.مممماظؿلفقالتمسيمأعرؼؽقومطقػقيمتطؾقؼماظؿؽـقظقج

Mahesh, G. and Mittal, R. (2009) Digital Content Creation And Copyright 

Issues.- The Electronic Library, 27 (4): pp: 676-683 

ظؾؿؽؿؾوتماظرضؿقيموعـوضشيمضضوؼومحؼققماٌمظػماٌرتؾطيمبلغقاعممتفدفمػذهماظدراديمظؾؿػرضيمبنيممنوذجمإغشوءماحملؿقىماظرضؿل 

ظرضؿل،مععمدراديمحؼققماٌمظػمذاتماظعالضيمسيماشلـد،موظؼدمتقصؾًمػذهماظدراديمإديمأنمحؼققماٌمظػمايوظقيموخوصيماظـؿوج.ا

مـشهماحملؿقىماظرضؿل.مسيماشلـدمتؿقحمتشؽقؾماآلراءمصقؿومؼؿعؾؼمبوحملؿقىماظرضؿلمممومؼعطلمعلوحيمظعدمماألعـمٌ

ودبؿؾػماظدراديمايوظقيمسـماظدرادوتماظلوبؼيمواٌـقؾيمسيمتـووشلوميؿوؼيمحؼققماٌمظػمسيمزؾمأجقولماظقؼىماظـالثيمواٌصـػوتم

ماظرضؿقيماحملػقزيمععمسؼدمعؼورغيمبنيمضقاغنيمريوؼيمحؼققماٌمظػمسيماظدولماظعربقيمعؼورغيممبصر،موطذظؽمبنيماظؼقاغنيماألجـؾقي

مواظعربقيماظصودرةميؿوؼيماٌصـػوتماظرضؿقي.م

ذادللحثذاألول

ذذ:حقوقذادلؤؾف:ذتعرقفها،ذتطورفا،ذتشرقعاتها

م ماظعؼؾ ماظؽوئـوتمػق معـ مشرله مسـ ماإلغلون مميقز معو مأػؿ مسؾكمحلوبماإلبداعمماظذيعـ ماحملوطوة موتـؿشر ماظؿؼؾقد مؼشقع بدوغف

مظقلًمم،واالبؿؽور ماظػؽر ممسيوععمذظؽمصونمضقؿي معـفمسيبؾموجقده ماظػؽرؼيمأزلكمصقرمحؼققمم.االدؿػودة وتشؽؾمحؼققماٌؾؽقي

معـماتصولمعقضقعمػذهمايؼققمبلزلكمعومؿضحاٌؾؽقيمسؾكموجفماإلرالقموؼ ماظلؿق ماظعؼؾممميؾؽفمػذا إبداسوتفممسياإلغلونموػق

ماظػؽرؼي مم. ووؾقوتف مغؿوجف مسؾك ماألبقة مسؾكمصوحؾف ماظػؽرؼي ماٌؾؽقي مأنمحيؿؽرممثمأوماظذػينوؼلؾغمحؼ مظف مصققؼ مغشورف رة

م. ادؿغاللمػذهماظـؿرةمأومذظؽماظـؿوج

ماظؾشرؼيموغفضؿفو،م متمديمإديمتؼدم موريوؼؿفو،مألنماالبؿؽوراتماىدؼدة مبفو ماظػؽرؼيموتعؿؾمسؾكماالرتؼوء ماظدولمبوٌؾؽقي وتفؿؿ

يماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيمهؼقؼماظؿـؿقيماظـؼوصقيموايػوزمسؾقفوموريوؼؿفوماظؼوغقغقيمتشفعمسؾكماالبؿؽورمواإلبداعمأطـر،مطؿومتلفؿمريوؼ

م$iواإلبداسقيمواالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي.%

ذحقوقذادلؤؾفذوادلفافومذادلمعلقةذبهاذ1/1

م،ماظؽؿى،األشوغلم،اظعالعوتماظؿفورؼيماظـؿوذجماظصـوسقي،م،االخذلاسوتعـؾمم إبداسوتغؿوجمصؽرماإلغلونمعـممػلاٌؾؽقيماظػؽرؼيم

 وتـؼلؿماٌؾؽقيماظػؽرؼيمإديمضلؿنيمػؿو:مواألزلوء.م اظرعقز

 واظعالعوتماظؿفورؼيمواظـؿوذجماظصـوسقيمواظؾقوغوتماىغراصقي.ماالخذلاعوتشؿؾمبراءاتم:ماٌؾؽقيماظصـوسقي .1

http://www.ipsudan.gov.sd/industrial_ip.html
http://www.ipsudan.gov.sd/industrial_ip.html
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ماجملوورة  .2 موايؼقق ماٌمظػ م  حؼ ممأؼضووؼعرف مم:واظػـقيماألدبقيبوٌصـػوت ماٌمظػوت اظشعر،ممطوظؽؿى،ماألدبقيوتشؿؾ

مماألصالمماظـقً،ماٌقدقؼك، ماخلممواألسؿولاظلقـؿوئقي قدوئؾمبؾمؼؿطرقمظؾم،وظقسماٌـشقراتماٌطؾقسيمصقلى،م)اٌلرحقي...

 .وحؿكمأغظؿيمودبزؼـموادذلجوعماظؾقوغوتماحملقدؾيمظؿؾػزؼقغل،اظؾٌماإلذاسلموام:عـؾم،خرىاأل

 

م
م$مغظومماٌؾؽقيماظػؽرؼي1ذؽؾمرضؿم%

مأوالمضؾؾماؼيمحؼققماٌمظػموظؿوظل:وعـمثؿمتػـوكمسدةمعػوػقؿموعصطؾقوتمعرتؾطيممبػفقمماٌؾؽقيماظػؽرؼيمو البدمعـمتقضققفو

ودقفمغؿـوولمتؾؽماٌصطؾقوتموشرلػومبوظشرحمماٌمظػ،مايؼ،موعـمتؾؽماٌصطؾقوتمعػفقممايؿوؼي،مػذاماظؾقٌمسياًقضم

م: اظؿوظلواظؿقضقحمسؾكماظـققم

ذؿفهومذاحلماقةذذ1/1/1

ؼصدمبفومتلعنيماٌؼقعوتماظضرورؼيميقوةماإلغلونموػكمواصطالحومُؼم،عـعفمودصعمسـفمأيملءإنمايؿوؼيمظغيمؼؼصدمبفومريكماظش

أعـماظػردممسيوظؼدمطػؾماإلدالممايؿوؼيمظؿؾؽمايؼققمألػؿقؿفوموأثرػومم.عرض،ماٌولاظدؼـ،ماظـػس،ماظعؼؾ،ماظم:اظضروراتماًؿس

م.موذظؽمبنضرارهمايدودمٌكوظػيمتؾؽمايؼققماحملؿقي

سؾكمػذامماظؿعديعػفقممايؿوؼيمصقؼصدمبفمدوعومعظؾيماظؼوغقنمظػعؾمععنيمأوميؼمربددمحبقٌمؼرتىمسؾكممسياٌؿعورفمسؾقفممإن

حوالتماٌكوظػوتماظؾلقطيممسيأؼومعومطوغًمضقؿيمػذاماىزاءمصقؿكمماظؿعدياظػعؾمسؼقبيمأومجزاءمغؿقفيمظذظؽممايؼمأوموووزمػذا

المدبرجمأؼضومسـمطقغفومجرمييمعممثيمضوغقغومغظرامًضقعماظػعؾمأوممصفلبلقطممعوديؼذلتىمسؾقفومشراعيمعوظقيمأومجزاءممواظيت

م.ايؼميؿوؼيماظؼوغقن

أعؽـمبفومماظيتايؿوؼيمبعدماخذلاعماٌطؾعيممإديعـؾمحؼماٌمظػموظؽـمزفرموجفمايوجيمميمهؿكمحؼًووملمتؽـماظؼقاغنيماظؼدمي

رحبومعودؼومطؾرلا،موظؽـماظؼوغقنمتركمميرؾعماآلالفمعـماظـلخمظؾؿصـػماظقاحد،مممومجعؾماٌمظػمؼرجقمعـموراءمسؿؾفماظػؽر

صرغلوممسيسفدماٌؾؽقيممسيقدهماظػؽرؼيمتؿـوػؾفوماظـوس،مسؾكمأنماٌمظػماٌمظػمدونمريوؼيمأحؼوبومرقؼؾي،مصؽوغًماظـؿورماٌودؼيمىف

طونمؼصدرمبفمغلخمماظذيماٌؾؽلرؾعمطؿوبفمصؽوغًمريوؼؿفمتلتكمسـمررؼؼمػذاماظذلخقصممسيمإذنضؾؾماظـقرةمطونمحيصؾمسؾكم

م$ii.%عصـػيمأومخيؿؿؿفو

ذؿفهومذاحلقذ1/1/2

مظإلغلو ماًؿس ماظضرورؼوت محػظ ماصطالحو مبويؼ مؼؼصد مواظـلؾموػل:ن ماٌول مو ماظعؼؾ مو ماظـػس مو  اظدؼـ

م$iii%.مسؾقفوماالسؿداءؼموضدمأضرماإلدالممحؼماٌؾؽقيمظألصرادموعـعمئأعومظغيمصويؼمػقمغؼقضماظؾورؾموذيعفمحؼققموحؼو

http://www.ipsudan.gov.sd/copyright/copyrghit_ar.html
http://www.ipsudan.gov.sd/copyright/copyrghit_ar.html
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المتصؾحمماٌصؾقيموبوظؿوظلالمتصؾحمحؼومإالمإذامغظؿفوماظؼوغقنمملءأعومعـمغوحقيماظؼقاغنيماظقضعقيمصننماٌصؾقيمظشكصمسؾكمذ

والمزالمعـماٌفؿؿنيمدوعومبقضعماظـظؿمماٌصريوظؼدمطونماظؿشرؼعم،ماظؿشرؼعوتماظقضعقيماٌكؿؾػيمسيحؼومإالمبـصمصرؼحمسؾقفوم

مماظيتاظؼوغقغقيم ماظؼوغقنمرضؿ موتضعماظؼقاسدموترتىمايؼققمظألذكوصموالدقؿو م2112ظلـيمم82تـظؿ مبشلنمم اظصودرمعمخرا

م ماظػؽرؼي ماٌؾؽقي محؼقق ممواظذيريوؼي مرضؿ ماظؼوغقن مآخرػو معـ مطون مايؼقق مظؿؾؽ معـظؿي مضقاغني مظعدة متوظقو ظلـيمم354طون

وشرلػومعـم بشلنماظرضوبيمسؾكماٌصـػوتماظػـقيمم1955ظلـيمم431بشلنمريوؼيمحؼماٌمظػموطذظؽماظؼوغقنمرضؿممم1954

سددمطؾرلمعـمتؾؽماظؼقاغنيممبنظغوءضومممواظذيملايوظطوغًمعراحؾمتدرجيقيمإلصدارمضوغقنمريوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمماظيتاظؼقاغنيم

م$iv.%دؾؼؿفموضوممبويؾقلمبدالمعـفوماظيت

:مطقؼماٌمظػمسيماٌصـػوتماظعؾؿقيمذػـقًومػلمدؾطيمظشكصمسؾكمذلءمشرلمعودي،مدقاءمأطونمغؿوجًومويؼققماٌعـقؼيوُؼؼصدمب

ووريمؼؼقممبفماظؿوجرمىؾىماظعؿالءمطؿومسيماالدؿماظؿفوريمأمممثرةمظـشوطمم،اءةماخذلاعمسيماٌكذلسوتماظصـوسقيرأممبم،واألدبقي

م :رؾؼمسؾكمايؼققماٌعـقؼيمسدةمعلؿقوتمتدلمسؾكمعدظقلمواحد،موعـمتؾؽماٌلؿقوتُأ،مطؿومواظعالعيماظؿفورؼي

م.اٌؾؽقيماألدبقيمواظػـقيمواظصـوسقي،موػذهماظؿلؿقيمبوسؿؾورمأنمحؼماظشكصمسؾكمغؿوجفماظذػينمحؼمعؾؽقي .1

م .اظذػـقي:موػذهماظؿلؿقيمبوسؿؾورمأنمذيقعمصقرمايؼققماٌعـقؼيمعـمغؿوجماظذػـايؼققم .2

م .ايؼققماظيتمتردمسؾكمأعقالمشرلمعودؼي،موػذهماظؿلؿقيمبوسؿؾورممتققزمايؼققماٌعـقؼيمسـمايؼققماظعقـقيموايؼققماظشكصقي .3

م .ػـماظذيمجيذبماظعؿالءايؼققماٌؿعؾؼيمبوظعؿالء:موػذهماظؿلؿقيمبوسؿؾورمووري،موػقمغؿوجماظذ .4

 .حؼققماالبؿؽور،موػذهماظؿلؿقيمبوسؿؾورمسلقلمػذهماظؿلؿقيمظؽؾمأغقاعماالبؿؽورماألدبقيمواظؿفورؼيمواظصـوسقيموسبقمذظؽ .5

ذؿفهومذاؾمأؾوفذوحقذادلؤؾفذ1/1/3

ؿعمبنيماٌعؾقعوتمسؾكموجفماظؿلظقػمظغيمػقمذيعماألذقوءماٌؿـودؾي،موؼطؾؼمسؾكمطؿوبيماظؾقٌمأوماظؽؿوبمتلظقػًو،مألنماظؽوتىمجي

المخيرجمسـماٌعـكماظؾغقي،موؼـدرجمهًمادؿماظؿلظقػ:ماخذلاعمععدوم،موذيعمعػذلق،موتؽؿقؾم،مواظؿلظقػماصطالحوماظؿـودى

مايؼققم معـ ماظؿلظقػمصقرة موحؼ موتؾقنيمخطل، موتعقنيمعؾفؿ، موترتقىمزبؿؾط، موتفذؼىمعطقل، مذبؿؾ، موتػصقؾ غوضص،

م:ؾكمحؼنياٌعـقؼي،مصوٌمظػمحيصؾمس

ماألعد مرول معفؿو مشرله مإدي ماىفد مذظؽ مؼـلى مصال ماٌمظػ مبشكصقي مأبدؼًو مارتؾورًو مؼرتؾط موػق مأدبل:  .حؼ

 .حؼمعوظل:موػقمعؼوبؾمغشرماظؽؿوبمظؾؿمظػموظقرثؿفمعـمبعدهمٌدةمععقـيمطكؿلنيمدـيمعـموصوةماٌمظػ

 

ذمحاقةذحقوقذادلؤؾفذ1/1/4

م

مقماجملوورة$متؼلقؿوتمحؼماٌمظػموايؼق2ذؽؾمرضؿم%



 
 

 40 2102يوليو  – العدد األول –المجلة العربية للدراسات المعلوماتية  

ماٌمظػ محؼقق مإبداسوتفؿمتؿـوول مسي ماظػؽرؼي ماإلبداسوت مأصقوب ماٌصـػوتم،حؼقق مععظؿ مواظؾقحوتمم:عـؾم،وتؽقن اظؽؿى

وظؽـمؼقجدمبعضفومدونمأنمؼؽقنمذبلدامسيمصقرةمعودؼي،مصعؾكمم،واظردقعوتمعقجقدةمسـدعومؼؿؿمولقدػومسيماظشؽؾماٌوديمصؼط

أومضؾؾمأنمتؽؿى،مسيمغقتيمعقدقؼقيمأومسيمصقرةم وئدمعـماٌصـػوتمحؿكمظقمملمتؽـمعؽؿقبياٌقدقؼكمأوماظؼصمددؾقؾماٌـولمتع

م.طؾؿوت

تؾؽمايؼققمبوخؿصورم"ايؼققممإديوسودةمعومؼشورم،مػـوكمحؼققم"ذاتمصؾي"م"أومذبوورة"ميؼققماٌمظػم:احلقوقذاجملارة

مم:وػلم،وبشؽؾمسوممػـوكمثالثيمأغقاعمعـمايؼققماجملوورةم، "اجملوورة

م.حؼققماظػـوغنيماٌمدؼنيمظعروضفؿ .1

مم.حؼققمعـؿفلماظؿلفقالتماظصقتقيمضؿـمتؾؽماظؿلفقالت .2

محؼققمػقؽوتماظؾٌماإلذاسلمسيمبراعٍماظرادؼقمواظؿؾػزؼقنماًوصيمبفو.م .3

معـمخاللمايؼقق مإديماىؿفقر مأسؿوشلؿ موسؾكمغشر ماٌؾؿؽرؼـمسؾكمغؼؾمردوظؿفؿ ماظذؼـمؼلوسدون محؼققمػمالء موتؿقؼؼمريوؼي

مواجملوورة مػذا ماظؿعؾرلم. مررؼؼي مطونمذؽؾمأو مواظػـقنمأؼو ماإلبداسوتمسيمذبوالتماألدبمواظعؾقم تشؿؾمريوؼيمحؼماٌمظػمطوصي

وظؽـ،محؿكمحيصؾمسؿؾمعومسؾكمريوؼيمحؼماٌمظػمجيىمأنمؼؽقنمغؿقفيمإبداعمأصؾل.موالمؼـؾغلمأنمتؽقنماألصؽورماظيتممسـفو.

عـماٌفؿمأنمؼؽقنمذؽؾماظؿعؾرلمسـفومدقاءمأطوغًمأدبقيمأومصـقيمأومغؿقفيمإبداعمأصؾلمؼؿضؿـفوماظعؿؾمأصؾقيمبوظضرورةموظؽـم

حقٌمدقلؿؿرمتقصرلمايؿوؼيمظفمدقاءماسؿدلمسؿالمأدبقومأومعقدقؼقومجقدامم–ظؾؿمظػموأخرلامصونمايؿوؼيمعلؿؼؾيمسـمجقدةماظعؿؾم

صدماظعؿؾ،محقٌمأنماظغرضماٌلؿكدممألجؾماظعؿؾمظقسموحؿكمبوظـلؾيمظؾفدفماظذيمعـمأجؾفمؼؼم-مأومدقؽو،مرؾؼومظؾذوقماظعوم

م:وتقصرمطوصيمضقاغنيمحؼققماٌمظػماظقرـقيمسؿؾقومايؿوؼيمظألغقاعماظؿوظقيمعـماألسؿول.مظفمسالضيمحبؿوؼؿف

ماألسؿولماألدبقي:ماظرواؼوتمواظؼصصماظؼصرلةمواظؼصوئدمواألسؿولماظدراعقيموأيمطؿوبوتمأخرى .1

 .طقرسمأومأزبرامأومعلرحقوتمعقدقؼقيمأومأوبرؼًمأداءغًمجودةمأممعلؾقي،مأشوغلمأوماألسؿولماٌقدقؼقي:مدقاءمأطو .2

م.األسؿولماٌعؿورؼي،ماألسؿولماظػـقي:ماظردقعوت،ماظؾقحوت،ماظـؼقش،ماظطؾوسيمايفرؼي،ماظـقً .3

م.اًرائطمواظردقعوتماظػـقي .4

م.األسؿولماظؿصقؼرؼي .5

  ".األصالمم"اٌصـػوتماظلقـؿوئقي .6

 $v.%براعٍماظؽؿؾققتر .7

ذتطورذمحاقةذحقوقذادلؤؾفذ1/2

مسوموصكمم،سلولمإؼطوظقومإديمسصرماظـفضيمسيغظومماٌؾؽقيماظػؽرؼيممؼعقدمبداؼيو،مإنمعػفقمماٌؾؽقيماظػؽرؼيمظقسمعػفقعومجدؼدا

أعومغظوممحؼماٌمظػمصرلجعممظؾؿكذلع،مادؿؽـورياظؾـدضقيمؼـظؿمريوؼيماالخذلاسوتموغصمسؾكمعـحمحؼممممصدرمضوغقنمسي1474

وضدمزفرتمايوجيمإديمم،م1441ملمسومحقاظمجقتـدلجمزقػوغجاظطوبعيمسؾكمؼدممواآلظيايروفماٌطؾعقيمواٌـػصؾيمماخذلاعمإدي

حقٌمأبرعًمسدةماتػوضقوتمثـوئقيمتؼررماالسذلافماٌؿؾودلمم،تقصرلمايؿوؼيماظدوظقيمظؾؿؾؽقيماظػؽرؼيمعـمعـؿصػماظؼرنماظؿودعمسشر

سـدعوماعؿـعممم1873وظؽـمأصؾقًمايوجيمواضقيمشلذهمايؿوؼيمسوممم،اٌؾؽقيماظػؽرؼيمظؽؾمدوظيمررفمسيماالتػوقمحبؼقق

م،موذظؽمخشقيمدرضيمأصؽورػؿموادؿغالشلو.مبػقـواٌكذلسقنمسـمسرضماخذلاسوتفؿمسيماٌعرضماظدوظلماٌعؼقدم
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مظػنيمصؼدمطونمؼرعلمإديمأنمعـحمم$مػقمأذفرموأولماظؼقاغنيماظقرـقيماظصودرةميؿوؼيمحؼققما1719ٌوؼعدمضوغقنم%مآنم$مظلـيم%

اٌمظػنيمحؼمإسودةمعـحمحؼماظـشرمظـوذرؼـمآخرؼـمبعدمعرورمصذلةمععقـيمعـماظزعـمبعدمأنمطوغًمحؼققماظـشرمربصقرةمومبقجىم

حؼماعؿقوزمظشرطيمانؾذلامظؾؼررودقيمسؾؿًومبلنمذرطمتلفقؾماظؽؿوبمسيمدفؾمسوممػقمأحدمذروطمإضوعيماظدسوويمسيمحولمرؾىم

ماظؼوغقنمإديمتشفقعماٌـوصليمسيمذبولماظـشرمسـمررؼؼمإسطوءماٌمظػمvi%ؼضمسـماإلخاللمحبؼققماٌمظػ.اظؿعق $موضدمأدىمػذا

مسيم مانؾذلا مغػسماًطقاتماظيتمحزتفو موبدأتمبعدمذظؽماظعدؼدمعـمدولمأوروبومحبذو حرؼيمعـحمحؼماظـشرمألطـرمعـمغوذر.

معـمايؿوؼيموإنمملمؼؽـمبوٌلؿقىماٌطؾقبمريوؼيمحؼققماٌمظػني،موصدرتمبوظؿوظلمضقاغنيمور مأدودقًو ـقيمربؾقيموصرتمجزءًا

وتطقرتمسؾكمأثرمذظؽمايؿوؼيماظدوظقيمسيمعـؿصػماظؼرنماظؿودعمسشرمسؾكمذؽؾماتػوضقوتمثـوئقي،مواظيتمغصًمسؾكماالسذلافم

مضقاسدمطوصقيميؿوؼيمحؼققماٌمظػنيموطوغًماٌؿؾودلمبويؼقق،موبوظرشؿمعـمأػؿقيمتؾؽماالتػوضقوتمإالمأغفومملمتؽـمذوعؾيمسيمتقصرل

م$مviiأؼضًومتػؿؼرمإديماظؼقاسدماٌقجقدةماظيتمهؽؿمأطدلمسددمعـماظدول.%

مظو ماظؿشرؼع مسـك مماظدوظلؼد مصؿقاظًماالتػوضقوتماظدوظقي ماظػؽرؼي ماٌؾؽقي مريوؼي مبورؼسممسيبؿـظقؿ ماتػوضقي معـ مبداؼي ماٌضؿور ػذا

أدتمايوجيمإديمإجيودمغظوممعقحدمظؾؼقاسدماظيتمتطؾؼميؿوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمصقؿومطؿوم،مم1883يؿوؼيماٌؾؽقيماظصـوسقيمسومم

االتػوضقوتماظدوظقيماٌؿعددةماألررافممأضدمواظيتمتعدممم1886ؼؿعؾؼمحبؼماٌمظػمإديمسؼدماتػوضقيمبرنميؿوؼيمحؼماٌمظػمسومم

وػذهمم،اإلعؽون،معقطقظيمالهودمدوظلمعؽقنمعـماظدولماألررافماٌعؼقدةمبؼصدمريوؼيمحؼققماٌمظػمبطرؼؼيمصعوظيموعؿؿوثؾيمضدر

ماظؿصدؼؼ ماالظؿقوقمأم مبلداة ماغضؿوعفو مأطون ماظدولمدقاء مظعضقؼي معػؿقحي متعدؼالتمسيماظلـقاتم،ماالتػوضقي مسدة مجرتمسؾقف ثؿ

ايؿوؼي،مصفوءمسيماٌودةمم،موٌومصدرماإلسالنماظعوٌلميؼققماإلغلونمسلؾمتؾؽم1967اظؿوظقيمطونمآخرػومسيم%بروطلؾ$مدـيم

مواظػين"%27 مواألدبل ماظعؾؿل مإغؿوجف مسؾك ماٌذلتؾي مواٌودؼي ماٌصوحلماألدبقي مسيمريوؼي مايؼ مصرد مظؽؾ م"إن وغظؿًمػقؽيمم.$:

،مم،موأصدرتمطـرلمعـماظدولمأغظؿيموضقاغنيمخوصيمحبؿوؼيمحؼققماٌمظػ26/9/1952اظققغلؽقمسؼدماتػوقمسيمجـقػمسيم

ماظشؿوظقي$مواالتػوضقوتموعـمذظؽمأؼضومتقجقف وتماالهودماألوروبل،مواالتػوضقوتماظــوئقيم%عـؾمذظؽماتػوقماظؿؾودلمايرمألعرؼؽو

اٌؿعددةماألررافم%عـولمذظؽ،ماتػوقمبرنمأوماتػوقمريوؼيمأوجفماٌؾؽقيماظػؽرؼيماٌؿعؾؼيمبوظؿفورةماظدوظقيماٌعؼقدمحدؼٌمسيمإرورم

مبـمعػووضوتمدورةمأورجقايماٌـعؼدةمسيمزؾ  اتػوضقيماىوتماظلوبؼيمواٌـشؽيمظؾؿـظؿيماظعوٌقيمظؾؿفورةماظدوظقيماٌعروصيماخؿصورًا

(TRIPS) م.%1994سوممviii$م

وتفدفماٌـظؿيماظعوٌقيمظؾؿؾؽقيماظػؽرؼيماظقؼؾقمإديمتؼدؼؿماٌلوسدةمعـمأجؾمضؿونمريوؼيمحؼققماٌؾدسنيموأصقوبماٌؾؽقيماظػؽرؼيم

رىمسيمػذاماظدورماسذلاصًومبوٌؾدسنيمواٌكذلسنيموعؽوصلةمشلؿمسؾكمإبداسوتفؿ.مطؿومتعؿدلمػذهمايؿوؼيمسيمذيقعمأسبوءماظعومل.مومػلمت

معـمأجؾمتؾودلمعـؿفوتم معلؿؼرًا معـوخًو مبؿقصرلػو ماألعوم ماظدوظقيمسبق ماظؿفورة موؼدصعمبعفؾي مؼشفعمسؾكماإلبداعمواظؿؿقز حوصزًا

م ماظػؽرؼي. م اٌؾؽقي مسي ماألسضوء ماظدول مسدد م وؼؾؾغ مم181اظقؼؾق معـ مأيمأطـر م91دوظي موسيمدـي ماظعومل. مدول معـ م#2111

مظؾؿـظؿيمؼقممدخقلماتػوضقيماظقؼؾقمحقزماظؿـػقذم مظؾؿؾؽقيماظػؽرؼيمتشفقعًومم26اخؿورتماظدولماألسضوء مسوٌقًو أبرؼؾمظقصؾحمؼقعًو

م$ix%.عـفومظصغورماٌؾدسنيموإميوغًومعـفومبلػؿقيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيمايقوةماظققعقي

أومسدلمايدودم – صقدراظقيمطوغًمأومشرلمصقدراظقيم–وضدمتزاؼدتمايوجيمإديماظؿقدعمسيمريوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمدقاءمداخؾماظدوظيم

اظدوظقيمصظفرتمايوجيمظؿقصرلمايؿوؼيماظدوظقيمحؿكمؼؿؿؿعمصوحىمايؼمصقفومحبؼفمسدلمحدودمدوظؿف،موداخؾماظـطوقماإلضؾقؿلم

ٌـؿفلمتؾؽماألسؿول،موذظؽمغؿقفيمتزاؼدماظعالضوتماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظؿفورؼيمواغؿشورماظػؽرممتقصرلػومكظؾدولماٌؿػؼيمسؾ

ماظلقودقي مبعقـفو،مم،سدلمايدود موالمدوظي مبعقـف مظػرد موالمعؾؽو ماإلغلوغلمظقسمعؼصقرا مصوظػؽر تؾؽماإلبداسوتمواٌظوػرمصؿلوػؿ

نمسـوصرماٌؾؽقيمألوذظؽمم،وتؼدعفمدقاءمعـماظـوحقيماالضؿصودؼيمأوماالجؿؿوسقيمظؾؿؾؽقيماظػؽرؼيمسيمهؼقؼماٌصؾقيماظعوعيمظإلغلون
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اظصعقدماظدوظلموسدلممكاظػؽرؼيمترتؾطمسيمسالضيموثقؼيموعؿؾودظيمبوظؿؼدممسيمسالضوتماإلغلونماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظؿفورؼيمسؾ

عـماظؼرنماظعشرؼـمبصقرةمدرؼعيمملمؼلؾؼمشلومعـقؾمعـممايدودماظلقودقيمظؾدول،موػقماألعرمايوصؾمواظظوػرمسيماظـصػماظـوغل

مجوغى ماظلرؼعمعـ ماظؿؽـقظقجل ماظؿطقر موذظؽمعع مم،ضؾؾ مجوغىمأخر. معـ مودرسؿفو ماٌعؾقعوتمواالتصول مودوئؾ تؿقضػموتقاصر

ؾودظيمؼمثرمطؾمهؼؼمودوئؾمػذاماالتصولمسيمتؾؽماجملوالتماٌكؿؾػيموتؿػوسؾمطؾمعـفومسيمسالضوتموثقؼيمعؿمكسالضوتماإلغلونمسؾ

م ماظعؼؾماظؾشريمبطؾقعؿفو موظعؾممثور مسيماآلخر. ماٌؽونمترصضماظؿؼقدعـفو مم،حبدود معؾؽو دونممألعيصـؿوجماظعؼؾماظؾشريمالمؼعد

م.أخري،مبؾمػقمتراثماإلغلوغقيماٌشذلكمتلخذمعـفمطوصيماظشعقب

مأعرؼـمؼؿطؾى ماظػؽم:ػؿوم،اظؿؼدم ماٌؾؽقي مصنن مظذظؽ ماٌعؾقعوت، موتؾودل مأداتفاإلبداع ماظؿطقرمم،رؼي مبني معؿؾودظي مسالضي صفـوك

دقاءمم–وبنيمتطقرمودوئؾماٌعؾقعوتمواظعالعوتماٌؿقزةمم،اظؿؽـقظقجلموبراءاتماالخذلاعمواظؿصؿقؿوتمواظردقمماظصـوسقيمعـمغوحقي

ؿفمودورهمسيمايقوةمطؿومأنماإلغؿوجماظػؽريموتطقرمأػؿقم،أطوغًمسالعوتموورؼيمأممودوئؾمغشرموتداولماظؾضوئعمواًدعوتمواظلؾع

 – والدقؿومسيماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظعشرؼـم–وضدمأصؾقًماٌؾؽقيماظػؽرؼيم ،أدىمإديمتزاؼدماظعـوؼيممبظوػرماٌؾؽقيماظػؽرؼي

مربالم موغؼؾفو ماظؿؽـقظقجقو مأصؾقً ماإلغلوغقي مبنيماجملؿؿعوت ماظؿؽـقظقجقو مواغؿؼول ماإلغلوغقي متؼدم مدسوعوت معـ مدسوعي متـؾ

موايػوزمسؾظؾعالضوتما ماإلغلوغقي مظؿؼدم معطؾقبًو مسؾلماظـطوقماظعوٌلمأعرًا متؾودشلو مإديمأخرىموصور مواالغؿؼولمعـمدوظي مكظؿفورؼي

وععمطؾمتطقرمتؽـقظقجلمواظرشؾيمسيماالدؿػودةمعـفمعوظقومندمربالميؼم ،صعقبوتفومكاإلغلونموريوؼؿفمضدماظطؾقعيمواظؿغؾىمسؾ

م .عؾؿؽرهمسيماالدؿػودةماٌوظقيمعـف

م ماظيتطؿو ماظؿشرؼعوت مٌقجوت مبوظـظر مسوظقي ماظػؽرؼي ماٌؾؽقي ميؿوؼي ماظعربقي ماظدول مادؿفوبي مطوغًممتؾدو مصنذا مصقفو، تظفر

مسي موادعي متشرؼع مذفدتمعقجي مسيماًؿلقـوتمضد ماظعربقي ماظدول مواظعالعوتماظؿفورؼيممشوظؾقي مبراءاتماالخذلاع حؼؾمريوؼي

مواظ ماظـؿوغقـوت مصنن ماظصـوسقي، ماٌمظػمواظؿصوعقؿ محؼ مريوؼي محؼؾ مسي ماظؿشرؼعقي ماظؿدابرل معـ موادعي ؿلعقـوتمذفدتمعقجي

وايؼققماجملوورة،موذفدمعطؾعماظؿلعقـوتمإضرارمضقاغنيمسدؼدةمأومتعدؼؾماظؼقاغنيماظؼوئؿيمىفيمريوؼيمبراعٍمايودقبموضقاسدم

م .اظؾقوغوت

 دسقة اظقزراء اظلودة اظعربلمضرر اظقرـ سي اظـؼوصقي اظشمون سـ نياٌلؽقظ اظقزراء ٌممتر اظلوبعي اظدورة ممسي1989وسيمأطؿقبرمسومم

 اٌصـػوت يؿوؼي اظؼوئؿي بوظؿشرؼعوت صقف ؼلؿلغس عقحد سربل تشرؼع إسدادمعشروع إدي واظعؾقم واظـؼوصي ظؾذلبقي اظعربقي اٌـظؿي

 اظدورة وسيماظؼودعي، دورتف سي اٌممتر إدي اٌشروع ػذا ؼؼدم أن سؾك واٌرئل اظلؿعل إغؿوج سي اظؿؼدمماٌؿزاؼد واضع ضقء سي اظػـقي

 اظػـقي اٌصـػوت يؿوؼي اٌقحد اظعربل اظؿشرؼعماظـؿقذجل عشروع سؾك اٌممتر ارؾع م1994ؼـوؼرم -%برلوت ظؾؿممتر اظؿودعي

 :ؼؾل مبو وأوصكماظلوبؼي دورتف سي اٌممتر ظؼرار تـػقذا اٌـظؿي أسدتف اظذي

 .سؾقف عالحظوتفو إلبداء اظدول سؾك اٌشروع تعؿقؿ إدي اٌـظؿي دسقة -

 .اظدول آراء عع ؼؿػؼ مبو صقوشؿفمإلسودة متفقدا حقظف واضذلاحوتفو مبالحظوتفو اٌـظؿي وتزوؼد اٌشروع درادي إدي اظدول دسقة -

 .ظؾؿممتر اظؼودعي اظدورة سؾك اٌعدظي صقغؿف سي اٌشروع سرض إدي اٌـظؿي دسقة -

 اٌممتر صلصدر اظـؿقذجل، اظؿشرؼعمشلذا اٌعدل اٌشروع اٌـظؿي ضدعً م$1997مصدلاؼرم -متر%تقغسظؾؿم اظعوذرة اظدورة وسي -

 مبو اٌممتر ؼقصلماٌقضقع ػذا ظدضي وغظرا اجملوورة وايؼقق اٌمظػ حؼقق ذبول سي اٌؿالحؼي ظؾؿلؿفدات غظرام:اظؿوظقي تقصقؿف

 :ؼؾل

 .اجملول سي االخؿصوصموأػؾ اًدلاء عـ سدد عع بوظؿعوون ؼذلحاٌ اٌشروع سي اظـظر إسودة إدي اٌـظؿي دسقة -

 .صقف اظرأي إلبداء اظعربقي اظدول سؾك تـؼققف بعد ذبددا اٌشروع إحوظي إدي اٌـظؿي دسقة -
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 اظذي اظعربل اظقرـ سي اٌمظػ حؼقق ايؽقعقنيمسـ اٌلؽقظني اجؿؿوع خالل اٌعدظي بصقغؿف اٌشروع ػذا سرض إدي اٌـظؿي دسقة -

 .اظقزراء ٌممتر اظؼودعي اظدورة وسؾكمم1998مسوم بوىزائر سؼده ظؾؿـظؿي اظعوم اٌممتر أضر

-1عـم اظعوصؿي اىزائر سيماغعؼد اظذي اظعربل اظقرـ سي اجملوورة وايؼقق اٌمظػ حؼقق سـ ايؽقعقني اٌلؽقظني اجؿؿوع وسي

 اٌـوضشوت وسي أسؿوظف سي ذورطقا اجملوورة اٌمظػموايؼقق حؼقق ذبول سي عؿكصصني خدلاء أربعي اٌـظؿي ممدس5/6/1998ً

 تؽقن بلن ضرار إدي االجؿؿوع واغؿفك اظدول، عالحظوت سؾك بـوء اًدلاءمأحد أسده ععدال عشروسو وضدعً خالظف، دارت اظيت

 عـ صقفو مبو اظراػـي اتبوٌلؿفد اًدلاء ىـي تلخذ أن سؾك اظـؿقذجل اظؿشرؼع أدودومشلذا م1981 ظعوم اظعربقي االتػوضقي

 .اٌممتر إدي وتؼدم اظدول سؾك دؿعرض اظيت اظصقغي سي وتضعف اظعربقي، اظدول عـ سدد بفو جدؼدةماظؿزم دوظقي اتػوضقوت

 اظـفوئقي اظصقغي مموضعماًدلاء12/7/1998-8عـم بوظؼوػرة اٌـعؼد اىزائر، اجؿؿوع سـ اٌـؾـؼي اًدلاء ىـي اجؿؿوع وسي

 سؾقف غصً مبو ؼؾزم حقٌ وادذلذدوا اظدولماظعربقي عـ وتعؾقؼوت عالحظوت عـ اٌـظؿي إدي ورد عو طؾ تداردقا أن بعد ظؾؿشروع

 :وػل اظشلن ػذا سي اظدوظقي االتػوضقوت

 .اإلذاسي وػقؽوتماظصقتقي اظؿلفقالت وعـؿفل األداء صـوغل يؿوؼي اظدوظقي االتػوضقي  م1961ظلـيم روعو اتػوضقي -

 م2/11/1979ممواٌعدظيمسيم24/7/1971سيم اٌمرخي بورؼس وثقؼي واظػـقي األدبقي اٌصـػوت يؿوؼي برن اتػوضقي -

 ترؼؾس اتػوضقي (TRIPs) اظذلؼؾس=ماظػؽرؼي اٌؾؽقي حؼقق عـ بوظؿفورة اٌؿصؾي اىقاغى اتػوضقي -

ماظـؿقذجل اظؿشرؼع ػذا وضع سي ظعؿؾفؿ أدودو االتػوضقي اًدلاء واسؿؿد  وضعً سربقي دوظي إحدىمسشرة أن بوظذطر وجدؼر،

 اظؿقغلقي، اٌؿقدة،ماىؿفقرؼي اظعربقي اشلوسلقي،مدوظيماإلعورات األردغقي اٌؿؾؽي: وػل اٌمظػ حؼقق يؿوؼي اظعربقي االتػوضقي

 رلؼياظؽقؼً،ماىؿوػ صؾلطني،مدوظي اظعراق،مدوظي ذيفقرؼي ذيفقرؼيماظلقدان،م،اظشعؾقي اظدميؼرارقي اىزائرؼي اىؿفقرؼي

 مبرادقؿ دول مثوغل سؾقفو اٌقرؼؿوغقي.موصودضً اإلدالعقي اىؿفقرؼي اٌغربقي، اٌؿؾؽي اظعظؿك،ماالذذلاطقي اظشعؾقي اظؾقؾقي اظعربقي

 ذيفقرؼي اظعربقيماٌؿقدة، اإلعورات دوظي اظؿقغلقي، اىؿفقرؼي اظؽقؼً، دوظيم:اٌصودضي تقارؼخ حلى وػل عؾؽقيموذيفقرؼي

 .اظقؿـقيماىؿفقرؼي ،اشلوسلقي األردغقي اٌؿؾؽي ضطر، دوظي اظلعقدؼي، اظعربقي يؽاٌؿؾ اظعراق،

م% سؾك اٌذطقر اظؿشرؼع اٌـظؿي سرضً ماٌممتر11اظدورة م سؼد اظذي اظقزراء $ ماظشورضي مصؿؿ22/11/1998-21مبدؼـي  م

 عـ تـؼققف مت أن بعد أساله اٌذطقر ظـؿقذجلا اظؿشرؼع غص سؾك اٌممتر ارؾعم:اظؿوظقي اظؼرارات بشلغف اٌممتر وأصدر اسؿؿوده،

 سؾك وسرضماظعربقي اظدول سي اٌمظػ حؼقق سـ ايؽقعقني اٌلؽقظني ىـي اجؿؿوسوت سي عـوضشؿف ومتً خدلاءمزبؿصني، ررف

 :ؼؾل مبو قصلؼ واًدلاء اٌـظؿي ررفمعـ إسداده سي بذظً اظيت اىفقد ؼؼدر إذ واٌممتر سؾقف، عالحظوتفو وأبدت اظعربقي اظدول

 اٌالحظوت ادؿقػوء بعد "وايؼققماجملوورة اٌمظػ حؼقق يؿوؼي اظـؿقذجل اظعربل اظؿشرؼع" اسؿؿود إدي اظعربقي اظدول دسقة .1

 .صقفمغظرت اظيت اظػـقي اظؾفـي أسضوء ررف عـ بشلغف أبدؼً اظيت

 .ظدؼفو بفو اٌعؿقل األغظؿيمعراسوة عع ٌؿوثؾيا اظقرـقي تشرؼعوتفو إثراء سي بـقده عـ االدؿػودة إدي اظعربقي اظدول دسقة .2

 صقغؿف سي اظعربقي اظدول سؾك وتعؿقؿفمسؾقف اٌؼذلحي اظؿعدؼالت إدخول بعد اٌذطقر اظـؿقذجل اظؿشرؼع رؾوسي إدي اٌـظؿي دسقة .3

 .اٌعدظي اظـفوئقي

 حؼقق أوضوع ظدرادي اظعربقي سيماظدول اجملوورة وايؼقق اٌمظػ حؼقق سـ ظؾؿلؽقظني دورؼي ظؼوءات سؼد إدي اٌـظؿي دسقة .4

 ضقعقي وأغظؿي وضقاغني تشرؼعوت عـ ؼلؿفد عو ضقء سي اظؿشرؼعمػذا بؿطقؼر اظؽػقؾي اظؿعدؼالت واضذلاح اظدول، ػذه سي اٌمظػ

 .وسوٌقي
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 دورتف سي اٌممتر إدي تؼدم اظعربل اظقرـمسي اجملوورة وايؼقق اٌمظػ حؼقق أوضوع سـ دورؼي تؼورؼر إسداد إدي اٌـظؿي دسقة .5

 .اظؼودعي

 اظعوذرة اظدورة بؼرار وايؼققماجملوورة"ماظؿزاعو اٌمظػ حؼقق يؿوؼي اظـؿقذجل اظؿشرؼع"مادؿ سؾقف أرؾؼ اظذي اٌؼذلح اظؿشرؼع إن

 ؼؼعمم،22/11/1998-21سشرةم ايودؼي اظدورة عـ واسؿؿودهماىزائر سي ايؽقعقني اٌلؽقظني اجؿؿوع وتقصقي اظقزراء ٌممتر

 :اظؿقاظل سؾك ػل صصقل دؿي سؾك عؼلؿي عودة وزيلني ثالث سي

ماٌصـػوت األول:مريوؼي اظػصؾ

  اإلذاسي وػقؽوت اظلؿعقي اظؿلفقالت وعـؿفل األداء صـوغل اظػصؾماظـوغل:مريوؼي

 اٌوظقيم ايؼقق سؾك اظقاردة اظؼققداظػصؾماظـوظٌ:م

 واىزاءات اظؿقػظقي اظػصؾماظرابع:ماإلجراءات

  اٌوظقي ظؾقؼقق اىؿوسقي واإلدارة ػصؾماًوعس:ماظؿقؽقؿاظ

  خؿوعقي اظػصؾماظلودس:مأحؽوم

 وسؿدوا اجملوورة، وايؼقق حؼققماٌمظػ يؿوؼي سوعو إرورا غصقصف عـ وعؾ بصقغي ػذا اظـؿقذجل اظؿشرؼع اًدلاء وضع وضد

 سي تقجففو حقٌ عـ شلو عـودؾو تراه عو أحؽوعف إدي قػأنمتض حدا سؾك دوظي ظؽؾ ؼؿلـك حؿك اظؿػصقالت سي اظدخقل ّوـى إدي

 عع عـلفؿي اإلضوصي ػذه تؽقن وحبقٌ دوظقي، اتػوضقوت عـ بف تؾؿزم مل عو أو بفماظؿزعً عو عع ؼؿالءم ومبو اظقرين تشرؼعفو وضع

 اظيت م1981 ظعوم اٌمظػ حؼقق يؿوؼي اظعربقي االتػوضقي عع عؿعورضي وشرل ععف وعؿقاصؼي اظؿشرؼعماظـؿقذجل شلذا اظعوم اظـلقٍ

 اظـؿقذجل عوػقيماظؿشرؼع بػؾلػي عؾؿزعني بذظؽ وطوغقا .اظـؿقذجل اظؿشرؼع ػذا غصقص صقوشي سي ظعؿؾفؿ أدودو اًدلاءماسؿؿدػو

 حقٌ وعـ اجملوورة وايؼقق اٌمظػ ريوؼيمحؼقق ذلن سي اظقرـقي اظؿشرؼعوت صقوشي سي وؼلؿؾفؿ عـف ؼلؿػود عـوال طقغف حقٌ عـ

 .واٌصودضي واٌقاصؼي ظؾؿؾين ععدة طقغفو أدوسمسؾك ايوظي ػذه سي تقضع اظيت االتػوضقي عوػقي ظػؾلػي عػورضؿف

 اظعربقي اٌـظؿي بني وايؼققماجملوورة اٌمظػ حؼقق يؿوؼي منقذجل تشرؼع وضع سؾك اٌؽـػ اظعؿؾ عـ دـقات وبعد إذن،

 اظـفوئقي صقغؿف سي اظؿشرؼع وضع إدي اٌـظؿي تّقصؼًم.اظػؽرؼي اٌؾؽقي فولمب االخؿصوص حؼؾ سي عؿؿقزؼـ سرب وخدلاء واظدول

 عع اٌرادالت خالل عـ عالحظوت عـ بنبدائف اظدول تػضؾً عو وطذظؽ دوراتمأربع سدل بشلغف اظقزراء عممتر ضرره عو عراسقي

 اظؿشرؼع ّضــ وضدم.اظقزراء ٌممتر سشرة ايودؼي واظدورة م1998سومم واظؼوػرة اىزائر اجؿؿوسل دارتمسي اظيت واٌـوضشوت اٌـظؿي

 اظعربقي بوالتػوضقي االظؿزام عع ععطقوت ادؿفدمعـ عو ذظؽ سي عراسقو واظػـقي األدبقي اٌصـػوت ريوؼي ذبول سي اٌلؿؼرة اظؼقاسد

م$xعـودؾو.% ذظؽ طون طؾؿو م1981 ظعوم اٌمظػ يؼقق

عقدانمريوؼيماألدرارماظؿفورؼيمواٌمذراتماىغراصقيمواظدوائرممقجيمتشرؼعقيمسيصؼدمذفدتمعمم2111أعومغفوؼيماظؿلعقـوتموسومم

مذظؽمتؾؾقيم ماألخرى،موعرد ماظػؽرؼي موتعدؼؾمسؾكمضقاغنيماٌؾؽقي مععمتطقؼر مأصـوفماظـؾوتوتماظدضقؼي،معذلاصؼو اٌؿؽوعؾيموريوؼي

.مؾؾوتماتػوضقيم"تربس"ماظيتمغصًمسؾكمػذهمايؿوؼيعؿطؾؾوتماظعضقؼيمسيمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيموعومؼقجؾفمذظؽمعـمتؾؾقيمعؿط

وُتؿـؾماألردنمودؾطـيمسؿونموتقغسماظـؿوذجماألطـرمادؿفوبيمعـمبنيماظدولماظعربقيمشلذهماٌؿطؾؾوتمحقٌمتؽودمتؿطوبؼماظؿدابرلم

ذبؾسماظؿعوونم"عضمدولماٌقضقسوتماٌشورمإظقفو،مطؿومأنمبماظؿشرؼعقيمصقفومواظيتمتعؽسمتؼقدًاممبومتؿطؾؾفماتػوضقيم"تربس"مسي

ٌُؿقدةمتـظرمسيم"معـؾماٌؿؾؽيماظعربقيلاًؾقف اظقضًمايوضرمسيمذبؿقسيمعـمعشروسوتماألغظؿيمماظلعقدؼيمواإلعوراتماظعربقيما

م.حؼؾماٌـوصليمشرلماٌشروسيمواألدرارماظؿفورؼيمواظؼقاغنيمسي



 

 45 2102يوليو  –العدد األول  –المجلة العربية للدراسات المعلوماتية  

مبوظـلؾيمٌقضػماظدولماظعربقيمعـماالتػوضقوتماظدوظقيمسي ماظؼقلمأنمشوظؾقيماظدولماظعربقيمػلمذبولممأعو اٌؾؽقيماظػؽرؼي،مصقؿؽــو

ماألدبقي مظؾؿؾؽقي م"برلن مواتػوضقي ماظػؽرؼي" مظؾؿؾؽقي ماظعوٌقي ماٌـظؿي م"إغشوء ماتػوضقوتموػكماتػوضقي مثالثي مسيمأػؿ واتػوضقيم "أسضوء

ٌقضقسنيم%اٌؾؽقيماألدبقيمأوماظصـوسقي$م"بورؼسمظؾؿؾؽقيماظصـوسقي"،مأعوماالتػوضقوتماألخرىمواظيتمتـدرجمهًمأيمعـمػذؼـما

صننمسددماظدولماظعربقيماٌـضؿيمضؾقؾمجدًا،موبوظعؿقممهؿؾمعصرماٌرطزماألولمبنيماظدولماظعربقيمسيمسددماالتػوضقوتماظيتماغضؿًم

موتؾؾغم متربسم - 24اتػوضقيمعـمأصؾمم11إظقفو ماٌغربم%م-سدا $م8%زائرم%اتػوضقوت$مثّؿماى$9%اتػوضقوت$مصؿقغسم%$11%ثّؿ

م$xiوت$.%اتػوضقم$6%اتػوضقوت$مصؾؾـونم%

ذتشرقعاتذحقوقذادلؤؾفذيفذؿصرذ1/3

مظ ماظػؽرؼيمإديؼدمحرصًمعصرمسؾكماإلدراعمبوالغضؿوم معـماالتػوضوتمواٌعوػداتماظدوظقيماٌعـقيمحبؼققماٌؾؽقي بلػؿقيممفواضؿـوسًو

م:ذبماالدؿـؿوراتماألجـؾقيمعـمبقـفواإلبداعمواالبؿؽورماظقرـقنيموجمتشفقعمسيحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيم

 م.1883ععوػدةمبورؼسميؿوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظصـوسقيمظعومم .1

 م. 1886ععوػدةمبرنميؿوؼيماٌصـػوتماألدبقيمواظػـقيمظعومم .2

 م.1891ظؾعالعوتمظعوممماظدوظلاتػوقمعدرؼدمبشلنماظؿلفقؾم .3

 م.1891اتػوقمعدرؼدمظؼؿعمبقوغوتمعصدرماظلؾعماظزائػيمواٌضؾؾيمظعومم .4

 م.1925ظؾردقممواظـؿوذجماظصـوسقيمظعوممماظدوظلاتػوقمالػوىمبشلنماإلؼداعم .5

 م. 1971ظؾدلاءاتمظعوممماظدوظلاتػوضقيمدذلادؾقرجمبشلنماظؿصـقػم .6

ضوغقنماظعالعوتماظؿفورؼيمظعومممؿشرؼعل.ع1989ععوػدةمواذـطـمبشلنماٌؾؽقيماظػؽرؼيمصقؿومخيؿصمبوظدوائرماٌؿؽوعؾيمظعومم .7

 م. 1994

ماظػؽرؼياتػ .8 ماٌؾؽقي محبؼقق ماٌؿصؾي ماظؿفورة مجقاغى موػكم TRIPS =وضقي ماظعوٌقي ماظؿفورة معـظؿي مإغشوء مبوتػوضقي اٌؾقؼي

أنمؼعوعؾممسيايؼممأجـيبظؽؾممأصؾحموبوظؿوظلتؾزممأسضوئفومبؿطؾقؼمعؾدأماظدوظيماألوديمبوظرسوؼيمواٌعوعؾيماظقرـقي،مماظيتاالتػوضقيم

عـظؿيممسيدوظيمسضقمعـماظدولماألسضوءممأيعـمحؼممأصؾحطذظؽمم،ـظرمسـمععوعؾيمدوظؿفمظرسوؼوػوبغضماظماظقرينعصرمععوعؾيممسي

وصكماٌؼوبؾمؼؿؿؿعمرسوؼومعصرمواظدوظيماٌصرؼيمبذاتمم،دوظيمعـمعصرمأيعزاؼومهصؾمسؾقفوممأياظؿفورةماظعوٌقيماالدؿػودةمعـم

 . اٌـظؿيمسيعقاجفيماظدولماألسضوءممسيايؼققم

مإديمعؾودئماظؼوغقنمماٌصريؼعماظؿشرطؿومريكم مماظؼوضلوضقاسدماظعداظيماظؾؿنيمؼؾؿزممماظطؾقعلحؼققماٌمظػمادؿـودا مسيبنسؿوشلؿو

تـؿفؽمحؼقضف،مسؾكمأدوسمعـمضقاسدماٌلؽقظقيماظؿؼصرلؼيمماظذيجرىمسؾكمتعقؼضماٌمظػموم. تشرؼعلحوظيمسدمموجقدمغصم

خوصمبؿـظقؿماٌؾؽقيماألدبقيمواظػـقي،موعـولمذظؽمعومضضًمبفمشرصيمموأسؿؾمغصقصمضوغقنماظعؼقبوتمدونماغؿظورمظصدورمتشرؼع

بلنماظغـوءمبلدوارموأيونمعقدقؼقيمبدونمترخقصمعـممم1941عـمصدلاؼرمم17مسيمبقؽؿيماالدؿؽـوفماٌكؿؾطيمماىـوئلاظـؼضم

مضوغقنماظعؼقبوتمبوٌودةم لـمضوغقنمريوؼيمحؼماٌمظػمبماٌصري،مإديمأنمتدخؾماٌشرعم351عمظػقفومؼعدمجرمييمؼعوضىمسؾقفو

مسيذلغفمأغفمملمخيؾؼمريوؼيمحؼماٌمظػمبؾمػقممسيضوظًمربؽؿيماظـؼضمماظذي،مم1954ظلـيمم354اظصودرمبوظؼوغقنمرضؿم

موغظؿفو وظؼدمتقاظًماظؿعدؼالتمسؾقفمظؿقاطىماٌلؿفداتمسؾكمصعقدماالتػوضقوتماظدوظقيمصصدرتماظؼقاغنيم،مايؼقؼيمضدمأطدػو

مم.م1994ظلـيمم29،مم1992ظلـيمم38م،م1975ظلـيمم34،مم1968ظلـيمم14أرضومم
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هدؼٌمغصقصمضوغقنمريوؼيمحؼماٌمظػمحقٌمؼؿلطدمسلقظفمظطوئػؿنيممم1992مسوممسيوضدمادؿفدفماظؿعدؼؾماظـوظٌماظصودرم

مألييماٌؼررةماظدلاعٍموضقاسدماظؾقوغوت،موتشدؼدماظعؼقبم:عـماٌصـػوت،مػؿوماٌصـػوتماظلؿعقيمواظؾصرؼيموعصـػوتمايودى،معـؾ

ماظؼوغقنمرضؿمم،صعؾمعـمذلغفماٌلوسمحبؼققماٌمظػني ماٌعؾقعوتقيممم1994ظلـيمم29وطذا مععماغؿشورماظـقرة جوءمذظؽمعؿؿشقو

تقلرمأداءماظعؿؾقوتماإلدارؼيمواٌوظقيمماظيتواظدلاعٍماٌؿـقسيماًوصيمبؿشغقؾفوموإجراءماظؿطؾقؼوتمماإلظؽذلوغقيوادؿكداممايودؾوتم

م،شوؼيماظلرؼيمواألػؿقيمسيوعومتضؿـؿفمعـمضقاسدمبقوغوتمتؿضؿـمبقوغوتم اإلغلوغل،مواالضؿصودؼيموطوصيمأغقاعماظـشوطممواظـؼوصقي

دطقمأومضرصـيمسؾكممأيؼؾنيمطقػقيمإغؿوجمعـؿٍمػومموخطرلمصلنمماضؿصوديحقٌمضدمتؽقنمػذهماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتمتؿعؾؼمبـشوطم

شلذهماٌمدليموبؾموتدعرػومممومؼلؿقجىمأنمتؽقنمػـوكمايؿوؼيماظؽػقؾيميؿوؼيمضقاسدممياالضؿصودػذهماظؾقوغوتمضدمتفددماظـشوطم

مبوإلضوصيمإديماظدلاعٍم ،اظؾقوغوتمػذه مظؿؽقنمحؾقاًلمذوعؾيموجوععيموعؿـقسيمظؽوصيمماظيتػذا تؼقمماظشرطوتماظعوٌقيمسؾكمتلقؼؼفو

م$xii.% غؿوجقيطوصيماٌمدلوتماًدعقيمواإلمسياٌشوطؾماإلدارؼيمواالضؿصودؼيم

ػذاماًصقصمسؾكمريوؼيممسيؼدماتلعًمذبوالتمريوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيماظقاجؾيمايؿوؼيمصؾؿمتعدمتؼؿصرماظؿزاعوتمعصرموظ

مواظؿصؿقؿوتمسـفو. ماٌمظػمواٌمذراتماىغراصقي ميؼ ماجملوورة مايؼقق مإدي مايؿوؼي مػذه ممتد مأن مسؾقفو مظزعًو مأصؾح ؤظػمبؾ

ؽوعؾيمواٌعؾقعوتمشرلماٌػصحمسـفومواألصـوفماظـؾوتقيمصضالمسؿوميؼماجملوالتماظؿؼؾقدؼيمذاتفومعـمتطقرماظؿكطقطقيمظؾدوائرماٌؿ

  .ذبولمايؿوؼي،موعوموظدهمذظؽمعـماظؿزاعوتمجدؼدةمؼؿعنيماظقصوءمبفومسيطؾرلم

ومضوغقنمحؼماٌمظػموتطقؼرػومظؾقصوءموتؾؾقيمشلذاماظقاضعماىدؼد،مصؼدمضوعًمايوجيمإديمعراجعيماظؿشرؼعوتماظقرـقيماظؼوئؿيممبومصقف

ؼؿعنيمأنممتؿدمإظقفومايؿوؼي،موذظؽمطؾفموصؼمماظيتبوالظؿزاعوتماظدوظقيماٌشورمإظقفو،موتقصرلمايؿوؼيماظالزعيمظؾؿفوالتماىدؼدةم

م.اٌعوؼرلماظدوظقيماٌلؿقدثي

مإميوغوصقفمذيقعمجقاغىماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسوجلممم2112ظلـيمم82اظؼوغقنمرضؿممإصدارمإديماٌصريوادؿفوبيمظذظؽمغفٍماٌشرعم

أربعيمطؿىممسيػذاماجملول،موضدمسوجلمضوغقنمريوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼيممسيبػوئدةمػذاماظـفٍموعلوؼرةماظعدؼدمعـماظؿشرؼعوتماٌؼورغيم

ماظؿوظل:مققسؾكماظـ

  . ٌؿؽوعؾيمواٌعؾقعوتمشرلماٌػصحمسـفوؼعوجلمبراءاتماالخذلاعمومنوذجماٌـػعيمواظؿصؿقؿوتماظؿكطقطقيمظؾدوائرما :اظؽؿوبماألول

ماظصـوسقي اظـوظٌ:ماظؽؿوب مواظـؿوذج مواظردقعوت ماىغراصقي مواٌمذرات ماظؿفورؼي مواظؾقوغوت ماظعالعوت   . تـوول

م .حؼققماٌمظػموايؼققماجملوورة : اظؽؿوبماظـوظٌ

م .اظـؾوتقيماألصـوفوعقضقسفم :اظرابعاظؽؿوبم

مؼؾل:ماٌشروعمعوعالعحموعلؿقدثوتمػذاممأػؿوعـم

ماٌصـػمظؾفؿفقرمبلؼيمررؼؼيمعـماظطرق،ممبومسيمإتوحيمظؾؿمظػمايؼمسيماٌوظلميصقرمايؼماالدؿؽـورمإديأضوفماٌشروعم .1

ايودى،مأومعـمخاللمذؾؽوتماالغذلغً،مأومذؾؽوتماٌعؾقعوت،مأومذؾؽوتماالتصوالتموشرلػومعـممأجفزةسدلممإتوحؿفذظؽم

حبقٌمحيصؾمماظػيناظـلكيماألصؾقيمٌصـػفممسياظؿصرفممإسؿولحؼماظؿؿؾعمظؾؿمظػمسؾكممأضوفاظقدوئؾماظؿؽـقظقجقي،موطذظؽم

م.#معـماظزؼودة11وووزممػذهماظـلكيمالمسيهؼؼًمعـمطؾمسؿؾقيمتصرفمماظيتسؾكمغلؾيمعؽقؼيمعـماظزؼودةم

امملمؼقجدمورثيمصوٌكؿصمػقمريوؼيمايؼققماألدبقيمظؾؿمظػمعدىمايقوةمسؾكمأنمؼؿقديمصرضمريوؼؿفومورثؿفمبعدموصوتفمصنذ .2

م.وزارةماظـؼوصي

ذبولماظـلخمأوماظذلذييمععو،موتركمظالئقيماظؿـػقذؼيمهدؼدممسيادؿقدثماٌشروعمألولمعرةمغظومماظذلاخقصماإلجؾورؼيم .3

م.عصرمسيحوالتموذروطمعـحماظذلخقصممبومؼؿػؼمععمعؾقؼماتػوضقيمبرنماظـوصذةم
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مطؾمذكصم .4 محؼ معػوده مسوم ممبؾدأ ماٌشروع ممسيأخذ مالدؿكداعف موحقدة مايؼمماظشكصلسؿؾمغلكي احملضموسطؾمػذا

ماحملػقزوتمأوم مأو مظؾقثوئؼ مدار ماٌصـػوتمبقادطي معـ موحقدة مغلكي متصقؼر موأجوز مواظػـقنماىؿقؾي، مٌصـػوتماظعؿورة بوظـلؾي

م.تلؿفدفماظربحمبلؼيمصقرةمعـماظصقر،موبشروطمربددةمالماظيتاٌؽؿؾوتم

ماظؾٌمماظذيمضًمظؾؿصـػوتماٌشروعمسؿؾقوتماظـلخماٌمأجوز .5 مأثـوء مأو متؾعًو مبعؿؾمؼلؿفدفمماظرضؿلؼؿؿ ماظؼقوم مأثـوء مأو ظف.

م.ذظؽمسيظألداةماٌلؿكدعيمممـمظفمايؼمماظعودياظؿشغقؾممإرورمسيادؿؼؾولمعصـػمزبزنمرضؿقًو،م

رائؿمحظرماظؿصـقعمأوماالدؿؼؾول،موػكمجمأواظؾـٌممسيايدؼـيمماظؿؼـقوتادؿقدثماٌشروعمجرائؿمجدؼدةمعرتؾطيمبودؿكدامم .6

جفوزمأومودقؾيمأومأداةمعصؿؿيمأومععدةمظؾؿقوؼؾمسؾكمريوؼيمتؼـقيمؼلؿكدعفوماٌمظػمأوممألياالدؿرلادمبغرضماظؾقعمأوماظؿلجرلم

ايظرماإلزاظيمأوماظؿعطقؾمأوماظؿعققىمبلقءمغقيمألؼيمريوؼيمتؼـقيمؼلؿكدعفوماٌمظػمأومصوحىممسيصوحىمايؼماجملوورموؼـدرجم

 .وورايؼماجمل

ماًوضعيم .7 مواظدلاعٍماإلذاسقي مسؾكماٌصـػوتمواظؿلفقالتماظصقتقي ماظؿصرصوتماظقاردة مدفؾمظؼقد مإغشوء ادؿقدثماٌشروع

 .ألحؽوعفمظقؽقنمودقؾيمسؿؾقيمظضؾطماٌعوعالتماٌؿعؾؼيمحبؼققماٌمظػموايؼققماجملوورة

 .ؿوؼيماالسؿداءاتمسؾكمحؼماٌمظػموايؼققماجملوورةمظفإصدارمأواعرمهػظقيمأوموضؿقيميمسيزؼودةمدورمضضوءماألعقرماظقضؿقيم .8

مسؾكم .9 مايؿوؼي ممصـوغلإضػوء مسوزصنيمدقاء معـمعمدؼـمأو مريوؼيممسياألداء مبصرؼيموجعؾمعدة مأومزلعقي تلفقالتمزلعقي

م.اٌصـػوتماألدبقيمبوضلحؼقضفؿماٌوظقيمدؾعنيمدـيمطؿومػقمايولمبوظـلؾيمٌدةمريوؼيم

 .سيمسؾكمبراذبفوموذظؽمٌدةمسشرؼـمدـيمتؾدأمعـمتورؼخمأولمتلفقؾمشلوريوؼيمحؼققمػقؽوتماإلذام .10

أومماظصقتلوماظؿلفقؾمايوظي.اػؿؿوممعشروعمضوغقنمريوؼيمحؼماٌمظػمبؿفرؼؿماظؾٌمسدلماظػضوءمصؼدمغصمسؾكمورؼؿمغشرمم .11

م مأو موضعفممأيبرغوعٍماإلذاسي مأو مإتوحؿفمظؾفؿفقر ماظؼوغقنمأو مػذا مألحؽوم مايودىمأوممسيأداءمربؿكمرؾؼًو عؿـووظفمسدلمأجفزة

علؾؼمعـماٌمظػ.مطؿومجرمماٌشروعماظؿصـقعمأوممطؿوبلودقؾيمتؽـقظقجقيمأخرىمبدونمإذنممأيذؾؽوتماالتصولمأوماإلغذلغًمأوم

جفوزمأومودقؾيمعصؿؿيمأومععدةمظؾؿقوؼؾمععمريوؼيمتؼـقيمؼلؿكدعفوماٌمظػموؼؼصدممأليم-بغرضماظؾقعمأوماظؿلجرلم - االدؿرلاد

ممأيمبذظؽ متلؿكدم مماظذيصؽماظؿشػرلممسيأجفزة ماإلجيوبقي ماظـؼوط ماظؿعدؼالتمعـ مػذه ماٌصـػوتموغرىمأن ػذاممسيحيؿكمػذه

  .اٌشروع

مظؾؿمظػم .12 ماٌوظقي مظؾقؼقق ماظؼوغقغقي مايؿوؼي معدة مبعدػوم: مؼصؾح مربددة معدة مظؾؿمظػمخالل ماٌوظقي مايؼقق ماظؼوغقن حيؿك

مايوظلاظؼوغقنممسيماٌصريوظؼدمأضرماٌشرعم ،معـمخؾػفمأيوجيمإديمادؿؽذانماٌمظػمأومادؿغالظفمعشوسًومىؿقعماألذكوصمبدونمح

وبوظرشؿمعـمأنمػذهمم$م21%ضوسدةمسوعيمحددمصقفومعدةمايؿوؼيمرقؾيمحقوةماٌمظػمبوإلضوصيمإديمزيلنيمدـيمالحؼيمسؾكموصوتفم

 :اتاظؼوسدةماظعوعيمإالمأنماٌشرعمضدمأورمسؾقفوماظعدؼدمعـماالدؿــوءمػل

م - مايؿوؼي ماٌشرعمدبػقضمعدة ماٌمظػمماظيتايوالتممسيضرر مادؿ مؼؽقن مسـدعو مأو معلؿعور ماٌصـػمهًمادؿ مغشر مصقفو ؼؿؿ

مأصصحم مإديماألصؾمإالمإذا مايؿوؼيمبوظعقدة موالمتـػؿحمعدة ماٌصـػ. معـمتورؼخمغشر مايؿوؼيماسؿؾورًا ماحؿلوبمعدة ذبفقال،مصؼرر

م.وطشػمسـمذكصقؿفمايؼقؼسـمأزلفمماألدبلصوحىمايؼم

معـمتورؼخمغشرماٌصـػمسؾكماٌصـػوتماىؿوسقيمعؿكمطونمعمظػفومذكصًوم - طذظؽمؼلرىماظؿقدؼدماظلوبؼمٌدةمايؿوؼيماسؿؾورًا

 . ػذهمايوظيمسيععـقؼًو،مذظؽمأنمععقورمحقوةماٌمظػمالمميؽـمتطؾقؼفم

عدةممإغشوئلالمتؽقنمعصطؾغيمبطوبعمماظيتقـؿوئقيمجبعؾمعدةمريوؼيماٌصـػوتماظػقتقشراصقيمواظلم21/1طذظؽموردمغصماٌودةم -

م.زيليمسشرمسوعًومتؾدأمعـمتورؼخمأولمغشرمظؾؿصـػممبضلمتـؼضلضصرلةم
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دمإضوصؿفومإديمضوئؿيماٌصـػوتماحملؿقيمصؼدمجعؾماٌشرعمعدةمريوؼؿفومسشرونمسوعًومظؾؿمظػ:اأعومبوظـلؾيمٌصـػوتمايودىم -

م29،مثؿمسدلماٌشرعمػذاماظـصمبوظؼوغقنمرضؿمم1992اظصودرمسوممم38وظؼوغقنمرضؿمعـمتورؼخماإلؼداعممبقجىمتعدؼؾماظؼوغقنمب

م م1994ظلـي مظؾؿصـػوتمايودىمم، مايؿوؼي معدة مماآلظلحقٌمأسود ماظعوم م%ماظذيظؾقؽؿ ماٌودة مصلصؾقًمعدةم21تؼرره ،$

م.زيلقنمسوعًومهلىمعـمتورؼخموصوةماٌمظػمػلايؿوؼيم

مسياٌشرعمعدةمايؿوؼيمسـماٌدةماٌؼررةمطقؽؿمسوم،مصننماٌشرعمأتوحمعدةمأطدلمظؾقؿوؼيمضصرمصقفومماظيتوسؾكمخالفمايوالتم -

م.$محقٌمهؿلىمعدةمريوؼؿفومعـمتورؼخموصوةمآخرمعـمبؼكمحقًومعـماٌشذلطني21/2ذلنماٌصـػوتماٌشذلطيم%عودةم

م - مأعو مظؾقؼ مايؿوؼي م : ظؾؿمظػماٌوظلعدة مجظؼد متـظقؿًو مايؿوؼي معدد ماٌشروع مسوممغظؿ مطقؽؿ ماٌؼررة ماٌدة معـ مرصعمصقف دؼدًا

واألحرىمبـومسيمػذامم$xiii.%ذبولمريوؼيمحؼماٌمظػ،مصفعؾمػذهماٌدةمدؾعقنمسوعًومهؿلىمعـمتورؼخموصوةماٌمظػمسيظؾقؿوؼيم

م،اظعربلماٌؼوممسؼدمعؼورغيمبنيمتشرؼعوتمحؼماٌمظػموايؼققماجملوورةمسيماظقرـماظعربلمظؾقضقفمسؾكمأولمتشرؼعمصدرمسيماظقرـ

 $:1%مرضؿماظؿوظلماىدولمسيمذظؽموؼؿؿـؾماظعصر،مٌؼؿضقوتمرؾؼومتشرؼعوتفومتعدؼؾمسؾكماظدولمهرصمعدىمأيموإدي

م

م

 $متشرؼعوتمحؼماٌمظػموايؼققماجملوورةمسيماظقرـماظعربل1جدولمرضؿم%

 

 اجملاورةذواحلقوقذادلؤؾفذحق اؾدوؾةذم

م28مواظؼوغقنمم،0887مظلـيم03مرضؿمبوظؼوغقنمسدلمطؿوم،م0882مظلـيم22مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن األردنم1

 .م2114مظلـيم67ومم،2110مظلـيم42موضوغقنمم،0888مظلـي

 (م2112/م6%ماجملوورةموايؼققماٌمظػمحؼققموضوغقنمم،0882مظلـيم31مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن اإلعوراتم2

 م0883مظلـيم0مرضؿمزارياظقمبوألعرماٌعدلمم0884مظلـيم01مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن اظؾقرؼـم3

 .م0883مظلـيم45مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن تقغسم4

 .م0886مظلـيم01مرضؿمبوظؼوغقنماٌعدلمم0864مظلـيم03/64مرضؿماظؼوغقن اىزائرم5

مم،0882مظلـيم22مرضؿماٌمظػمحؼمريوؼيموضوغقنمم،0878مظلـي M/11رضؿماٌمظػمحؼمضوغقن اظلعقدؼيم6

 .م0888مظلـيم28وم0887مظلـيم03مظؼوغقغنيبومسؾقفماظطورئيمواظؿعدؼالت

 .م0885مظلـيماجملوورةموايؼققماٌمظػمحؼمريوؼيموضوغقنمم،0863مظلـيم38مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن اظلقدانم7

 .اٌمظػمحؼققمحبؿوؼيماٌؿعؾؼم2110مظؾعومم02مرضؿمضوغقن دقرؼوم8
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ممبقجىمسدلمواظذيمم0860مظلـيم4مرضؿمنبؼوغقمسدلمطؿومم0815مظلـيماظعـؿوغلماٌمظػمحؼمضوغقن اظعراقم9

 م2113مدـيم74مرضؿماٌمضؿيماالئؿالفمدؾطيمأعر

 .م2111مظلـيم46/2111مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن سؿونم11

 .م0843مظلـيم41مرضؿمبؼوغقنمسدلمطؿوم0823مظلـيم05مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن صؾلطنيم11

 .م2112مظلـيم6مرضؿموغقنبؼماٌعدلمم0884مظلـيم24مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن ضطرم12

 م0888مظلـيم4مرضؿمبؼوغقنمسدلمطؿوم0850مظلـيم4مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن اظؽقؼًم13

 م0888مظلـيم64مرضؿماظؼوغقنممبقجىماٌعدلمم0823مظلـيم2474مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن ظؾـونم14

 .م0873مظلـيم6مرضؿمبؼوغقنمسدلمطؿوم0857مظلـيم8مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن ظقؾقوم15

مظلـيم43ومم0857مظلـيم03مرضؿمبوظؼقاغنيماٌعدلمم0843مظلـيم443مرضؿماٌمظػمحؼمضوغقن عصرم16

 .م2112مظلـيم72موضوغقنمم،0883مظلـيم28ومم0882مظلـيم47ومم0864

 .م0861مظلـيم044-58-0مرضؿمبؼوغقنمسدلمطؿومم0805مظلـيماٌمظػمحؼمضوغقن اٌغربم17

 .م0883مظلـيمم08مرضؿماظقؿينمقناظؼوغمسيماٌمظػمحؼقق اظقؿـم18

 
 

م$مؼؿضحماظؿوظل:1وعـمخاللماىدولمرضؿم%

م،موتؿشوبفمصؾلطنيم1916م،موؼؾقفوماٌغربمسومم1916تعدماظعراقمعـمأوائؾماظدولمسيموضعمتشرؼعميؼققماٌمظػمسومم .1

 م.1924ععمظؾـونمسيمإصدارماظؼوغقنمسومم

ماظؽقؼًمسومم1954ولمضوغقنمشلومسوممميؽـماسؿؾورمعصرمسيماٌرتؾيماظرابعيمحقٌمأصدرتمأ .2 م،موؼؾقفوم1961م،موؼؾقفو

 م.1968ظقؾقومسومم

م .3 مسيماظلؾعقـوتمضوغقغنيمسوم م1973صدر ماظيتمأصدرتم1974م، ماظلعقدؼي موؼؾقفؿو مواظلقدانمسؾكماظؿقاظل، مظؾفزائر م

 م.1989ضوغقغفومسومم

م .4 مسوم معـ مبداؼي ماظؿلعقـقوت مسي مضقاغقـفو مدول مدؿي مسوم1992أصدرت موحؿك ماألردنم1995مم ماظؿقاظل مسؾك موػؿ م

 واإلعورات،موؼؾقفوماظؾقرؼـ،مثؿمتقغسمواظقؿـ،مثؿمضطر.

 م.2111مموتالػومدقرؼومسومم2111صدرمظعؿونمضوغقنمسومم .5

 م.2113م،مؼؾقفوماألردنمسومم2114أحدثمضوغقنمأصدرتفماظعراقمبؿورؼخمسومم .6

موضطرموعصر.مممموػؿماإلعوراتم2112تشوبفًمثالثيمدولمسيمهدؼٌمضقاغقـفومسومم .7
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ذادللحثذاؾناـيذ

م:أجوالذاؾوقبذاؾنالثةذوتطورفا

 CERN (Theممسؾكمؼدمتقؿمبرلغرزمظلمواظذيمؼعؿؾمسيماٌـظؿيماألوروبقيمظألحبوثماظـقوؼي=م1989ظؼدمزفرتماظقؼىمسومم

European Organization for Nuclear Research)مظعىمم مايني مذظؽ موعـذ مبلقؼلرا، مجـقػ سي

صعوالمسيمتقجقفمتطقؼرمععوؼرلماظقؼىم%عـؾمظغوتماظؿؽقؼدماظيتمتؿؽقنمعـفومصػقوتماظقؼى$،مثؿماوفًمرؤؼؿفمسيممبرلغرزمظلمدورا

واسؿؼدماٌلؿػقدونمسيمسصرماىقؾماألولمظؾقؼىمأنمعؿصػحمغقؿلؽوبمػقماٌـوصسمم$xiv%اظلـقاتماألخرلةمسبقماظقؼىماظدالظقي.

رماىقؾماظـوغلمظؾقؼىمعـمأنماظدلاعٍمظقلًمػلماظيتمتؿقحمظؾقؼىمإعؽوغقيمظصـوسيمايودىماآلظل،مثؿمتقؼـماٌلؿػقدونمسيمسص

تؼدؼؿماًدعوت،موعـمثؿمدؿفعؾماظؿؽـقظقجقوماىدؼدةماظؾقٌمسؾكماًطماٌؾوذرمأطـرمذطوءموضدمؼمديمظؾفقؾماظـوظٌمظؾقؼى،م

ىمواظيتمميؽـمتقزؼعفومسؾكماظعشراتمطؿومندمرؤؼيماىقؾماظـوغلمظؾقؼىمتؿؿـؾمسيمتؼلقؿماٌعؾقعوتمظقحداتمصغرلةمعـماحملؿق

معـماظـطوضوت،موظؼدمهقظًمعـموؼىمعـماظقثوئؼمإديموؼىمعـماظؾقوغوت.

ممسيمدخقلموتلفقؾماٌلؿػقدؼـمبوٌالؼنيمعـمذيقعمأسبوءماظعومل،موطوغًمأحدموأػؿمأدؾوبمإضؾولم1992وظؼدمبدأتماظقؼىمسومم

موعش ماظؿقاصؾ متقلرل ماظقؼىمػق مادؿكدام مسؾك مػذهماٌلؿػقدؼـ موبدون ماظقؼى، مبوألدواتماظيتمتؼدعفو ماٌعؾقعوتماٌؿقاصرة ورطي

ماألدواتمالمميؽـمظؾؿلؿػقدؼـمادؿكدامماظقؼى،موتلوسدمػذهماألدواتمسيموضعمأدوسماىقؾماظـوغلمظؾقؼى.

-Tim Bernersوظؼدمزلعمذبؿؿعماشلـدديمسـماظقؼىماظدالظقيمألولمعرةمعـمخاللمعؼولماظقؼىماظدالظقيمظؿقؿمبرلغرزمظل=م

Leeم،مسؾكماظرشؿمعـمأغفمملمؼؽـماظقؼىمػقماٌلورماألولمسيمادؿكدامماظدالظقيمسيمايودىماآلظلمبقجفم2111سيمعوؼقمسوممم

مادؿعالعوتم مبقوغوتمضكؿي،موإجراء ماظعوعيمظؾرلغرزمظلمسيمهقؼؾماظقؼىمظؼوسدة موتؽؿـماظػؽرة ماظصـوسل.مػذا ماظذطوء مظػفؿ سوم

ممضوئالم"إغينماحؾؿمبقؼىمضودرةم1996بقصػمصؽرةماظقؼىماظدالظقيمضؾؾمعؼوظفماٌشفقرمسومممعؿكصصيموعؿطقرةمشلو،موظؼدمضوم

احملؿقى،مواظروابط،مواٌعوعالتمبنيماٌلؿػقدؼـموايودؾوتماآلظقي،مواظقؼىماظدالظقيمم–سؾكمهؾقؾمطؾماظؾقوغوتمسؾكماظقؼىم

األسؿولماظؿفورؼيماظققعقيموحقوتـوماظققعقيمأؼضومبوآلالتماظيتمميؽـفومسؿؾمذظؽمملمتظفرمبعد،مظؽـمسـدعومتظفر،مدقؿؿمععوىيم

اظيتمتؿقدثمظمالت،مودؿؿقؼؼمسيماظـفوؼيماظقطالءماألذطقوءمظؽؾماألسؿورمعـماٌلؿػقدؼـ".موبعدمعرورمسشرةمدـقاتمزفرماٌكططم

ذلءمشرلمواضحمسـماىقؾمؼؾدومطؾمم–اظدالظل:م"ذطرمتقؿمبرلغرزمظلمسـدعومحيصؾماٌلؿػقدمسؾكمرؾؼيمعـماظردقعوتماٌقجفيم

مممم$xv%اظـوغلمظؾقؼىمواظقصقلمظؾقؼىماظدالظقيماٌؿضؿـيمطؿقيمػوئؾيمعـماظؾقوغوت،مصنغفمميؽـماظقصقلمٌصدرمػوئؾمعـماظؾقوغوت."م

ماظـطوقم ماظقؼىمخورج مادؿكدام مأيمبداؼي مظؾقؼى، ماألول ماٌعروفمبوىقؾ ماألول مصوظعصر ماظقؼى، متطقر مععرصي مإدي مؼؼقدغو وػذا

ماظػوئؼ،ماظعلؽر ماظـص مبروابط مبقـفو مصقؿو ماٌذلابطي ماظـوبؿي ماظصػقوت معـ مطؾرلة مذبؿقسي مسـ مسؾورة موطوغً مواىوععوت، ي

ماألدودلمػقم ماظـوغلمواٌعروفمبوىقؾماظـوغلمظؾقؼى،مصؿػفقعف ماظعصر مأعو معلؿفؾؽنيمصؼطمظؾؿعؾقعوت. واٌلؿػقدؼـمعـفومذبرد

وتمإديمعـؿٍمظؾؾقوغوتموعلؿفؾؽمشلو،موملمتعدمربرطوتماظؾقٌماٌعؿودةمطوصقيماظـقرةماظيتمتعدلماٌلؿػقدمعـمعلؿفؾؽمظؾؿعؾقع

م مبقك= ماظػقس معـؾ ماىدؼدة ماظعؿؾ موإرورات ماظقؼى، مسدل موإدارتفو ماٌلؿػقد مععؾقعوت واظػؾقؽر=ممFacebookظؿـظقؿ

Flickerواظؿقترل=ممTwitterواظققتققب=ممYouTubeمبلطؿؾفوم متغرلتماظؾـقيماألدودقي مطؿو حقٌماغؿؼؾًمموشرلػؿ.

عقفومطقؾقمبوؼًمثؿماالتصوالتموادعيماظـطوق،مم11طقؾقمبوؼًمإديمم56اظؿؼـقيمعـماظربطمسـمررؼؼماالتصولماشلوتػلمبلرسيم

واظذيمدوسدمسؾكماالغؿشورماظقادعمظؾقؼىموإعؽوغقيماالتصولمبوًطماٌؾوذرمسيمأيمعؽونموأيموضًمػقماىقؾماىدؼدمعـمأجفزةم

ماظالبمتقب معـؾ: ماظطؾقعلمماحملؿقل، ماٌعؾقعوتمصؿـ معـ ماظؽؿ موععمػذا مواشلقاتػماحملؿقظي، ماظشكصقي واٌلوسداتماظرضؿقي
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اظؿػؽرلمسيموؼىمذطلمعـظؿمؼؿضؿـمأدواتمذطقيمظؿـظقؿماٌعؾقعوتمالدذلجوسفومبؽػوءةموبدونمشؿقض،مظذامجيىمأنمتؽقنمبـقيم

مشلو متؿقح مأؼضو، مظؾؿوطقـوت مبؾ مظؾؿلؿػقدؼـ مصؼط مظقس مواضقي مواٌؿطقرةمماٌعؾقعوت ماٌؿكصصي ماالدؿعالعوت مإجراء إعؽوغقي

مؼؾلمسؼدمعؼورغيمبلقطيمبنيمأجقولماظقؼىماظـالثيمظؿقضقحمxviوايصقلمسؾكماٌعؾقعوتمبوظـقوبيمسـماٌلؿػقد.% $موميؽـمصقؿو

م$:2اظػرقمبقـفؿمعـمغوحقيمبداؼؿفوموتورخيفومووصػمشلوم،موذظؽمسيماىدولماظؿوظلمرضؿم%

م$xvii%بنيماىقؾماألولمواظـوغلمواظـوظٌمظؾقؼى$معؼورغيم2جدولمرضؿم%

 ؾلوقبذاؾناؾثذاجلول ؾلوقبذاؾناـيذاجلول ؾلوقبذاألولذاجلول م

1 1990- 2000 2000- 2010 2010- 2020 

 اظدالظقيماظقؼى االجؿؿوسقيماظقؼى اظقؼى 2

 ظلمبرلغرزمتقؿ أورؼؾلمتقؿ ظلمبرلغرزمتقؿ 3

 وتـػقذؼيمواظؽؿوبيمظؾؼراءةمضوبؾيموؼى واظؽؿوبيمظؾؼراءةمضوبؾيموؼى ظؾؼراءةمضوبؾيموؼى 4

 اغغؿور اظؿػوسؾ اٌعؾقعوتمعشورطي 5

 اٌلؿػقدؼـمعـمترظققن اٌلؿػقدؼـمعـمبالؼني اٌلؿػقدؼـمعالؼني 6

 اظػفؿ اٌشورطي إؼؽقظقجلمغظوم 7

 اٌعرصيمربط اٌلؿػقدؼـمربط اٌعؾقعوتمربط 8

ماظصقت،ماألذن،ماظعققن،ماظعؼؾ، اٌعؾقعوت$%مواظعققنماظعؼؾ 9

 اٌشوسر$%ماظؼؾى

ماظصقت،ماألذن،ماظعققن،ماظعؼؾ،

 حرؼي$%ماألرجؾماظذراع،ماظؼؾى،

ماظؾقابيمواجفيموؼى/مماظػوئؼماظـص 10

 األدودقوت$%ماظعوعي

:مظؾؿلؿػقدؼـ%ماجملؿؿعموؼى

 تربطفؿ$ماظيتمواٌقاضعماظؿطؾقؼوت

 ظمالتماظدالظقيماظقؼى

ماظؼوئؿيمقمواظردماظصقرماظدصع،موؼى 11

 اظػالشمسؾك

ماالووه،مثـوئقيموؼىمصػقوت

مواظؾقدطودً،مواظػقدؼق،مواظقؼؽل،

ماظشكصل،مواظـشرمواٌشورطي،

 األبعودمثـوئقيمواظؾقابوت

مدبقؾقيمبقؽيماألبعود،مثالثقيمبقابوت

متؽوعؾقي،مأظعوبماٌلؿػقدؼـ،معؿعددة

مودوئطموطوصيماألسؿول،مووورةماظؿعؾقؿ

 .اظؿكقؾلماظقؼىمسومل
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ماظذيماحملؿقىماظشرطوتمتـشر 12

مدلمربطيمعـؾماٌلؿػقدونمؼلؿفؾؽف

 إنمإن

مؼلؿفؾؽفوماظيتماحملؿقىماألصرادمؼـشر

مبنتوحيماظشرطوتموتؼقمماٌلؿػقدون،

مغشرماٌلؿػقدؼـمسؾكمظقلفؾمغظؿ

موؼقتققبمصؾقؽرمعـؾماحملؿقى

موعويموبؾقجرمووؼؽؾقدؼوموآددقـس

 دؾقس

مميؽـماظيتماظؿطؾقؼوتماألصرادمؼـشه

متـشهمطؿومععفو،ماظؿػوسؾمظؾؿلؿػقدؼـ

مظؾؿلؿػقدؼـمتؿقحماظيتماظـظؿماظشرطوت

مبقكماظػقسمعـؾماًدعوتمغشرمإعؽوغقي

 ؼوػقموعويمجقجؾموخرائط

محقلماظقؼىمعـماألولماىقؾمطون 13

مواحدماووهمغشرماظـوبً،ماحملؿقى

محؼقؼلمتػوسؾمأيمبدونمظؾؿقؿقى

 .اظـوذرؼـمأوماظؼراءمبني

ماظقؼى،معـماظـوظٌماىقؾمؼؿضحممل 

مبؿعؾقؿماظصـوسلمواظذطوءماظقؼىمودؿؼقم

موؼىمخدلةموؼعطقفمؼردؼفمعوماٌلؿػقد

 .ذكصقي

مأولمسـدماظؾداؼيمسيماظقؼىمزفرت 14

 ظؾقؼىماألولمظؾفقؾمتطقر

ماالتصولمحقلمظؾقؼىماظـوغلماىقؾ

ماظشؾؽوتمخاللمعـماالووهمثـوئل

مواظقؼؽل،مواظؿدوؼـ،ماالجؿؿوسقي،

مبنغؿوجمؼؼقمماظذيمٌلؿػقدوامواظؿقفون،

 .واظػقدؼقماحملؿقى

مدؿؽقنمحقٌماٌلؿؼؾؾمأغفوماٌؿقضعمعـ

ماٌلؿػقدؼـ،مععمتػوسؾقيمأطـرماظقؼى

ماًوصماظصـوسلماظذطوءمعـمظـقعمتمدي

 . ظؾقؼىماظـوظٌمبوىقؾ

مأطـرمتػوسؾمؼؿقحمحدؼٌمتؼدممزفر .اظشكصقيماظقؼىمعقاضع 15

م–ماظقؼىمصػقوتمععمظؾؿلؿػقد

ماالجؿؿوسقيمواظشؾؽوتمردؼي،صمصقوصي

ماىقؾمعـؿفوتمعـموطؾفومواظقؼؽل

 ظؾقؼىماظـوغل

ماٌصغرة،ماٌدوغي:ماظدالظقيماٌدوغوت

 .اظذلطقؾقيماٌدوغوت

ماظقدوئطموؼؽل:ماظدالظقيماظقؼؽل اٌدوغوتماحملؿقىمإدارةمغظوم 16

 وم،SemperWiki وماظدالظقي،

Platypu،وم dbpedia،وم 

Rhizome 
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 ,SWSE :اظدالظلماظؾقٌ واظقؼؽؾقدؼوماظقؼؽل، وجقجؾمو،صقلؿمآظؿو 17

Swoogle،م

Intellidimension 

معشروعم،Citeseer =درلمدوؼً 18

 =جقتـدلج

 =صوؼـدموداعىمذكصقي،مجقجؾ

DumpFind وػوطقو= Hakia 

 =جروعدي:ماظدالظقيماظرضؿقيماٌؽؿؾوت

JeromDl،وبرؼؽسم= 

BRICKS،وؼؾموظقغٍم= 

Longwell 

19 Project Gutenberg ٌجقجؾمبوح= Google 

scholar،اظؽؿىمحبٌم= Book 

search 

مواظؾقابوتماظدالظقيماٌـؿدؼوت

 SIOC =دققك:ماجملؿؿعقي

موداتو OpenLink =وأوبـؾقـؽ

 DataSpaces =دؾقس

 Message =اظردوئؾمظقحوت 20

boards 

 Community =اجملؿؿعمبقابوت

portals 

 :اظدالظقيماالجؿؿوسقيماظشؾؽوت

FOAF،مPeople 

Aggregator 

م

مموظؼدممتقزم2111مموحؿكمسومم1991ادؿغرقماىقؾماألولمعـماظقؼىمسشرةمدـقاتمبداؼيمعـمسومموؼؿضحمممومدؾؼمأنم

ماظـوغقيمزفقرم موذفدتماٌرحؾي موآظؿوصقلؿو. ماظـصماظػوئؼموربرطوتماظؾقٌماألوديمعـؾمؼوػق متؽقؼد مبؾغي مبقاضعماظقؼىماظـوبؿي

ماالج ماظقدوئط موثقرة مجقجؾ مسوم معـ متؾدأ مواظيت مظؾقؼى ماظـوغل مبوىقؾ ماًوصي ماآلن.2111ؿؿوسقي موحؿك مبدأتممم حقٌ

معقدوؼؽ=م مآغدردقن معورك معؿصػح موحصؾ مزفرتماظصػقوتماظشكصقي، مثؿ معـؿفوتفؿ، ماظقؼىمسؾك مسـووؼـ اظشرطوتموضع

Mark Andreesen’s Mosaicظقؼىماظعوٌقيمسيمعالؼنيمعـمعراتماظؿقؿقؾمتؿزاؼدمععماطؿشوفماٌلؿػقدؼـمظشؾؽيمام

،موتالػومعقجيمسيماظؿورؼخمم،موأصؾقًمعـمأػؿماظؿطؾقؼوت1989اظقؼىمسوممتقؿمبرلغرزمظلمعـؿصػماظؿلعقـوت،موظؼدمأغشلم

جدؼدةمعـماظؿؽـقظقجقومواٌعروصيمبوىقؾماظـوغلمعـماظقؼىمبقادطيمتقؿمأورؼؾلمواظذيمزفرمبعدمدـقاتمضؾقؾيمعـمزفقرماٌقجيم

اظصقػمتػؼدماٌشذلطنيمصقفومظقشذلطقامسيمأخؾورماٌدوغوت،مطؿوماطؿشػًمذرطوتماٌقدقسوتماظقؼؽؾقدؼوماألودي،موعـمثؿمبدأتم

طؿومظقحظًمثقرةماىقؾماظـوغلمعـمواظيتمشرلتمعـمررؼؼيمسؿؾمػذهماظشرطوت،موأصؾحمجقجؾمػقماٌؿداولمسؾكمأظلـماىؿقع،م

ؾقؽرمواظيتمطونمشلومدورامسيمعؾقعوتماظؽوعرلاتماظرضؿقي،موسؾكماظقؼىمعـمجوغىمعقاضعماظقدوئطمعـؾماظػقسمبقكمواظققتققبمواظػ

مأؼيمحول،متظفرمذبؿقسيمجدؼدةمعـماظؿؽـقظقجقومسيماًؾػقي،موتؾدأمزرييماىقؾماظـوغلمظؾقؼى.

اىقؾماظـوظٌمعـممJohn Markoffإنماىقؾماىدؼدمعـمتطؾقؼوتماظقؼى،مواظذيمأرؾؼمسؾقفماظصقػلمجقنمعورطقف=م

دوئطماالجؿؿوسقيمعـماظروابطمواحملودثي،مودؿصؾحمربرطوتماظؾقٌمأطـرمذطوءمعرتؾيمرؾؼومظألػؿقي،مطؿوممتقزمدقزؼدماظقماظقؼى
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،مأعومسيماىقؾماظؼودم،مدقؿؿممتققزمطؾماظؾقوغوتماٌؿوحيمسيمكماظقؼىمواظيتمهقيمطؾؿوتمعػؿوحقفخقارزعقوتماظؾقٌماظقثوئؼمسؾ

ددةمألدؽؾيماظؾوحٌ.مدؿقصرمادؿػلوراتماظؾغيماظطؾقعقيماظدالظقيمإجوبوتمربددةمػذهماظقثوئؼ،موربطفومومتـقؾفومظؿؼدؼؿمإجوبوتمرب

سوملمايودؾوتموزبذلعمذؾؽيماظقؼىماظعوٌقيمتقؿمبرلغرزمظلمألدؽؾيماٌلؿػقدؼـ،مععمتضؿنيمععؾقعوتمتشرحمػذهماألدؽؾي.موأخدلم

ماظؾقوغوت مطؾ مسؾكمهؾقؾ مضودرة ماظقؼىمدؿؽقن ماظـوظٌمعـ ماىقؾ متؽـقظقجقو ماظقؼىممأن مسؾك مواظروابطمم–اٌؿوحي احملؿقى،

نموايودؾوت.ماظقؼىماظدالظقيماظيتمميؽـمإتوحيمذظؽ،مضدمتظفر،مظؽـمسـدعومحيدثمذظؽ،مدقؿؿمععوىيموٌؿؽوعؾي.واٌعوعالتمبق

مآظقوتماظؿفورةمواظؾرلوضرارقيموحقوتـوماظققعقيمبوآلظيموتلؾقؿفومظؾؿوطقـوت.

ذادللحثذاؾناؾث

ذ:أجوالذاؾوقبمحاقةذحقوقذادلؤؾفذو

اظقضًمايوضرمواظيتمتؿطؾىممسيعـمأػؿماظؿقدؼوتماظيتمتقاجففوماظؿشرؼعوتمماظرضؿلظؾؿصـػممضضقيمريوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمدتع

إجيودمحؾقلمشلومضوبؾيمظؾؿـػقذ،مصقؿوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمؼؿطؾىمإغشوءمتشرؼعوتمجدؼدةميؿوؼيماٌصـػوتماظرضؿقي،مثؿماظؿـلقؼم

مسيمسصرماظقؼى.معقضقعمريوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمظؾؿصـػوتماظرضؿقياظدراديمؿـوولمؿود،مزؼزماٌؽوغيماظـؼوصقيبنيماٌفؿؿنيمظؿع

وضدمسلؾًمػذهماٌصـػوتم،معـمبقؽيمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمإبداسلسؿؾممأيبلغيمماظرضؿلتعرؼػماٌصـػممإديماآلراءذػؾًمبعضم

جدؼدةمعـماٌصـػوتمتـرلممأمنوطثؿمزفرتم. غوتمورؾقشراصقوماظدوائرماٌؿؽوعؾيعـماٌصـػوت:ماظدلذبقوت،موضقاسدماظؾقومأغقاعميثالث

م مايوجي ممإديعللظي موػل: ماظؼوغقغقي ممأواظـطوضوتممأزلوءايؿوؼي ،م Domain Names=اٌقاضعمسؾكماظشؾؽيمأواٌقودؼـ

معقاضعماالغذلغً ماظيتمتضؿفو ماظؾقوغوتمسؾكماًط موضقاسد ماالظؽذلوغل، ماظدلؼد موعم،وسـووؼـ ربؿقىمعقضعماالغذلغًمعـممأوودة

موودوئطمعؿعددة.موأصقاتغصقصموردقمم

مواىدؼرمبوظذطرمأنمػـوكمثالثمتشرؼعوتمعؿعؾؼيمبويودؾوتماآلظقي،موػل:

ممواظيتمزفرتمسيمعطؾعماظلؾعقـوت.مم$اظؿؽـقظقجقيكوررماٌتشرؼعوتماًصقصقيم%ريوؼيمايؼمسيماظؾقوغوتماظشكصقيمعـم .1

واظيتماغطؾؼًمسيماظلؾعقـوتمأؼضوموسؾكمم%االسؿداءمسؾكمغظؿماٌعؾقعوتمواٌعؾقعوتمبؾعدػوماالضؿصودي$مضقاغنيمجرائؿماظؽؿؾققتر .2

مم.ماعؿدادماظـؿوغقـوتمواظؿلعقـوت

ماظػؽرؼي$ .3 م%اٌؾؽقي ماظؽؿؾققتر مبراعٍ ماظيتمزفرتمسيماظـؿوغقـوتموػلممتشرؼعوتمريوؼي ماظـوظـي ماٌقجي متشرؼعوتموتعد عقجي

 عـمبنيماٌصـػوتماظرضؿقيمذاتماالتصولمبوظؽؿؾققتر.مماألػؿمتـؾماٌصـػمريوؼيماظدلذبقوتماظيتم

مبراعٍم ماٌمظػمواظيتمتؿؿـؾمسيمتشرؼعوتمريوؼي محؼقق موبوألخصمريوؼي ماظػؽرؼي مبوٌؾؽقي مؼؿعؾؼ معو ماظدرادي مسيمػذه مؼفؿـو وعو

ماظؽؿؾققتر.

ذمحاقةذحقوقذادلؤؾفذوجولذاحلادلاتذاآلؾوةذ3/1

اظؽؿؾققترمواالتصوالتم%اٌودؼي$مبقصػفومععداتموودوئؾمتؼـقيماٌعؾقعوت،مصؽونممأجفزةاظؿػؽرلمحبؿوؼيممبدأعـماظقجفيماظؿورخيقيم

ماظغرضمبوسؿؾورمبراءةماالخذلاعمتردمبش نمزبذلعمجدؼدمؼؿصػمبوالبؿؽورؼيملغظوممبراءاتماالخذلاعمػقماظـظومماٌؿـودىمععمػذا

ماظصـوسل مظالدؿغالل موبوظؼوبؾقي مواىدة ماٌص. موبوظدوائرموتؿؿـؾ ماظؾقوغوت موبؼقاسد م%اظؽؿؾققتر$ مايودى مبدلاعٍ ماظرضؿقي ـػوت

عقاضعماالغذلغً،مومبقؿقىماٌقاضعمعـمعقادماظـشرماالظؽذلوغلمغصقصوممأوغطوضوتممبلزلوءسيمبقؽيماالغذلغًمصؿؿؿـؾممأعواٌؿؽوعؾي،م

موصقراموعقادمزلعقيموعرئقيم%اظقدوئطماٌؿعددة$.
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ذبراؿجذاحلادبذاآلؾيذذ3/1/1

ماٌصـػو موأػؿ مأول مإدي:تعد ماٌعـقيمظـظوم مواظدلذبقوتمػلماظؽقون مبفوممايودىماآلظلسؾقعوتقي، مبرذبقوتماظؿشغقؾماٌـوط تضؿ

واظدلذبقوتماظؿطؾقؼقيماظيتمتؼقمممبعوىيماظـصقصمم،إتوحيمسؿؾمعؽقغوتماظـظوممععو،موتقصرلمبقؽيمسؿؾماظدلذبقوتماظؿطؾقؼقي

مايلوبقي. مبراعٍمواىداول مموتـؼلؿ ماٌصدر: إديايودى مبرغوعٍ م، مبرغوعٍ مم. اًقارزعقوتاآلظي، مايودى مبراعٍ مأولوتعد

بشلنمتقصرلمايؿوؼيماظؼوغقغقيمشلومعـمحقٌمرؾقعؿفوموعقضعمريوؼؿفومعـمبنيممأثورتمجدالموادعومسيماظلؾعقـقوتماظيتاٌصـػوتم

م مصفـوكمعـمم.اظػؽرؼيتشرؼعوتماٌؾؽقي محقلمتصـقػفو. مبراءاتماالخذلاع،مٌوممؼدسقحقٌمتعددتماآلراء مسدلمغظوم إديمريوؼؿفو

م،مإالإديمريوؼؿفومسدلمغظومماألدرارماظؿفورؼيمالغطقائفومسؾكمدرمووريمتشؿؾمعـمزليماالدؿغاللماظصـوسل،موررفمآخرمؼدسق

تػرغمضؿـمموترتقىمًقارزعقوتمأصؽورػلممإذم،هؿكممبقجىمتشرؼعوتمحؼماٌمظػمأدبقيمأسؿوالاالووهماظغوظىماسؿدلػوممأن

أنمدقؿومبعدمالم$xviii%،األدبقي،موزلوتفوموصػوتفوماٌؿقزةمتؿؼوبؾمععمسـوصرمايؿوؼيمٌصـػوتماٌؾؽقيمإبداسلذؽؾمابؿؽوريم

ماظؼوغقنماظـؿقذجلم ماظقاؼؾق مماإلرذوديمأووضعًمعـظؿي م1978سوم بشلنمريوؼيماظدلذبقوتموبعدمدؾلؾيماجؿؿوسوتمخدلاءمم

مأن،مطؿوماألدبقيماألسؿولسـمتقجفمسوممالسؿؾورػومعـمضؾقؾممأدػرتاظيتممم1985ومم1983اظقاؼؾقموعـظؿيماظققغلؽقمسوعلم

$مصقؽقنمم11/1%مممواظػـقيمربؾمايؿوؼيممبقجىماتػوضقيمبرلنماألدبقياٌصـػوتممإديموأضوصؿفواسؿدلتفومطذظؽممإذاتػوضقيمتربسم

ماظدل متربسمصون ماتػوضقي مووصؼ ماٌقضػ. مظصوحلمػذا محلؿ مضد ماظدوظل ماالووه مدقاء مظؾقؿوؼي ممأطوغًذبقوتمربؾ مأمماآلظيبؾغي

ذلغفومم-عـعمتلجرلػوممأومإجوزةحؼفمسيممإديمإضوصي$موٌمظػفومطوصيمايؼققماٌوظقيمواٌعـقؼيمٌصـػوتمحؼماٌمظػم11/1اٌصدر%مم

ماألدودلظدلغوعٍماٌقضقعموؼلؿــكموصؼمػذهماٌودةمحوظيماظؿلجرلماظيتمالمؼؽقنمصقفوما،م$11ذلنماظؿلفقالتماظصقتقيمواٌرئقيم%مم

صونمملمتؽـمطذظؽمصؿـمغفوؼيمم،حقوةماظشكصماظطؾقعلمأدوسسوعومسؾكمم51مإديمتؿدممصنغفوخبصقصمعدةمايؿوؼيمموأعوظؾؿلجرل.م

متربس$.م12اظعؿؾم%مممإغؿوجمتمصقفوممأوصقفوماظـشرممأجقزاظلـيماظيتم

ذؼواعدذاؾلواـاتذذ3/1/2

،مايودىماآلظلاظؿؾقؼىمسدلمذبفقدمذكصل،مؼؽقنمزبزغومبقادطيممرماالبؿؽورمأوػلموؿقعمممقزمظؾؾقوغوتمؼؿقاصرمصقفمسـص

معـمخالظف مايمواظؾقوغوتمأوم$xix.%وميؽـمادذلجوسف مسيمغظؿ مطؿوممودىاٌعؾقعوتماٌكزغي مظقلًمربؾمريوؼي بشؽؾمذبرد

ععنيموبكظقيمادذلجوعمععقـي،ممبوظـلؾيمظؾؼقاغنيمواألغظؿيموضراراتماظؼضوء،مظؽـفومعؿكمأصرشًمضؿـمضوسدةمبقوغوتموصؼمتصـقػ

وعؿكمعومخضعًمظعؿؾقيمععوىيمصنغفومتؿققلمإديمضوسدةمععؾقعوت،متلؿقجىمايؿوؼيمبوسؿؾورػومسؿؾمإبداسل،مطؿوممتماالسذلافم

مواجملؾسماألوربلموضؿفومإديمضقاغنيمحؼماٌمظػ.مبفوممبـظؿيماظقاؼؾق

عـمم11/2صوٌودةم،مومسدلتمسـفماالتػوضقوتماظدوظقيمسيمػذامايؼؾػقماالبؿؽورمطؿم-بقجفمسوممم-وعـوطمريوؼيمضقاسدماظؾقوغوتم

أيمذؽؾممأودقاءمطوغًمسيمذؽؾمعؼروءمآظقومماألخرىاٌقادممأواتػوضقيمتربسمغصًمسؾكماغف:متؿؿؿعمبويؿوؼيماظؾقوغوتماجملؿعيم

يماظػؽرؼيمظلـيمقوضقيماظعوٌقيمظؾؿؾؽعـماالتػم5طوغًمتشؽؾمخؾؼومصؽرؼومغؿقفيماغؿػوءموترتقىمربؿقاػو،مطؿومغصًماٌودةممإذاآخرم

طونمذؽؾفوممأؼوبويؿوؼيمبصػؿفومػذهمماألخرىاٌقادممأوسؾكماغف:متؿؿؿعمذبؿقسوتماظؾقوغوتمم-اظيتمغػذتمعمخرامم-مم1996

ممإذا ماظـفٍ،م،ترتقؾفومأوطوغًمتعؿدلمابؿؽوراتمصؽرؼيمبلؾىمربؿقاػو مواظؼقاغنيمسؾكمػذا ماظؼوغقغقي ماظـظؿ مظؽـمالمورىمطوصي

المؼشذلرونمذرطممم1998واظؼوغقنماظػرغللماظصودرمسيمسومممم11/3/1996سيمماألوروبلصوظؿقجقفوتماظصودرةمسـماالهودم

،مضوسدةماظؾقوغوتمإسدادجؾمأعوديموعوماغػؼمعـممأوبشريممأواالبؿؽورميؿوؼيمضقاسدماظؾقوغوت،مبؾمؼؽػلمعومبذلمعـمجفدمعوظلم

ادؿعؿولممإسودةوحيظرمأيمم،زيسمسشرةمدـي$م15%حيؿلمضقاسدماظؾقوغوتمٌدةممإظقفٌشورماظؼوغقنماظػرغللمامػذامبوإلضوصيمإديمأن
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اىزئلممأواظـؼؾمسؾكماًطموحيظرماظـؼؾماظؽؾلممأوماإلجيورمأوٌودةمطؾقيمعـمضوسدةماظؾقوغوتمسـمررؼؼمتقزؼعمغلخممأودقاءمىزءم

تؼدؼؿمػذاماحملؿقىمصدمادؿؾزممادؿـؿوراتمجقػرؼيمموأذؽؾ،معؿكمطونمايصقلممبليعـمربؿقىمضوسدةماظؾقوغوتمم-اىقػريمم-

مهًمأيمذؽؾ.ممأوودقؾيممبليعمضؿومسؾكمدسوعيممأماظـؼؾمدائؿوممأطونطؿوموطقػو،مودقاءم

مو مُؼلؿؿد ممإعواالبؿؽور ماظؾقوغوتمغػلفو مرؾقعي مموإعوعـ مترتقؾفو مررؼؼي ممأومإخراجفومأوعـ موربؿقىممأووؿقعفو ادذلجوسفو،

سؽلًمضوسدةماظؾقوغوتمزلوتمذكصقيممإذامإال،موعـمػـومصونماالبؿؽورمالمؼؿقؼؼمابؿؽوريالمؼعؿدلمسؿالماظؾقوغوتمسيمحدمذاتفم

بونماالبؿؽورماظذيمؼؿعؾؼمبؼوسدةمبقوغوتمسؾكماالغذلغًممم1998قاضعفو،موضدمضضًمربؽؿيم%غوغً$ماظؿفورؼيماظػرغلقيمسيمسوممظ

مأعوم،اىفدماٌؾؿؽرمظؾعؿؾمأػؿقييمسـدعومؼؼورنممبفردماظؿقثقؼمتظفرمؼؼؿضلمتقاصرمجفدمجودمسيماظؾقٌمواالخؿقورمواظؿقؾقؾمواظذ

مإحدىبونمصفرديممم1964ضضوءمربؽؿيماظـؼضماٌصرؼيمصوغفمؼؿقدعمسيمعػفقمماالبؿؽور،مصؼدمضضًمربؽؿيماظـؼضماٌصرؼيمسومم

ؼؿؿقزمبطوبعمذكصلمخوصمواغفمؼؽقنمسؿؾمواضعفمحدؼـومسيمغقسفمومأنملؼؽػمألغفمابؿؽورؼًوماظـؾقؼيمؼعدمسؿاًلماألحودؼٌطؿىم

م$xx%ؼؿلؿمبوظطوبعماظشكصل.مأنذبفقدمآخرممبليمأواظؿـلقؼممأوؼعؿدلمعـمضؾقؾماالبؿؽورمسيماظذلتقىم

مواألغظؿياٌعؾقعوتماٌكزغيمسيمغظؿمايقادقىم%بشؽؾمذبرد$مظقلًمربؾمريوؼي،مطؿومبوظـلؾيمظؾؼقاغنيممأوونماظؾقوغوتمصوسؾقف،م

معـال،مظؽـفو مموضراراتماظؼضوء مبقوغوتموصؼمتصـقػمععنيموبكظقيمادذلجوعمععنيموعؿكمعومخضعًممأصرشًعؿكمعو ضؿـمضوسدة

ضوسدةمععطقوت،موؼـطقيمانوزػومبفذاماظقصػمسؾكمجفدمابؿؽوريممإديتؿققلمعـمذبردمبقوغوتممصنغفوظعؿؾقيمععوىيمتؿقحمذظؽم

ماإلغلوغلواظـشوطمماألسؿولضصقىمسيممأػؿقيعؾقعوتمعـماٌعؾقعوت،موٌومحؼؼؿفمبـقكماٌمأػؿقيؼلؿقجىمايؿوؼي،موبؿزاؼدمموإبداسل

ربددمادذلاتقفلمظرأسماٌول،ممإديذاتمضقؿيمعوظقيمطؾرلةممبوممتـؾف،موبوسؿؿودماٌشروسوتمسؾقفو،موظؿققلماٌعؾقعيممأعلًبقصػفوم

وؼيماظؼوغقغقيمظؼقاسدماظؾقوغوت.ماظؾعضمؼراهمعرتؽزامالمربددامصؼط،مغشطماالووهماظؿشرؼعلمسيماظعدؼدمعـماظدولمظؿقصرلمايؿمأنبؾم

موجملؾسم ماظقاؼؾق مٌـظؿي موادع مجفد موظقد مجوء ماظؾقوغوتمبويؿوؼي ممأوروبوواالسذلافمظؼقاسد مسوم م1996اظذيموضع ضقاسدمم

موضرارامؼؼضلمبوظـصمسؾكمريوؼيمضقاسدماظؾقوغوتمضؿـمضقاغنيمحؼماٌمظػ.مإرذودؼي

ذذTopography Of Integrated Circuit=ذرلوغراػواذاؾدوائرذادلمكاؿلةذ3/1/3

اٌقصالتمصؿقومجدؼداموممقزامسيمحؼؾمصـوسيماالظؽذلوغقوتموتطقؼرموزوئػماظؿؼـقيماظعوظقيماسؿؾورامعـمعـؿصػماظؼرنممأذؾوهعـؾًم

ماظدا مسؿؾقوتمدعٍ متطقر موعع مائاٌـصرم، مإلرات مووزوئػماظؽذلوغقي ممبفوم مظؾؼقوم ماظشرحيي مسؾك مواًؾؼممأصؾحظؽذلوغقي اظؿؿقز

ماظشرحييماغطقىمسؾكممأنؼؿؿـؾمبكظقوتمترتقىموتـظقؿماظدوائرماٌدذبيمسؾكمذرحييمذؾفماٌقصؾ،ممبعـكمماسلاإلبد رقبقشراصقو

ماألوروبقياظؾفـيممأسدتفوبوالسؿؿودمسؾكمعشروعمضوغقنمايؿوؼيماظيتممغظؿمايقادقىمبشؽؾمػوئؾمأداءعؽـمعـمتطقؼرممإبداسلجفدم

ممأصدر ممأوروبوذبؾس م1986سوم ميم مدظقال مدول مبني ماظؿشرؼعل ماالغلفوم مبغرضمتقصرل ماٌؿؽوعؾي ماظدوائر بفذاممأوروبوؿوؼي

م موسيمسوم مأبرع1989ًاًصقص، ممم مشرضفو م%أيماٌـؿفوتماظيتمؼؽقن ماٌؿؽوعؾي ماظدوائر مبشون مواذـطـ وزقػيممأداءاتػوضقي

ظقسمعـمبقـفومدقىمدوظيمسربقيمواحدةمدولم$م8%صونمسددماظدولماٌقضعيمسؾكمػذهماالتػوضقيممم1999مإلحصوءاظؽذلوغقي$مووصؼوم

م-م35%اٌقادممػلمعصر،موملمتدخؾمػذهماالتػوضقيمحقزماظؿـػقذمبعد،مظؽـمتـظقؿماتػوضقيمتربسمظؼقاسدمريوؼيماظدوائرماٌؿؽوعؾي

عـمعقجؾوتماتػوضقيمتربسماظيتممإغػوذعـمعؿطؾؾوتماظعضقؼيممأن$مدوػؿمسيمتزاؼدماىفدماظؿشرؼعلمسيمػذامايؼؾمبوسؿؾورم38

مبقـفومادبوذماظؿدابرلماظؿشرؼعقيماٌؿػؼيمععمضقاسدػوموعـمبقـفومرؾعومضقاسدمريوؼيماظدوائرماٌؿؽوعؾي.

ذ

ذ
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ذمحاقةذحقوقذادلؤؾفذواجلولذاألولذؿنذاؾوقبذ3/2

وتمؼؼدممحؼماظؿلظقػمظشؾؽيماإلغذلغًموردوئؾماظدلؼدماإلظؽذلوغل،مواٌودةماحملؿؾيمسؾكمعقاضعمبروتقطقلمغؼؾماٌؾػوتمأومخودع

اظقؼى،موشرلػومػلمعقادمربػقزيمحؼمتلظقػمروٌومهؼؼماٌعوؼرلماظؼقودقي،معـؾماألصوظيماظيتمتؼدممأليمسؿؾمأدبل،مألغفومعؿوحيم

إذامم،مصعؾكمدؾقؾماٌـولذبوغًوموميؽـمغلكفومبلفقظي.مظقسمػـوكمرخصيمضؿـقيمظؾـلخمسؾكمسبقموادعمأطـرمممومؼلؿحماٌمظػ

وغلمأومظقحيمإسالغوتمأومضوئؿيمعـوضشي،مصفـوكمرخصيمضؿـقيمظـلخمػذهماظردوظيمأليمضورئمعـمأردؾمصردمعومردوظيمبرؼدمإظؽذل

صنذامطؿىمصردمعومردوظيمحملررمجرؼدة،مصققجدمرخصيمموجيىمأنمتلؿكدممػذهماظرخصيماظضؿـقيمظؿدلؼرمسؿؾقيماظـلخ.م،اظؼوئؿي

مضؿـقيمإلسودةمإغؿوجمػذهماظردوظيمسؾكمصػقيماظردوئؾ،مظؽـمالمرخصيمضؿـقيمظؾؼراءمظعؿؾمغلخمسدؼدةمبعدمذظؽمعـمتؾؽماظردوئؾ.

فمظقسمػـوكمريوؼيمطؿومميؽـمغلخمربددماظعـقانماٌصدريمظشؾؽيماإلغذلغًموسـووؼـماظدلؼدماإلظؽذلوغلموطذظؽمايؼوئؼ،مػذامألغ

معـؾم ماظؿلظقػ، محبؼ ماحملؿقي ماٌقاد مأعو ماإلظؽذلوغل. ماظدلؼد مسـووؼـ مأو ماٌصدري ماظعـقان مربدد مووؿقع متلظقػمظؾقؼوئؼ حؼ

ماٌؽررة ماٌلؿقىمعـؾمؼوػق!،موذبؿقسوتماألدؽؾي ماإلغذلغًمسوظقي مؼقزغً،ممFAQSم=طشوصوتمذؾؽي سؾكمذبؿقسوتمأخؾور

مظقؽقنمضقاسدم مبوإلضوصي،ماغفمحقٌمؼعدمطؾمػذا مطالمايؼني. ماظؾقوغوتمأو محؼمضوسدة بقوغوتمودقفمحيؿلمحبؼماظؿلظقػمأو

م$xxiخوصي.%اغؿفوطًومغلخمعقضعموؼىمظشكصمعوموبعدمذظؽمؼؿؿمتعدؼؾفمألشراضم

واالتصوالت،موانمطوغًمػذهماٌشؽالتمودؾوتماظعدؼدمعـماٌشؽالتمسؾكمسبقمعلؿؼؾمسـمسوملمايذؾؽيماإلغذلغًمتـرلمإالمأنم

ممعشؽالتماإلغذلغًمإديمثالثيمأغقاع:ممتؼلقؿمحؼقؼؿفوممتـؾمجزءامعـمعشؽالتمتؼـقيماٌعؾقعوتمبرعؿفوموعـورةمسيمبقؽؿفو،موميؽـمسي

عشؽالتمسؼقدماالغذلغًمابؿداءمعـمسؼقدماالذذلاكمسيماًدعيمعرورامبوظعؼقدمذاتماحملؿقىماظؿؼين،موسؼقدماىفوتمذاتمم .1

وسؼقدماًدعوتمم،واظؿلققماالظؽذلوغلم،دماٌلؿكدعنيمععماٌقاضعممبومصقفومسؼقدمرؾىماًدعوتسؼقمأوم،اظعالضيممبقاضعماالغذلغً

معـمم،وسؼقدمورخصمغؼؾماظؿؽـقظقجقوم،ورخصمادؿكدامموتـزؼؾماظدلاعٍم،اٌدصقسيمواجملوغقيمطعؼقدماظدلؼدماالظؽذلوغل وشرلػو

م ماالظؽذلوغقي ماظعؼقد مغطوق ماظيتمتؼعمسي ماٌدلعيمأواظعؼقد ماظعؼقدمم.سدلماٌرادالتماالظؽذلوغقيماظعؼقد ماٌشذلكمبنيمػذه واىوعع

درادوتم$موتؿـوولمػذهماٌشؽؾيمxxii.%تؿعؾؼمبوظؿـظقؿماظؼوغقغلمظؾؿعوعؾمععماالغذلغًموسدلػومأغفوواظؿصرصوتماٌؿصؾيمبوالغذلغًم

م$xxiii.%اإلظؽذلوغقيمواظؿفورةماإلظؽذلوغقيمواظؾـقكماإلظؽذلوغقيماألسؿول

قماٌلؿكدعنيمواٌؿعوعؾنيمسيمبقؽيماالغذلغًموتضؿمحؼققماٌلؿفؾؽمبقجفمسومموريوؼيمايؼمسيمايقوةمعشؽالتمريوؼيمحؼقم .2

دراديمريوؼيم،موتؿعؾؼمػذهماٌشؽالتمبوظعدؼدمعـماٌلؿػقدؼـ،محقٌمأنماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيمبقؽيماالغذلغًماًوصيموريوؼيمحؼقق

تؿعؾؼم،مواٌعؾقعوتمبلعـاظدرادوتماىـوئقيماًوصيممأوؿؼـقيماٌعؾقعوتمبموتلثرػوماإلغلوندرادوتمحؼققمبمخوصيايقوةماًوصيم

م ماٌلؿفؾؽ مريوؼي مواظـؼوصقيمبدرادي مواظصققي ماالضؿصودؼي ماٌكورر معـ ماٌلؿفؾؽ مريوؼي معقودؼـ محؼؾ مسي ماظؼوغقغقي وظدرادوت

موشرلػو مواالجؿؿوسقي مأعو ما، ماظػؽرؼيمسيمبقؽي ماٌؾؽقي محؼقق ماظػؽرؼيمغذلغًمصوإلبوظـلؾيميؿوؼي مدرادوتماٌؾؽقي نمربؾمتـووشلو

مسؿقعومودرادوتمحؼماٌمظػمسؾكموجفماًصقص.مم

مٌقاضعماالغذلغًمأعشؽالتمم .3 مبوظـلؾي ماٌعؾقعوتمدقاء ماٌلؿكدعنيمأغظؿيمأوعـ موتؿـووشلو ماٌعؾقعوتموجرائؿمأدرادوتم، عـ

مم$xxiv%اظؽؿؾققترمواالغذلغًمواالتصوالت

نمهدؼدمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيمبقؽيملقماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيمبقؽيماالغذلغًماظؿلوؤلمابؿداءمبشايؿوؼيماظؼوغقغقيميؼقػذاموتـرلم

وادؿؼصوءمايؿوؼيماظالزعيمٌقاجفيماالسؿداءاتمواٌكوررماظيتمتعذلضمػذهمايؼقق،مم،غذلغً،موهدؼدماٌصـػوتمربؾمايؿوؼيإلا

م،شرلػومعـماظؿشرؼعوتمطوصقيمظؿقصرلمايؿوؼيمشلذهمايؼققمأوؾؽقيماظػؽرؼيمطوغًمماظؼقاسدماظؼوئؿيمضؿـمتشرؼعوتماٌمإذاوتؼققؿمعوم
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اٌلوئؾماٌؿصؾيممألبرزوغعرضمصقؿومؼؾلمم،ػـوكممثيمحوجيمظؿشرؼعوتمخوصيمبوٌصـػوتمربؾمايؿوؼيمسيمبقؽيماالغذلغًمأنمأم

معومؼؿعؾؼمبوىقؾماألولمعـماظقؼى.$موػقمxxv.%ربؿقىماٌقضعمأواظـطوضوتمواظـشرماالظؽذلوغلمواظقدوئطماٌؿعددةممبلزلوء

ذذذDomain namesذذ=ـطاؼاتذ)عناوقن(ذاالـرتـتذأمساءذ3/2/1

رضؿمصـدوقمممقزمورعزمظفممواظعـقانماظدلؼدي،مشلوتػمظفمرضؿمععنيصوادؿماظـطوقمأوماٌقدانمأوماٌقضعمػقمسيمايؼقؼيمسـقانمإغذلغً،م

مممقز، ممعـطؼي مسـقان مأؼضو موظإلغذلغً مام$www.arablaw.org%معـؾممقز مغطوضوتوضد مأزلوء محقل ماظـزاع محؿدم

 ,comواىفوتماظيتمتلقطرمسؾقفو،موطذظؽمإضوصيمممقزاتمجدؼدةمظؾؿقزاتماٌشفقرةم%ععؿورؼيمذؾؽيماالغذلغًماالغذلغً،مو

net, org, gov, edu%موذظؽمبنضرارمإضوصيمدؾعيمممقزاتمأخرىم$xxvi$تعقدمعشؽالتمأزلوءماظـطوضوتمسيمبقؽيم،مػذامو

اظـطوضوت،مريوؼيمألزلوئفوممأزلوءععورضيمتقدقعممضودتاظيتماالغذلغًمإديمادذلاتقفقوتماظشرطوتماظؽدلىمسيمػذاماظشلن،مصفلم

ماظشرطوتمدبشكمعـمأنمتضطرمظؿلفقؾم اظؿفورؼي،مبؾموتشؽقمسيماظقضًمذاتف،معـمصعقبيماظلقطرةمسؾكماظـظوممايوظلمصفذه

ممعؽوت مذؾؽي مسؾك ماٌقاضع مسـووؼـ ماظعـ ماظػضوئقني" م"اٌؿقضعني مصرؼلي مظؾقضقع متػودؼو ماظذؼـمcybersquattersقؼى، ،

$،مواظذؼـمؼؼقعقنممسيمسصرمدققماظعالعوتماظؿفورؼيمواٌضوربوتماٌوظقي%عـؾمعومحيدثمسيمماألعقالؼعؿؿدونمسؾكماظؿقضعوتمظؽلىم

مل،مظؾقعفومعلؿؼؾالمٌـمؼرشى.ماالغذلغً،محبفزمأزلوءمغطوضوتمذوئعيماالدؿعؿو

سؾقفوم،معـؾم:مطؿمسـقاغومؼؾزممماإلجوبيتقجدمعلوئؾمتؼـقيمتلؿدسلممإذشرلمأنماٌللظيمظقلًمعؼؿصرةمسؾكمػذاماىوغىموحده،م

م.؟موأيمعـفوم؟موعـماظذيمؼؿقؽؿمبفوم؟موعـمؼؾقعماظعـووؼـماىدؼدةم؟موعـماظذيمدقػصؾمسيماظـزاسوتماظيتمدؿـشلم؟مإضوصؿف

 Internet Corporationم=غذلغًاإلوأرضومممأزلوء،معمدليمتلفقؾمم1998سيمسوممماألعرؼؽقييؽقعيماموجدتظؼدمأ

for Assigned Names and Numbersم-مICANNمأنؾقس،موػلمعـظؿيمشرلمرحبقي،معؼرػومسيمظقسم،

بشلنماظلؿوحممسيمغزاعمحقلمعقـوضفومإغشوئفوتقررًمعـذمإالمأنمػذهماٌـظؿيمسؾكمغظوممأزلوءماظـطوضوتمسؾكماغذلغً،ممظإلذراف

طوغًمعؼقدةممظألربوحوػلمسؿؾقيمعدرةممorg.ومnet.ومcom.ظشرطوتمجدؼدةمبؾقعمأزلوءمغطوضوتمذؾؽيموؼىمذاتماالعؿدادم

م مبشرطي مSolutions IncمNetworkحصرا مايؽقعي معع مشلو مسؼد ممبقجى مذرطيماألعرؼؽقي، متقصؾً موضد .

Network Solutionsموعـظؿيم،ICANNتلقؼيمخالصوتفؿو،ممبقجىماتػوضقي،مهؿػظممبقجؾفوممإدي،مNetwork 

Solutionsعؼوبؾمدصعمعؾؾغممأخرىدـقاتممأربعبؼوئؿيمأدودقيمألزلوءماظـطوضوتماظؿفورؼيمايوظقيمسؾكمذؾؽيموؼى،معدةمم

موتصؿقؿفو،ممإديمإضوصيوتعؿؾمذرطوتمسوٌقيمسيمحؼؾمتلفقؾماٌقاضعم.مICANNٌـظؿيم اٌقاضعماظيتممأعوخدعوتمادؿضوصؿفو

م$xxvii%.ععـقيمسيماظدوظيػقؽيممإديمإضوصيتـؿفلمبودؿماظدوظيمصؿكؿصمبفومجفيمواحدةم

ضوغقغقيمخوصيمسـدعوممإذؽوالتعـممأثورتفاظـطوضوتموعوممأزلوءالمتقجدممثيمتشرؼعوتمذوعؾيمغوزؿيمٌلوئؾممواىدؼرمبوظذطرمإديمأغف

م معطوبؼو ممأوؼؽقنماالدؿ مالدؿمووريممأوعؼوربو مبودؿــوءمسالعيموورؼيمأوعشوبفو مظؾكدعوتم،مػذا ماظؿـظقؿقي اظؼقاسدماظؿشرؼعقي

مإالاظؿؼـقيمسؾكماًطموععوؼرلمتؼدميفوموضقاسدمريوؼيماٌلؿكدممعـمزبوررماحملؿقىماظضورماظيتمدـؿفوماظعدؼدمعـماظدولماظغربقي،م

مبشلغفوظؽـمعـوطماظؿطؾقؼمم$xxviii،%وهدؼدامسيمصرغلومتصدىمظـظرمسددمعـماظدسووىمبفذاماًصقصماألوروبلاظؼضوءممأن

سيمػذهممأثرلاظـطوضوت،موضدممبلزلوءطونمضقاغنيماظعالعوتماظؿفورؼيموضقاسدمريوؼيماظعالعوتماظؿفورؼيموظقسمضقاسدمضوغقغقيمخوصيم

مظؾغرلم ماظؿفورؼي مواظعالعي ماظـطوق مبنيمادؿ ماظؿفوريمظؾغرل.مأواظدسووىمعلوئؾماظؿشوبف ماظيتمأنزتماالدؿ ماإلدذلاتقفقي فوموتعد

ماٌـوزسوتمسدلمعرطزماظؿقؽقؿمواظقدوريماظؿوبعمظؾؿـظؿيم متؼقممبفمعـمغظرمعـؾمػذه ماظـطوضوت،موعو عـظؿيماظقؼؾقمسيمحؼؾمأزلوء

ماىفدماٌؿؿقزمسبقمبـوءمغظوممضوغقغلمألزلوءماٌقاضع.

http://www.arablaw.org/
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ذاؾنشرذاالؾكرتوـيذواؾودائطذادلمعددةذ)حمموىذؿواؼعذاالـرتـت(ذ3/2/2

تصولمتؿقحمتؾودلماٌعؾقعوتموغؼؾفومبؽوصيمصقرػو،معؽؿقبيموعرئقيموعلؿقسي،موبوسؿؾورػومظقلًمذبردماالغذلغً،مبقصػفومررؼؼيما

م مظؾؿلققموعقضعو معـماظصػقوتمظـشرم،مواًدعوتمظألسؿولصػقوتمظؾؿعؾقعوتمبؾمعؽوغو واٌعوىوتمماألخؾوروصضوءمشرلمعؿـوه

.م…اظؿفوريمواٌودةماٌمظػيمواظؾٌماٌرئل،مواظؿلفقؾماظصقتلمومناإلسالنمربؿقىمعقاضعفومؼؿضؿـمنواٌقاد،مصمواألحبوثواٌمظػوتم

اخل،موػذامؼـرلماظؿلوؤالتمحقلمعدىماظؼدرةمسؾكمريوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسؾكمعومتؿضؿـفماٌقاضع،مواظذيمضدمؼؽقنمسالعيم

 اخلم.م…مأومصقرةمأورزلوممأوصـقيممإسالنعودةممأوعودةمتلظقػقيممأومنقذجومصـوسقوممأوازلوممأووورؼيم

سـصرامعـمسـوصرماٌؾؽقيماظػؽرؼيماظيتمحيظكمبويؿوؼيمبشؽؾمذبردممأوؼـورمسيمحوظيمطونمربؿقىماٌقضعمعصـػوممإذؽولظقسممثيمو

بعقدامسـمعقضعماالغذلغً،مطعالعيموورؼيمٌـؿفوتمذرطيمعومتؿؿؿعمبويؿوؼيمادؿكدعؿفوماظشرطيمسؾكمعقضعفومسؾكماالغذلغً،م

مؼظفرماإلذؽولعـمتشرؼعوتمايؿوؼيمسيمحؼؾماٌؾؽقيماظػؽرؼي،مظؽـممأطـرمأوربؾمريوؼيمبقاحدممبوألدوسػقممصؿومؼـشرمسؾكماٌقضع

سدلماٌقضع،موبشؽؾمخوصمسـوصرموذؽؾمتصؿقؿممإالواظردقعوتماظيتمالمؼؽقنممثيموجقدمشلوممواألذؽولبوظـلؾيمظؾؿقادمواظعالعوتم

تزلمسيمعرحؾيمحبٌممالماإلذؽوالتػذهممإنغذلغً$،مإلسدلماًطم%أيمسؾكمامإالماٌقضعمواٌقادماٌؽؿقبيماظيتمالمودمررؼؼومظؾـشر

نوزماظعدؼدمعـمإظؽذلوغقيموإلوتؼصلموادعنيمعـمضؾؾمخدلاءماظؼوغقنمواٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيمزبؿؾػماظدول،مدقؿومبعدمذققعماظؿفورةما

معلوئؾأمأناظدولمضقاغنيمتـظؿفو،مبوسؿؾورم ماالظؽذلوغقي مصمحدمهدؼوتماظؿفورة ماظصدد موسيمػذا ماظػؽرؼي،م معـماٌػقدمناٌؾؽقي غف

%اظققغلذلال$مضدموضعًمعشروعمضوغقنممنقذجلمظؾؿفورةماالظؽذلوغقيمماٌؿقدةماألعؿىـيماظؿفورةماظدوظقيمسيمػقؽيممأنمإديماإلذورة

م م1996سوم مم ممأدودواسؿؿد ماظؿشرؼعوت معـ ماظعدؼد مووضع ماالظؽذلوغقيماألجـؾقيظصقوشي مظؾؿفورة ماظؼوغقنماٌـظؿي مػذا مظؽـ ،

موتـوضضوتمحودة.مإذؽوظقوتاظـؿقذجلمملمؼؿعرضمٌلوئؾماٌؾؽقيماظػؽرؼيماٌـورةمسيمبقؽيماظؿفورةماالظؽذلوغقيمٌومتـطقيمسؾقفمعـم

غفمؼؼصدمبفومودوئؾممتـقؾمنغذلغً،مصإلاظـلؾيمظؾقدوئطماٌؿعددةماٌلؿكدعيمسؾكمسبقمعؿـوممسيمعقدانمبـوءموربؿقىمعقاضعمااخل.

اظصقتمواظصقرةموايرطيمواٌمثرموؼؿؿقزمػذاماٌصـػممبزجمسدةمسـوصرم:مم:عـؾم،عـمغقعمعـماظقدوئطمأطـرؾقعوتمبودؿكدامماٌع

األضراصمعـؾممودقطمعوديسـمررؼؼمبرغوعٍمعـمبراعٍماظؽؿؾققتر،موتلققموورؼومسـمررؼؼم،موتػوسؾفومععو،مصقت،مصقرةم،غص

م.ؼمخطماالتصولمبشؾؽيماالغذلغًسـمررؼهؿقؾفوممأوؼؿؿمتقزؼعفومماظضقئقيمأو

م ماظػؼف ماٌصـػوتممأنوؼرىمجوغىمعـ ميؿوؼي ماظعوعي ممبقجىماظؼقاسد ماٌصـػوتمربؿقي مماألدبقيػذه محوجي ضقاسدممإلصراددون

م مبوسؿؾورػو ماظؾعضمم-جدؼدة، م%وبرغوعٍمم-ظدى م ماٌؿعددة ماظؿعؾرل مبنيمودوئؾ مبوظؿػوسؾ مؼلؿح مطؿؾققتر مبرغوعٍ مبؿدخؾ تؿؿقز

:ماٌقادماٌؽؿقبي،ماٌقادمأصالماألدبقيمبػرداتفومربؾمريوؼيمبوسؿؾورمػذهماٌػرداتمعـماٌصـػوتممألغفومأوربؾمريوؼي$ماظؽؿؾققترم

مواٌرئقي،م ماخلم.ماألداءاظلؿعقي ماالبؿؽورمهؼؼمذرطمايؿوؼيماٌطؾقبميؿوؼيماٌصـػوتمم.. مسـصر مصقفو متقصر مأوماألدبقي،وطؾؿو

م$xxix%وغوتماحملؿقيممبقجىمغصقصمصرحيي.بوسؿؾورػومعـمضؾقؾمضقاسدماظؾق

ومسيموجقدماٌقضعموهؼقؼماظـفوحمواظؼدرةمسؾكماٌـوصلي،مقواالبؿؽورمسيمعقدانماالغذلغًمظقسمذرطمريوؼيمصؼط،مبؾمسـصرامرئقل

ؿقصرمسـوصرمحرطقيمطؿومؼمأوعومؼصوحؾفمعـمعقدقؼكممأووؼظفرماالبؿؽورمسيمتصؿقؿمصػقيماظقؼىم%اٌقضع$موعومتؿضؿـفمعـمردقعوتم

م.اٌـشقرةمسدلماالغذلغًماإلخؾورؼياالبؿؽورمسيماٌقادماظصقػقيمواظؿؼورؼرم

ذمحاقةذحقوقذادلؤؾفذواجلولذاؾناـيذؿنذاؾوقبذ3/3

جيىمععرصيمذروطموضقاسدماٌزودؼـمظؾكدعوتمسؾكماظقؼى،مواآلثورماٌذلتؾيمسؾقفومسـدمادؿكداممخدعوتماظطرفماظـوظٌ،موػـوكم

ماٌك مسيمإدارة مصعوظي ماٌؼؾقظي=مررؼؼي ماالدؿكدام موتقدقعمدقودي ماظؼوغقغقي مAcceptable Use Policy (AUP)ورر
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ماٌعؾقعوت=مxxxاًوصيمخبدعوتماىقؾماظـوغلمظؾقؼى.% مظـظؿ ماٌشذلطي مأغشلتماظؾفـي موضد $Joint Information 

Systems Committeeغقيمدظقؾمذوعؾمبعـقانماىقؾماظـوغلمظؾقؼىموضوغقنمخدعوتماٌعؾقعوت=ماظؼوغقمWeb 2.0 

and the Law for Information Servicesمسؾكمم موعؿوحمذبوغو مبوظؿػصقؾ ماظؼوغقغقي ماظـقاحل واظذيمؼغطل

مم$موعـماظـقاحلماٌؿعؾؼيمحبؿوؼيمحؼققماٌمظػمسيمسصرماىقؾماظـوغلمعـماظقؼىمعومؼؾل:xxxiاًطماٌؾوذر.%

ذذIntellectual Property Rights (IPR)حقوقذادللكوةذاؾفكرقة=ذذ3/3/1

ؼؿضؿـمعصطؾحماٌؾؽقيماظػؽرؼيمذبؿقسيمعـمايؿوؼيماظػؽرؼيمظؾعؼقلماظؾشرؼي،موتشفعماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسؾكماإلبداعمحقٌمميؽـم

رافماظـوظـيم%اٌلؿػقدؼـ$ماظراشؾنيمسيمٌوظؽمايؼققمادؿغاللمػذهمايؼققموايػوزمسؾقفومظؾقصقلمسؾكمعؽودىموورؼيمعـماألر

ادؿكدامماألسؿول.مودؿصؾحمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمواٌمدلوتماألخرىمعلؿػقدةمعـمعقادماظطرفماظـوظٌمواظيتمدبضعميؼققم

قوماىقؾماٌؾؽقيماظػؽرؼي،مظؽـفومضدمتؽقنمعـؿفيموعوظؽيميؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيماًوصيمبفو،موضدمميؿدمذظؽمالدؿكداعفومظؿؽـقظقج

ماظػؽرؼيم ماٌؾؽقي مادؿكدام مإن مواظؿؽـقظقجقو. ماظرضؿل ماحملؿقى مإدي مبوإلضوصي ماظـوغقي$ مايقوة م%عـؾ ماالصذلاضقي مواظؾقؽوت اظؼودم،

ظؾطرفماظـوظٌمبدونمإذنمؼعطلمصوحىمايؼمإعؽوغقيمرصعمدسقىمظؾقصقلمسؾكمتعقؼضوت،موضدمؼمديمسيمبعضماألحقونمظؿدعرلم

موسيمايو ماٌكوظػ. مواغؿفوطفومسيمدرلماألسؿولماظؿفورؼي،ماظعـصر ماظػؽرؼي مسؾكمحؼققماٌؾؽقي ماالسؿداء مؼؿؿ التماظؼصقى،مسـدعو

مؼصؾحمصعالمإجراعقومؼعوضىمبوظغراعيموم/مأوماظلفـ.ممممممممم

علؿػقدمإنمذؾؽيماإلغذلغًمالمؼغقىمسـفوماظؼوغقن،موتـطؾؼماظؼقاغنيماٌؿعؾؼيمبوٌؾؽقيماظػؽرؼيمسؾكماظقؼىمأؼضو،موذظؽمألنمأيم

ؼلؿكدمماإلغذلغًمػقمذكصمؼعقشمسيمدوظي،مودبضعمايودؾوتماآلظقيمسيمأعوطـمربددةمظؾؼوغقنماحملؾل،موععمذظؽ،مؼـطؾؼم

اظؼوغقنمعـمحقٌماٌؾدأمسؾكمذبؿقسوتمعؿعددةموعؿـقسيمعـماٌعوعالت،موتؿؿـؾماٌشوطؾماظعؿؾقيمسيممتققزمعـؿفؽمايؼقق،موتؼرؼرم

قؼفو،محقٌمدبؿؾػمضقاغنيمطؾمدوظيمسـماألخرى،مطؿومتػرضماظقؼىمضضوؼومحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمأيمعـماظؼقاغنيماظيتمدقؿؿمتطؾ

ماظدوظي. مبـفو،موصعقبيمغشوطماظشرريمووضعمضقاغنيماظيتمتطؾؼفو مبلؾىمدفقظيمغلخماٌقادموإسودة ماظعوظلموشرلػو وعـممظؾؿعؾقؿ

ماظضروريمتػفؿمػذامحبقٌمميؽـموـىماألخطوءموادؿؽشوفماظػرص.

أصؾحمأيمعلؿػقدمعـشهمظؾؿقؿقىموغوذرمظفمسيمبقؽيماىقؾماظـوغلمظؾقؼى،مظذامصؼدمزفرتماظعدؼدمعـمضضوؼوماٌؾؽقيماظػؽرؼيمموظؼد

مواظيتمتؿؿـؾمسي:

أدتماظطؾقعيماظؿعووغقيمظؾفقؾماظـوغلمظؾقؼى،مواحؿؿوظقيماظؿؼوءماظعدؼدمعـماٌشورطنيمعـمدولمزبؿؾػي،مإديمهقلماٌكورر،م .1

مح معوظؽل موضقح مػقؼيموسدم مأو م/ مو ماٌكؿؾػي، ماظؼوغقغقي ماظـظؿ مضؿـ ماالغؿفوطوت معع ماظؿعوعؾ مسـ مواٌلؽقظني ماظؿلظقػ، ؼقق

ماٌشورطني.م

زفرتماظصعقبوتماظـوويمسيمدقوديموتطؾقؼمأيمزبوظػوتمضدمهدث،مووضعماٌلؽقلمسـمعوذاموعؿك؟.موضدمتـؿؼؾماٌلؽقظقيم .2

معـمذكصمآلخرمخاللمدضوئؼمععدودة.م

ما .3 معـ ماظؿلطد ماظؾقوغوتمسدم ماظؿـؼقىمسـ مذبول مسي ماٌـول مدؾقؾ مصعؾك ماظؿلظقػ، محؼ مظؼوغقن مرؾؼو مبفو الدؿــوءاتماٌلؿقح

 واظـصقص،موغظرامظعدمموجقدمدوبؼوتمضضوئقيمعشوبفي.م

ماشلقؼيم ماإلبوحقي،مودرضي ماظعـصرؼي،مواإلرػوب،موتشفقعماٌقاد ماظلىماظعؾين،مواظؽراػقي ماألخرىمغشر ماظؼوغقغقي وعـماظؼضوؼو

ماظعقاضىماظؼوغقغقيمحبقٌموري ماىقؾماظـوغلمظؾقؼى،مجيىمتػفؿ ماظعؿؾمسيمبقؽي موسيماظـفوؼي،مسـد ماظؾقوغوتمواًصقصقي. وؼي

م$مxxxiiميؽـمتـػقذماإلجراءاتمواظلقودوتماٌـودؾيمظؿقؼقؼمعـوصعمععمتؼؾقؾماٌكورر.%

http://www.jisc.ac.uk/aboutus/whoweare.aspx
http://www.jisc.ac.uk/aboutus/whoweare.aspx
http://www.jisc.ac.uk/aboutus/whoweare.aspx
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ذذData Protectionمحاقةذاؾلواـات=ذذ3/3/2

ماى مأدواتمتؽـقظقجقو معـ معشؽؾيمتؿطؾىماظعدؼد متظفر مثؿ موعـ ماظؾقوغوتماظشكصقي، مإدخول ماٌلؿػقدؼـ مظؾقؼىمعـ ماظـوغل قؾ

مظؾقؼىمعـم ماظـوغل ماىقؾ ماظعوعؾنيمخبدعوتماٌعؾقعوتمتؽـقظقجقو مؼلؿكدم موضد مظؾؿلؿػقدؼـ. مواظؾقوغوتماظشكصقي اًصقصقي

ماٌقاضعماظؿطؾقؼوتمعـؾماظػقسمبقكمواٌ ويمدؾقس،موضدمؼـشهماألصرادماظعوعؾنيمخاللمعقاضعماظشؾؽوتماالجؿؿوسقي،موتدسؿمػذه

متؾؽمايلوبوتماظيتمتـشؽفوم مايلوبوتماظرزلقي متؿضؿـ مأن موميؽـ متؾؽماظؿطؾقؼوت. معـمخالل مرزلقي مأو حلوبوتمذكصقي

اٌؽؿؾوتماٌكؿؾػي،مصعؾكمدؾقؾماٌـولمضدمؼـشهمإحدىمأخصوئلماٌؽؿؾوتمحلوبمؼدسؿماظشؾؽوتمععماألصرادمسيمغػسماٌؽؿؾيمأوم

ما مواظصقرمخورج ماٌقالد موتقارؼخ ماألزلوء ماظؾقوغوتماظشكصقي موتؿضؿـ موسؿؾقي، مايلوبمبقوغوتمذكصقي مػذا موؼؿضؿـ ٌؽؿؾي،

وبقوغوتمبققجراصقيمأخرى.موضدمؼؿطؾىمعـماألخصوئقنيمغشرمععؾقعوتمذكصقيمأخرىمعـؾماظؿػوصقؾمسيمايقوةماظققعقيمأوماظعالضيم

مايلوبوتم مسيمحوظي مأعو مؼؼقؿمبقدوئؾموضعماظردوئؾ. موسـدعو مصعؾكماألخصوئقنيمايػوزمسؾكمايلوبماًوصمبفؿ، اظرزلقي

علؿػقدمجدؼدمصداضيمععمأخصوئلماٌؽؿؾي،مميؽـمأنمتؿوحماظؾقوغوتماظشكصقيمظؾؿلؿػقدؼـماٌشذلطنيمسيماظعضقؼي.موسؾكماظرشؿمعـم

عقـي،مإالمأغفمعـماٌؿؽـمأنممتـعمتغقرلمإسداداتماًصقصقيمسيماظؿطؾقؼمميؽـمأنمحيقلمدونماظقصقلمإديمععؾقعوتمذكصقيمع

مخاللم معـ مبعضمايوالتمسؾكمحلوبمرزلل ماألخصوئقنيمسي مأحد مؼعؿؾ موضد مظألسضوء. مظؾؾقوغوتماظشكصقي ماظؽوعؾ اظقصقل

اظؿلفقؾماظػرديمسيماٌقضع،موإذاممتمتؾودلمتلفقؾماظدخقلموتػوصقؾمايلوبمععمأخصوئقنيمآخرؼـ،مصنغفمميؽـمأنمؼقصرمدفقظيم

مغوتماظشكصقيماًوصيمبليمصردمعـماألخصوئقنيماظعوعؾنيمبوٌؽؿؾي.اظقصقلمظؾؾقو

وضدمتؿطقرمتطؾقؼوتماىقؾماظـوغلمظؾقؼىمأومضدمؼؼقممبؿطقؼرػومأضلوممخدعوتماٌعؾقعوتموسـدعومؼؿؿمذيعمبقوغوتمذكصقيمتؿعؾؼم

مب%ا ماٌؿعؾؼي مبقوغوتفو موحؼقق موعلؽقظقوتفو مبقاجؾوتفو مظؾقسل ماٌمدلوت مهؿوج مواٌلؿػقدؼـمبوٌلؿػقدؼـ، ماظطالب ظعوعؾني،

.موجيىمData Protection Act 1988 (DPA)م=م1988اآلخرؼـ$موذظؽمسيمزؾمضوغقنمريوؼيماظؾقوغوتمظعومم

معـمخاللمعؾودئمضوغقنمريوؼيم مواظؽشػمسـفو موععوىؿفو موادؿكداعفو أنمؼؽقنمايصقلمسؾكمععؾقعوتماٌلؿػقدؼـمواعؿالطفو

عدمخرضومظؼوغقنمريوؼيماظؾقوغوت.موهؿوجمأضلوممخدعوتماٌعؾقعوتمإديمضرورةماالظؿزاممواظؿشددماظؾقوغوت،موعومملمؼؿؿمذظؽمصنغفمؼ

ممم$xxxiiiبشروطمأطـرمصراعيمسـدمععوىيماظؾقوغوتماظشكصقيمايلودي.م%

ععنيمؼشرلماظؼلؿماظـوغلمعـمضوغقنمريوؼيماظؾقوغوتمإديماظؾقوغوتماظشكصقيمايلوديموؼؼصدمبفوماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبفقؼيمذكصم

ؼعقشمسيمعؽونمعو،مصفقمؼؿضؿـمبقوغوتمتؿعؾؼمبـلؾف،موأصؾفماظعرضل،موآرائفماظلقودقي،موععؿؼداتفماظدؼـقي،مواالغؿؿوءماظـؼوبل،م

ماظشكصقيم ماظؾقوغوت ماألضلوم متعوجل محني مظذا ماإلداغي. مأو ماىـوئقي مواظدسقى ماالجؿؿوسقي، موايقوة مواظعؼؾقي، ماظؾدغقي واظصقي

عؾقعوتمأوماظؿػوصقؾماٌؿعؾؼيمبوألصقلماظعرضقيماٌؿعؾؼيمبوألذكوصمأوماٌعؿؼداتماظدؼـقيموشرلػومعـمايلوديمسـمررؼؼمذيعماٌ

بقوغوتمذكصقيموذظؽمالدؿكداممأداةماىقؾماظـوغلمظؾقؼى،مصقفىمايصقلمسؾكمعقاصؼيمصرحييمعـماٌلؿػقدؼـمضؾؾمععوىيمأيم

ؿلقؼؼمواإلسالنمإحدىماٌكوررماظيتمجيىمسؾكماٌمدلوتمبقوغوتمذكصقيمحلودي،محقٌمتعدمععوىيماظؾقوغوتمألشراضماظ

ايذرمعـفو،محقٌمأنماٌلؿػقدمظدؼفمايؼمسيماالسذلاضمسؾكمذظؽ،موبوظؿوظلمجيىمأنمؼؽقنمشلؿمحؼماالغلقوبمعـماظؿعرضم

وحدةماظؿقؽؿمسيماظؾقوغوتمٌـؾمػذهماٌقادماإلسالغقيمأوماظؿلقؼؼ.موودرماإلذورةمإديمأنماٌؾدأماًوعسمظؼوغقنمريوؼيماظؾقوغوتمؼؾزمم

مخدعوتماٌعؾقعوتم متشغؾمأضلوم ماٌعؾقعوتماظضرورؼي. مأجؾفو ماظيتمذيعمعـ ماظعؿؾقي مسؾكماظؾقوغوتمصؼطمسيموضًمأداء بويػوز

مظضؿونمأنمػذهم موبوظؿوظلمػـوكمحوجي مايلوبوتمحقٌمؼؿؿموؿقعماظؾقوغوتماظشكصقي تطؾقؼوتماىقؾماظـوغلمعـماظقؼىمأو

ممم$xxxivوؿقعفومسيمػذهمايلوبوتمُتلؿكدممصؼطمألشراضمربددةمعـمتشغقؾمأدواتماٌؽؿؾي.%اظؾقوغوتماظيتممتم
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وميؽـمتؾكقصماٌكوررماٌرتؾطيمبوظؾقوغوتماظشكصقيمسي:مسدممرشؾيماٌلؿػقدمسيمغشرماظؾقوغوتماظشكصقي،موسدمموجقدمإسداداتم

رقماٌمدلوتمحؼققمضوغقنمريوؼيماظؾقوغوتمظؾقوغوتمطوصقيمًصقصقيماٌلؿػقدؼـمبلغظؿيماىقؾماظـوغلمظؾقؼى،موػـوكماحؿؿولمً

 اٌلؿػقدؼـ،موالمحيؼمظؾؿلؿػقدماالغلقوبمعـماٌقادماإلسالغقيمواظؿلقؼؼقي.ممم

 Liability for Copyright Infringingؿدكوؾوةذاـمهاكذحقذتأؾوفذاحملموى=ذذ3/3/3

Contentذ
م معػقدا معصدرا ماظقؼؽل مسؾك مظؾقؼىماٌعؿؿد ماظـوغل ماىقؾ ماظؽؿوبيمؼعد مخالل متطقرتمعـ موظؼد ظؾؿؽؿؾوتموخدعوتماٌعؾقعوت،

اظؿعووغقيمواٌشورطيمعـمسددمعـماٌلؿػقدؼـ،موميؽـمأنمتضؿمسددمعـماألطودميقنيمواظطالبماظذؼـمؼلؿكدعقاماظقؼؽلماظيتمتقصرػوم

ويػوزمسؾقفو.مدبدمماظقؼؽلمدورمأضلوممخدعوتماٌعؾقعوتموخدعوتمععؾقعوتماظعوعؾنيمأغػلفؿماظذؼـمؼشورطقامسيماألداةموؼؼقعقامب

معصودرماٌعؾقعوتمطـظوممظؾـشر،موضدمتظفرمزبوررمتؿعؾؼمبوظصالحقيماظؼوغقغقيمظؾؿعؾقعوتماظقاردةمصقفو.م

تؼقممأضلوممخدعوتماٌعؾقعوتماظيتمتشغؾماظقؼؽلمبدورؼـموػؿومدورماٌلؿػقدمودورماظـوذرؼـمظؾؿقؿقى،موضدمؼؿضؿـمذظؽمإضوصيم

مدونمعقاصؼيماٌلؿػقدماٌلفؾمبوًدعي،مصعؾكمدؾقؾماٌـولمضدمؼرؼدمأخصوئقنيموإزاظيمأوم هرؼرمربؿقىماظذيمضدمؼؽقنمأحقوغو

ماٌؾوذرم ماًط معصودر مسيماظػفورسمأو مإلدراجفو معالحظوتفؿ متؼدؼؿ مععؾقعوتمأو بعضماظؾوحـنيمسيماٌمدلوتمإضوصيمربؿقىمأو

ماألخرى.

بؿقؼقؼمدضيمأوماطؿؿولماٌعؾقعوت،مأومإديمهرؼرماحملؿقىمضؾؾمرصعفمسؾكممحقـؿومؼػؿؼرمضلؿمخدعوتماٌعؾقعوتمظؾؿصودرماًوصي

اظقؼؽل،مصفـوكماحؿؿوظقيمسدممدضيماحملؿقىمأومتضؾقؾف.موسؾكماظرشؿمعـمإعؽوغقيمدبػقػمحدهمػذهماٌشؽؾيمسـمررؼؼماظؿقؽقؿم

اٌكوررمتعدؼؾماحملؿقىمضدمؼؽقنمضروريممضؾؾمسؿؾقيماظؿؼدؼؿ،مإالمأنماٌكوررماظؼوغقغقيماحملؿؿؾيمتػققمػذهماٌشؽالت،موعـمػذه

ظؾقػوزمسؾكمبؼوءماظقؼؽل،مظؽـمجيىماإلذورةمإديمأنمحؼماظؿعدؼؾمإحدىمايؼققماالدؿــوئقيمٌوظؽمحؼماظؿلظقػ،مظذامجيىمأنم

قعوتمشرلمؼؿؿمتعدؼؾمأيمربؿقىمبعدمإذنمعوظؽمحؼماظؿلظقػ.موتؿؿـؾماظقدوئؾماألخرىمظؾؿؼؾقؾمعـمعلؽقظقيماٌكوررماٌؿعؾؼيمبوٌعؾ

معـم ماظؿـوزالتمظؾقد مػذه موتلؿكدم مظؾقؼى، ماظـوغل ماظيتمتلؿضقػمتؼـقوتماىقؾ ماٌقاضع مسرضمتـوزالتمسؾك مسي اظصقققي

 علؽقظقيماٌمدليمسـدمادؿكدامماٌلؿػقدؼـمظؿؼـقيماىقؾماظـوغلمظؾقؼى،مواظؿصرفمسؾكمأدوسماٌعؾقعوتماٌؿوحي.ممممممم

صؼدمتؿضؿـمسددامعـماٌمظػنيموعـمثؿمصفـوكمعوظؽلميؼققماظؿلظقػ،مصنذامروظىماٌمظػمموععمزؼودةمسددماٌلوػؿنيمسيماظقؼؽل،

حبؼمتلظقػفمسيماٌشورطي،مدؿظفرمعـوزسوتمتؿعؾؼممبؾؽقيمحؼماظؿلظقػ.مميؽـمأنمتـطقيماألسؿولماظؿعووغقيمسيماظقؼؽلمسؾكمسددم

ووغقيمعـالمعـمأسضوءمػقؽيماظؿدرؼسمواظطالبموأسضوءمعـمعـماظذلطقؾوتمرؾؼومظعددماٌمظػني،مصؼدمتؿؽقنماجملؿقسيماظؾقـقيماظؿع

موجيىمسؾكم مػذا موشرلػو. مواظؼطوسوتماظصـوسقي ماٌـظؿوتماٌؿقظي، مواظعوعؾنيمعـ ماٌمدلي، موعلؿػقدؼـمعـ عمدلوتمزبؿؾػي،

حؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمماٌلؿػقدؼـمتؼودؿماٌقاردمبدءامعـماظؿففقزاتمواٌعداتموحؿكماظؼدراتماظؾقـقيمواظػؽرؼي.موعـمأذفرمضضوؼو

اٌعروصيمػلماٌؾؽقيماظػردؼيمظؾؿلظقػموعؾؽقيمحؼماظؿلظقػمواظـشرمسيماحملؿقىماظذيمؼلوػؿمبفمذكصمواحدمضدمآخر.مطؿومؼطوظىم

اظطوظىماٌشوركمسيموؿعماظؾقوغوتماٌشذلطيممبؾؽقيماحملؿقىماٌؼدم،مظذامضدمتؽؿـماظؼضقيمسيماحملؿقىماٌضؿـمسـدعومؼؽقنمسؾورةم

عقادمتعووغقيمالمميؽـمصصؾفو،موذوركمسيمإغشوءػومسددمآخرمعـماظػرؼؼمأومأحدمأسضوءمػقؽيماظؿدرؼسمبوظؽؾقوت،موعـمثؿمجيىمسـم

سؾكماٌمدلوتماظقضعمسيماالسؿؾورمتطقرمدقودوتمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمظؾطالبموأسضوءمػقؽيماظؿدرؼس،مواألحؽومماٌؿضؿـيمسيم

مدماظؿقزقػمألسضوءمػقؽيماظؿدرؼسمضؾؾمتقلرلمتؼـقوتماىقؾماظـوغلمظؾقؼىمسيماٌمدلوت.عؾؽقيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيمسؼق
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معـم مظذا ماٌمظػ، ماألسؿولمذبفقظي ماظؿلظقػمأو محؼ ماظطرفماظـوظٌمربػقزي ماٌمظػنيمعقاد مبف مؼشؿؾماحملؿقىماظذيمؼلوػؿ ضد

متػؿؼرماٌمدليمشلذامماظضروريمايصقلمسؾكمإذنمحؼققماظؿلظقػماٌالئؿيمأوماإلذنماظالزممظـشرمػذه اٌقادمسؾكماظقؼؽل،موسـدعو

اإلذنمصؼدمتقاجفمخطرمعؼوضوتفومالدؿضوصيمربؿقىمعـؿفؽمحؼماظؿلظقػ،موضدمؼمثرمذظؽمأؼضومبشؽؾمشرلمعؾوذرمسؾكمسؿؾماظقؼؽلم

مبشؽؾمدؾقؿ.ممممممممممممممم

واظيتمتقصرمبقؽوتماصذلاضقيمثالثقيماألبعود،مموضدمتظفرمعشوطؾممموثؾيمسـدمإتوحيماظقؼؽلمتؿعؾؼمبؿؽـقظقجقوماىقؾماظـوغلمظؾقؼى

ماظـوغقي=م مأضلوممخدعوتماٌعؾقعوتمجزرمسيماظعوملمSecond Lifeوخرلمعـولمسؾكمذظؽمايقوة مصؼدمتشذليماٌمدلوتمأو .

ماظـوغقي،% مايقوة معـؾ ماألبعود ماٌعؾقعوت،xxxvثالثل موعشورطي مخدعوتمعرجعقي، متقصرل مأجؾ معـ مذظؽ مؼؽقن موضد وإدارةمم$

ؿوسوت،موتـػقذماظدرادوتماٌلققي،موايصقلمسؾكمتعؾقؼوتمأومحؿكمالدؿضوصيماٌـوضشوتماظعوعيمحقلمعقضقسوتمربددة.ماالجؿ

مواظؽؿىم ماظعروض، ماٌدوغوت، مظؾؼورئ، معلح ماظـوغقي$ مايقوة مسي ماؼرظـدؼي معؽؿؾي مأول م%ػل مدبؾـ مجبوععي مطؾقي مسي ماٌؽؿؾي تؼدم

.مإنماظؽوئـوتماالصذلاضقيماظيتمؼـشؽفوماٌلؿػقدونمسيمايقوةماظـوغقيمInfolit iSchoolاإلظؽذلوغقي،مواٌدرديماإلظؽذلوغقي=م

ربػقزيمحؼماظؿلظقػموميؽـمظؾؿلؿػقدؼـمغلخمربؿقىمأذكوصمآخرؼـ،موبـوءمأومتصؿقؿموعـمثؿمسرضفومسؾكمجزرمأخرى،موػذهم

ماغؿفوكمحؼماظؿلظقػمسيمزبؿؾػماىؾفوت،مواغؿفوكمحؼماظؿلظقػمبوظـلخ،مو اظؿقاصؾ،موتعدؼؾماحملؿقى،موأؼضومتظفرمضضوؼو

حقٌمؼـطقيماحملؿقىماٌـلقخمسؾكمععوعؾيمعفقـيماظصقرةماظرعزؼيمأومضضوؼوماظؽوئـماٌؿعؾؼيمبوغؿفوكمايؼماألخالضل،موضدمتظفرم

ممممم$xxxviعطوظىماٌمدلوتماظيتمتقصرمعلوحيمأومتقلرمادؿكداممايقوةماظـوغقي،مضدماٌمدليماٌـؿفؽيمظؾذلخقص.%

 Risk and Liability for Defamatoryذتشهريذاحملموىذوؿدكوؾومه=ذخماررذ3/3/4

and Obscene Contentذ
تعؿؿدماٌدوغوتمطؿؽقنمعـمعؽقغوتماىقؾماظـوغلمظؾقؼىماظؽالدقؽلمسؾكمأدوسمشرلمخوضعمظؾرضوبيمعـؾمسدممممورديماظرضوبيم

قؾماظـوغلمظؾقؼى،مطؾؿومازدادتمزبوررمغشرماحملؿقىماظؿقرؼرؼي.موطؾؿومازدادتمعػوػقؿمأظػيماٌلؿػقدمودقطرتفمسؾكمإسداداتماى

مدظقؾم موسؾكماظرشؿمعـمأنمادؿكدام ماٌؿعؿد. شرلماظدضقؼ،مواغؿفوكمحؼققمتلظقػماحملؿقى،مواظؿشفرلموخالفماظعؼقدمواإلضرار

وعؾنيمربؿقىمتشفرلمأومخدعيماٌعؾقعوتمأومعدوغيماٌؽؿؾيمطقدوئطمملمؼؿوحمبعد،مإالمأنماظؼلؿمأوماٌمدليمؼعدمعلؽقالمإذاموضعماظع

إؼذاءمسؾكمػذهماٌدوغوت.موعـماظؼقاغنيماٌؿعؾؼيمبوظؿشفرلمسيماٌؿؾؽيماٌؿقدةمواظذيمميؽـمتطؾقؼفمسؾكماٌدوغوتمػقمضوغقنماظؿشفرل=م

Defamation Actمم مسؾكماإلغذلغً.مxxxviiم،%1996ظعوم مواٌـشقرة ماٌطؾقسي ماظقدوئط مسؾك ماظؼوغقن مػذا موؼطؾؼ $

رمتشفرلاموشرلمصققحمإذامطونمؼعؿؾمسؾكماظؿؼؾقؾمعـمضقؿيمذكصمسيمتؼدؼرمحؼمتػؽرلماألصرادمسيماجملؿؿعموؼعدماحملؿقىماٌـشق

بقجفمسوم،مأوماظذيمؼمديمبوجملؿؿعمإديموـىمػذاماظشكصمأوماالزدراءمعـف.مإنماظؿشفرلمػقمدؾىماظدسقىمظؿفؿيماظؼذفموتعقدم

ؿضؿـمعـشقرمسؾكماًطماٌؾوذرمسيماٌدوغوت.موضدمؼؿضؿـماحملؿقىمظؾؿـشقرماظذيمحيؿؾمربؿقىمتشفرلمبشؽؾمدائؿموعلؿؿرموضدمت

مخدعوتم م%عدؼري ماحملؿقى مٌدؼري مميؽـ موظذظؽ ماٌدوغي. مسي مإضوصوتمربددة مسؾك ماظؿعؾقؼوت محؿك مأو مبوٌدوغوت، اإلضوصوت

دوغيمتشفرلموملمتؿكذمأيماٌعؾقعوتمأومعقزػلمإدارةماٌدوغي$مأنمؼؽقغقامعلؽقظنيمسـماظؿشفرلمإذامطونماحملؿقىماٌضوفمسيماٌ

مسؾكماٌمدلوتمبوسؿؾورػوم مضوغقغقي مؼػرضمربؿقىماظؿشفرلمسؾكماٌدوغوتمضضوؼو موضد ماظؿشفرلمعـماٌدوغي. معقاد خطقاتمإلزاظي

علؽقظيمسـمتصرصوتمعقزػقفو.مطؿومضدمتظفرمعـؾمػذهمايوالتمسـدعومدبقلماٌمدليمإرذودماٌقزػمسيماٌمدلي،موؼلؿــكمعـم

ماظعوعؾنيمذظؽماٌقاضػما مؼعؿؾمأحدماألسضوء مػقؽيماظؿدرؼس،موحيدثمذظؽمسؾكمدؾقؾماٌـولمسـدعو ٌكقظيمعـماىوععيمألسضوء

م$xxxviiiعدوغيمذكصقيمعـمعـزظفموؼضعمتعؾقؼوتمتشفرلمبفو.%
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وصقؿومؼؿعؾؼمبوحملؿقىماظػوحشماٌـشقرمسؾكماٌدوغوت،مهؿوجمخدعوتماٌعؾقعوتمألنمتدركمعومؼشؽؾمسيماظقاضعمربؿقىمصوحش،م

م ماًؾقعي= ماٌطؾقسوت مضوغقن محددػو مواظيت ماظؼوعقس، متعرؼػ معـ مأضقؼ مظؾػوحش ماظؼوغقغل ماظؿعرؼػ مأن م(OPA)حقٌ

Obscene Publications Actمم مظـالثم1964وم1959ظعوعل متصؾ مٌدة مبوظلفـ م%اظعؼوب ماظؼوغقن مجيرم م.

$معـمضوغقنم1%م1كمعؽودى.مورؾؼومظؾؼلؿمدـقاتمأومشراعيمشرلمربددةموضدمؼؽقنماالثـني$مغشرمعؼوظيمبفومصوحشيمظؾقصقلمسؾ

$موضدمؼؿضؿـماظؿعرؼػماظقادعماٌقادماألخرىمxxxixاٌطؾقسوتماًؾقعي،مصننماٌودةمتعدمصوحشيمإذامطوغًممتقؾمإديماظػلود،%

اظيتمبدالمعـمذبردماظؿصقؼرماىـللماٌـشقرمسيماٌدوغوت،مظذامميؽـمأنمؼرتؽىمغشرمصوحشمؼؿعؾؼمبوٌدوغيمسـمررؼؼمإتوحيماٌودةم

تؿضؿـماظػوحشيمظؾـؼؾماإلظؽذلوغلمأوماظؿقؿقؾمأليمذكصمميؽـفماظقصقلمظؾؿودةموغلكفو.مظذامجيىمسؾكمعدؼريماحملؿقىماظؿلطدم

عـماحملؿقؼوتمواظؿعؾقؼوتماٌضوصيمسؾكماٌدوغوتمظقلًمبذؼؽيمأومعـماحملؿؿؾمأنمتمثرمسؾكمزلعيماٌمدلي،موعـماٌالحظمأنم

ما ماحملؿقىماظػوحشمعـ مغشر متشرؼع مظعوم مواشلفرة ماىـوئقي ماظعداظي موضوغقن  Criminalم=م2118ظؿشرؼعوتمايدؼـي،

Justice and Immigration Act 2008مواظذيمأضوفمعـمبنيمأذقوءمأخرىمحؽؿمغشرمعؼولمصوحش،مصؾؿقجىم،

م مأن مبوظذطر مواىدؼر مثالثمدـقاتمإديمزيسمدـقاتمدفـ، مصوحشمعـ معؼول مغشر مسؼقبي مزؼودة ممت مضد ماظؼوغقن، اظعوملمػذا

االصذلاضلمعـؾمايقوةماظـوغقيمميؽـمأنمخيدممطلغظؿيمتشغقؾمأومطلدوس،محقٌمتقاجفماٌمدلوتمأومأضلوممخدعوتماٌعؾقعوتم

علؽقظقيماحملؿقىماظذيمبفمتشفرلمأومصوحشي،موضدمؼظفرمذظؽمسيمايوالتماظيتمؼضقػمصقفوماٌلؿػقدونمتعؾقؼوتفؿموبفومتشفرلمأوم

مم$xlرماٌؿقرطيمأوماحملؿقىماآلخرماظذيمضدمؼؽقنمبفمصوحشي.%ؼشورطقامبؾؼطوتمصقدؼقمواظصق

وؼؿضحمممومدؾؼمأنماىقؾماظـوغلمعـماظقؼىمؼؿقحمظؾؿلؿػقدؼـمدفقظيمادؿكداممواظؿقؽؿمسيماحملؿقى،موؼزؼدمػذامعـمخطرمخرقم

اظػؽرؼي،موضدمؼؽقنمػـوكمماظؼوغقنمايوظلماًوصمحبؿوؼيمحؼققماٌمظػني،موريوؼيماظؾقوغوت،موشرلػومعـمضقاغنيمتؿعؾؼمبوٌؾؽقي

زؼودةمسيمادؿكدامممنوذجماظذلخقصماٌكؿؾػيميؿوؼيماألصقل،مععمزؼودةمسيمعؿطؾؾوتماٌعوؼرل،موؼرجعمذظؽمظزؼودةمسددماٌلؿػقدؼـم

رةماٌؿـوعل.موسيماظـفوؼيمميؽـماإلذورةمإديمأنماىقؾماظـوغلمعـماظقؼىمؼقاجفمغػسماظؼققدماظؼوغقغقيماظيتمطوغًمتقاجففوماإلصدا

ماظلوبؼيمعـماظقؼى،مظؽـمععمزؼودةماظشؾؽوتماالجؿؿوسقيمؼزؼدمخطرمخرقماظؾقائحمواظؼقاغني.مم

 

ذمحاقةذحقوقذادلؤؾفذواجلولذاؾناؾثذؿنذاؾوقبذ3/4

ذررقذمحاقةذحقوقذادلؤؾفذ3/4/1

ماظؼقؼقاجفماٌمظػم ماٌعؾقعوتمتعفز متؽـقظقجقو اغنيماظقرـقيمسـمصعقبوتمسيمريوؼيمحؼف،مصوٌشؽؾيمايؼقؼيمتؽؿـمسيمأنمسصر

تـظقؿمأومورؼؿمعومحيدثمعـمأصعولماالسؿداءمسؾكماٌصـػوتمسدلماظشؾؽي،مألنمتؾؽماألصعولمالمتعرفمحدودًامإضؾقؿقيمإذمتؿفووزم

م ماظؼقاغنيماظقرـقيمسـمتقصرلمايؿوؼي،مندمضقومماألذكوصمأغػلفؿ مظعفز خوصيميؿوؼيممآظقيررقممبنتؾوعتؾؽمايدود،موغظرًا

موؼطؾ ماًوصيعصـػوتفؿ، مايؿوؼي مسؾقفو مإديمPrivate orderingم=ؼ ماظؿؽـقظقجقي ماظقدوئؾ مأو ماظطرق، متؾؽ موتـؼلؿ ،

مغقسني:

ممTechnological measuresم=اظـقعماألول:ماظؿدابرلماظؿؽـقظقجقي

وظقىموػلمتفدفمإديمإسوضيمايصقلمسؾكماٌصـػمواالدؿػودةمعـفمإالمٌـمحيؿؾمترخقصًومعـمصوحىمايؼمغػلفموعـمتؾؽماألد

مواظؿؼـقوتماظؿوظل:
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سؾورةمسـمتقصرمايؿوؼيمعـمخاللمرضؿمثوبًمظؽؾم:مDigital object identifier (DOI)م=ععرفماٌقادماظرضؿقي.م1

واصػوتمم،موغظومhandle systemاظؾقوغوت،موبذظؽمصفقمؼعؿؿدمسؾكمتطؾقؼمطؾمعـمغظوممواصػوتمعودةمرضؿقي،موهدؼدم

،موػقمURLؽـماظقصقلمإديماظقثوئؼماٌؿوحيمسؾكماظشؾؽيمحؿكمسيمحوظيمتغرلمسـقانماٌقضعم،موبودؿكداممػذاماظـظومممياظؾقوغوت

سيمضلؿمعـفموسـماظـوذرمسيماظؼلؿماألخر،موجزءمآخرمتؼقممععرفماٌقادماظرضؿقيمميـحمظؽؾموثقؼيمرضؿمؼؿؽقنمعـمجزءمثوبًمؼعدلمسـم

اًوصيمبفو،مواظيتمؼؿؿمصقفومهدؼدممواصػوتمبقوغوتوثقؼيممبنضوصؿفمالحؼًوماىفيماظؼوئؿيمبوظؿلفقؾ،مطؿومخيصصماظـظوممظؽؾ

،موأيمرضؿمربددمظؾقثقؼي،مواظعـقان،مواىفيمودورػومدقاءمأطوغًمغوذر،معـؿٍ،معمظػ،مواظـقعم%عؾػمععرفماٌقادماظرضؿقيرضؿم

م$xli%رضؿل،مأومعودةمعؾؿقديمعودؼًوم...ماخل$،مواظشؽؾمدقاءمطونمغصل،مزلعل،معرئلم...ماخل.

ععقـي،مإذمتطؾؼمػذهماًقارزعقوتمأومدوالمػلمبصؿيمرضؿقيمؼؿؿماذؿؼوضفوموصؼومًقارزعقوتم:ميماإلظؽذلوغقيم%اظرضؿقي$اظؾصؿم.2

حلوبوتمرؼوضقيمسؾكماظردوظيمظؿقظقدمبصؿيم%دؾلؾيمصغرلة$ممتـؾمعؾػًومطوعاًل،مأومردوظيم%دؾلؾيمطؾرلة$موتدسكماظؾقوغوتماظـوويم

بً$متمخذمعـماظردوظيمم161وم128عـمبقوغوتمشلومرقلمثوبًم%ؼذلاوحمسودةمعومبنيممسـماظؾصؿيماإلظؽذلوغقي،موػلمتؿؽقن

مبدضيمحؿكمإنمحدثمأيمتغقرلمسيم ماظؾصؿيممتققزماظردوظيماألصؾقيمواظؿعرفمسؾقفو احملقظيمذاتماظطقلماٌؿغرل،موتلؿطقعمػذه

ردوظؿنيمزبؿؾػؿني،موتؿؿقزمسـمبعضفومحبلىمماظردوظي،موظقمسيمبًمواحدموعـمشرلماٌؿؽـماذؿؼوقماظؾصؿيماإلظؽذلوغقيمذاتفومعـ

م$xlii%،موالمميؽـمصؽمذػرتفومإالمبودؿكداممعػؿوحمسوم.أغشؽفواظيتمماٌػوتقحماًوصي

م3 ماٌمظػ. محؼقق مإلدارة ماإلظؽذلوغل  Electronic Copyright Management Systemم=اظـظوم

(ECMS)اإلظؽذلوغقي،مصفقمؼؿقؽؿمسيماظلؿوحمظؾقصقلمإديمعصـػممسؾورةمسـمغظوممؼلؿكدممٌراضؾيمرؾؾوتماظقصقلمإديماظقثقؼي:م

ماظـوذرؼـمواٌـؿفنيمسؾكمععرصيمربووالتم مبؿلفقؾف،موتلوسدمتؾؽماظؿؼورؼر مضوم ععنيمعـمسدعف،موؼعؿؾمسؾكمإسدادمتؼورؼرممبو

مظؾؿؾػماإلظؽذلوغل، مسؿؾف مميؽـمظؾؿلؿكدم معو ماظـظؿمسؾكمتؼققد مظؾؿصـػ،موتعؿؾمػذه مميؽـمعـمماظدخقلمشرلماٌصرحمبفو طؿو

م$xliii%خالشلومأؼضًومهدؼدمسددمعراتمادذلجوعماظعؿؾمغػلف،مأومغلكف،مأومصؿقف،مأومرؾوسؿف.

وػقمؼلؿكدممظؾؿلطدمعـمأنماظردوظيماظيتمجوءتمعـمعصدرػومملمتؿعرضمأليم:مDigital signatureم=اظؿقضقعماظرضؿلم.4

مإ ماٌردؾمعػؿوحمخوصمظؿقضقعماظقثقؼي مغؼؾفو،موؼلؿكدم ماظؿقؼؼمعـمتغقرلمأثـوء ماٌلؿؼؾؾمصقؿؿ موػق ماظطرفماآلخر ظؽذلوغقو،مأعو

معـم مواظؿقؼؼ ماظردوظي متلعنيمدالعي مؼؿؿ ماظرضؿل ماظؿقضقع موبودؿكدام ماٌـودى، ماظعوم ماٌػؿوح مادؿكدام مخالل معـ ماظؿقضقع صقي

م$xliv.%صقؿفو

شلومإديمجفيمععقـي،مأومسؾورةمسـمإدخولمتعدؼالتمسؾكماٌعؾقعوتمسـدمإردو:مData Encryption=متشػرلماظؾقوغوتم.5

مأوم مإديمرعقزمشرلمذاتمععـك،محقٌمسـدعومتصؾمإديمأذكوصمآخرؼـمالمؼلؿطقعقنمصفؿفو مصفلمماالدؿػودةهقؼؾفو عـفو،مظذا

سؾورةمسـمتشػرلموهقؼؾمظؾـصقصماظعودؼيماظقاضقيمإديمغصقصمعشػرةموشرلمعػفقعي،موتؾـكمسؾكمأدوسمأنمطؾمععؾقعيمهؿوجم

م$xlv%قضعماألصؾلمذػرة.ظػؽفوموإسودتفومإديماظ

م Rights Management Informationم=اظـقعماظـوغل:ماٌعؾقعوتماظضرورؼيمإلدارةمايؼقق

ماظرضؿقي مؼعرفمبوظعالعوتماٌوئقي معو مسيمDigital watermarkingم=وػق مبوٌودة مإيوضفو مؼؿؿ موػلمععؾقعوتمعشػرة ،

دةممتؽـمصوحىمايؼمعـماظؿعرفمسؾكمتؾؽماٌودةموتؿؾعماظـلخمشرلمصقرةمرضؿقي،مأومتعدؼالتمأومهقؼراتمشرلمعرئقيمتؼذلنمبوٌو

،موػذهماظقدقؾيمالممتـعماالسؿداء،موظؽـفومتؿقحمإعؽوغقيمServerم=اًودمماٌرخصمبفو،مواٌطوظؾيمبنزاظؿفومعـمجفوزماظؽؿؾققتر

م$xlvi%تؿؾعماظـلخمشرلماٌشروسي.
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ذؿعدالتذاـمهاؽاتذحقوقذادلؤؾفذ3/4/2

عؾققنموزقػيمذرسقيمم$2.5%مسيمذبولمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمأنمم2111شرصيماظؿفورةماظدوظقيمظؾعوممأزفرتمدراديمأجرتفوم

تؿعرضمظؾؿفدؼدمطّؾمسوممغؿقفيمصؼدانمثؼوصيمريوؼيمحؼققماٌمظػ،موأطدتمأنمحفؿماآلثورماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيماظـوذييمسوٌقًوم

ماظؿؼؾقدمواظؼرصـيمدؿصؾمإديمسبقم وأطدتمدراديماضؿصودؼيمأسّدػوم  م،2115ؾققنمدوالرمحبؾقلماظعوممترؼ $م1.7%سـمضضوؼو

سيمشضقنم#$م11%ماهودمعـؿفلمبراعٍماظؽؿؾققترماظؿفورؼي،مأنماظعؿؾمسؾكمدبػقضمععدلماظؼرصـيمسيمذيقعمأسبوءماظعوملمبـلؾي

مأنمخيؾؼم م142%أربعمدـقاتمعـمذلغف ماضؿصودؼيمجدؼدة،مإديمجوغىمخؾؼمغ$ مداخؾمأغشطي مدوالر صػمعؾققنموزقػيمعؾقور

 .جدؼدةمحقلماظعومل

عؾقوراتمدوالرمسؾكماظصعقدماظعربلممثالثخيلرماظعوملمعؾقوراتماظدوالراتمدـقؼًومبلؾىماغؿفوطوتمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼي،معـفوم

مذظؽاٌـطؼيمعـمماضؿصودؼوتوبنيمجفقدمُتؾذلميؿوؼيممم2118عؾقورمدوالرمسيم $م2.5%بعدعومطوغًمسبقم م2119مسيمسوم

ؼعقؼمسؿؾقيماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموُؼلفؿمسيمتراجعماٌـؿٍماظػؽريمواإلبداسل،موجفقدمعضودةمتـشطمسيماالدؿقالءمماظذي

سؾكمبراعٍمواخذلاسوتمودؾعمأبدسفومآخرون،مُتؼؾؼمضضوؼوماغؿفوطوتماٌؾؽقيماظػؽرؼيماٌمظػنيمواظؽّؿوبمواٌؾدسنيمسيماظعوملماظعربل،م

ماٌصـػوتماألدبقيمواظػـقيمواظؿؼـقي،موتمّديمبوظؿوظلمإديمخلوئرمدـقؼيموتطولمأسؿولماظؼرصـيم مسوٌقًو اظيتمأصؾقًمتشّؽؾمتفدؼدًا

مطؾرلمسيمخؾؼم مإديمحّد ماظعومل،موأدفؿ مسرصف مظؾؿفورة مأنمأصؾحماإلغذلغًمميـّؾمأطدلمهرؼر مبعد مبؾقوراتماظدوالرات،مخصقصًو

ؼلؿدسلمعراجعيموتطقؼرماظؼقاغنيماٌعؿقلمبفومم ـّلمأومغؼؾفموغلكفموحػظف.معوأذؽولمجدؼدةمعـمودوئؾمغشرماٌـؿٍماألدبلمأوماظػ

 .حوظقًو

عؾقورمدوالرمػقمحفؿماًلوئرماظلـقؼيماظيتمؼؿؽّؾدػوماظعربمبلؾىمسؿؾقوتماالحؿقولم $51%سؾكماظصعقدماظعربلمصننمأطـرمعـم

،مسيمحنيمم2119حؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيماظعومممسؾكماٌؾؽقيماظػؽرؼي،موذظؽمحبلىمتؼرؼرمصودرمسـماالهودماظعربلميؿوؼي

ماٌعؾقعوت،مإذمأصؾقًم$م251- 211%متذلاوحمذبؿؾماًلوئرمسؾكمعلؿقىماظعوملمعومبني عؾقورمدوالرمسيمذبولمتؽـقظقجقو

 .عـمحفؿماظؿفورةماظعوٌقي#$م11%أذؽولمػذهماظؼرصـيممتـّؾمتفدؼدًامسوٌقًومتصؾمغلؾؿفمإديم

مؼؾؾ عؾقوراتمرؼولمحبلىمتؼرؼرمظصققػيم"سؽوز"،موتـظرمىـيم $11%مغمحفؿماًلوئرماظلـقؼيماظػؽرؼيسيماظلعقدؼيموحدػو

 $م511%ضضقي،مطؿومدبلرماظلققماظلعقدؼيم$م311%زبوظػوتمبراءاتماالخذلاعمسيمعدؼـيماٌؾؽمسؾدماظعزؼزمظؾعؾقممواظؿؼـقيمبـم

عؾقورمدوالرمخلوئرماظغشماظؿفوريمسيماظلعقدؼيمحبلىم $م11%عؾققنمرؼولمدـقؼًومبلؾىمضرصـيمبراعٍماظؽقعؾققتر،مإضوصيمإديم

 .إحصوئقيموزارةماالضؿصودمواظؿكطقط

ػذاممInternational Intellectual Property Alliance=وسيمظؾـونمرؾىماالهودماظدوظلمظؾؿؾؽقيماظػؽرؼي

بلؾىماغؿفوطوتمخطرلةميؼققم  Watch List"اظعوممعـماٌؿـؾماظؿفوريمظؾقالؼوتماٌؿقدة،مإبؼوءمظؾـونمسؾكم"الئقيماٌراضؾي

 .اٌؾؽقيماظػؽرؼيموعشؽالتمحؼققماظؿلظقػمواظـشر

ووصؼمتؼرؼرمم.اٌقادماحملؿقيموتقزؼعفوممبقجىمحؼققماظـشرمسيماظعوملمبنغؿوجذرطيمُتعـكم$م1911%وميـّؾماالهودماظدوظلمأطـرمعـم

مم صؼدم االهود معـ معمظػي مالئقي مإدي مظؾـون م19%اغضؿ مبق $ مأنمبؾدًا مواسؿدل موترطقو. موإدرائقؾ مواظلعقدؼي مواظؽقؼً معصر ـفو

اغؿفوطوتمحؼققماظطؾعمواظـشرمالمتزالمتشّؽؾمسؼؾيمطؾرلةمأعومماألسؿولماظؿفورؼيماظشرسقيمسيمظؾـونمسؾكماظرشؿمعـماظؿؼدمماظؿدرجيلم

مأنمهدؼوتماظؼرصـيمالمتزالمسؾكمحوشلومسيم وتطّرقمإديمعشؽالتمضرصـيم مم2111اظذيمأحرزهمسيمعؽوصقيماظؼرصـي،مععؿدلًا

األضراصماٌدذبيماًوصيمبوألسؿولماظيتمتلؾىمخلوئرمصودحيمظشرطوتماظدلذبي،موضرصـيماظؽؿىمسيمحرمماىوععوتموخورجفو،م
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وضرصـيمدؾعماظؿفزئي،موضرصـيماظؼـقاتماٌـؼقظيمسدلماظؽوبؾمواحملطوتماظؿؾػزؼقغقيماٌدصقسي،مواظؼرصـيماٌؿزاؼدةمسدلماإلغذلغًم

،موهؿقؾمبراعٍماظؽؿؾققترمسؾكمأجفزةمسيمغؼوطماظؾقع،موبقعمأجفزةمصؽماظؿشػرلمطوظيتمُتلؿعؿؾمظؾؿؾػزؼقغوتماًؾقؼياتػمواشلق

 .اٌدصقسي

$م28.111.111%ظؿؾؾغماًلوئرمسبقممم2111سيم #$72%وأوردمأنمعلؿقىمضرصـيمبراعٍماظؽقعؾققترمسيمظؾـونموصؾمإديم

،مثؿمخّػضمم1999سوممم Watch List =اٌؿقدةمضدموضعمظؾـونمسؾكمالئقيماٌراضؾيوطونماٌؿـؾماظؿفوريمظؾقالؼوتمم.دوالر

ماٌراضؾي مأوظقؼي مإديم"الئقي م Watch List Priority =درجؿف ماٌؾؽقيم م2111سوم مضطوعمريوؼيمحؼقق بلؾىمتدػقر

م مسبق ماظـشر محؼقق مضطوع متؽؾدػو ماظيت مظؾـون مسي ماظؼرصـي معـ ماظـووي ماًلوئر موذّؽؾً م26.8%اظػؽرؼي. مسومم$ مدوالر عؾققن

م2117 م25.6%سيمعؼوبؾمم م$ مسوم م2116عؾققنمدوالر م28.2%و م ممعؾققن$ م2112سوم مم$31%وم مم2114عؾققنمسوم

عـماًلوئرماظيتمتؽؾدتفومعـطؼيماظشرقماألودطموسلولمإصرؼؼقوم#$م3.6%وبذظؽمذّؽؾًماًلوئرماظـوويمسـماظؼرصـيمسيمظؾـونم

إضؾقؿقًو،محّضماالهود،ماٌؿـؾماظؿفوريمظؾقالؼوتماٌؿقدة،مسؾكمإبؼوءممم2117سومموالرمعؾققنمد $736%واظيتمبؾغمذبؿقسفوم

 ."عصرمواظلعقدؼيمسؾكم"الئقيمأوظقّؼيماٌراضؾي"مععماإلبؼوءمسؾكماظؽقؼًموغقفرلؼوموترطقومسؾكم"الئقيماٌراضؾي

ربمسؾكمرأسماظدولماظيتمتلؿشريمصقفوماظؼرصـيموسيماٌغربمتشرلمدراديمأجراػوماٌرطزماظعربلمظؾدرادوتمواألحبوثمإديمأنماٌغ

اظػؽرؼيمواظػـقيمواألدبقيموتؽّؾدماالضؿصودماألجـيبمواالدؿـؿورماًورجلمخلوئرمعودؼيمػوئؾي.موتـشطماظلرضوتماظؿؼـقيمبشؽؾمالصًم

 .ًوأظػمضرصمعدّعٍمعـلقخمبطرؼؼيمشرلمضوغقغقيمؼقزعمسيماٌغربمأدؾقسقم$611م-411%سيماٌغربمإذمؼقجدمعومبني

ُتعؿدلماإلعوراتمسيمعؼّدعيماظدولماظيتمتصّدتمالغؿفوطوتمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼي،موػلمحّؼؼًمأدغكماٌعدالتمسؾكماإلرالقمبوظـلؾيم

إديماظدولماظعربقيمسيمذبولمضرصـيماظدلذبقوتمحبلىمتؼورؼرمصودرةمسـماٌـظؿوتماظدوظقي،مإذمبؾغمععدلمضرصـيماظدلذبقوتمسيم

مسـمبعضماظـلىم،موػلمغلؾ#$36%ماظدوظي مأؼضًو ماظالتقـقي،موتؼّؾ ماظشرضقيموذيقعمدولمأعرلطو يمتؼّؾمسـمذيقعمدولمأوروبو

 #$.42%،موإدؾوغقوم#$58%،مواظققغونم#$41%اٌلفؾيمسيمدولمأوروبوماظغربقيمعـؾمصرغلوم

ماًورجقيماألعرلطقيمسيم مسيمتؼرؼرمحؽقعلمأعرلطلمصودرمسـمعؽؿىمبراعٍماإلسالممسيموزارة م2117سومموجوء أنماغؿفوطوتمم

ماظعومل.م مظؾؿكذلسنيمواظػـوغنيمسيمذؿكمأسبوء مرئقلقًو مزاظًمآصيمتضربماألدقاقماظعوٌقيموتشؽؾمهدؼًو ماظػؽرؼيمعو حؼققماٌؾؽقي

وتصّدرتمرودقومواظصني،مطؿومطونمايولمسيماظلـقاتماظلوبؼي،مالئقيماألوظقؼيمسؾكماظرشؿمعـموجقدمبعضماألدظيمسؾكمهلـمسيم

مطّؾمعـماألرجـؿنيموتشقؾلموعصرمواشلـدموإدرائقؾموظؾـونموتوؼالغدموترطقوماظؾؾدؼـ.مو عـماظدولماٌدرجيمسؾكمػذهماظالئقيمأؼضًو

 .وأوطراغقوموصـزوؼال

اظؾفـيماظعربقيميؿوؼيم"أغشلماهودماظـوذرؼـماظعربمم وعـعًومظؿػوضؿمزوػرةماغؿشورمدرضيماٌؾؽقيماظػؽرؼي،مخصقصًومحؼققماٌمظػني،

اظػؽرؼي"،مبـوءمسؾكمععطقوتمسّدةمحددتفوماظؾفـيمبـم"اغؿشورمزوػرةماظؼرصـيمواالسؿداءمسؾكمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼي،مدفقظيماٌؾؽقيم

ماظػؽرؼي،م ماٌؾؽقي مضقاغنيمريوؼي متطؾقؼ مسي مدورػو موربدودؼي ماظعربقي،مضعػماظرضوبي مبنيماظدول ماظؽؿىماٌؼرصـي مواغؿشور تـؼؾ

ماإلرورمعـذمضعػمثؼوصيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيم مأنماظدولماظعربقيماّتففًمإديماظؿشرؼعمسيمػذا مبظوػرةماالحؿؽور"،مسؾؿًو وربطفو

زعـ،موػلمدعًمألنمتشؿؾماظؿشرؼعوتمزبؿؾػمصروعماٌؾؽقيماظػؽرؼي،موُتعؿدلمععظؿماظدولماظعربقيمسضقًامسيماالتػوضقوتماظـالثم

مإغشو ماتػوضقي موػل: ماظػؽرؼي ماٌؾؽقي محبؼقق ماٌؿعؾؼي مظؾؿؾؽقيماألدودقي م"بورؼس" ماتػوضقي ماظػؽرؼي، مظؾؿؾؽقي ماظعوٌقي ماٌـظؿي ء

م$xlvii%.برلن"مظؾؿؾؽقيماألدبقي"اظصـوسقي،ماتػوضقيم

غلؿكؾصمعـمذظؽمزفقرمواغؿشورماإلغذلغًمزفرتمععفمضصقرماظؼقاغنيماًوصيمبويؿوؼيماظػؽرؼيمخصقصًوماٌؿوحيمسؾكماظشؾؽي،م

ماظؼق متؾؽ مسؾك متعدؼالت مإدخول مععف مؼلؿؾزم متؽـقظقجقومممو مذبول مسي ماشلوئؾ ماظؿؼدم مػذا مٌقاجفي محؾقل مإدي مظؾقصقل اغني
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االتصوالت،مظذظؽمرأتماٌـظؿوتماظدوظقيموعـمضؿـفوماظقؼؾقمإدخولمتعدؼالتمسؾكماتػوضقيمبرنمظعالجمعومأزفرهماظـشرماإلظؽذلوغلم

ؾمعػووضوتمصقؿومبقـفومإلصدارماتػوضقيمظؾؿصـػوتمسؾكماظشؾؽيمعـمعشؽالت،موىلتماظدولماظيتمتعؿؾمهًمعظؾيماظقؼؾقمإديمسؿ

عـماتػوضقيمبرنماظيتموقزمظؾدولمم21جدؼدةمصقفومضدرمطؾرلمعـماٌروغيمظؿؾؾقيمرشؾوتمتؾؽماظدول،موػقمعومتلؿحمبفماٌودةمرضؿم

ؼققماٌـصقصماألسضوءمسيماهودمبرنمأنمتدلممصقؿومبقـفوماتػوضقوتمخوصيمروٌومأنمتؾؽماالتػوضقوتممتـحمظؾؿمظػنيمحؼقضومتػققماي

مسؾقفومسيماتػوضقيمبرن.

مخوصي ماتػوضقي مإصدار مسـ مذظؽ مم أدػر ماٌودة ميؽؿ ماٌمظػمم21تطؾقؼو محؼ مبشلن ماظقؼؾق مععوػدة موػل مبرن ماتػوضقي عـ

1996WIPO Copyright Treaty (WCT) مطؿومأبرعًماتػوضقيمأخرىمتؿقاصؼمععفومػلمععوػدةماظقؼؾقمبشلنم،

،موؼطؾؼمسؾكمػوتنيماالتػوضقؿنيماتػوضقؿوماإلغذلغًمألغفؿومتقصرانم(WPPT)1996تماظصقتقيمصـوغلماألداءموعـؿفلماظؿلفقال

عـفومم4ايؿوؼيميؼققماٌمظػموايؼققماجملوورةمسدلمذؾؽيماإلغذلغً،موضدمحرصًمععوػدةماظقؼؾقمبشلنمحؼماٌمظػمسيماٌودةم

عـماتػوضقيمبرنمصـصًمسؾكمأغف:"تؿؿؿعمم2سيمعػفقمماٌودةممسؾكمتلطقدمأنمبراعٍمايودىماآلظلمتعؿدلمعـمضؾقؾماٌصـػوتماألدبقي

عـماتػوضقيمبرنم.موتطؾؼمتؾؽمايؿوؼيمسؾكمبراعٍمايودىمم2براعٍمايودىمبويؿوؼيمبوسؿؾورػومعصـػوتمأدبقيمسيمعػفقمماٌودةم

وتماظرضؿقيماظيتمتـشرمسدلمذؾؽيمعـفومريوؼيماٌصـػم8أؼومطوغًمررؼؼيماظؿعؾرلمسـفومأومذؽؾفو"،مطؿومأطدتماالتػوضقيمسيماٌودةم

ماالدؿؽـور مبويؼ مواظػـقي ماٌصـػوتماألدبقي معمظػق م"ؼؿؿؿع مأغف محقٌمغصًمسؾك مإديممياالغذلغً، معصـػوتفؿ مبـؼؾ ماظؿصرؼح سي

اىؿفقرمبليمررؼؼيمدؾؽقيمأومالدؾؽقي،ممبومسيمذظؽمإتوحيمعصـػوتفؿمظؾفؿفقرمحبقٌمؼؽقنمسيمادؿطوسيمأيمذكصمعـماىؿفقرم

مسؾكمتؾؽماٌصـػوتمعـمعؽونموسيموضًمخيؿورػؿومأيمصردمعـماىؿفقرمبـػلف...."ماإلرالع

م

م$مضوئؿيمتشرؼعوتماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسيمحؼؾماظؿؼـقيمظؾعضمدولماظعومل1جدولم%

ذم
 اؾمشرقعاتذوتارقخذدنهاذوإعادةذدنهاذوتعدقالتها اؾدوؾة

0 
ماظػؾؾني

ظعوممم8293غقنماظعوممرضؿم،مثؿماظؼو14/11/1972تورؼخمم49اٌردقمماظرئودلمرضؿم

مم.1997

2 

 اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي

 

م

اٌعدلمظؼوغقنمحؼماٌمظػمظلـيممم1981ضوغقنمحؼماٌمظػمظدلاعٍمايودقبمظلـيم

 %ريوؼيماظدلذبقوت$مم1974

%ممم1981وضوغقنمحؼماٌمظػماٌعدلمظلـيممم1982ضوغقنماظؼرصـيمواظؿؼؾقدماٌعدلمظعومم

 ت$ريوؼيمضقاسدماٌعؾقعو

م.1984ظعوممم اٌقصالتمأذؾوهضوغقنمريوؼيمذرائحم

مم.1998ضوغقنمحؼماظؿلظقػمسيماألظػقيماظرضؿقيمسومم

مم.2115ضوغقنمريوؼيمحؼققماظػـوغنيمسومم

مم2116ضوغقنمأسؿولماٌؿقسيمسومم

م$xlviiiم.%2118سومممإتوحيماظؿلفقؾماإلظؽذلوغلمسيمعؽؿىمحؼماظـشر

م
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4 

 إؼطوظقو

 

اظعوجؾيمضدماظـلخمشرلممبوإلجراءات.اٌؿعؾؼم29/7/1981تورؼخمم416اظؼوغقنمرضؿم

 اإلغؿوجم%برذبقوتموضقاسدماظؾقوغوت$موإسودةاٌشروعم

م.م1987اٌقصالتمظلـيممأذؾوهاظـصقصماٌؿعؾؼيمحبؿوؼيمتصؿقؿم

م$xlixم.%2113ضوغقنمريوؼيمحؼققماٌمظػموايؼققماجملوورةمسومم

3 

ماظلقؼد

م. وتععؾقعمضقاسدم–م1982مظلـيم284مرضؿماظؼوغقن

مم1986مظلـيم1425مرضؿماٌقصالتمأذؾوهمدوائرمتصوعقؿمريوؼيمضوغقن

مبرذبقوتم–م1989مظلـيماٌعدلماٌمظػمحؼمضوغقن

مؼد.اٌعؾقعوت211مسومماٌمظػميؼماظلقؼديماظؼوغقن

4 

 برؼطوغقو

 

 ضقاسدماٌعؾقعوت.م–م88وم83وم82اظؼوغقنماٌعدلمظؼوغقنمحؼماٌمظػمظألسقامم

 م1986كماظدلذبقوتماٌعدلمظلـيمضوغقنمحؼماٌمظػمسؾ

مم1984اٌقصالتمظلـيممأذؾوهمإغؿوجريوؼيمم غظوم

م<<?6ظعوممبراءاتماالخذلاعمواظؿصؿقؿوتمومحؼققماظؿلظقػمواظـشر

م$lم.%2113ظقائحمحؼققماٌمظػموايؼققمذاتماظعالضيمسومم

ماظدلذبقوت–م1983ظلـيمم15عردقمموزارةماظـؼوصيمرضؿم ػـفورؼو 5

6 
 ادذلاظقو

ماظدلذبقوتم.–اٌؿعؾؼمبوٌعؾقعوتقيمم1984ظؼوغقنماٌعدلمظؼوغقنمحؼماٌمظػمظلـيما

م$liم.%2114تعدؼؾمضوغقنمحؼماٌمظػمسومم

7 
 اشلـد

مبرذبقوتم.م-  م1984اظؼوغقنماٌعدلمظؼوغقنمحؼماٌمظػمظلـيم

م$liiم.%1994تعدؼؾمضوغقنمحؼماٌمظػمسومم

8 
 اٌؽلقؽ

ماظدلذبقوتم.م–م1984ظلـيمم114ضؿماظؼوغقنماٌعدلمظؼوغقنمحؼماٌمظػمر

م$liiiم.%1996اظؼوغقنماظػقدراظلميؼماٌمظػمسومم

01 

 صـؾـدا

م

م34ذواتماألرضوممم1984ضقاغنيمحؼماٌمظػماٌعدظيمظؼوغقنماألسؿولماألدبقيمواظػـقيمظلـيم

 اظدلذبقوتموضقاسدماٌعؾقعوتم.م1995ظعوممم446ومم93ظعوممم418ومم91ظعومم

م.م1991ظلـيمم32اٌقصالتمرضؿممأذؾوهمرؾقشراصقيضوغقنمريوؼيم

 $livم.%2111ممثؿمسومم1997ضوغقنمحؼماٌمظػموايؼققماجملوورةمسومم

م00
متشقؾل

مبرذبقوتم.م–م1985ضوغقنماٌؾؽقيماظػؽرؼيمظعومم

م$lvم.%2101ضوغقنمحؼماٌمظػمسومم

م02

 أٌوغقو

 

 برذبقوتم–م93سومممأخرىواٌعدلمعرةمم85اظؼوغقنماٌعدلمظؼوغقنمحؼماٌمظػمظعومم

اٌعدلمسوممم87ضوغقنمريوؼيمرقبقشراصقيماظشرائحماإلظؽذلوغقيمألذؾوهماٌقصالتمظعومم

 م1991

م.1997اٌودةماظلوبعيمعـمضوغقنمخدعوتماٌعؾقعوتمواالتصوالتمظعومم

م$lviم.%2113مموتعدؼالتفمسومم1998ضوغقنمحؼماٌمظػمسومم
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م04
 صرغلو

 

 برذبقوتم.م–م1985ظعوممم661اظؼوغقنمرضؿم

م.م1987ظلـيمم891اٌقصالتمرضؿممأذؾوهوغقنمريوؼيمرقبقشراصقيمعـؿفوتمض

م$lviiم.%2116تعدؼؾمضوغقنمحؼماٌمظػمسومم

م03
 اظقوبون

 

 .م1985ضوغقنماٌعدلمظؼوغقنمحؼماٌمظػمظعومم

م.م1985اٌقصالتمظعوممموأذؾوهضوغقنماظدوائرماٌؿؽوعؾيم

 $lviiiم.%2111ععؾقعوت.قماٌمظػمظعومم

04 
 توؼقان

م.مم1985حؼماٌمظػمظعوممضوغقنم

م$lixم.%2114م،م2113تعدؼالتمضوغقنمحؼماٌمظػمسوعلم

05 
 اظدلازؼؾ

م.م1987ظلـيمم646اظؼوغقنمرضؿم

م$lxم.%1998تعدؼالتمضوغقنمحؼماٌمظػمسومم

م06

 طـدا

 

مضقاسدمععؾقعوتم.م-1987عـمضوغقنمحؼماٌمظػماٌعدلمظلـيمم42اظؼلؿم

 ذبقوتبرم-1988ضوغقنمحؼماٌمظػماٌعدلمظعومم

م.م1991اٌؿؽوعؾيمظعوممماٌقصالت.ؼيضوغقنمدوائر

م$lxiم.%2111آخرمتعدؼؾمظؼوغقنمحؼماٌمظػمسومم

م07
 إدؾوغقو

 

م.م1996تعدؼؾمظعومممآخراٌؿعؾؼمبوٌؾؽقيماظػؽرؼيموصؼمم87ظلـيمم22ضوغقنمرضؿم

 .م1988اٌقصالتمظعومممأذؾوهمظطؾقشراصقيضوغقنمايؿوؼيماظؼوغقغقيم

م$lxii%.م1995وغقنماىـوئلمظعوممعـماظؼم271اٌودةم

 ػقظـدام08

 

 اٌقصالتم.مأذؾوهٌـؿفوتمماألصؾقيمواظطقبقشراصقيؿوؼيمم1987ضوغقنم

م$lxiii.م%برذبقوتموضقاسدمععؾقعوتم–م1994ضوغقنمحؼماٌمظػمظعومم

م21

ماظدمنرك

م.م1987ظلـيمم778اٌقصالتمرضؿممأذؾوهمإغؿوجضوغقنمريوؼيم

م.م1988ظلـيمم153اظؼوغقنمرضؿم

م$lxivم.%2111وغقنماٌقحدميؼققماٌمظػمسومماظؼ

20 
 إدرائقؾ

م.م1988طؿومسدظًمسوممم1911أعرم/متعؾقؿوتمحؼماٌمظػمرضؿم

م$lxvم.%2117ضوغقنمحؼماٌمظػماىدؼدمسومم

22 

 اظـؿلو

 

 .1988ظلـيمم372اٌقصالتمرضؿممأذؾوهضوغقنمريوؼيم

.م%مبرذبقوتم1996ظلـيمم151اٌعدلمرضؿمم 1993ظلـيمم93ضوغقنمحؼماٌمظػمرضؿم

م$وضقاسدمععؾقعوت

م$lxviم.%2113آخرمتعدؼؾمظؼوغقنمحؼماٌمظػمسومم

 اظـروؼٍ 24

 

م.م1991ضوغقنمحؼماٌمظػماٌعدلمظعومم

م$lxviiم.%2116آخرمتعدؼؾمظؼوغقنماٌمظػمسومم
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23 

 األردن

 

م ظلـيم14ضوغقنمريوؼيمحؼماٌمظػماٌعدلمبوظؼوغقنمم1992بلـيمم22اظؼوغقنمرضؿم

 .وؼشؿؾمريوؼيماظدلذبقوتموضقاسدماظؾقوغوت.1999ظلـيمم29وم1998

مم.2111ظلـيمم11ضوغقنمريوؼيماظؿصوعقؿمظؾدوائرماٌؿؽوعؾيمرضؿم

 م.2113ظلـيمم78م،مو2111ظلـيمم52ضوغقنم

24 

ماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدة

والئقؿفماظؿـػقذؼيموؼؿضؿـمريوؼيمبراعٍمم1992ظلـيمم41اظؼوغقنماالهوديمرضؿم

مايودقب.

 $م2112/م7اٌمظػموايؼققماجملوورةم%مضوغقنمحؼقق

والئقؿفماظؿـػقذؼيمتؿضؿـمعؽوصقيمجرائؿمم2116ظلـيمم2اظؼوغقنماالهوديمرضؿم

 اٌعؾقعوت.

25 
 اظؾقرؼـ

اٌعدلمبوألعرماظقزاريمرضؿممبراعٍمايودقبمربؾمريوؼيم-م1993ظلـيمم11اظؼوغقنمرضؿم

 م1994ظلـيمم1

 عصر 26

 

وتضؿـمريوؼيمبراعٍمايودقبموضقاسدمم1954وغقنماٌعدلمظؼم1994ظلـيمم29ضوغقنم

 م.2112ظلـيمم82وضوغقنمماظؾقوغوتم.

 تقغس 27

 
 .م1994ظلـيمم36اظؼوغقنم

28 
مضطر

ظلـيمم7اٌعدلمبؼوغقنمرضؿممريوؼيمبراعٍمايودقبم-م1995ظلـيمم25ضوغقنم

 م.2112

41 
 جظقطلؿؾقر

م.م1972اٌعدلمظؼوغقنمحؼماٌمظػمظعوممم1995ضوغقنم

م$lxviiiم.%2111حؼماٌمظػموايؼققماجملوورةموضقاسدماظؾقوغوتمسومممضوغقن

 م.2111ظلـيمم37/2111ضوغقنمحؼماٌمظػمرضؿم،م1996ظلـيمم 47ضوغقنممسؿون 40

 م.1997ظلـيمم11ضوغقنمماىزائر 42

 ظؾـون 44

 
 %براعٍموضقاسدمبقوغوت$م1999ظلـيمم75ضوغقنم

 اظدلاعٍموضقاسدماظؾقوغوتم،م1999ظلـيمم5اٌردقممبؼوغقنمرضؿمماظؽقؼً 43

م

مػذاموؼؿضحمعـماىدولماظلوبؼمعومؼؾل:

 م.1972تعدماظػؾؾنيمأولمعـمأصدرتمعردقممؼؿعؾؼمحبؼققماٌمظػمسيمسصرمايودؾوتماآلظقيمواظذيمصدرمسومم .1

اٌؿقدةم$مسشرؼـمدولمسيماظـؿوغقـوتمضقاغنيميؿوؼيماٌصـػوتماًوصيمبويودىماآلظلمواظيتمتؾدأمبوظقالؼوتم21أصدرتم% .2

أصدرتمم1985األعرؼؽقي،موؼؾقفومإؼطوظقو،مثؿماظلقؼدموبرؼطوغقو،مثؿمػـفورؼو،موتالػومادذلاظقومواشلـدمواٌؽلقؽموصؾـدا،موسومم
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ممذفدمصدورمأربعيمضقاغنيمسيمأربعيمدولموػلماظدلازؼؾ،موطـداموأدؾوغقوم1987تشقؾلموأٌوغقوموصرغلومواظقوبونموتوؼقان،مأعومسومم

 م.1988،مطؿومأصدرتمإدرائقؾمواظـؿلومسوممركواظدامنوػقظـدام

م .3 مسوم ماٌعدل مضوغقغفو ماظـروؼٍ م1991أصدرت مسوم مواإلعورات ماألردن موتالػو م1992م، مسوم مواظؾقرؼـ م،م1993م،

مسومم مسومم1994وتشوبفًمعصرموتقغسمسيمإصدارمضقاغقـفو متشوبفًمضطرموظقطلؿؾقرجمسيمإصدارمضقاغقـفو م،م1995م،مطؿو

م،موأخرلامتشوبفًماظؽقؼًموظؾـونمسيمإصدارمضقاغقـفؿومسومم1997مموتالػوماىزائرمسومم1996فومسومموأصدرتمسؿونمضوغقغ

 م.1999

أصدرتماظدولماظعربقيمضقاغقـفومسيماظؿلعقـقوتمودبؿؾػمطؾمدوظيمسـمأخرىمبلـقاتمضالئؾ،مسيمحنيمأصدرتماظدولماألخرىم .4

 ضقاغقـفومبداؼيمعـماظلؾعقـقوت.م

مواظقوبون،مسيم2111تصدرمضقاغنيميؿوؼيمحؼققماٌمظػ،محقٌمندمآخرمتعدؼؾمسومممالمتزالماظدولماألجـؾقي .5 ممسيمطـدا

 ممطكخرمهدؼٌمشلو.ممم2112حنيمملمتؿعدىماظدولماظعربقيمسومم

ذ

ذ

ذ:امتـةاخل

مدؾؼمأنم مؼؿضحمممو معـمسوم مدـقاتمبداؼي م1991ادؿغرقماىقؾماألولمعـماظقؼىمسشرة موحؿكمسوم موظؼدممتقزم2111م م

ماظـوغقيمزفقرممبقاضعم موذفدتماٌرحؾي موآظؿوصقلؿو. ماظـصماظػوئؼموربرطوتماظؾقٌماألوديمعـؾمؼوػق متؽقؼد مبؾغي اظقؼىماظـوبؿي

طؿومظقحظًمثقرةممموحؿكماآلن،م2111جقجؾموثقرةماظقدوئطماالجؿؿوسقيماًوصيمبوىقؾماظـوغلمظؾقؼىمواظيتمتؾدأمعـمسومم

عـؾماظػقسمبقكمواظققتققبمواظػؾقؽرمواظيتمطونمشلومدورامسيمعؾقعوتماظؽوعرلاتمماىقؾماظـوغلمعـماظقؼىمعـمجوغىمعقاضعماظقدوئط

مودؿؽقنم مظؾقؼى، ماظـوغل ماىقؾ مزريي موتؾدأ ماًؾػقي، مسي ماظؿؽـقظقجقو معـ مجدؼدة مذبؿقسي متظفر محول، مأؼي موسؾك اظرضؿقي،

احملؿقى،مواظروابطمواٌعوعالتمبنيمم–متؽـقظقجقوماىقؾماظـوظٌمعـماظقؼىمضودرةمسؾكمهؾقؾمطؾماظؾقوغوتماٌؿوحيمسؾكماظقؼى

اٌلؿػقدؼـموايودؾوت.ماظقؼىماظدالظقيماظيتمميؽـمإتوحيمذظؽ،مضدمتظفر،مظؽـمسـدعومحيدثمذظؽ،مدقؿؿمععوىيمآظقوتماظؿفورةم

مؼـرلماظؼؾؼمبوظـلؾيمظؾؿمظػنيمواظـوذرؼـمحقلم مظؾؿوطقـوت،موطؾمػذا ماظققعقيمبوآلظيموتلؾقؿفو حؼققماظـشرمواظؾرلوضرارقيموحقوتـو

موظؼدمتقصؾًماظدراديمإديماظعدؼدمعـماظـؿوئٍ،موعـمأػؿفومعومؼؾل:ماظؿلظقػوحؼققم

م،موتؿشوبفمصؾلطنيم1916م،موؼؾقفوماٌغربمسومم1916تعدماظعراقمعـمأوائؾماظدولمسيموضعمتشرؼعميؼققماٌمظػمسومم .1

 م.1924ععمظؾـونمسيمإصدارماظؼوغقنمسومم

ماظؽقؼًمسومم1954بعيمحقٌمأصدرتمأولمضوغقنمشلومسوممميؽـماسؿؾورمعصرمسيماٌرتؾيماظرا .2 م،موؼؾقفوم1961م،موؼؾقفو

 م.1968ظقؾقومسومم

ممموػؿماإلعوراتموضطرموعصر.مم2112تشوبفًمثالثيمدولمسيمهدؼٌمضقاغقـفومسومم .3

 م.1972تعدماظػؾؾنيمأولمعـمأصدرتمعردقممؼؿعؾؼمحبؼققماٌمظػمسيمسصرمايودؾوتماآلظقيمواظذيمصدرمسومم .4

مأصد .5 مسوم ماٌعدل مضوغقغفو ماظـروؼٍ م1991رت مسوم مواإلعورات ماألردن موتالػو م1992م، مسوم مواظؾقرؼـ م،م1993م،

مسومم مسومم1994وتشوبفًمعصرموتقغسمسيمإصدارمضقاغقـفو متشوبفًمضطرموظقطلؿؾقرجمسيمإصدارمضقاغقـفو م،م1995م،مطؿو
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تشوبفًماظؽقؼًموظؾـونمسيمإصدارمضقاغقـفؿومسومممم،موأخرلا1997مموتالػوماىزائرمسومم1996وأصدرتمسؿونمضوغقغفومسومم

 م.1999

أصدرتماظدولماظعربقيمضقاغقـفومسيماظؿلعقـقوتمودبؿؾػمطؾمدوظيمسـمأخرىمبلـقاتمضالئؾ،مسيمحنيمأصدرتماظدولماألخرىم .6

 ضقاغقـفومبداؼيمعـماظلؾعقـقوت.م

مواظقوبون،مسيم2111تعدؼؾمسوممالمتزالماظدولماألجـؾقيمتصدرمضقاغنيميؿوؼيمحؼققماٌمظػ،محقٌمندمآخرم .7 ممسيمطـدا

 ممطكخرمهدؼٌمشلو.ممم2112حنيمملمتؿعدىماظدولماظعربقيمسومم

موعـمأػؿماظؿقصقوتمعومؼؾل:

ماظؿشرؼعوتماظقرـقيماٌعـقيمحبؿوؼيمحؼققم .1 ماظدوظيماٌكؿصيمبودبوذماٌمظػتشفقعمهدؼٌموتطقؼر مأجفزة مضقوم ،موضرورة

  .ػذاماظشلنمسيـودؾيماإلجراءاتمواظؿدابرلماظؿشرؼعقيماٌ

أػؿقيمغشرمثؼوصيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمعـمخاللمتدرؼسمعودةماٌؾؽقيماظػؽرؼيممبراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػي،موتـظقؿمريالتمتقسقيم .2

تعقدممظؾفؿفقر،مظؾؿعرؼػمبوىقاغىماإلجيوبقيميؿوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمبقجفمسومموبراعٍماظؽؿؾققترمبقجفمخوص،مواظيت

  .اجملؿؿعموتدسؿماظؿـؿقيمواظؿؼدممسيمسؾقفؿمبوظـػع،

تػعقؾمأوجفماظؿعوونمبنيمأجفزةماظدوظيماٌعـقيمحبؿوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمبقجفمسومموبراعٍماظؽؿؾققترمبقجفمخوص،معـم .3

ػذاممسيمإغشوءمآظقيمدبؿصمبنغػوذمضوغقنماٌؾؽقيماظػؽرؼي،مواظؿـلقؼمبنيماىفوتمذاتماظصؾي،موإبرازمجفقدماظدوظيمخاللماظـظرمسي

 .اجملولمسؾكمزبؿؾػماألصعدةمواظدوائرماظؼقعقيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقي

 ل.سؾكمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمسؾكماٌصـػماظرضؿملأمنوطماالسؿداءماالظؽذلوغمورمسؾكمريوؼيمملسلقلمريوؼيماٌصـػماظرضؿ .4

رورموشرلػومبفدفمعـعمجرائؿماالسؿداءمسؾكمظؽذلوغقيمطوظؿشػرلموطؾؿوتماٌإليؿوؼيماظؿؼـقيمااأدوظقىمماإلدراعمبنتؾوعضرورةم .5

 ل.حؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيمظؾؿصـػماظرضؿ

 . ضرورةمتػعقؾمدورمذرريمريوؼيماٌصـػوتمظردعماىـوة .6

ذ

ذ
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ذ:فواؿشذاؾدرادة
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