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 حمايات يخا  فيماا وخاصت ، عديدة إشيالياث صاحبها كد اإلاؤلف حلوق  حمايت كوانين إن

 يدااااي  حعاااادي  أي إلاااا  العسبياااات اللااااوانين جخضاااا  لاااا  حياااا  ؛ السكمياااات البيئاااات فاااا  واإلاصاااا  اث اإلاعلوماااااث

 الصاااا  ت اإلااديااات ألاشااايا  وباااين اإلاعلومااااث باااين اإلاظااااواة أو الىمبياااوجس، جاااسا   صاااوز  مخخلاااف ججاااس  

 اإلاع و ات، اإلاؤطظااث وجلاً ا جسا   ف  اإلااديت اإلاؤطظاث بين واإلاظاواة ألامواٌ عل  الاعخدا  همجاٌ

ٌ  فاااا  ولاااايع ، العسباااا  اللااااانو   ال ظااااا  فاااا  الخجااااس   نظااااا  خاااااز  الىمبيااااوجس جااااسا   جبلاااا  لاااارلً  الاااادو

 اللااانو   واإلاظااخو   باااإلاع   وؤلانترنااذ الىمبيااوجس بجااسا   يظاا   مااا لخجااس   خااا  كااانون  أي العسبياات

ٌ  بعاا  فاا  إال اللهاا  اإلالازناات، الدشااساعاث فاا  اإلالاسز   كوانينهااا لاابع  بخعاادي  كامااذ التاا  العسبياات الاادو

 الاجصاااااالث كااااوانين أن همااااا ، وألازدن ومصااااس، ؤلامااااازاث مثاااا  والخل ياااااث الخطااااوزاث جلااااً ماااا  لخااااخ   

 مخطلباااااث ماااا  الخوافاااام ظاااا  فاااا  الىمبيااااوجس، جااااسا   مجاااااٌ فاااا  حعاااادي ث شااااهدث التاااا  خاصاااات العسبياااات

  جضاام ذ الدولياات الخجااازة م ظماات
 
 وأخااس   ، للشاابياث اإلاادياات الىياناااث علاا  الاعخاادا  ججااس  نصوصااا

 كواعااااد جاااا ظ  كااااوانين وجااااود ماااا  الااااسغ  وعلاااا  مشااااسوعت، غياااار أ شااااطت فاااا  ؤلانترنااااذ اطااااخ  ٌ جحظااااس

ٌ  فاااا  يوجااااد ال أناااا  إال ، اإلاعلوماااااث وب ااااون اإلاسهص اااات البياناااااث  حلاااا  فاااا  مخياماااا  حشااااسا  العسبياااات الاااادو

 إلاااا  اإلال اااات وا  اجاااات الضااااسوزة زغاااا  وألازدن، ؤلامااااازاث ماااا  واااا  فاااا  أفياااااز إال منهااااا أي فاااا  ا خصوصاااايت

 جلاً علا  الاعخادا  عا  ي ج  ما بظبب السكميت، البيئت ف  الشخصيت البياناث ونل  ومعا جت ضبط

 .واطخخداماتها الخل يت بوطا   اإلاظتهلً وزلت ؤلا ظان، بحلوق  مظاض م  البياناث

 العسبااا  العاااال  فااا  اإلاؤلاااف حلاااوق  يخااا  فيماااا ال ىس ااات اإلالىيااات حمايااات كاااوانين جضااام ذ وكاااد

 الشاااااااا اهيت واإلاصاااااااا  اث ، اإلاطبوعاااااااات اإلاااااااااواد ماااااااا  وغيرهااااااااا والىخيباااااااااث الىخااااااااب حماياااااااات عاماااااااات بصاااااااا ت

 وبااااسام  ا اااا ،...  والخمثياااا  واإلاوطاااايل ، اإلاظاااسحيت اإلاصاااا  اث وهاااارلً وغيرهااااا وا خطااااب وامل اضاااساث

ٌ  انضاما  أعلاب ف ) ا  اطوب  طاوا  البرمجيااث إلا  امخادث حيا  ؛(باسض اج اكيات إلا  العسبيات الادو

  املجمعاات اإلاعلوماااث كواعااد حماياات إلاا  إضااافت ، آلالاات أو اإلاصاادز بل اات وانااذ
 
 طس لاات حماياات وجحدياادا

 ، باااسض اج اكيااات مااا ( 01) زكااا  اإلااااادة مااا  جخوافااام وليااا  آليااات أو جلليديااات بطاااسق  واناااذ طاااوا  الخجميااا 
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 حمايات بمثابات وها  ، اإلاصا ف الطاخ  ٌ اإلااليت وا  لوق  للمؤلف اإلاع و ت ا  لوق  ا  مايت وحشم 

 دون  ا  م ل  و يون  ، اإلاؤلف بمصل ت يضس اطخخدا  أو اطخ  ٌ أي بموجبها يم   حي  للمؤلف

  اطاااااخعمال ، وإجااااااشة اإلاصااااا ف اطخنظاااااا  فااااا  غيااااار 
 
 هااااارا فااااا  العسبيااااات اللاااااوانين جلسزهاااااا لشاااااسو  وفلاااااا

 إضاااافت ونطاكااا  وماادا  للمصااا ف الشخصاا   الاطاااخخدا  م هااو "  اثااااااااااااااااااااااااااااااااالخحدي أهثاار ومااا  ا  لاا ،

 أو بحثيات أو علميات ألهادا  اثااااااااااااااااااإلاص   جلاً اطاخخدا  ونطااق د اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابم اإلاخعللت ؤلاشياالث إل 

 خلااااام ونطاكااااات البرناااااام  م هاااااو  أن نجاااااد اللانونيااااات للدزاطااااااث السجاااااو  خااااا ٌ ومااااا  ،"  اإلاعااااااز  فااااا 

 وطااااا   اجبااااا  أو ، م اااا  أجااااصا  اكخباااااض أو البرنااااام  إنخااااا  إعااااادة وااااان إذا مااااا منهااااا عدياااادة، إشاااايالياث

  إنخاجاا  فاا  اإلاخبعااات غياار بسمجياات
 
 اج ااام حياا  الخلليااد؛ أو مشاااسوعت ال ياار النساا  طاااسق  ماا  يعااد أصااا 

  يثير ال اإلاال  الاطخ  ٌ ب س  للم خ  اليام  النس  أو الخلليد أن عل  اللضا 
 
 الخطبيم، ف  إشياال

 ياس   ألاج با  فاللضاا  ، البرناام  ضام  امل خاوا  ا خوازشميااث اكخبااض هو ؤلاشياٌ يثير الري ولى 

 بشاا ن الدولياات الاج اكياااث أحيااا  ماا  جخ اام بالبرمجياااث ا خاصاات اإلاؤلااف حلااوق  أن نظااس  وجهاات ماا 

ٌ  عااااد   النسااااا  يخجااااااوش  ال الاااااري الاكخبااااااض أن يع ااااا  وهاااارا لل مايااااات، وا  لاااااا م ا خوازشميااااااث شااااامو

 الاعخادا  كب  معي ت إلاعايير جخض  البرنام  ب ا  إعادة ف  اإلاخبعت العىظيت اله دطت وطس لت ا جصئ 

 . اإلاؤلف حلوق  عل 

ٌ  أخاااااس   مشااااى ث جوجاااااد همااااا  باطاااااخخدا  ا خاصااااات والخعاااادي ث ، البرمجااااات ل ااااات حماياااات حاااااو

 يخعلاااام مااااا هااااو املجاااااٌ هاااارا فاااا  الشااااائ  واإلا هااااو  الخل اااا ، العماااا  بيئاااااث ماااا  لخخوافاااام الدشاااا ي  باااسام 

 إشااياليت وهاارلً الشااائعت، الخطبياام وبااسام  الشااهيرة الدشاا ي  بسمجياااث مجاااٌ فاا  اللسصاا ت بمجاااٌ

 اإلاثبااااذ النهااااائ  اإلا ااااخ  ليظااااذ أنهااااا حياااا  اإلاظااااخخدمون؛ بهااااا يااااصود التاااا  الخجس بياااات النساااا  اطااااخخدا 

ٌ  م  العديد لد  والشائ  ملىيخ ،  اإلاظاخخدمون  معظا  يخللاها الت  الخجس بيت النس  ال اميت الدو

ٌ  ن ظاا  ألاجهااصة بااائ  طس ام عاا  أو ، ؤلانترنااذ عبار  التاارو   بظياطاااث يعااس  ماا ضاام  عليهااا با  صاو

"  جواجههااا عاادة أخااس   إشاايالياث وزماات ، للبرمجياااث اإلا خجاات اإلاؤطظاااث غالبياات جدبعهااا التاا  ؤلاع ماا 

 علا  الضاو  حظاليط ا  اليات الدزاطات حاولاذ لارا ، ج اولهاا طايخ "  السكميات البيئات فا  اإلاؤلف حلوق 

  ومخخصااسة شاااملت ومعا جاات علمياات م هجياات إطاااز فاا  جوانباا  مخخلااف ماا  اإلاوضااو  هاارا
 
  معااا

 
 إلاااا نظااسا

 عسضاااذ التااا  دزاطاااد ا حااادود ي اااوق  وألاج بااا  العسبااا  ال ىاااسي  ؤلانخاااا  فااا  وأهميااات شخااا  مااا  بااا  يخمخااا 
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 الخوصااااااياث ماااااا  عااااادد إلاااااا  وخلصاااااذ السكمياااااات البيئااااات فاااااا  اإلاؤلاااااف حلااااااوق  للضاااااايا ألاطاطاااااايت السواااااا ص

  ، املجااٌ هارا فا  ومشاى ج  العسبا  الواكا  علا  ب يذ الت  واإلالترحاث
 
 فا  السا اد ؤلاماازاح  للادوز  ونظاسا

 باعخبازهاااا العسباا  الااوط  فاا  يحخااار  ه مااوذ  املجاااٌ فاا  ؤلامااازاث دوز  عاااس  جاا  لاارا كواني اا  جطبياام

  ألاولاااا 
 
  بعااااا  عااااس  مااااا  باااا  ا خاصااااات الدشااااساعاث جطبياااام فااااا  ألاوطااااط الشاااااسق  مظااااخو   وعلااااا  عسبيااااا

ٌ  اإلالازناااااااث  عاااااادد ومل دودياااااات ، ومصااااااس ألازدن مثاااااا  املجاااااااٌ فاااااا  بااااااا  لهااااااا التاااااا  ألاخااااااس   العسبياااااات للاااااادو

 املجااااٌ فااا  واإلادشاااابىت ألاطاطاايت اللضاااايا علااا  فلااط الترهيااا  جااا  لااارا الدزاطاات فااا  اإلاخاحااات الصاا حاث

  أهثر مظخلبليت أخس   ودزاطاث لبحور ال سصت لترن
 
                                    . ج صي 

 

 املؤلف                                                        

 محدأ حافظ يوسف أمحدد.                                                               
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ها ةا    ل٠س أزى زدو٨ ج٠ىيت الحاػب في مذخلٝ اليـاًاث الٔلميت والثحثيةت والخااضةةت ٗو

مىص مىخلٝ ال٠طن الى هطوضة مٔالجت ال٠واههن للٔسيس مً ال٠وايا الجسيسة التي لم ج٥ً موجوزة 

ـةةةةطةً   ومةةةةً اةةةةهن  ةةةةصأ ال٠وةةةةايا اةةةة١ الخةةةةةؤليٝ وامايةةةةت اةةةةطام  الحاػةةةةب   ٛا هٜاةةةةاض ال اتةةةة  فةةةةةي  الٔ

ج٥ىولوجيةةةةةةا اإلألومةةةةةةاث وفجلةةةةةةا ث اا هةةةةةةاٛت الةةةةةةى الخٌةةةةةةوضاث اإلاخ ا٠ةةةةةةت فةةةةةةي ماةةةةةةا٨ الخ٠ةةةةةةس  الٔل ةةةةةةي 

٥ٜطةةةةةت ومةةةةس ٛ ةةةةااث وفاخ٦ةةةةاض الخ٥ىولةةةةو ي   أزى ٤لةةةةا الةةةةى هةةةةطوضة الخوػةةةةٕ فةةةةي هٌةةةةاٞ امايةةةةت اإلال٥يةةةةت ال

الحمايةةت بؼةةجب ال٠لةة١ بـةةؤن ٣يٜيةةت مماضػةةت ا٠ةةٞو اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت فةةي ٓةةسز مةةً ا جةةا ث وداكةةت 

ج٥ىولوجيةةةةةا اإلألومةةةةةاث والخ٥ىولوجيةةةةةا الحيوةةةةةةت ايةةةةة  ان  ةةةةةصأ اإلاماضػةةةةةت ٟةةةةةس جةةةةةى٥ٔؽ االؼةةةةةلب ٓ ةةةةةى 

 مً حشجيٕ اإلاثسٓه
ً
ت اس   . واإلائلٜهن وزٓم م نؤلااساْ وفاخ٦اض ووـط اإلأٛط

ول٠ةةةس أكةةةثحذ اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت ااةةةسى أ ةةةم ػةةةماث الةةةسو٨ ال٥نةةةاى واإلاخ٠سمةةةت فةةةي  ةةةصا ال٠ةةةطن 

 مةةةةةً الؼياػةةةةةت فٟخلةةةةةازيت ل ةةةةةا   ٣مةةةةةا أكةةةةةثحذ مةةةةةً أ ةةةةةم 
ً
وأزاة مةةةةةً أزواث الخىميةةةةةت وجةةةةةعًل أػاػةةةةةيا

ةس جةئزو الةى وكةو٨ الٔ ٟةاث اةهن  ألاػثاب التي جئو٨ الةى وـةوب كةطآاث ود ٛةاث جااضةةت زوليةت ٟو

لخوجط مث  ما حـ سأ الٔ ٟاث اهن بٔى السو٨   ولٔة  جمؼة٧ الٔةالم اإلاخ٠ةس  وا خمامةا السو٨ الى ا

اخٌثي١ ا٠ٞو اإلال٥يت واػخمطاضأ في الخؤ٣يس ٓ ى أ ميت جٌثي٠ ا ي٥مً في جعايةس ال٠يمةت فٟخلةازيت 

ت واإلاةواضز الص ىيةت فةي الٔةالم   اا هةاٛت الةى أن ا٠ةٞو اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت وف   خمةا  للمٔلوماث واإلأٛط

ال٥ثهةةةا  مةةةا مةةةً ٟثةةة  الةةةسو٨ اإلاخ٠سمةةةت ػةةةجثا الؼةةةري الةةةى الةةةخح٥م فةةةي جةةةعل ٣ثهةةةا مةةةً الخاةةةاضة السوليةةةت   

هن واإلاثسٓهن الى ا زأ ل ػخٜازة منمم ومً دنااتمم التي ا٣دؼثو ا في السانمم  . وجلثا إلأِم ا خ ٓا

ةس حٔةةاُم ف خمةةا  فةةي زولةت ؤلامةةاضاث بـةةؤن امايةةت ٟوةةايا ا٠ةٞو اإلال٥يةة ت ال٥ٜطةةةت ووهةةٕ حٔةةسي ث ٟو

ٓ ةى الدـةطأاث الخاكةةت  مةا إلاوا٣ثةةت الخٌةوضاث فةي ٌٟةةاْ اإلألوماجيةت والنامايةةاث  واجذةاش اجةةطالاث 
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كةةةاضمت ل حةةةس مةةةً ال٠طكةةةىت   واليعةةةف ٗهةةةا اإلاـةةةطوْ   ٦ٛلمةةةا ضلةةةخذ ٟةةةواههن امايةةةت ا٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت 

كةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةي ٌٟآةةةةةةةةةاث ال٥ٜطةةةةةةةةةةت حٔةةةةةةةةةعظث ٟةةةةةةةةةسضة فٟخلةةةةةةةةةاز ٓ ةةةةةةةةةى اػةةةةةةةةةخ٠ٌاب فػةةةةةةةةةدثماضاث ال٥ثهةةةةةةةةةاة دا

ئ ةةا ٓ ةى اجٜاٟيةةاث  الخ٥ىولوجيةا والنامايةاث   وجةةصب الـةط٤اث ال٥نةةاى الٔاملةت فةي  ةةصا ا جةا٨ وجٟو

ث مةةا فةةةي محاضةةةةت ػةةةلثياث جىٜيةةةص ا٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت  الـةةطا٣ت مةةةٕ زو٨ ٓةةةسة   ايةةة  ٓنةةةاث ؤلامةةةاضاث ٓةةةً ٗض

ههن والخوجيمةةاث مةةً ال٥ٜطةةةت فةةي الٔسيةةس مةةً الةةسو٨   ٓو ةةى  ةةصا ألاػةةاغ جةةم اكةةساض الٔسيةةس مةةً ال٠ةةوا

أج  ج٥ييٝ اإلاىِومت الدـطأيت مٕ اإلأايها السوليت في ماا٨ اإلال٥يت ال٥ٜطةت واماي مةا   وػةخحاو٨ 

اإلاخثٔت  حاضةت ُا طة اه ما٢  وفػ ااجياياثالسضاػت الحاليت ًطح وهٔيت ا٠ٞو اإلال٥يت وآلالياث 

بٔةةةاز ا خخلٜةةةت لحمايةةةت  ةةةصأ الح٠ةةةٞو  ةةةصأ الح٠ةةةٞو وألازواث الحا٣مةةةت لحمايةةةت اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت وألا

 وفي ؤلاماضاث داكت
ً
 . زوليا

 

 

ةةةةةةة١ حٔطةةةةةةةةٝ اإلاط٣ةةةةةةةع اإلالةةةةةةةطو للمل٥يةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةت وج٥ىولوجيةةةةةةةا  ان مٜ ةةةةةةةو  اإلال٥يةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةت ٛو

اإلألوماث هي " ٤  ما ييخاةا وةثسٓةا ال٠ٔة  والةص ً ؤلاوؼةاوه   ٛكةي ألا٦ٛةاض التةي جخحةو٨ أو جخاؼةس 

فةةةةةي أؿةةةةة٦ا٨ ملموػةةةةةت يم٥ةةةةةً اماي مةةةةةا  وجخمثةةةةة  فةةةةةي ؤلااةةةةةسآاث ال٥ٜطةةةةةةت وال٠ٔليةةةةةت   وفاخ٦ةةةةةاضاث مثةةةةة  

اآةةةةاث والٔ مةةةةاث والطػةةةةو  والىمةةةةاشئ وجلةةةةميماث الةةةةسواتط اإلاخ٦املةةةةت "   و مةةةةسٚ هِةةةةا  امايةةةةت فد 

ةةةةت وشلةةةة٧  ا٠ةةةةٞو اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت الةةةةي جىميةةةةت الثحةةةة  والخٌةةةةوةط وج٠ةةةةسيم مٔلومةةةةاث  جةةةة  ج٠ةةةةس  اإلأٛط

ةةةس أكةةةثحذ  ل ػةةةدثماضاخ٠ةةةسيم اةةةواٛع  فةةةي الٔمليةةةت ؤلااسآيةةةت وحشةةةجيٕ الوكةةةو٨ الةةةي فاخ٦ةةةاضاث   ٟو

 ػةوال اإلالاز
ً
 في جميٕ ا جا ث  ن الحياة مً اولىا كاضث جساض ال٥ اوهيةا

ً
 أػاػيت

ً
ميت ض٣هزة ض الٟط

ٓ ى مؼخوى الٔ ٟاث اهن ألاٛطاز في الواٟٕ اإلاازو اإلالموغ   أو ٓنا ٟوآس الثياهاث ا٦  مؼخوةاتما 

للخواكةةةةةةة   أو اةةةةةةةهن ألاٛةةةةةةةطاز مةةةةةةةً دةةةةةةة ٨ الـةةةةةةةث٥ت الٔى٥ثوجيةةةةةةةت امةةةةةةةا ج٠سمةةةةةةةا مةةةةةةةً ج ؼةةةةةةةهااث  وام٦اهاتمةةةةةةةا 

واإلاـاض٣ت ؤلال٥ اوهيت ٓنا أج عة الحاػب آلالي ا٦  أحجام ا وأهِمت حـ٘يل ا   وأمةا   ةصأ اإلاطوهةت 

الٜات٠ت  م٦اهياث ج٠ىياث اإلألوماث وفجلا ث عجعث ألاهِمت الخ٠ليسيت ًٓ اجما  الخواك  اهن 

يةةةوز الخامٔةةةةاث وهةةةةي لةةةةت اإلاةةةةواضز ألاٛةةةطاز هدياةةةةت للىمةةةةو اإلا زايةةةس وال٥ثاٛةةةةت الؼةةةة٦اهيت ٟو ١ اإلاؼةةةاااث ٟو
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 ٓةةةً ال٠يةةةوز اإلا٦اهيةةةت والعمىيةةةت للخواكةةة  اإلاثاؿةةةط    ومحسوزيةةةت جا هةةةزاث الث قةةةت الخ٠ليسيةةةت
ً
 ةةةصا ٛوةةة 

 للةةوضٞ والٌثآةةةت
ً
ةةس اهدـةةط اليـةةط الٟط ةةي اةةسي  و٤ةةان ييث ةةي مواج ةةت  ةةصا الخيةةاض الٔةةال ي ال٠ةةةاز    ٟو

ميةةةت  ومةةةً  ىةةةا اهٌل٠ةةةذ   ا٠ةةةوة مةةةً دةةة ٨ الثحةةة  ٓةةةً ا٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت لخةةةؤليٝ اإلالةةةازض الٟط

مـة٦لت السضاػةت فةةي هةطوضة حؼةليٍ الوةةول ٓ ةى الؼياػةاث اإلاخثٔةةت فةي  ةصا اإلاوةةماض  مةسٚ الحٜةةاَ 

وى الٟط ةي   وهةمان ٓةس  دةٞط ٟةواههن الخةةؤليٝ   ٓ ةى ؤلااةسآاث ال٥ٜطةةت والٔلميةت   وامايةت ا حخة

ل ةةةةةةةا    السةةةةةةة يلوامايةةةةةةت ا٠ةةةةةةةٞو اإلاةةةةةةةئلٜهن واإلاثةةةةةةةسٓهن   وامايةةةةةةةت اإلألومةةةةةةاث مةةةةةةةً الؼةةةةةةةٌو وفػةةةةةةةخ٘ ٨ 

ها  والحٜةةةاَ ٓ ةةةى ػةةةطة ما وأمنمةةةا   والحةةةس مةةةً أٓمةةةا٨ ال٠طكةةةىت وج٠ةةةوةى الجةةةطاتم ؤلال٥ اوهيةةةت   وجةةةٛو

 . لٔامت الجـط زون جميهزا قت مٔلوماجيت حؼمح اا ػخذسا  الٔاز٨ والحط 

يذخلةةةةٝ موهةةةةْو امايةةةةت ا٠ةةةةٞو الخةةةةؤليٝ وأ ساٛةةةةا مةةةةً زولةةةةت  دةةةةطى   وجخٔةةةةسى  زةةةةاضأ ماةةةةطز 

 الٟط ةةةةيالسولةةةةت   ٛ ةةةةو  ٔةةةةس  ليةةةةت مةةةةً  ليةةةةاث جح٠يةةةة١ فٟخلةةةةاز  فةةةةيجح٠يةةةة١ الحمايةةةةت لل٥ٜةةةةط وؤلااةةةةساْ 

 بٔةةس والخىميةت اإلاؼةةخسامت   ٛالجةةس٨ الةةصى يةةسوض اليةةو  اةةو٨ م
ً
وهةةْو اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت أكةةثح محخةةسما

ٓةةةةالم يخاةةةةا هحةةةةو ٓوإلاةةةةت فٟخلةةةةازياث    فةةةةيأن أضةةةةحذ اإلألومةةةةاث اإلاةةةةازة ألاػاػةةةةيت لج ةةةة  ال ةةةةاواث 

ةةةذ الةةةطا ً اةةةهن اإلاىةةةخ  مل اإلائلةةةٝ   واإلاةةةخح٥م  فةةةيو ٥ةةةصا جحةةةو٨ اللةةةطاْ  اإلألومةةةاث  وةةةةهن الةةةصو  فةةةيالٟو

ب  اهوهيةت ٛٔالةت الحلو٨ ٓليما   ٣مةا أن امايةت ا٠ةٞو الخةؤ فييٗط ها اييةت جحخيةت ٟو ليٝ ي٠خضة   جةٛو

حشجٕ ؤلااساْ واإلاثسٓهن مما يةى٥ٔؽ ٓ ةى جٌةوةط الثحة   وةالخاليج٥ٜ  همان امايت  صأ الح٠ٞو 

ااسآاجةا لدشةجئا ٓ ةى ج٠ةسيم اهخاجةا  فةي  لصا ٛ ىا٢ هطوضة لحمايت ا١ الخؤليٝ للمئلةٝ  الٔل ي

 فةي جعثةهمةا أن  ةصأ السضاػةت ػةٚو حؼة م ولةو بـة٦  ُة  امايةت ٟاهوهيةت ل ةصا ؤلاهخةائ  ٣ في ال٥ٜطو 

والٔـةةطةً ٤ال٠طكةةةىت   وفد ااٟةةةاث ٓ ةةةى  الحةةةازومحاولةةت الوكةةةو٨ الةةةى الةةةو٨ لةةثٔى ٟوةةةايا ال٠ةةةطن 

حٔس مً أ م أػثاب جو ي١ الخىاٞ  والتيؤلاه اهذ وفه ما٤اث اإلاؼخمطة لح٠ٞو الخؤليٝ وا ساض ا   

ٓ ةةى ؤلااةةسآاث ال٥ٜطةةةت   وزمةةت جواهةةب ٓةةسة حـةة٦  الط٤ةةاتع ألاػاػةةيت فةةي ماةةا٨ " ا٠ةةٞو اإلائلةةٝ فةةي 

 جطجٕ أ ميت السضاػت الحاليت الى الجواهب الخاليت
ً
ميت "  ول٥ً ٓموما   -: الث قت الٟط
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  الخٔطةٝ اح٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت وةذاكت ا٠ٞو الخؤليٝ في الٔلط .1
ً
 الٟط ي زوليا

ً
طةيا  .ٓو

 فةةيٓةةطن وػةةات  امايةةت  ةةصأ الح٠ةةٞو والدـةةطأاث الٔطةيةةت التةةي جةةخ ل  مةةٕ الخوج ةةاث الحسيثةةت  .2

ميتالث قت  فيماا٨ امايت ا٠ٞو الخؤليٝ   .الٟط

الةةةسو٨ الٔطةيةةت ٓو ةةةى ضأػةةة ا  فةةيالحاجةةت الةةةى حؼةةليٍ الوةةةول ٓ ةةى جٌثيةةة١ ال٠ةةواههن فةةةي  ةةصا ا جةةةا٨  .3

 في  صا ا جا٨ وإلاا ل ا مً ااْ ًوة  في اإلاـاض٣ت امِٔم فجٜاٟياث ؤلاماضاث لسوض ا الطاتس ٓ
ً
طةيا

 .الطامتالسوليت محوض ف خما  واػ اماتما الجليت في جٜٔي  اىوز ا وجٌثي٠ ا 

ميةةةةةت مةةةةةً الخوةةةةةاضب  .4 حٔةةةةةاوه ا٠ةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت ٛيمةةةةةا يذةةةةةم ا٠ةةةةةٞو اإلائلةةةةةٝ فةةةةةي الث قةةةةةت الٟط

 حؼةةةليٍ وحٔةةةاضن اإلاماضػةةةاث وألا٦ٛةةة  وفظزواجيةةةت
ً
اض وجٌثي٠اتمةةةا فةةةي الةةةسو٨ الٔطةيةةةت لةةةصا ٤ةةةان لعامةةةا

 .الٔطةيتالوول ٓ ى واٟٕ الخااضب 

الىٌاٞ الًو ي لثٔى السو٨   ًٓ الىٌاٞ الٔال ي  فيان ٟوآس امايت ا٠ٞو الخؤليٝ جذخلٝ  .5

ٛثٔى السو٨ وهٔذ حـطأاث ل حمايت مىص ػىواث بٔيسة ولم ج٠م اخٔسيل ا   ومنما مةا يحةاو٨ 

ةت جةؤزهاأ ٓ ةى امايةت ا٠ةٞو الخةؤليٝ ٛ ؼةاْض الةى اكةساض حـةطأاث  الخ٠ ةيالخٌوض ال حاٞ ا ومٔٛط

ميت  . مخ ا٠ت لومان جٜٔي   صأ الدـطأاث وجٌوأ ا مٕ اإلاؼخاساث الٟط

 -: جحاو٨ السضاػت جح٠ي١ ألا ساٚ الخاليت

ميةةةةت " بـةةةة٦  مجؼةةةةٍ  ٓةةةةطن موهةةةةْو .1 "امايةةةةت اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت وا٠ةةةةٞو الخةةةةؤليٝ فةةةةي الث قةةةةت الٟط

ميت والخٔطةٝ اؤهماي اإلالىٜاث   .الٔ ٟتواإلاـاض٤اث الٔطةيت في فجٜاٟياث السوليت شاث  الٟط

ميت .2  . ضكس الج وز الٔاإلايت والٔطةيت في امايت اإلال٥يت ال٥ٜطةت وا٠ٞو الخؤليٝ في الث قت الٟط

 .ا جا٨اإلاـ٥ ث واللٔوةاث التي حٔاوه منما ا جخمٔاث الٔطةيت في  صا  جحسيس .3

 ٣ىمةوشئ يحخةصى فةي امايةت  .4
ً
ٓطن جااضب زولت ؤلاماضاث الٔطةيةت اإلاخحةسة وج وز ةا اإلاخمهةزة ٓطةيةا

ميتاإلال٥يت ال٥ٜطةت وا٠ٞو الخؤليٝ في الث قت   .الٟط

     .ٓسز مً الخوكياث والحلو٨ اإلاثييت مً واٟٕ اإلاـ٥ ث الٔطةيت الطا ىت في ا جا٨ اٟ ااح .5
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 :ي يلخح٠ي١ أ ساٚ السضاػت ٛ ىا٢ ٓسز مً الدؼاإ ث التي ااولذ ؤلاجاات ٓليما وهي ٣ما 

 ما اإلاٜا يم ا خخلٜت او٨ اإلال٥يت ال٥ٜطةت وا٠ٞو الخؤليٝ في الٔلط الٟط ي ؟ 

  للمٔلومةةةةةاث ؟ ومةةةةةا ملةةةةةازض ا فةةةةةي الث قةةةةةت مةةةةةا 
ً
طةيةةةةةا  ٓو

ً
أوهةةةةةاْ اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت وحـةةةةةطأاتما ٓاإلايةةةةةا

ميت ؟  الٟط

 ما جوجا الٔالم الٔطته هحو امايت اإلال٥يت ال٥ٜطةت للمئلٜهن واإلاثسٓهن في الٔلط الٟط ي ؟ 

 ه ؟ما مـ٥ ث ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت وا٠ٞو الخؤليٝ في الٔلط الٟط ي ٓ ى اإلاؼخوى الٔطت 

 ما أ م ج وز زولت ؤلاماضاث الطاتسة في  صا ا جا٨ ؟ 

 

حؼةخٔطن السضاػةت الج ةوز الٔاإلايةةت فةي ماةا٨ امايةت اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةت للمثةسٓهن واإلاةئلٜهن فةةي 

 :الخاليوةم٥ً الوضة اسوز السضاػت ٓ ى الىحو   اإلاـطوٓاث ا خخلٜت لوثٍ ا حخوى الٟط ي

ميتالحسوز  -1 يت : امايت ا٠ٞو اإلائلٝ في الث قت الٟط  .اإلاوهٓو

 وفي زولت ؤلاماضاث داكت -2
ً
طةيا  ٓو

ً
 .الحسوز اإلا٦اهيت: حٌ٘ه السضاػت ٟواههن الخؤليٝ الٟط ي زوليا

ميت   مىص  العمىيت:الحسوز  -3 جدىاو٨ السضاػت ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت مل ا٠ٞو اإلائلٝ في الث قت الٟط

 .  2012وليت ات  ٓا  اسايت جىِيم اجٜاٟياتما الس

يت:الحسوز  -4 ميةت اؤهوآ ةا وؤلاهخةائ ال٥ٜةطو اإلاخىةْو اةو٨  ةصا  الىٓو حٌ٘ه السضاػت اإلالىٜاث الٟط

  . مؼخذللاث –م٠ا ث  –أوضاٞ ٓم   –زضاػاث ٓلميت  –ج٠اضةط  –ا جا٨ مل احور 

  . الحسوز الل٘وةت : ؤلاهخائ ال٥ٜطو االل٘خهن الٔطةيت وفهالهزيت -5
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آخمةةةةةسث السضاػةةةةةت اإلاةةةةةىج  الوكةةةةةٜه واإلاةةةةةىج  اإلا٠ةةةةةاضن  مةةةةةسٚ حشةةةةةخيم واٟةةةةةٕ ا٠ةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةت 

ميةةت والج ةةوز الٔاإلايةةةت والٔطةيةةت فةةي  ةةصا ا جةةا٨  و٣ةةصل٧ اإلاـةةة٥ ث   ال٥ٜطةةةت والخةةؤليٝ فةةي الث قةةت الٟط

السوليةةةةةةةت   لوهةةةةةةةٕ  فجٜاٟيةةةةةةةاثالةةةةةةةسو٨ الٔطةيةةةةةةةت ادىٜيةةةةةةةص اىةةةةةةةوز  ال ةةةةةةةزا واللةةةةةةةٔوةاث التةةةةةةةي جحةةةةةةةو٨ زون 

فٟ اااةاث والخوكةياث اإلاىاػةثت اا هةةاٛت الةى ٓةطن م٠اضهةةت اةهن الةسو٨ الٔطةيةةت مةً اية  ال٠ةةواههن 

ةةةةواههن  السوليةةةةةت   أمةةةةةا  فجٜاٟيةةةةةاثوفػةةةة اماث التةةةةةي ادخلةةةةةذ  مةةةةا ٤ةةةةة  منمةةةةةا فةةةةي جٌثيةةةةة١ الدـةةةةةطأاث ٟو

أزواث الثحةة  فةةي ؤلاه اهةةةذ االيؼةةثت  زواث السضاػةةت ٛةةخم فػةةخٔاهت املةةةازض اإلألومةةاث اؤهوآ ةةا   و 

لخاميةةةةٕ أ٣نةةةةا ٣ةةةةم الوزةةةةات١ وأزايةةةةاث ؤلاهخةةةةائ ال٥ٜةةةةطو لخٔعةةةةةع محةةةةاوض الثحةةةة  وجىةةةةاو٨ مِٔةةةةم محةةةةاوضأ 

بـةة٦  مةةوجع وواضةةل وؿةةام  وفةةي اةةسوز مةةا ػةةمحذ اةةا السضاػةةت   وةاليؼةةثت  جخمةةٕ السضاػةةت ٠ٛةةس 

ا٨ ا٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت ٌٗةةةذ السضاػةةةت الةةةسو٨ الٔطةيةةةت وألاجىجيةةةت التةةةي ٤ةةةان ل ةةةا اػةةة اماث واضةةةحت فةةةي ماةةة

ميت   و٣صل٧ التي ؿاض٣ذ في اإلاةئجمطاث وفجٜاٟيةاث السوليةت  ال٥ٜطةت وا٠ٞو الخؤليٝ في الث قت الٟط

 . او٨  صا ا جا٨

 

1.:  

ىيةت وضمةوظ وأػةمال وكةوض وجلةاميم  حٔ ي ؤلااساْ ال٥ٜطو مً اد اآةاث وملةىٜاث أزايةت ٛو

الخاةةةاضة   وجى٠ؼةةةم الةةةى ٛقخةةةهن  مةةةا : اإلال٥يةةةت اللةةةىآيت وجوةةةم فد اآةةةاث وةطالاتمةةةا   مؼةةةخذسمت فةةةي 

والٔ مةةةةةةةةةةةةاث الخااضةةةةةةةةةةةةةت   والطػةةةةةةةةةةةةو  والىمةةةةةةةةةةةةاشئ اللةةةةةةةةةةةةىآيت ملالخلةةةةةةةةةةةةاميم    والثياهةةةةةةةةةةةةاث ملاإلائؿةةةةةةةةةةةةطاث  

لةةةةةةةاتس ؿةةةةةةةٔطةت   الج٘طاٛيةةةةةةت أمةةةةةةةا اةةةةةةة١ اإلائلةةةةةةٝ ٛيٌ٘ةةةةةةةه اإلالةةةةةةةىٜاث ألازايةةةةةةت والٜىيةةةةةةةت مةةةةةةةً ضوايةةةةةةاث ٟو

ػةةةةةةي٠يت  ٛاإلالةةةةةةىٜاث الٜىيةةةةةةت جمثةةةةةة  اللواةةةةةةاث العةديةةةةةةت واللةةةةةةوض الـمؼةةةةةةيت ومؼةةةةةةطاياث وأٓمةةةةةةا٨ مو 

واإلاىحوجةةةاث والخلةةةاميم الٔمطاهيةةةت   وحـةةةم  الح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة لحةةة١ اإلائلةةةٝ ا٠ةةةٞو ٛىةةةاوه ألازال فةةةي 

  أزائمم ومىخجي الدعجي ث اللوجيت في حعجي تمم و يقاث الث  في اطاما ا ؤلاشآيت والخلٜعةوهيةت

 الح٠ةٞو ا
ً
لتةي يمىح ةا ا جخمةٕ لاٛةطاز واإلاىِمةاث الةوضة ضت ؼةيت لآمةا٨ ؤلااسآيةت مثةة  وهةي أيوةا
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مةةةةةةا٨ ألازايةةةةةةت والٜىيةةةةةةت والطمةةةةةةوظ   ٛكةةةةةةي حٌٔةةةةةةه اإلاثةةةةةةسْ الحةةةةةة١ فةةةةةةي مىةةةةةةٕ آلادةةةةةةطةً مةةةةةةً  فد اآةةةةةةاث وألٓا

ذ   . 1ملاػخذسا  ؤلااسآاث بـ٦  ٗها ملطح اا وإلاسة محسوزة مً الٟو

2. Rights Management D R M Digital : 

لآمةةا٨  Intellectual Property Rights وهةةي هِةةا  للخٔةةٚط ٓ ةةى ا٠ةةٞو اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت

ميت ما٨ ٓ ى أػاغ الخلطةح ل م اةصل٧  Digital Format الٟط وهي ابم٦انما جوكي  ألاٛطاز اخل٧ ألٓا

ميةةةةت  ةةةةو الخوظاةةةةٕ  ةةةةذ امايةةةةت جلةةةة٧ للمةةةةواز وفةةةة ؤلال٥ اووةةةةهو ةةةةسٚ هِةةةةم ازاضة الح٠ةةةةٞو الٟط ى هٜةةةةؽ الٟو

  .  2ملاإلاواز مً اليعف أو الوكو٨ ٗها اإلالطح اا لخل٧ اإلاواز 

3. Fair Use : 

ٝ يخم ام٠خواأ اػخيؼاخ اإلاواز  يحميما ٟاهون ا١ اليـط االو ياث اإلاخحةسة الةصى  التيمٟو

 االخٔامةةة  اإلاـةةةطوْ
ً
 fair  ؼةةةمح بٔمةةة  وعةةةخت وايةةةسة ب٘ةةةطن الثحةةة  والسضاػةةةت  ـةةةاض اليةةةا أاياهةةةا

dealing  ةصا الىِةا  ٣مٔةايها أن فػةخذسا    ياةب أن يخٔةاضن مةٕ ٟيمةت اة١ اليـةط  فةي  واإلاخ١ٜ 

  و  يلةة ب ألاكةة  وأن ف  ألاكةة يٓةةً ًطةةة١ الحةةس مةةً ًلةةب اإلاٌثةةْو 
ً
ػةةخذسا  ياةةب أن ي٦ةةون ٓةةاز 

طان مث  الى٠س    ل٠اهون ا١ اليـط اػخيؼاخ ٓم  ما وشل٧ ٗ 
ً
اؤيت أهطاض  ٣ما أها    ٔخنا اه ما٤ا

  . والخٔلي١  وألادثاض  والث ٗاث  والخسضاؽ وآساز الثحور الٔلميت

4. Intellectual Property Rights :  

ؼةةم ا٠ةةٞو اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةت الةةةى مل٥يةةت أزايةةت ومل٥يةةةت كةةىآيت   واـةةةم  ملةةٌ ل اإلال٥يةةةت ج٠

ألازايت ا١ اإلائلٝ والح٠ٞو ا جاوضة  ا ىما  ـم  ملٌ ل اإلال٥يت اللىآيت الٔ ٟاث الخااضةت   

سض  وألاػمال الخااضةت   اطالاث فد ااْ   هماشئ اإلاىٜٔت  الىماشئ والطػو  اللىآيت  اياهاث اإلال

                                                           
ميت . ق. 2009ٓطب   يووؽ مل- 1  .21-20 . الخسااها الدـطأيت الٔطةيت لحمايت اإلألوماث واإلالىٜاث الٟط

ميةةةةت مةةةةً دةةةة ٨ مىِةةةةوض ألاػةةةةاجصة الجةةةةامٔيهن : أػةةةةاجصة جامٔةةةةت 2007 ىةةةةس مل ٓلةةةةوو  -2  . امايةةةةت اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت فةةةةي الث قةةةةت الٟط

 . 27/12/2012 . جاضةر العةاضة 2007ملماضغ  cybrarians journal ْ .12 -مخاح ٓنا  -مىخوضو هموشجا.
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حؼةةةمياث اإلايـةةةؤ  اإلائؿةةةطاث الج٘طاٛيةةةت   الخلةةةاميم للةةةسواتط اإلاخ٦املةةةت  ألاػةةةطاض الخااضةةةةت واإلاىاٛؼةةةت 

ٗها اإلاـطوٓت  وةى٠ؼم اة١ اإلائلةٝ الةى ؿة٠هن ؿة١ أزتةه ملمٔىوو و ةو اة١   ياةوظ الخىةاظ٨ ٓىةا أو 

ةةةت مةةةً الح٠ةةةٞو للمئلةةةٝ ٓ ةةةي ملةةةىٜا مثةةة  اةةة١ ج٠طةةةةط وـةةةط ا االخ٠ةةةاز    و ةةةو  ٌٔةةةه مامٓو  ػةةة٠ًو

اإلالةةةىٝ   واةةة١ وؼةةةةثت اإلالةةةىٝ الةةةةي مئلٜةةةا  والحةةةة١ فةةةي ٓف ةةةةاان ٓ ةةةي حـةةةةوةا أو جحطةةةةٝ اإلالةةةةىٝ 

ا أو مٔخ٠ساجةةا  واةة١ اإلائلةةٝ فةةي لةةحب ملةةىٜا مةةً الخةةساو٨ اشا ٤ةةان اةةا مةةا  سةة   الةةي ػةةمٔخا أو ؿةةٛط

وأ٦ٛةةاضأ   والـةة١ اإلاةةازو ملاإلاةةالي  والةةصو يخمثةة  فةةي الحةة١ فةةي اػةةخ٘ ٨  ةةصأ ؤلااةةسآاث اةةؤو كةةوضة مةةً 

فػةةةخ٘ ٨ الخاةةةاضو   ومنمةةةا اجااةةةت اإلالةةةىٝ ل جم ةةةوض اةةةؤو وػةةةيلت مثةةةا٨ شلةةة٧ اليـةةةط أو الثةةة   كةةةوض 

إلالةةةىٜا بـةةة٦  ػةةةل٦ه أو  ػةةةل٦ه أو مةةةً دةةة ٨ الخ٠ىيةةةاث الحسيثةةةت مثةةةا٨ شلةةة٧ ؿةةةث٥ت ؤلاه اهةةةذ  ولةةةا 

 ال الـةةةةةةةٔط أو اإلاؼةةةةةةةطاياث أو اإلالةةةةةةةىٜاثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأيوةةةةةةةا الحةةةةةةة١ فةةةةةةةي أزال اإلالةةةةةةةىٝ أمةةةةةةةا  الجم ةةةةةةةوض مثةةةةةةة  ال٠

  1ملاإلاوػي٠يت 

5. : 

ميةةةةةت   و٣ةةةةةصل٧ اإلالةةةةةازض فةةةةةي ا قةةةةةت   وهةةةةةي حـةةةةةم  ا٠ةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت ٓ ةةةةةى اإلالةةةةةىٜاث الٟط

 و ةةصا   يةةئزط  ااةةسا يأن ٤ةة  ملةةىٝ  أوؤلاه اهةةذ 
ً
ميةةا  ٟض

ً
ييخ ةة  الةةى ا قةةت ج٠ىيةةت اإلألومةةاث  ٔةةس ملةةىٜا

  .ٓ ى اهخمال اإلالىٝ اصاجا  الى ْٛط أو  دط مً ٛطوْ اإلال٥يت ال٥ٜطةت

6.  

طاٛيةةةةةا الةةةةسواتط اإلاخ٦املةةةةةت وهةةةةي ملةةةةةىٜاث  ثٗو وآةةةةةس الثياهةةةةاث  ًو يى٠ؼةةةةم الةةةةةى النامايةةةةاث   ٟو

ُ ةوض ؿةث٦اث اإلألومةاث وؤلاه اهةذ وهدياةت للخٜآة  والةسم  اةهن جالث وليسة ٓلو  الحوػثت   ومةٕ 

ميةت أزةاضث ٟوةيت الحاجةت الةى  وػات  الحوػثت وفجلا٨   ُ طث أهماي جسيسة مً اإلالىٜاث الٟط

ـةةث٥ت   Domain Name  الحمايةةت ال٠اهوهيةةت وهةةي أػةةمال الىٌاٟةةاث أو اإلايةةازيً أو اإلاواٟةةٕ ٓ ةةى ال

                                                           
ل٥ اووةةه : هحةةو مثةةازضة لاجااةةت ا جاهيةةت لل٥خةةب السضاػةةيت   . اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت فةةي ا قةةت الةةخٔلم ؤلا2011ؿةةا هن   ؿةةطةٝ ٤امةة  مل-1

Open Textbooks  الٔسز . 
ً
 .2011  ز ؼمنا 27في الجامٔاث اإلالطةت ٓ ى ؿث٥ت ؤلاه اهذ: جامٔت ال٠ا طة هموشجا
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ىةةةاوةً النايةةةس فل٥ اووةةةه   ٟو ٟةةةٕ ؤلاه اهةةةذ ومةةةا يخٔلةةةة١ ٓو وآةةةس الثياهةةةاث ٓ ةةةى الخةةةةٍ التةةةي جوةةةم ا موا

االةةسدو٨ اليمةةا واػةة اجاْ الثياهةةاث منمةةا والخثةةاز٨ اإلاخٔلةة١ امحخوا ةةا ٓ ةةى الخةةٍ   و ةةو جٌةةوض إلاٜ ةةو  

ٟوآس الثياهاث ػوال ا خ زهت زاد  الىِا  أو التي جى٠  في وػاتٍ مازيت لخذعةنما  و٣صل٧ محخوى 

 . MultiMedia ً هلوق وضػو  وأكواث ووػاتٍ مخٔسزةمواٟٕ ؤلاه اهذ م

7.  Digital Object Identifier DOI :  

ميةت    ةم زااةذ ل٦ة  مةازة ٟض ط امايت لح٠ةٞو اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت مةً دة ٨ جحسيةس ٟض و و هِا  يٛو

 . وجحسيس اياهاث اإلايخازاجا ل ا

8.   Electronic Copyright Management System    

و ةةةةةو هِةةةةةا   ؼةةةةةخذس  إلاطاٟثةةةةةةت ًلثةةةةةاث الوكةةةةةو٨ الةةةةةى الوزي٠ةةةةةةت ؤلال٥ اوهيةةةةةت   ٛ ةةةةةو يةةةةةخح٥م فةةةةةةي 

الؼماح للوكو٨ الى وزي٠ت ال٥ اوهيت مٔيىت مً ٓسما   وأم  ٓ ى آساز ج٠اضةط اما ٟا  ادعجيلا 

ةة ت محةةاو ث الةةسدو٨ ٗهةةا اإلالةةطح  مةةا للوزي٠ةةةت وحؼةةآس  ةةصأ الخ٠ةةاضةط الىاؿةةطةً واإلاىخاةةهن ٓ ةةى مٔٛط

ٓ ةى ج٠ييةس مةا يم٥ةً للمؼةخذس  ٓملةا ٓ ةى اإلالةٝ ؤلال٥ اووةه ٤ةؤن حؼةمح  ECMS وحٔمة  بٔةى هِةم

بٔةةةطن اإلالةةةٝ ٠ٛةةةٍ   ٣مةةةا يم٥ةةةً مةةةً دةةة ٨  ةةةصأ الةةةىِم جحسيةةةس ٓةةةسز اإلاةةةطاث التةةةي  ؼةةةمح ااػةةة اجاْ 

 .  1ملالٔم  ٛيما   أو وعخا   أو ٛخحا  أو ًثآخا 

 

ت مً ؤلاجطالاث لخح٠ي١ أ ساٛ ا وشل٧ ٓ ى الىحو الخالي  : آخمسث السضاػت مامٓو

 .ال٥ اوهيتجمٕ اإلالازض واإلألوماث شاث الٔ ٟت اماا ث السضاػت مً ٣خب ومطاجٕ وملازض  -

-  ْ  .ماا٨ الثح  االل٘خهن الٔطةيت وؤلاهالهزيت فيٓ ى السضاػاث وؤلاهخائ ال٥ٜطو اإلاخذلم  ًف

  فيؿث٥ت ؤلاه اهذ ًٓ الخااضب الطاتسة وفجاا اث اإلأاكطة  فيالثح   -
ً
 ا جا٨ ٓاإلايا

ً
طةيا  .ٓو

 .وألاجىجيتاػخٔطان أاطظ السضاػاث الؼاا٠ت الٔطةيت  -

                                                           
ٛطق الث٠ال وااخما ث فهسزاض . جطجمت دمحم ااطا يم  في ا قت ؤلاه اهذ : ؤلال٥ اووهأوةنمايم   حـاضلع . ا٠ٞو اإلائلٜهن واليـط -1

 . 2010اؼً . 
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  وهةةةةةي زضاػةةةةةت بٔىةةةةةوان "اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت فةةةةةي ا قةةةةةت 2011: ملؿةةةةةا هن   ؿةةةةةطةٝ    الدزاطةةةةةى    ةةةةة  

الةخٔلم ؤلال٥ اووةه : هحةو مثةازضة لاجااةت ا جاهيةت لل٥خةب السضاػةيت فةي الجامٔةاث اإلالةطةت ٓ ةى 

 " جمثلذ مـة٦لت السضاػةت فةي الخٔةٚط ٓ ةى الؼياػةاث 
ً
ؿث٥ت ؤلاه اهذ : جامٔت ال٠ا طة هموشجا

وةةةال  يقةةةت الخةةةسضاؽ والثةةةااثهن مةةةً اإلاخثٔةةةت مةةةً جاهةةةب الج امٔةةةاث لحمايةةةت اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت ٓ 

أصةةةةحاب ؤلااةةةةسآاث ال٥ٜطةةةةةت والٔلميةةةةت وا حخةةةةوى ؤلال٥ اووةةةةه اإلا٠ةةةةس  مةةةةنمم امةةةةا لخسمةةةةت اةةةةطام  

الخٔلم ؤلال٥ اووه وجحوة  اإلا٠طضاث السضاػيت للـ٦  ؤلال٥ اووه أو لثىال اإلاؼخوزْ الٟط ي أو 

ميةةةةةةةت أو الةةةةةةةصا٣ط  ة ؤلال٥ اوهيةةةةةةةت أو ٗها ةةةةةةةا مةةةةةةةً أؿةةةةةةة٦ا٨ اٜةةةةةةةّ ااةةةةةةةسآاث اإلائػؼةةةةةةةت اإلا٥خثةةةةةةةت الٟط

وجىِيم ةةةةةا واجاا مةةةةةا   وآخمةةةةةسث السضاػةةةةةت اإلاةةةةةىج  الوكةةةةةةٜه اإلاؼةةةةة ي  مةةةةةسٚ الخٔةةةةةٚط ٓ ةةةةةى جلةةةةةة٧ 

أمةةةةةةةةا ٛيمةةةةةةةةا يخٔلةةةةةةةة١ االجاهةةةةةةةةب اإلايةةةةةةةةساوه ٠ٛةةةةةةةةس اٟخلةةةةةةةةط ٓ ةةةةةةةةى   اإلاثةةةةةةةازضاث والخٌةةةةةةةةٍ واإلاـةةةةةةةةطوٓاث

ل٥ اووةه وجةسااها ا اإلاخٔل٠ةت احمايةت الجامٔاث اإلالطةت ٠ٍٛ   ومسى ج٠سم ا في جياض الةخٔلم ؤلا

اإلال٥يت ال٥ٜطةت مٕ ال ا٣هز ٓ ى جامٔت ال٠ا طة واإلاثازضة اإلا٠ اات مةً ٟثة  الثااة  وهةي مثةازضة 

فةي الجامٔةاث اإلالةطةت ٓنةا ؤلاه اهةذ مةٕ Open Textbooks  لاجااةت ا جاهيةت لل٥خةب السضاػةيت

 . 1ملت ال٠ا طة ٣ىموشئ جاطةبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزضاػت م٠وماث جٌثي٠ ا ٓ ى جامٔ

 ومـةةةةةةةة٥ ث  ال٦ةةةةةةةووه   بٔىةةةةةةةوان "ماخمةةةةةةةٕ اإلألومةةةةةةةاث 1998: ملاةةةةةةةسض   أامةةةةةةةس  الدزاطةةةةةةةى ال    ةةةةةةةى

الخلوكيت وأمً اإلألوماث وا١ الخؤليٝ" و سٛذ السضاػت الةى الخٔةٚط ٓ ةى ا٠ةٞو اإلائلةٝ 

مت لم حٌ٘ى أو ٓلط ج٥ىولوجيا اإلألوماث   وجثهن أن ٟواههن ا٠ٞو اليـط والخؤليٝ ال٠سي في

   الٟط يالٔلط  فيأ٣سث السضاػت ٓ ى كٔوةت جٌثي٠ ا  وةالخاليجخوا١ٛ مٕ الخ٠ىياث الحسيثت 

ٟةةةةواههن  فةةةةياةةةةسزذ  التةةةةيٟوآةةةةس الثياهةةةةاث والخٌةةةةوضاث والخٔةةةةسي ث  فةةةةيوةذاكةةةةت ا٠ةةةةٞو اإلائلةةةةٝ 

                                                           
 . ػاا١ مطجٕ.  ؤلال٥ اووه الخٔلم ا قت في ال٥ٜطةت اإلال٥يت  . 2011مل ٤ام  ؿطةٝ   ؿا هن- 1
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 فةةةةيا٠ةةةةٞو الخةةةةؤليٝ   ٣مةةةةا ش٣ةةةةطث السضاػةةةةت بٔةةةةى آلاضال اةةةةو٨ ال٠وةةةةايا الخاكةةةةت احةةةة١ اإلائلةةةةٝ 

  فيالسوضةاث ؤلال٥ اوهيت ٓ ى ؤلاه اهذ   و٣صل٧ ا١ اإلائلٝ 
ً
 . 1ملجوكي  الوزات١ ال٥ اوهيا

 بٔىةوان " أمةً اإلألومةاث ؤلال٥ اوهيةت وا٠ةٞو 2000مليةووؽ   ٓثةس الةطظاٞ    الدزاطى ال  ل ى  

ومةةةةةةسى جمخةةةةةةٕ  اإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت "  ةةةةةةسٛذ للخٔةةةةةةٚط ٓ ةةةةةةى ا٠ةةةةةةٞو اإلائلةةةةةةٝ ٓ ةةةةةةى ؿةةةةةةث٥ت ؤلاه اهةةةةةةذ 

ةةس حٔةةطن الثااةة  لليـةةط  وا٠ةةٞو  ؤلال٥ اووةةهاإلألومةةاث اإلاوجةةوزة ٓليمةةا  اح٠ةةٞو الخةةؤليٝ   ٟو

دةةةسماث جلةةة٧  فةةةياإلائلةةةٝ   وش٣ةةةط مئػؼةةةاث دةةةسماث اإلألومةةةاث وأ ميةةةت اٜةةةّ ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ 

س أؿاض الثاا  الى الٜوض   وه٠ةم الخىِةيم ٓ ةى ؤلاه اهةذ  وأن ٟةاهون ا٠ةٞو  اإلائػؼاث   ٟو

ةةةت وألاٛةةة   ومةةةا ؿةةةا م ا  وفةةةةي الخةةةؤليٝ جدىا مةةةا٨ الخ٠ليسيةةةت ٤ال٥خةةةب واإلاةةةواز اإلاٌثٓو ػةةةب مةةةٕ ألٓا

ميةةةةةت  الحاػةةةةةثاث والـةةةةةث٦اث ٗهةةةةةا ٤ةةةةةاٚ   ٣مةةةةةا  فةةةةةياإلا٠ااةةةة  ٛ ةةةةةصا ال٠ةةةةةاهون االيؼةةةةةثت لآمةةةةةا٨ الٟط

 فةيأؿاضث السضاػت الى أن ػ ولت وعف وجثاز٨ اإلألوماث بؼ ولت ٓ ى ؤلاه اهذ ٟس ػآس ٣ثهاا 

 فةةةيهن   ممةةةا جٔةةة  الثااةةة  يئ٣ةةةس ٓ ةةةى أ ميةةةت اجةةةطال الخ٘يهةةةااث الوةةةطوضةت اه مةةةا٢ ا٠ةةةٞو اإلاةةةئلٜ

ا   .  2مل الٟط يالٔلط  فيٟاهون ا١ اإلائلٝ واّٜ ا٠ٟو

 بٔىةةةةةةةةوان "امايةةةةةةةةت ا٠ةةةةةةةةٞو الخةةةةةةةةؤليٝ ٓ ةةةةةةةةى ؿةةةةةةةةث٥ت  2005ملهاكةةةةةةةةط الٔثوز   الدزاطةةةةةةةةى السا  ةةةةةةةةى  

ٓلةةةط ؤلاه اهةةةذ   فةةةيامايةةةت ا٠ةةةٞو الخةةةؤليٝ  فةةةيؤلاه اهةةةذ" و ةةةسٛذ الةةةى الخٔطةةةةٝ اةةةسوض اإلا٥خثةةةاث 

 ٓةةةً  التةةةي ةةةصا الةةةى جاهةةةب جوهةةةيح ا خالٜةةةاث 
ً
جطج٥ةةةب ٓ ةةةى ؤلاه اهةةةذ هةةةس ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ   ٛوةةة 

ماةةةةا٨ ا٠ةةةةٞو اليـةةةةط والخةةةةؤليٝ ٓ ةةةةى ؤلاه اهةةةةذ    فةةةةيالخٔطةةةةةٝ اةةةةالخٌوضاث الجسيةةةةسة واإلاخ ا٠ةةةةت 

 الةةةةةى أن اةةةةة١ اإلائلةةةةةٝ مةةةةةً الح٠ةةةةةٞو ألاػاػةةةةةيت اإلا٥ٜولةةةةةت لةةةةةا ا٠ةةةةةوة الىِةةةةةا  وأنمةةةةةا هةةةةةطوضةت 
ً
مـةةةةةهاا

                                                           
مالةت م٥خثةت اإلالةة٧  -ومـة٥ ث الخلوكةيت وأمةً اإلألومةاث واةة١ الخةؤليٝ.   . ماخمةٕ اإلألومةاث ال٦ةةووى1998اةسض   اامةس مل-1

ىيت.    .1998 ة/ااطة  1418ملشو الحجت  2  ْ 3م   -ٛ س الًو

مالةةةةةةت اإلا٥خثةةةةةةاث واإلألومةةةةةةاث  - . أمةةةةةةً اإلألومةةةةةةاث فل٥ اوهيةةةةةةت وا٠ةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت.2000ٓةةةةةةطب   ٓثةةةةةةس الةةةةةةطظاٞ يةةةةةةووؽ مل-2

 .2000 ة/ااطة  1420ملشو الحجت  24  ْ 20غ -الٔطةيت.
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 أو   
ً
طأ مً حشجيٕ للمثسٓهن ٓةً ًطةة١ ٓف ةااٚ  مةم أو م٦اٛةؤتمم ماليةا ػخمطاض ؤلااساْ إلاا جٛو

   
ً
  1ملهمان  صأ الح٠ٞو زون الخٚو مً اػخيؼاد ا أو ٟطكى ما اسون جلطةح  وةالخاليأزايا

 ميةةةةت وزوض 2007ملٓثةةةةس ال٠ةةةةازض  اؼةةةةا     الدزاطةةةةى اسة  ظةةةةى   بٔىةةةةوان " اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت الٟط

ألاو٨ للث٠اٛةةةت  الٔطتةةةهاإلاةةةئجمط  فةةةيالحٜةةةاَ ٓليمةةةا " وهةةةى وضٟةةةت احثيةةةت ٟةةةسمذ  فةةةي اإلاةةةسوه ا جخمةةةٕ

ميةةةةت  ُةةةة  زةةةةوضة اليـةةةةط  فةةةةيو ةةةةسٛذ الةةةةى جحسيةةةةس ا٠ةةةةٞو اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت  2007ًةةةةطاالؽ  فةةةةيالٟط

ةةةس اةةةسأث  ةةةصأ الثةةةوضة زون  ؤلال٥ اووةةه هةةةوااٍ أو مطآةةةاة ل٠ةةةواههن  أوٓ ةةةى مؼةةةخوى الٔةةةالم   ٟو

جسيةةةةس  ٔخمةةةةس ٓ ةةةةى الخٌةةةةوض  زولةةةةيُةةةة  هِةةةةا   فةةةةيىِم ةةةةا وة٠ىنمةةةةا داكةةةةت ااجةةةةت الةةةةى مةةةةً ي فةةةةي يوهةةةة

واإلاىِمةةةةاث ٗهةةةةا  اإلاةةةةسوهُةةةة   ةةةةصا الىِةةةةا  ٓ ةةةةى ا جخمةةةةٕ  فةةةةيوالؼةةةةيٌطة والؼةةةةلٌت  وآخنةةةةاث أهةةةةا 

س أؿاضث السضاػةت الةى أ ميةت  فيالح٦وميت أن ي٦ون ل ما السوض الحيوو  ازاضة  صا الخىِيم   ٟو

الحٜاَ ٓ ى ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةةت ٓ ةى ؿةث٥ت ؤلاه اهةذ مةً دة ٨  ليةاث محةسزة حٔةطن ٓ ةى 

  2ملٟواههن يخ١ٜ ٓليما مً أج  اإلال حت الٔامت  في٤  الح٦وماث الٔطةيت  حاولت ػنما 

 ميةت اةهن الخذٌةيٍ   بٔىةو  2008ملاامٜ ل   ٛةاجً ػةٔيس   الدزاطى الظ دطى ان "اإلا٥خثةاث الٟط

ةةةس أؿةةةاضث الةةةى ا٠ةةةٞو اليـةةةط  ةةةواههن امايةةةت ا٠ةةةٞو  فةةةيوالخىٜيةةةص" ٠ٛةةةس ٟو ميةةةت   ٟو اإلا٥خثةةةاث الٟط

ُة  اإلالةازض الخ٠ليسيةت  فةيوأوضحذ أن ٟواههن الحمايت اإلاؼةخذسمت  الٟط يالٔلط  فياإلائلٝ 

ميةةت    الٟط ةةي  جةةخ ل  مةةٕ مخٌلثةةاث الٔلةةط  ألامةةط الةةصى جٌلةةب وهةةٕ واػةةخذسا  اإلالةةازض الٟط

ةةةةةس  ٟةةةةواههن جدىاػةةةةب مةةةةٕ جلةةةة٧ اإلالةةةةازض واػةةةةةخذسام ا بـةةةة٦  يح٠ةةةة١ امايةةةةت ا٠ةةةةٞو اإلائلةةةةٝ   ٟو

ميةت فةيأؿاضث الثااثت الى أن مً أاطظ جلة٧ ال٠ةواههن " ٟةاهون اة١ اإلائلةٝ   DMCA ألالٜيةت الٟط

الدـطأاث الخاكت اةاإلاواز اإلاخااةت  ليٌ٘هالو ياث اإلاخحسة ألامطة٥يت  في  1998اللازض ٓا  

شلةة٧ ال٠ةةاهون الجاهةةةب  فةةيأؿةةاضث اليمةةا اةةةامٜ ل  التةةيٓنةةا ؿةةث٥ت ؤلاه اهةةذ  ومةةً الجواهةةةب اإلا مةةت 

ج٠ىيةةةاث مةةةً ؿةةةؤنما ااٌةةةا٨ مٜٔةةةو٨ الخ٠ىيةةةاث  أوأٓمةةةا٨ أو اػةةةخذسا   اةةةؤوالةةةصى يحِةةةط ال٠يةةةا  

                                                           
لةم اإلألومةاث. فةيزضاػةاث ٓطةيةةت  - . امايةت ا٠ةٞو الخةةؤليٝ ٓ ةى ؿةث٥ت ؤلاه اهةذ.2005الٔثةوز   ٛ ةس هاكةط مل-1 مةة   -اإلا٥خثةاث ٓو

 .2005ػجخمنا  3  ْ 10

ميت وزوض ا جخمٕ 2007ٓثس ال٠ازض   اؼا  مل- 2 ذ فى اإلائجمط الحٜاَ ٓليما. وضٟت احثيت ٟسم في اإلاسوه . اإلال٥يت ال٥ٜطةت الٟط

ميت فى ًطاالؽ  ماضغ    .2007الٔطتى ألاو٨ للث٠اٛت الٟط
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ِةةةةةةا  امةةةةةةا   الٔثةةةةةة  شلةةةةةة٧ الدـةةةةةةٜها  أو ٤لمةةةةةةاث اإلاةةةةةةطوض  ٣ فةةةةةةياإلاخثٔةةةةةةت لحمايةةةةةةت الى
ً
مةةةةةةا يمىةةةةةةٕ أيوةةةةةةا

ةذ اةامٜ ل الةى ج٠ىيةاث  ااإلألوماث ؤلازاضةت الخاكت اح٠ٞو اإلائلٝ ابظال ما أو ح٘يها ا ٣مةا جٌٟط

ميةةت  الحمايةةت وهةةى فػةةخٔاهت اةةىِم  ليةةت  زاضة ا٠ةةٞو اإلائلةةٝ يٌلةة١ ٓليةةا ازاضة الح٠ةةٞو الٟط

Management DRM Digital Rights  الم الٔةةة فةةةيوهةةى ج٠ىيةةةاث حؼةةخذس  لحٜةةةّ الح٠ةةٞو

م مةةً أنمةةةا ج٠يةةس فػةةخذسا  اإلاـةةةطوْ وجةةئزط ٓليةةةا   الٟط ةةي وأةةس اػةةةخذسام ا ٟاهوهيةةا ٓ ةةى الةةةٗط

س جحس مً اػخذسا  ا حخوى وجٜآ  اإلاؼخٜيسيً مٕ اإلألوماث   .(1ٟو

 الدزاطةى الظة   ى ( Mahesh G .2009 )  بٔىةوان " ا حخةوى ؤلااةسا ي الٟط ةي وا٠ةٞو اإلال٥يةت

ميةةةت والخٜطةةةة١ اةةةهن أهةةةواْ  ال٥ٜطةةةةت " و ةةةسٛذ الةةةى مىاٟـةةةت ٟوةةةايا ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ فةةةي الث قةةةت الٟط

ميةةةةةةت وال٠ةةةةةواههن اإلاخثٔةةةةةةت فةةةةةةي ال ىةةةةةس لحمايةةةةةةت ا٠ةةةةةةٞو الخةةةةةؤليٝ الٟط ةةةةةةي وا حخةةةةةةوى  اإلالةةةةةىٜاث الٟط

ط ألامةةةان ؤلال٥ اووةةه   وجوكةةةلذ السضاػةةةت الةةةى أن ا٠ةةةٞو اإلاةةةئلٜه  فةةةي ال ىةةةس   جةةةٛو
ً
ن اإلاخثٔةةةت االيةةةا

 ل جس٨ والدـ٥ي٧ في جسوى جىٜيص ا 
ً
ميت   وجٜخح ماا   . 2ملإلايص   اإلالازض الٟط

 بٔىةةةوان " حـةةةطأاث اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت فةةةي 2011ملميلةةةوز   الٔطتةةةه اةةةً حجةةةاض  الدزاطةةةى ال    ةةةى  

ةس جوكةلذ الةى وجةوز مـة٥ ث جمةت فةي الجعاتةط فةي ػةجي   ا٠  امايت الناماياث اةالجعاتط " ٟو

م مةً جوج  ةا هحةو ػياػةاث ًمواةت و امةت  ميةت ٓ ةى الةٗط جٌثي١ ٟواههن ا٠ٞو اإلائلٜةاث الٟط

في ا٠  ج٠ىيت اإلألوماث  وكىآت الناماياث التي جواجا جحسياث ٣ناى فةي ماةا٨ فػةدثماض   

ٝ مً هِةا  الحمايةت وجىِةيم ػةٞو النامايةاث والخةسماث الخ٠ىية ت  ن و ىا٢ حٔاضن في اإلاٟو

مث   صا الخىِيم يديح آخماز اإلأايها واإلاواكٜاث وةديح اؿآت ٟوآس م ىيت جحسز الؼلو٢ 

ط ػةة ولت فةي جح٠ية١ ٌٟةةاْ ج٠ىيةت اإلألومةةاث إلاخٌلثاجةا فةي الخٜةةاون مةٕ الج ةةاث  الخاةاضو   وةةٛو

                                                           
ميت اهن الخذٌيٍ والخىٜيص.2008اامٜ ل   ٛاجً ػٔيس مل -1 ىيت   - . اإلا٥خثاث الٟط   .2008الطةان: م٥خثت اإلال٧ ٛ س الًو

  . امايةةةةةةةت ا٠ةةةةةةةٞو اإلائلةةةةةةةٝ فةةةةةةةي ٓلةةةةةةةط الوةةةةةةةةب : زضاػةةةةةةةت جحليليةةةةةةةت م٠اضهةةةةةةةت . ا جلةةةةةةةت الٔطةيةةةةةةةت للسضاػةةةةةةةاث  2012ٛةةةةةةةايع   ضاةةةةةةةاب مل -2

   . 2012  يوليو  1ْ ت ةاإلألوماجي
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ةةةةةطاٚ  س الٔ ٟةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالسوليةةةةت وؤلاٟليميةةةةت وجحسيةةةةةس مخٌلثةةةةاث همةةةةوأ وجٌةةةةةوةط أزاتةةةةا وجحسي مةةةةٕ ألًا

 . 1(ألادطى   وا  اإلاـ٥ ث اهن مال٦ه الح٠ٞو ومؼخذسمه اإلاىخااث والٔاملهن في حؼوة٠ ا

      بٔىةةةةةةوان " ا٠ةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت 2011السضاػةةةةةةت الخاػةةةةةةٔت ململةةةةةةٌٜى   أامةةةةةةس ٓثةةةةةةس  

ةةس جىاولةةذ ٟوةايا الحمايةةت ال٥ٜطةةةت مةً ايةة  وأٟ ةةا ومـةة٥ تما  والخةؤليٝ فةةي ا قةةت ؤلاه اهةذ " ٟو

ميةةت وفةةي ا قةةت ؤلاه اهةةذ   ودللةةذ السضاػةةت الةةى أن جٌثيةة١   وأهماً ةةا فةةي الث قةةت الٟط
ً
 وزوليةةا

ً
ٓطةيةةا

لح٠ةةةةٞو فةةةةي الةةةةسو٨ الٔطةيةةةةت داكةةةةت يواجةةةةا مـةةةة٥ ث ٓسيةةةةسة   ٣مةةةةا أن الثلةةةةسان الٔطةيةةةةت  ةةةةصأ ا

 
ً
ا جدثةةايً ٛيمةةا اينمةةا فةةي فل ةةزا  ادىٜيةةص بٔةةى اىوز ةةا ااػةةخلىال زولةةت ؤلامةةاضاث التةةي ٌٟٔةةذ ؿةةًو

 في فل زا   ما 
ً
 . 2مل٣ثهاا

                                                           
  Cybrarians Journal.-  ْ26 -ميلةةةوز  الٔطتةةةه اةةةً حجةةةاض. حـةةةطأاث اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت فةةةي ا٠ةةة  امايةةةت النامايةةةاث اةةةالجعاتط -1

ْ    -. 2011ػجخمنا   . 1/1/2013. جاضةر ًف

  Cybrarians Journal ْ21ٝ فةةةةةةي ا قةةةةةةت ؤلاه اهةةةةةةذ. ةةةةةةةةةةةةةةةة .ا٠ةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت والخؤلي2009ملةةةةةةٌٜى   أامةةةةةةس ٓثةةةةةةس   مل-2

 .2009ط  ةةةةةةةةةةةةةةةةز ؼمث
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 1980-1970ان الخٌوضاث في ماا ث ج٥ىولوجيا اإلألوماث وداكت في الٜ ةاة مةا اةهن أٓةوا  

ةةةت أٛوةةة  الؼةةةث  إلاواج ةةةت الخحةةةسياث الىاؿةةةقت ٓةةةً  ٟةةةس اةةةسث االةةةسو٨ مطاٟثةةةت الوهةةةٕ ٓةةةً ٣ثةةةب إلأٛط

ةةس ٛوةةلذ مِٔةةم الةةسو٨ ٓةةس  الخ٠ةةس  اؤيةةت دٌةةواث واهمةةا زضاػةةت   الخٌةةوض فةةي ماةةا٨ الخ٥ىولوجيةةا  ٟو

وضاث الحاكةةلت وضةمةةا ف٣خٜةةال اخ٠ةةسيم اٟ اااةةاث اةةو٨ ٣يٜيةةت الخلةةٚط فةةي مواج ةةت ومىاٟـةةت الخٌةة

ةةةس ٤اهةةةذ اإلا٠ ااةةاث مثييةةةت ٓ ةةةى أػةةةؽ جٜؼةةها هلةةةوق اجٜاٟيةةةت اهةةةان وظازث ٓليمةةةا   ةةصأ الخحةةةسياث ٟو

ةةس ا خةةسث الح٦ومةةاث االخوكةةياث واإلاثةةازة  بٔةةى الىلةةوق ٛيمةةا يخٔلةة١ اخوظاةةٕ وجةةؤجها اليعةةف   ٟو

لتةةةي جةةةم وهةةةٔ ا مةةةً ٟثةةة  مذخلةةةٝ  يقةةةاث اإلاىِمةةةت السوليةةةت لحمايةةةت الح٠ةةةٞو وألاا٦ةةةا  الىموشجيةةةت وا

ةةةةس ٛوةةةةلذ الح٦ومةةةةاث  WIPOال٥ٜطةةةةةت الوايثةةةةو  إلاواج ةةةةت مذخلةةةةٝ جحةةةةسياث الخ٥ىولوجيةةةةا الجسيةةةةسة ٟو

خصا٢ أن جيخِط الى اهن اه مال اإلاٜاوهاث بـؤن اجٜاٟيت ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت اإلاخللت االخااضة  ٟو

تٔس فه مال مً آساز فجٜاٟيةت جثةهن أنمةا   حؼةخايب ل٦اٛةت الخحةسياث التةي   ا  أها و  TRIPSملجطتؽ

 جٌطا ا الخ٥ىولوجيا وداكت ٛيما يخٔل١ ااػخذسا  ؤلاه اهذ .

وفةةي هةةول شلةة٧ ٠ٛةةس جةةةم ٠ٓةةس مةةئجمط زالوماحةة ي للوايثةةو لٌةةةطح بٔةةى اإلاؼةةات  اإلاخٔل٠ةةت احةةة١ 

س آ 1996اإلائلٝ والح٠ٞو ا جاوضة في جىيٝ في ٓا   خمس اإلائجمط اإلاص٤وض مٔا ةسجهن ألاولةى هةي   ٟو

مٔا ةةسة الوايثةةو بـةةؤن اةة١ اإلائلةةٝ واإلأا ةةسة الثاهيةةت هةةي اإلأا ةةسة بـةةؤن ألازال والدعةةجي  اللةةوحه 

خةةةةا ٛيمةةةةا بٔةةةةس وتـةةةة٦  ٗهةةةةا ضػةةةة ي ٓ ةةةةى أنممةةةةا مٔا ةةةةسحه ؤلاه اهةةةةذ   امٔ ةةةة  أن الخٌةةةةوضاث  واللخةةةةان ٓٛط

م يةةةةةت اإلاخ٠سمةةةةةت ٟةةةةةس ٛطهةةةةةذ ٓ ةةةةةى ا جخمةةةةةٕ ال٠ةةةةةاهووه ال اتلةةةةةت فةةةةةي ماةةةةةا٨ فجلةةةةةا ث والخ٥ىولوجيةةةةةا الٟط

والةةةةسولي الخٔامةةةة  مةةةةٕ ألامةةةةوض بـةةةة٦  مذخلةةةةٝ ومةةةةً هةةةةمً  ةةةةصأ ألامةةةةوض جةةةةساو٨ وه٠ةةةة  اإلالةةةةىٜاث ٓنةةةةةا 

ؤلاه اهةةةةةةذ   ممةةةةةةا ز ةةةةةةى اإلاةةةةةةئجمط السالوماحةةةةةة ي اإلاى٠ٔةةةةةةس ل ةةةةةةصأ ال٘ايةةةةةةت وةخ٦ليةةةةةةٝ مةةةةةةً الوايثةةةةةةو الةةةةةةى آةةةةةةساز 

ةةةةةةةذ امٔا ةةةةةةةسحه مل ؤلاه اهةةةةةةةذ   لٔةةةةةةةا   فةةةةةةةي محاولةةةةةةةت إلأالجةةةةةةةت مةةةةةةةا لةةةةةةةم حٔالجةةةةةةةا  1996اإلأا ةةةةةةةساث التةةةةةةةي ٓٛط

 فجٜاٟياث الؼاا٠ت ومً همنما اجٜاٟيت جطتؽ .
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" هةي ا٠ةٞو  WIPOاإلال٥ّيت ال٥ٜطّةت اؼب حٔطةٝ اإلاىِمت الٔاإلايت للمل٥يت ال٥ٜطةةت االوةثةو 

مةةةةا٨ ال٥ٜةةةةط ؤلااسآيةةةةت أو فد اآةةةةاث واإلالةةةةّىٜاث ألازايةةةةت والٜىيةةةةت والطمةةةةوظ  امةةةةخ ٢ مةةةةخم مةةةةا ٓ 

وألاػةمال واللةةوض والىمةةاشئ والطػةةو  اللةةىآيت   التةي ي٠ةةو  اخؤليٜ ةةا أو اهخاج ةةا "   وجى٠ؼةةم ا٠ةةٞو 

 للخ٠ؼةةةةةةةةةةةةةةيم اإلاخٔةةةةةةةةةةةةةةاٚض ٓليةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةى ٟؼةةةةةةةةةةةةةةمهن ضت ؼةةةةةةةةةةةةةةيهن  مةةةةةةةةةةةةةةا :
ً
٠ةةةةةةةةةةةةةةا اإلال٥يةةةةةةةةةةةةةةةت  -اإلال٥يةةةةةةةةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةةةةةةةةت ٛو

ٛمةةةً أ ةةةم أؿةةة٦ال ا مل اةةةطالاث  .  االيؼةةةثت للمل٥يةةةت اللةةةىآيت  1ملواإلال٥يةةةت الٜىيةةةت وألازايةةةت    اللةةةىآيت

فد ةةةةةةةةااْ   و همةةةةةةةةاشئ اإلاىٜٔةةةةةةةةت   والطػةةةةةةةةو  والىمةةةةةةةةاشئ اللةةةةةةةةىآيت   والٔ مةةةةةةةةاث الخااضةةةةةةةةةت   وألاػةةةةةةةةمال 

  ا٠ةٞو اإلائلٜةاث ومةا يةطجثٍ ٛدـةم الخااضةت   واإلائؿطاث الج٘طاٛيت     أما اإلال٥يت الٜىيت وألازايت 

 مةةةةا مةةةةً ا٠ةةةةٞو ٛىةةةةاوه ألازال ومىخجةةةةي الدعةةةةجي ث اللةةةةوجيت و يقةةةةاث ؤلاشآةةةةت وةٌلةةةة١ ٓليمةةةةا الح٠ةةةةٞو 

يمةا ٓةةً مل٥يةةت ألامةةوا٨ اإلاازيةةت  ن محةة  الحةة١  ا جةاوضة لحةة١ اإلائلةةٝ   وجذخلةةٝ اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت آٜط

ٗهةةةا ملمةةةوغ  ةةةو  لشةةة ياةةة  يةةةطز ٓ ةةةى  فةةةي ٤ةةة  كةةةوض اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت   يةةةطز مةةةا٨ مةةةازو ٠ٓةةةاض أو مى٠ةةةو٨ 

ؤلاهخةائ الةص  ي لاوؼةان امذخلةةٝ كةوضأ وأؿة٦الا   و ةةو ج ةس مٔىةوو لةا ٟيمةةت ماليةت   ٣مةا جذخلةةٝ 

ا٠ةةٞو اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت ٓةةً الح٠ةةٞو الشخلةةيت    ن  ةةصأ الح٠ةةٞو جمثةة  ضااٌةةت ٟاهوهيةةت اةةهن زاتةةً 

 ومسيً   و صأ الطااٌت   وجوز ل ا في مذخلٝ كوض اإلال٥يت ال٥ٜطةت .

اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةت اآخثاض ةةةةا ال٠وآةةةس ال٠اهوهيةةةةت اإلا٠ةةةطضة لحمايةةةةت مليةةةووؽ ٓةةةةطب  الةةةى ٣مةةةا أؿةةةةاض 

ؤلااةةةةةساْ ال٥ٜةةةةةطو هةةةةةمً ملةةةةةىٜاث مسض٣ةةةةةت ملاإلال٥يةةةةةت الٜىيةةةةةت وألازايةةةةةت  أو امايةةةةةت الٔىاكةةةةةط اإلأىوةةةةةةةت 

 امللك ةةةةى ال   ةةةةى     د  ةةةةىللمـةةةةاضإ اللةةةةىآيت والخااضةةةةةت ملاإلال٥يةةةةت اللةةةةىآيت    ٣مةةةةا أؿةةةةاض الةةةةى أن 

هِةةةا  امايةةةت م٠ةةةطض بـةةةؤن اإلالةةةىٜاث فةةةي ا٠ةةة  آلازاب والٜىةةةون والةةةصو اةةةسأ وجةةةوزأ الخىِي ةةةي امثااةةةت 

  وةموجثةا يةخم امايةت اإلاةةواز 9/9/1886اةباطا  اجٜاٟيةت "اهةان" لحمايةت اإلالةىٜاث ألازايةةت والٜىيةت فةي 

اإلا٥خوةةةةةةةةةةت ٤ال٥خةةةةةةةةةب   واإلاةةةةةةةةةواز الـةةةةةةةةةٜ يت ٤ا حاهةةةةةةةةةطاث  واإلالةةةةةةةةةىٜاث الٜىيةةةةةةةةةت ألازاتيةةةةةةةةةت ٤اإلاؼةةةةةةةةةطاياث 

                                                           
جةاضةر العةةاضة  http://www.wipo.int/portal/index.html.enللمعةةس ٓةً اإلاىِمةت يم٥ةً الطجةْو الةى مؤٟ ةا ٓ ةى ؤلاه اهةذ  (1) 

21/9/2012 . 

http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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ت واإلا وػةةةةةةةي٠ى والخمثيةةةةةةة  ؤلايمةةةةةةةاثه  واإلالةةةةةةةىٜاث اإلاوػةةةةةةةي٠يت  واإلالةةةةةةةىٜاث الٜىيةةةةةةةت ألازاتيةةةةةةةت ٤ا ؿةةةةةةةةًط

الؼةة ىماتيت واإلاةةواز ؤلاشآيةةت الؼةةمٔيت  والٜىةةون الخٌثي٠يةةت ٤الطػةةم والىحةةذ  واللةةوض الخوهةةيحيت 

مةةا٨ ا جؼةةمت اإلاخٔل٠ةةت االج٘طاٛيةةا والخةةطاتٍ الؼةةٌحيت  والخةةطاتٍ والخلةةميماث وا خٌٌةةاث وألٓا

ٛةةةة١ فجاةةةةةاأ ال٘الةةةةةب لةةةةاض  وت٘طاٛيةةةةا الةةةةةسواتط اإلاخ٦املةةةةةت و وآةةةةةس الثياهةةةةةاث ًو ن  وةةةةةةطام  الحاػةةةةوب ٟو

 . 1ملوةموجب اجٜاٟياث  ا٠ت ٓ ى اجٜاٟيت اهان 

 اح٠ةةٞو اإلائلةةةٝ   وة حةةة١ اةةةا مةةةا أكةةةثح يٌلةةة١ 
ً
و ةةصا ال٠ؼةةةم مةةةً اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت  ٔةةةٚط أيوةةةا

هن واإلاىخاةةةةةهن فةةةةةي ا٠ةةةةة  ٓليةةةةةا " الح٠ةةةةةٞو ا جةةةةةاوضة لحةةةةة١ اإلائلةةةةةٝ " اإلاخمثلةةةةةت اح٠ةةةةةٞو ا إلاةةةةةئزيً والٔةةةةةاٛظ

الٜوهاطاماث ملالدعجي ث اللوجيت  وا٠  ؤلاشآت   والى جاهب اجٜاٟيت اهان التي ؿ سث حٔسي ث 

الـةةةةةة ها الةةةةةةي٘ت اةةةةةةاضاؽ  وجوجةةةةةةس ٓ ةةةةةةى اللةةةةةةٔيس الةةةةةةسولي أضتةةةةةةٕ  1971ٓسيةةةةةةسة  دط ةةةةةةا حٔةةةةةةسي  اةةةةةةاضاؽ 

 جةاوضة لحة١ اإلائلةٝ   أمةا ٓ ةى اجٜاٟياث فةي ا٠ة  اة١ اإلائلةٝ وز زةت اجٜاٟيةاث اذلةوق الح٠ةٞو ا

اللٔيس ؤلاٟلي ي ٛبن  ىا٢ فجٜاٟيت الٔطةيت لح٠ٞو اإلائلٝ واإلاـطوْ اإلاواس ل٠اهون ا١ اإلائلٝ 

ٛبنمةةةةةةا حٔ ةةةةةة  اح٠ةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت ٓ ةةةةةةى اإلالةةةةةةىٜاث أو الٔىاكةةةةةةط شاث  امللك ةةةةةةى ال ةةةةةة    ى  أمةةةةةةا 

اْ والٔ مةةةاث الخااضةةةةت والىمةةةاشئ أو فجلةةا٨ االيـةةةاًهن اللةةةىا ي والخاةةاضو وحـةةةم  اةةةطالاث فد ةةا 

الطػةةةةةو  اللةةةةةىآيت ٓو مةةةةةاث اإلايـةةةةةؤ أو اإلائؿةةةةةطاث ال٘طاٛيةةةةةت  وامايةةةةةت ألاكةةةةةىاٚ الىثاجيةةةةةت وألاػةةةةةطاض 

ت ةد اف  ك ةى ب  نة   الخااضةت الى جاهب ألاػمال الخااضةت والٔىاكط اإلأىوةت للمح  الخااضو   و٣مةا 

 23/3/1883مةةا حٔةةس اجٜاٟيةةت "اةةاضاؽ" اإلانامةةت اخةةاضةر   ٣ ب حجةةس  طةة ض ملةةي امللك ةةى  د  ةةى  ال   ةةى

ةةةس دوةةةٔذ هةةةي ألادةةةطى للٔسيةةةس مةةةً الخٔةةةسي ث  دط ةةةا  حجةةةط ألاػةةةاغ ومطج٥ةةةع اإلال٥يةةةت اللةةةىآيت  ٟو

ةةسا اجٜاٟيةت جةةطتؽ الٔاإلايةت  –  والةةى جاهامةا 1971حٔةسي  اةاضاؽ  اجٜاٟيةت   زةة ر منمةا فةةي  14جوجةةس  –ٓو

                                                           
ةةةةةةةةةٕ : جةةةةةةةةاضةر العةةةةةةةةةةاضة 2009يةةةةةةةةووؽ ملٓةةةةةةةةطب    (1) ً الٔطتةةةةةةةةه . مخةةةةةةةةةاح دةةةةةةةة ٨ اإلاٟو .  1/10/2012 . هِةةةةةةةةةا  اإلال٥يةةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةي الةةةةةةةةةًو

 http://www.arablaw.org/Download/Arabworld_IPsystem.doc 



 حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية 

26 

الٔ مةةةةاث الخااضةةةةةةت  وزةةةة ر فةةةةي ا٠ةةةةة  الىمةةةةاشئ اللةةةةةىآيت  ا٠ةةةة  اةةةةطالاث فد ةةةةةااْ   وأضتةةةةٕ فةةةةي ا٠ةةةةة  

 .  1ملازيخهن في ا٠  ٓ ماث اإلايـؤ ووااسة بـؤن أكىاٚ الىثاجاث ووااسة داكت االـٔاض ألاوإلابي و 

ةذ ا٠ةٞو اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت "ٓ ةى أنمةا الح٠ةٞو التةي حٌٔةى  ٣ما أن مىِمت الخااضة الٔاإلايت ٓٛط

  الص ىيةةةةةةةةةةت "و٣ةةةةةةةةةةصل٧ وـةةةةةةةةةةطللجـةةةةةةةةةةط ٓ ةةةةةةةةةةى مىخاةةةةةةةةةةاث ااةةةةةةةةةةسآاتمم 
ً
الٔةةةةةةةةةةالم ألامطة٦ةةةةةةةةةةه حـةةةةةةةةةةاضلعمان احثةةةةةةةةةةا

س 1998ٓا   Mouthly" في زوةت Who will own your-The Atlantic next good ideaبٔىوان"   ٟو

ٛةةةةت أو شلةةةة٧ الخٔثهةةةةا الةةةةصو يمل٥ةةةةت  ٓةةةةٚط اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت ٓ ةةةةى أنمةةةةا " اإلأط جةةةةطجم لل٘ةةةةت الٔطةيةةةةت ايةةةة  

ةةةس ٓٛط ةةةا اإلاط٣ةةةع اإلالةةةطو  للمل٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت وج٥ىولوجيةةةا اإلألومةةةاث "ٓ ةةةى أنمةةةا ٤ةةة  مةةةا مةةةخم مةةةا"   ٟو

ييخاةةةةا وةثسٓةةةةا ال٠ٔةةةة  والةةةةص ً ؤلاوؼةةةةاوه ٛكةةةةي ألا٦ٛةةةةاض التةةةةي جخحةةةةو٨ أو جخاؼةةةةس فةةةةي أؿةةةة٦ا٨ ملموػةةةةت 

يم٥ةةةةً اماي مةةةةا  وجخمثةةةة  فةةةةي ؤلااةةةةسآاث ال٥ٜطةةةةةت وال٠ٔليةةةةت  وفاخ٦ةةةةاضاث مثةةةة  فد اآةةةةاث والٔ مةةةةاث 

تط اإلاخ٦املةةةت والؼةةة  ث الىثاجيةةةت وا٠ةةةٞو اإلاةةةئلٜهن"  لةةةصا ٛ ةةةصا والطػةةةو  والىمةةةاشئ وجلةةةميماث الةةةسوا

 فةةةةي اإلا٠ةةةةا  ألاو٨   و ةةةةو  ـةةةةها الةةةةى أؿةةةة٦ا٨ مذخلٜةةةةت للمل٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت والتةةةةي كةةةةىٜ ما 
ً
اإلالةةةةٌ ل ٟاهوهيةةةةا

 ٣ما ي ي : WIPOمىِمت الوةثو 

  ا٠ٞو اإلائلٝ والح٠ٞو ا جاوضةCopyright and Neighboring Rights 

 الٔ ماث الخاةاضةتTrade Marks 

  اإلائؿطاث الج٘طاٛيتGeographical Indications 

  الخلاميم اللىآيتIndustrial Designs 

  ْاطالاث ؤلاد ااPatents 

                                                           
ميةةت : اةةطام  الحاػةةوب   ٟوآةةس الثياهةةاث  أؿةةثاأ اإلاوكةة ث   . هِةةا  اإلال٥يةةت2008ٓةةطب   يةةووؽ مل (1) ال٥ٜطةةةت للملةةىٜاث الٟط

: ٕ  والسواتط اإلاخ٦املت  وأػمال هٌاٟاث ؤلاه اهذ واليـط ؤلال٥ اووه : مخاح ٓنا اإلاٟو

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IHaZJdLpa  3/10/2012العةاضة اخاضةر . 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IHaZJdLpa
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IHaZJdLpa
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  طاٛيةةةةةةةةةت  للةةةةةةةةةةسواتط ؤلال٥ اوهيةةةةةةةةةةت اإلاخ٦املةةةةةةةةةةت الخلةةةةةةةةةميماث الخذٌيٌيةةةةةةةةةةت ملالطػةةةةةةةةةةوماث الٌثٗو

Layout-Design of Integrated Circuits(Topographies) 

 امايت اإلألوماث ال٘ها مٜصل ٓنماProtection of undisclosed information  

 م٦اٛحةةةةةةت اإلاماضػةةةةةةاث ٗهةةةةةةا الخىاٛؼةةةةةةةيت فةةةةةةي ال ةةةةةةااديم الخٔاٟسيةةةةةةتControl of Anti-

Competitive Practices in Contractual Licenses 1مل  . 

س امخس الخٔطةٝ وشلة٧ اؼةب اجٜاٟيةت "جةطةجؽ  ػةوال أ٤اهةذ " ل ـةم  النامايةاث   TRIPSٟو

وآةةس الثياهةةاث  ال٘ةةت آلالةةت  اهةةاٛت الةةى ٟوآةةس اإلألومةةاث  وجح ةةي  ةةصأ الح٠ةةٞو اةةطام  الحاػةةب  ٟو

اجا . ٠ا لح١ اإلائلٝ ًيلت اياجا وتٔس ٛو  ٛو

يخطل مما ػث١ أن ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت بـة٦  ٓةا  يم٥ةً آخثاض ةا " الح٠ةٞو التةي يخمخةٕ 

الحلةةطو مةةً هخةةائ أ٦ٛةةاض م لٜ ةةاة محةةسزة مةةً الةةعمً"     مةةا ألامةةخاق اإلاثةةسٓهن واإلاةةئلٜهن ل هخٜةةاْ

ىيت حٔ ي اح٠ٞو اإلائلٝ و٣صل٧ اإلاوازي١ و فجٜاٟياث وؤلٓا هاث السوليت    ٣ما أن الدـطأاث الًو

أما ٛيما يخٔل١ اح١ اإلائلٝ ٛ و ملٌ ل ٟاهووه يلٝ الح٠ةٞو اإلامىواةت للمثةسٓهن فةي ملةىٜاتمم 

 ٝ اإلالىٜاث الخاليت :ألازايت والٜىيت   واـم  ا١ اإلائل

  لةةةةةةاتس الـةةةةةةٔط واإلاؼةةةةةةطاياث واإلالةةةةةةىٜاث اإلاطجٔيةةةةةةت اإلالةةةةةةىٜاث ألازايةةةةةةت مثةةةةةة  الطوايةةةةةةاث ٟو

وآةةةةةةس الثياهةةةةةةاث وألاٛةةةةةة   وال٠ٌةةةةةةٕ اإلاوػةةةةةةي٠يت وجلةةةةةةاميم  والصةةةةةةحٝ وةةةةةةةطام  الحاػةةةةةةوب ٟو

لاث.  الٟط

  اللواةةةةةةةةةاث العةديةةةةةةةةةت والطػةةةةةةةةةو  واللةةةةةةةةةوض الـمؼةةةةةةةةةيت واإلاىحوجةةةةةةةةةاث  اإلالةةةةةةةةةىٜاث الٜىيةةةةةةةةةت مثةةةةةةةةة

 وملىٜاث ال ىسػت اإلأماضةت والخطاتٍ الج٘طاٛيت والطػو  الخ٠ىيت.

                                                           
وضٟةةت م٠سمةةت فةةي: فجخمةةاْ اإلاـةة ا٢ اةةهن  - . ٟوةةايا ٓاإلايةةت جسيةةسة فةةي ماةةا٨ اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت.2005اؼةةا  الةةسيًملاللةة٘ها    (1)

  .2005مايو   24-23الوةثو وجامٔت السو٨ الٔطةيت او٨ "اإلال٥يت ال٥ٜطةت إلامث ي الصحاٛت وؤلٓا  ".اإلأى٠س في ال٠ا طة مل
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ةةةس جمخةةةس م لةةةت جلةةة٧ الح٠ةةةٞو اإلااليةةةت الةةةى  ٠ةةةا إلأا ةةةساث الوةثةةةو اإلأىيةةةت   50ٟو ةةةاة اإلاثةةةسْ ٛو ػةةةىت بٔةةةس ٛو

ىيةت  وحؼةمح جلة٧ ا إلاةةسة الةى اإلاثةسٓهن ووضزة مم اا ةي ٛاتةةسة وةاةوظ جحسيةس م ة  أًةو٨ فةةي ال٠ةواههن الًو

ماليةةةةت لٜ ةةةةاة م٠ٔولةةةةت  وحـةةةةم  الحمايةةةةةت اموجةةةةب اةةةة١ اإلائلةةةةٝ أيوةةةةةا الح٠ةةةةٞو اإلأىوةةةةةت التةةةةي حـةةةةةم  

اسوض ا ا١ اإلاثسْ في ًلب وؼثت اإلالىٝ لا وا١ ٓف اان ٓ ى الخ٘يهااث التي مً ؿؤنما أن جمؽ 

ةةا بؼةةمٔت كةةااب الٔمةة  وةبم٦ةةان اإلاثةةسْ أو مالةة٧ اةة١ اإلائلةةٝ فةة ي اإلالةةىٝ أن يوةةمً اا ةةاا  ا٠ٟو

ٓ ةةةةةى اإلاؼةةةةةخوى ؤلازاضو أو فةةةةةي ا حةةةةةا٣م اخٜخةةةةةة ف ألامةةةةةا٣ً احثةةةةةا ٓةةةةةً أزلةةةةةةت جثجةةةةةذ اهخةةةةةائ ػةةةةةلٕ مخلةةةةةةلت 

املةةةىٜاث محميةةةت أو اياظتمةةةا اٌطة٠ةةةت ٗهةةةا ٟاهوهيةةةت أو اضج٦ةةةاب "ال٠طكةةةىت"  وةاةةةوظ إلاالةةة٧ الحةةة١ أن 

ـةةةٌت وأن يلةةةخمؽ ح ةةةٝ مثةةةة  جلةةة٧ ألاو ٔوةوةةةاث بؼةةةجب دؼةةةةاضة يحلةةة  مةةةً ا ح٥مةةةت ٓ ةةةى أوامةةةط اٟو

اإلا٦اٛآث اإلااليت وةٌالب اآ  ااٚ اا   أما ٛيما يخٔل١ االح٠ٞو ا جاوضة لح١ اإلائلةٝ ٠ٛةس جٌةوضث 

بـ٦  ػةطإ ٓ ةى مةسى الخمؼةهن ػةىت ألادهةاة  وهمةذ جلة٧ الح٠ةٞو ااةواض اإلالةىٜاث ا حميةت احة١ 

ا ممازلت لا وان ٤اهذ في أٗلب ألاايان أٟ  ػٔت وأ  ٟلط مسة وهي ٤الخالي :اإلائلٝ لدـم  ا٠ٟو

 . ا٠ٞو ٛىاوه ألازال ملمث  اإلامثلهن واإلاوػي٠يهن  في أزائمم 

 . ت وألاٟطاق اإلاسمات  ا٠ٞو مىخجي الدعجي ث اللوجيت ٤الدعجي ث وألاؿًط

 .ا٠ٞو  يقاث ؤلاشآت في اطاما ا ؤلاشآيت والخلٜعةوهيت 

طأ مةً حشةجيٕ ٣ما  ٔخنا ا١ اإلائلٝ والح٠ٞو ا جاوضة لا أػاػةيت لااةساْ  ؤلاوؼةاوه إلاةا جةٛو

 اٌطة٠ةةت ٓازلةةت وةىةةاًل ٓ ةةى شلةة٧ الىِةةا  يٌمةة ن 
ً
للمثةةسٓهن ٓةةً ًطةةة١ ٓف ةةااٚ  مةةم أو م٦اٛةةؤتمم ماليةةا

اإلاثةةسٓون الةةى ام٦اهيةةت وـةةط ملةةىٜاتمم زون دـةةيت اػخيؼةةاد ا مةةً ٗهةةا جلةةطةح اةةصل٧ أو ٟطكةةى ما  

ةةةةت ووػةةةةات  الدؼةةةةليت وجوػةةةةيٕ ام٦اهيةةةةت  و ةةةةصا مةةةةا  ؼةةةةآس ٓ ةةةةى ظةةةةةازة ٛةةةةطق الىٜةةةةاش الةةةةى الث٠اٛةةةةت واإلأٛط

 الخمخٕ  ما في جميٕ أضجال الٔالم .

م مً جؤًها الج ةس الةسولي فةي ا٠ة  TRIPSوةاليؼثت  جٜاٟيت اإلال٥يت ال٥ٜطةت ملجطتؽ    ٛثالٗط

"الـ ها بـؤن جحطةط الخااضة الخاضجيت  ٓنا مئجمط " اٛاها 1947جىِيم الخااضة الخاضجيت مىص ٓا  

ةةةت والخاةةةاضة ملالجةةةاث وضٗةةةم ااةةةطا  فجٜا   وزدةةةو٨ 1948  وػةةةطةانما مىةةةص ٓةةةا  1947ٟيةةةت الٔامةةةت للخٔٛط
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زو٨ الٔالم في زماوه جو ث جٜاوهيت بـؤن جحطةط الخااضة الٔاإلايت ٛيمةا يذةم الثوةاثٕ والؼةلٕ ا  

أن اٟخحةةةا  اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت ميةةةسان الخاةةةاضة السوليةةةت ؿةةةؤنما فةةةي شلةةة٧ ؿةةةؤن الخةةةسماث ٟةةةس جةةةم فةةةي جولةةةت 

  ايةة  جةةم اٟخحةةا   ةةصيً اإلاوهةةٔهن اخةةسد  أمطة٦ةةه مثاؿةةط وةخؤييةةس 1994-1986ألادهةةاة  ألاوضٗةةواو

مةةةةً الةةةةسو٨ اللةةةةىآيت فةةةةي ُةةةة  مٔاضهةةةةت مةةةةً الةةةةسو٨ الىاميةةةةت  ومةةةةٕ ادخخةةةةا  أٓمةةةةا٨ جولةةةةت ألاوضٗةةةةواو 

 مةةةةةةً  15/4/1994ابوـةةةةةةال مىِمةةةةةةت الخاةةةةةةاضة الٔاإلايةةةةةةت اموجةةةةةةب آةةةةةة ن مةةةةةةطا٣ف 
ً
لخثةةةةةةسأ ٓمل ةةةةةةا آخثةةةةةةاضا

 لخلةةةييٝ السولةةةت مةةةا اشا ٤اهةةةةذ   اةةةسأ اهٜةةةا1/1/1995
ً
ش اجٜاٟيةةةاث الخاةةةاضة السوليةةةت ٓ ةةةى مطااةةة   جثٔةةةا

 إلاؼؤلت الٔووةت و صأ فجٜاٟياث مل
ً
 وجثٔا

ً
  التي ج٠ٕ في أضتٔت  28مخ٠سمت أ  هاميت أ  أٟ  هموا

ً
اجٜاٟا

ا٠ٞو ضت ؼيت هي جحطةط الخااضة فةي الؼةلٕ ملجةاث وم ح٠اتمةا   وجحطةةط الخاةاضة فةي الخةسماث ملجةاحؽ 

ةةةةةاث الخااضةةةةةةت السوليةةةةةت   الةةةةةى جاهةةةةةب ال٠وآةةةةةس و  ةةةةةى اإلاىآظ م ح٠اتمةةةةةا   واإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت ملجةةةةةطتؽ   ٛو

الٔامةةت واجٜاٟيةةت اوـةةال اإلاىِمةةت واجٜاٟيةةت الؼياػةةاث الخااضةةةت    وأو٨ مةةا يخٔةةهن ؤلاؿةةاضة اليةةا بـةةؤن 

اث اإلال٥يةت ال٥ٜطةةةت  ٛكةي جةىِم ا٠ةةٞو اإلا ئلةٝ ملوفةةي اجٜاٟيةت جةطتؽ  أنمةةا امثااةت اًةاض ؿةةام  إلاوهةٓو

وآةةس الثياهاثملمةةازة   وةةةصل٧ أهةةيٜذ  ةةصأ اإلالةةىٜاث 10هٌاٟ ةةا هِمةةذ امايةةت اةةطام  الحاػةةوب ٟو

الى ملىٜاث اإلال٥يت ألازايت وج٦ةون اجٜاٟيةت جةطتؽ ٟةس اػةخذسمذ ًطة٠ةت ؤلااالةت اإلا٠ةطضة فةي اجٜاٟيةت 

 ٓ ةةةى اإلالةةةةىٜاث محةةة  الحمايةةةةت اإلا٠ةةةطضة فةةةةي
ً
 ٛٔليةةةةا

ً
اجٜاٟيةةةةت  جىيةةةٝ للمٔا ةةةةساث احيةةة  أجةةةةطث حٔةةةسي 

ملاهةةةةةةةةان  وهِمةةةةةةةةذ الح٠ةةةةةةةةةٞو ا جةةةةةةةةاوضة لحةةةةةةةةة١ اإلائلةةةةةةةةٝ  والٔ مةةةةةةةةاث الخااضةةةةةةةةةةت واإلائؿةةةةةةةةطاث الج٘طاٛيةةةةةةةةةت 

والخلةةةةميماث اللةةةةىآيت وةةةةةطالاث فد ةةةةااْ والةةةةسواتط اإلاخ٦املةةةةت وألاػةةةةطاض الخااضةةةةةت واإلاماضػةةةةاث ٗهةةةةا 

ل٥يةةةةت الخىاٛؼةةةةيت فةةةةي الةةةةطدم   والةةةةى جاهةةةةب  ةةةةصا الخىِةةةةيم جوةةةةمىذ فجٜاٟيةةةةت ٟوآةةةةس ٓامةةةةت بـةةةةؤن اإلا

ال٥ٜطةةةت وحٔامةة  الةةسو٨ مٔ ةةا وحٔامل ةةا ٛيمةةا اينمةةا ٣مةةا جوةةمً ال زامةةاث الةةسو٨ جاةةاأ اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت 

ةس أاالةذ اجٜاٟيةت "جةطتؽ"  اث اإلال٥يت ال٥ٜطةةت   ٟو اتيت والدـطأيت و لياث ٛى مىآظ والخسااها الٟو

ط محةة  الخىِةةيم التةةي الةةى ٓةةسز مةةً اجٜاٟيةةاث اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت م٠ةةطضة ػةةطةان أا٦ةةا  منمةةا ٓ ةةى الٔىاكةة

 جىاول ما فجٜاٟيت.

واشا ٤ةةان  ىةةا٢ جسيةةس فةةي ا٠ةة  اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت ٛيخمثةة  ااجٜاٟيةةت جةةطتؽ    نمةةا اًةةاض ؿةةام  

 أهةةةةاٛذ ٟوآةةةةس جسيةةةةسة فةةةةي ا٠ةةةة  اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت 
ً
اث اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت  ولةةةة ؽ  نمةةةةا أيوةةةةا إلاوهةةةةٓو
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   اةةة   
ً
  دةةةط  زاضة مل٤ال٠وآةةةس الخاكةةةت احمايةةةت اةةةطام  الحاػةةةوب مةةةث 

ً
نمةةةا و و٨ مةةةطة أوجةةةسث مط٣ةةةعا

  أ  و ةةو مىِمةةت الخاةةاضة السوليةةت   التةةي دللةةذ اجٜاٟيةةت اوـةةائما مةةً 
ً
هِةةا  اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت ٓاإلايةةا

 ااجٜاٟيةةت جةةطتؽ ملمالةةؽ اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت و ةةو أاةةس ا جةةالؽ اإلاىجث٠ةةت ٓةةً 
ً
 داكةةا

ً
اةةهن  يقاتمةةا مالؼةةا

ٜةةةةاش اجٜا ٟيةةةةةت جةةةةطتؽ وازاضتمةةةةةا  الةةةةى جاهةةةةةب مالةةةةؽ الؼةةةةةلٕ ملمالةةةةةؽ ا جلةةةةؽ الٔةةةةةا  للمىِمةةةةت وةخةةةةةولى اه

الجةةةاث  ومالةةةؽ الخةةةسماث ملمالةةةؽ الجةةةاحؽ    مةةةسٚ الخيؼةةةي١ اةةةهن مط٣ةةةعو ازاضة اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت   

 1996ومىِمةةةت الوايثةةةو ومىِمةةةت الخاةةةاضة ل ةةةصا أاةةةط  اطوجو٤ةةةو٨ أو اجٜةةةاٞ حٔةةةاون اةةةهن اإلاىِمخةةةهن ٓةةةا  

 لخىِيم الٔ ٟت اينمما وحٔاونمما بـؤن ازاض 
ً
 . 1ملة هِا  اإلال٥يت ال٥ٜطةت زوليا

وةاليؼثت ل ح٠ٞو ا جاوضة ٛكي ا٠ٞو شاث كلت لح٠ٞو اإلائلٝ   وتـة٦  ٓةا   ىةا٢ ز زةت 

وا٠ةةٞو مىخجةةي الدعةةجي ث   أهةةواْ مةةً الح٠ةةٞو ا جةةاوضة وهةةي ا٠ةةٞو الٜىةةاههن اإلاةةئزيهن لٔطوهةة م 

وا٠ةةةةةةٞو  يقةةةةةةاث الثةةةةةة  ؤلاشا ةةةةةةي فةةةةةةي اةةةةةةطام  الطازيةةةةةةو والخلٜعةةةةةةةون   اللةةةةةةوجيت هةةةةةةمً جلةةةةةة٧ الدعةةةةةةجي ث

الخاكت  ما   وجخح١٠ امايت ا٠ٞو  ئ ل الصيً  ؼآسون اإلاثخ٥ةطةً ٓ ةى ه٠ة  ضػةال مم ٓو ةى وـةط 

أٓمال م الى الجم وض مً د ٨ الح٠ٞو ا جاوضة   ٣ما حـم  امايت ا١ اإلائلٝ ٤اٛت ؤلااسآاث في 

 ٤ةةان ؿةة٦  أو ًطة٠ةةت الخٔثهةةا ٓنمةةا   ول٥ةةً اتةة  يحلةة  ٓمةة  مةةا ماةةا ث ألازب والٔلةةو  والٜىةةو 
ً
ن أيةةا

ٓ ى امايت ا١ اإلائلٝ ياب أن ي٦ون هديات ااساْ أك ي   و  ييث ي أن ج٦ون ألا٦ٛةاض التةي يخوةمنما 

الٔمةة  أكةةليت االوةةطوضة ول٥ةةً مةةً اإلا ةةم أن ي٦ةةون ؿةة٦  الخٔثهةةا ٓنمةةا ػةةوال أ٤اهةةذ أزايةةت أو ٛىيةةت أو 

ها هدياةةةةت ااةةةةساْ أكةةةة ي ل لمئلةةةةٝ   ٣مةةةةا أن الحمايةةةةت مؼةةةةخ٠لت ٓةةةةً جةةةةوزة الٔمةةةة  ايةةةة  ػ ؼةةةةخمط جةةةةٛو

 ًث٠ةةا للةةةصٞو الٔةةا    واتةة  االيؼةةةثت 
ً
 أو ػةة قا

ً
الحمايةةت لةةا ػةةوال آخنةةةا ٓمةة  أزايةةا أو موػةةةي٠يا جيةةسا

ايةةةة  أن ال٘ةةةةطن اإلاؼةةةةخذس   جةةةة  الٔمةةةة  لةةةة ؽ لةةةةا ٓ ٟةةةةت   لل ةةةةسٚ الةةةةصو مةةةةً أجلةةةةا ي٠لةةةةس الٔمةةةة 

ط ٤اٛت ٟواههن ىيت الحمايت لاهواْ الخاليت :  احمايخا   وجٛو  ا٠ٞو اإلائلٝ الًو

 

                                                           
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ الوةثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  (1) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْ   –مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ٓنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مٟو  8/10/2012جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاضةر ًف

www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo.../wipo_ip_ju_ryd_04_1b.doc    
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  ما٨ ما٨ السضاميت وأو ٣خاااث أدطى.  ألازايت:ألٓا  الطواياث وال٠لم ال٠لهاة وال٠لاتس وألٓا

  .ما٨ اإلاوػي٠يت : ػوال أ٤اهذ جازة أ  مؼليت مً أٗاوه و٤وضغ ومؼطاياث أو أوةطةذ  ألٓا

  مةةةةةةةةا٨ الٜىيةةةةةةةةت : الطػةةةةةةةةوماث مةةةةةةةةا٨   الىحةةةةةةةةذ  الٌثآةةةةةةةةت الحجطةةةةةةةةةت  الى٠ةةةةةةةةوؾ  اللواةةةةةةةةاث   ألٓا ألٓا

 اإلأماضةت. 

 .ما٨ الخلوةطةت   وألاٛ   "اإلالىٜاث الؼ ىماتيت  الخطاتٍ والطػوماث الٜىيت وألٓا

 . اطام  ال٥مثيوجط اؤهوآ ا 

ييث ي مطآاة أن " ا١ اإلائلٝ "  و ملٌ ل ٟةاهووه يلةٝ الح٠ةٞو اإلامىواةت للمثةسٓهن فةي  

لةةةاتس الـةةٔط واإلاؼةةةطاياث  ملةةىٜاتمم ألازايةةت والٜىيةةةت واـةةم  اإلالةةىٜاث ألازايةةةت مثةة  الطوايةةاث ٟو

وآةةةةس الثياهةةةةاث وألاٛةةةة   وال٠ٌةةةةٕ اإلاوػةةةةي٠يت  واإلالةةةةىٜاث اإلاطجٔيةةةةت والصةةةةحٝ وةةةةةطام  الحاػةةةةوب ٟو

الٜىيةةةةةةت مثةةةةة  اللواةةةةةةاث العةديةةةةةت والطػةةةةةةو  واللةةةةةوض الـمؼةةةةةةيت واإلاىحوجةةةةةاث و ملةةةةةةىٜاث  واإلالةةةةةىٜاث

وةخمخةٕ اإلاثةسْ ألاكة ي للملةىٝ ا ح ةي  ال ىسػت اإلأماضةت والخطاتٍ الج٘طاٛيت والطػو  الخ٠ىيت  

اش ل ةةةةةةم الحةةةةةة١ فػةةةةةةخ ثاضى فةةةةةةي فهخٜةةةةةةاْ   اموجةةةةةب اةةةةةة١ اإلائلةةةةةةٝ ووضزخةةةةةةا اةةةةةةثٔى الح٠ةةةةةةٞو ألاػاػةةةةةيت 

و يم٥ً إلاثسْ اإلالىٝ أن يمىٕ أو   لطةح لآلدطةً اا هخٜاْ اا بـطوي مخ١ٜ ٓليما ااإلالىٝ أو الخ

 -:  1مليلطح اما ي ي 

 اػخيؼاخ اإلالىٝ امذخلٝ ألاؿ٦ا٨ مث  اليـط اإلاٌثري أو الدعجي  اللوحه .  -

 أزال اإلالىٝ أما  الجم وض ٣ما في اإلاؼطاياث أو اإلالىٜاث اإلاوػي٠يت .  -

 . اجطال حعجي ث لا ٓ ى أٟط  -
ً
ت الٜيسيو مث   اق مسمات أو أؿًط

 اثا اواػٌت ؤلاشآت أو ال٦اا  أو الؼاجليذ .   -

 جطجمخا الى ل٘اث أدطى أو جحوةطأ مً ٟلت ضواتيت الى ٛيلم ٓ ى ػجي  اإلاثا٨ .  -

                                                           
ااةةةةةةةةةةت  (1) ةةةةةةةةةةْ   – هةةةةةةةةةةازو ؤلاايةةةةةةةةةةال الٔطتةةةةةةةةةةه. الةةةةةةةةةسوو    ااةةةةةةةةةةطا يم أامةةةةةةةةةةس . ا٠ةةةةةةةةةةٞو اإلائلةةةةةةةةةةٝ وا٠ةةةةةةةةةةٞو الٟط .  26/10/2012جةةةةةةةةةةاضةر ًف

http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=275 
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وحؼةةخس ي ٓةةسة ملةةىٜاث ااسآيةةت محميةةت اموجةةب اةة١ اإلائلةةٝ الخوظاةةٕ االجملةةت و حعةةخها  

والدعجي ث اللوجيت وألاٛة     و لةصل٧  وػات  فجلا٨ و فػدثماض اإلاالي ليـط ا مث  اإلايـوضاث

٣ثهاا ما يجيٕ اإلاثسٓون الح٠ٞو في ملىٜاتمم الى أمخاق وؿط٤اث لدؼةوة١ اإلالةىٜاث م٠ااة  مثلةٙ 

ةةةةةت ض ةةةةةً مةةةةةالي   مةةةةةا ج٦ةةةةةون جلةةةةة٧ اإلاثةةةةةالٙ اإلاسٛٓو
ً
الٜٔ ةةةةةي ااإلالةةةةةىٝ وةالخةةةةةالي  ـةةةةةاض اليمةةةةةا  فهخٜةةةةةاْو ٗالثةةةةةا

س جمخس م لت جل٧ الح٠ٞو اإلااليت الى  ٠ا إلأا ساث  50املٌ ل ؤلاجاواث   ٟو اة اإلاثسْ ٛو ػىت بٔس ٛو

ىيت و حؼمح جل٧ اإلاسة الى ا إلاثسٓهن ووضز مم الوةثو اإلأىيت وةاوظ جحسيس مسة أًو٨ في ال٠واههن الًو

اا ةةي ٛاتةةسة ماليةةت لٜ ةةاة م٠ٔولةةت  وحـةةم  الحمايةةت اموجةةب اةة١ اإلائلةةٝ أيوةةا الح٠ةةٞو اإلأىوةةةت التةةي 

حـم  اسوض ا ا١ اإلاثسْ في ًلب وؼةثت اإلالةىٝ لةا و اة١ ٓف ةاان ٓ ةى الخ٘يهةااث التةي مةً ؿةؤنما 

ن يوةةةةةمً اا ةةةةةاا  أن جمةةةةةؽ بؼةةةةةمٔت اإلاثةةةةةسْ   وةبم٦ةةةةةان اإلاثةةةةةسْ أو مالةةةةة٧ اةةةةة١ الخةةةةةؤليٝ فةةةةةي اإلالةةةةةىٝ أ

 ًٓ أزلت جثجذ اهخةائ ػةلٕ مخلةلت 
ً
ا ٓ ى اإلاؼخوى ؤلازاضو أو في ا حا٣م اخٜخ ف ألاما٣ً احثا ا٠ٟو

املةةىٜاث محميةةت أو اياظتمةةا اٌطة٠ةةةت ٗهةةا ٟاهوهيةةت أو اضج٦ةةاب " ال٠طكةةةىت " و ياةةوظ إلاالةة٧ الحةةة١ أن 

ةةةٝ مثةةة  جلةةة٧ ألاوـةةةٌت و أن يلةةةخمؽ حٔوةوةةةاث بؼةةةجب دؼةةةاضة  يحلةةة  مةةةً ا ح٥مةةةت ٓ ةةةى أوامةةةط اٟو

 اإلااليت وةٌالب اآ  ااٚ اا . اإلا٦اٛآث
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م مل  ىاكط ا 1الـ٦  ٟض    ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت ٓو

ةةس جٌةةوض ماةةا٨ الح٠ةةٞو ا جةةاوضة لحةة١ اإلائلةةٝ ٓ ةةى هحةةو ػةةطإ ٓ ةةى مةةسى الخمؼةةهن ػةةىت   ٟو

 ممازلةةت لةةا 
ً
ةةا ألادهةةاة   ٣مةةا همةةذ جلةة٧ الح٠ةةٞو ااةةواض اإلالةةىٜاث ا حميةةت احةة١ اإلائلةةٝ لدـةةم  ا٠ٟو

وان ٤اهةةةةةذ فةةةةةي أٗلةةةةةب ألاايةةةةةان أٟةةةةة  ػةةةةةٔت و أٟلةةةةةط مةةةةةسة وهةةةةةي ا٠ةةةةةٞو ٛىةةةةةاوه ألازال مثةةةةة  اإلاوػةةةةةي٠يهن 

ت و ألاٟةةةةةطاق اإلامثلةةةةةهن فةةةةةي أو  زائمةةةةةم   وا٠ةةةةةٞو مىخجةةةةةي الدعةةةةةجي ث اللةةةةةوجيت مثةةةةة  حعةةةةةجي ث ألاؿةةةةةًط

 اإلاسماةةت فةةي حعةةجي تمم   و٣ةةصل٧ ا٠ةةٞو  يقةةاث ؤلاشآةةت فةةي اطاما ةةا ؤلاشآيةةت والخلٜعةوهيةةت   وأخنةةا

طأ مةةةً حشةةةجيٕ للمثةةةسٓهن ٓةةةً  اةةة١ اإلائلةةةٝ والح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة لةةةا أػاػةةةيت لااةةةساْ ؤلاوؼةةةاوه إلاةةةا جةةةٛو

 بـةةة٦  ٓةةةاز٨ وةىةةةاًل ٓ ةةةى شلةةة٧ الىِةةةا  يٌمةةة ن اإلاثةةةسٓون الةةةى  ًطةةةة١ ٓف ةةةااٚ
ً
 مةةةم   أو م٦اٛةةةؤتمم ماليةةةا

اطالاث 

 فد ااْ

ألاػطاض 

 الخااضةت

الثياهاث 

 الج٘طاٛيت

الٔ ماث 

 الخااضةت

 الت    م

 

 الىماشئ

 اللىآيت

حلوق 

 النشس

حلوق 

 التأل ف

اسحلوق 

 املج  زة

ا٠ٞو 

 مٔىوةت
ا٠ٞو 

 ماليت

 ٞ  ا٠و

اإلاىِماث 

ٓ ميتف   

 

ا٠ٞو 

 الث 

ا٠ٞو 

 الٜىاههن

اهخائ 

 اللوجياث
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ام٦اهيةةت وـةةةط ملةةةىٜاتمم زون دـةةةيت اػخيؼةةةاد ا مةةةً ٗهةةةا جلةةةطةح اةةةصل٧ أو ٟطكةةةى ما و ةةةصا  ؼةةةآس 

ةةت ووػةةات  الدؼةةليت ومةةً زةةم اجااةةت ٛةةطق الخمخةةٕ  مةةا فةةي  ٓ ةةى ظةةةازة ٛةةطق الىٜةةاش الةةى الث٠اٛةةت أو اإلأٛط

ل الٔةةةالم   لةةةصا ٛةةةبن جٌةةةوض ماةةةا٨ اةةة١ اإلائلةةةٝ و الح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة الةةةوضة  اتلةةةت اٜوةةة  جميةةةٕ أضجةةةا

الخ٠ةةس  الخ٥ىولةةو ي الةةصو ؿةة سجا مذخلةةٝ ال٠ٔةةوز ألادهةةاة أزى الةةى اػةةخحسار وػةةات  جسيةةسة ليـةةط 

ٟةةةةةةطاق  فكةةةةةةٌىآيتؤلااةةةةةةسآاث امذخلةةةةةةٝ ًةةةةةةٞط فجلةةةةةةا٨ الٔاإلايةةةةةةت مثةةةةةة  الثةةةةةة  ٓنةةةةةةا ألاٟمةةةةةةاض  أو ألا

اةةٕ اإلالةةىٜاث ٓنةةا ؿةةث٥ت ؤلاه اهةةذ  دةةط وجةةا للخٌةةوض الةةصو   يةةعا٨ يثهةةا حؼةةاإ ث اإلاسماةةت   و٤ةةان جوظ 

جسيسة شاث كلت اح١ اإلائلٝ   وحـةاض٢ الوةثةو فةي الحةواض الجةاضو ٓ ةى اللةٔيس الةسولي ب٘يةت اضػةال 

ميت   و   ٔخمس ا١ اإلائلٝ  مٔايها جسيسة لحمايت ا١ اإلائلٝ في الٜوال ؤلال٥ اووه وفي الث قت الٟط

 اموجب ا١ اإلائلٝ ٛوض آسازأ ٓو وة شاجا ٓ
ً
 ى اجطالاث ضػميت و  ٔخنا اإلالىٝ ؤلااسا ي محميا

 لحةةة١ اإلائلةةةٝ   وحؼةةةمح بٔةةةى ال٠ةةةواههن ادعةةةجي  
ً
ىيةةةا  ًو

ً
ٓ ةةةى شلةةة٧ يملةةة٧ الٔسيةةةس مةةةً الثلةةةسان م٥خثةةةا

ةطان جحسيةس ٓىةةاوةً اإلالةىٜاث و الخميهةز اينمةةا    و الخثةاغ فةةي جٜؼةها ٤ة  مةةً  اإلالةىٜاث ٗ 
ً
  ومىٔةا

ا١ اإلائلٝ والح٠ٞو ا جةاوضة ٓمةسث " اجٜاٟيةت اةطن لحمايةت اإلالةىٜاث ألازايةت والٜىيةت " الةى الةىم 

 احة١ اإلائلةٝ وةةصل٧ 
ً
ةٕ أهةطاضا ٓ ى أا٦ا  ٟاهوهيت جٜيس اؤن الح٠ٞو ا جةاوضة   ياةوظ مٌل٠ةا أن جٟو

ةةةْو الوةةةطض داكةةت وأهةةةا  ٔةةةوز للمئلةةةٝ  أٌٓةةذ ألاٛوةةةليت وألاولوةةةةت لحةة١ اإلائلةةةٝ فةةةي اةةةا٨ الخةةزاْ أو ٟو

 ػماح أو مىٕ أو جحوةط أو جؤوة  أو ح٘يها .

جحِةةى ٟوةةايا اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت اا خمةةا  ملمةةوغ فةةي ماةةا٨ ال٠ٜةةا ؤلاػةة مه ااةةطاًظا لةةسوض لل٠ٜةةا 

 ل٦  ال٠وايا الٔلطةت   اي  اسزث الـطأت ؤلاػ ميت ألاػةؽ التةي ي٠ةو  
ً
ؤلاػ مه ػٔت وؿمو 

ٓليمةةةا ا جخمةةةٕ ؤلاػةةة مه وجىةةةاو٨ ٓلمةةةال اإلاؼةةةلمهن ألاواتةةة   ةةةصأ ألاػةةةؽ االسضاػةةةت فةةةي هةةةول مخٌلثةةةاث 

اياة ا جخمٕ وأًواضأ وجحذ مؼمياث جىاػب جل٧ ال٥ٜطة ومً اإلاخ١ٜ ٓليةا اةهن جم ةوض الٔلمةال أن 

ا جخمةٕ ؤلاػ   جال ادىِيم ؿام   موض السيً والسهيا   ٛوهٕ ألاا٦ا  لخىِيم ػلو٢ ؤلاوؼان فةي 

وةاػةةةةةةخٔطان مةةةةةةوجع لةةةةةةصل٧ ا جةةةةةةا٨ ٛةةةةةةبن حٔطةةةةةةةٝ الحةةةةةة١ فةةةةةةي ال٠ٜةةةةةةا  فةةةةةةي ٤اٛةةةةةةت الٔ ٟةةةةةةاث واإلأةةةةةةام ث 
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فػ مه  ٔ ي" زثوث الص يل " ٣مةا أن لٜةّ ملالحة١  ش٣ةط ٣ثهةًاا فةي ال٠ةط ن ال٥ةطةم ٠ٛةا٨   حٔةالى ملو  

والحة١: الٔةس٨   جلجؼوا الح١ االثاًة     وة٠لةس اةالح١: الواٟةٕ   محالةت  والحة١: الٔلةم الصةحيح 

ةةةا ٓثةةةس الةةةطاٞظ  والحةةة١  اللةةةسٞ   أمةةةا ال٠ٜ ةةةال اإلأاكةةةطون ٠ٛةةةس ادخلٜةةةوا فةةةي حٔطةةةةٝ الحةةة١ ايةةة  ٓٛط

ّطٛةةةةا ٓ ةةةةي الخٜيةةةةٝ اؤهةةةةا "ملةةةة حت  الؼةةةةنموضو اؤهةةةةا "ملةةةة حت شاث ٟيمةةةةت ماليةةةةت يحميمةةةةا ال٠ةةةةاهون" ٓو

ا" وةةةةطى اةةةؤن الحةةة١ مخىةةةْو  ٤ةةةالح١ اإلاةةةالي  والحةةة١ ألازتةةةه  ٣مةةةا يةةةطى الةةةثٔى ًٓ أن الحةةة١  مؼةةةخح٠ت ؿةةةط

ػلٌت ازاضةت  ؼخٔمل ا كااب الح١ في اسوز ال٠اهون وجحذ امايخا" ٓو ى هول  ةصأ الخٔطةٜةاث 

ةةةةا مخٔةةةسزة مةةةً ال٥خااةةةاث ٛيمةةةا الٔ ةةةوز واإلاوازيةةة١ وؤلامةةةة ل  ًٓ ل حةةة١ ٠ٛةةةس ٓةةةٚط الٔةةةطب فةةةي الجا ليةةةت أهوا

ها ةةةةا   ٣مةةةةا ا خمةةةةا  ؤلاػةةةة   اال٥خااةةةةت والخةةةةسوةً مةةةةً ألامةةةةوض اإلاخٔةةةةاٚض ٓ ليمةةةةا مةةةةً دةةةة ٨ " والطػةةةةات  ٗو

اليؼةةةةادت " اآخثاض ةةةةا ٓمليةةةةت وعةةةةف ال٥خةةةةب و٣خاا مةةةةا ايةةةة  أكةةةةثحذ ٓمليةةةةت م ظمةةةةت  هدـةةةةاض ال٥خةةةةاب 

والخةةؤليٝ  اةة  جحولةةذ بٔةةس مجةةيل ؤلاػةة   الةةى كةةىآت اػةة ميت   ايةة  أكةةثح الىالةةف ٛقةةت مةةئزطة  اش 

ا مةةةةً أكةةةةثحذ اليؼةةةةادت جالةةةةب ألاجةةةةط ا جةةةةعو  و٣ةةةةصل٧ أكةةةةثحذ ٓمليةةةةت ج٠ليةةةةس الخٌةةةةوي ومحا٤اتمةةةة

س ماضػ ا ال٥ثها زون اطئ   ٣ما أكةثح اليؼةادون والوّضاٟةون ًث٠ةت  الٔملياث التي  ٟذ ضواًجا  ٟو

ـةةط الٔلةةم   وجةةئزط اةة  ؿةة٧ فةةي اةة١ الٔةةالم   اإلائلةةٝ أو اإلاثخ٥ةةط   لةةصا ٤ةةان الٔلمةةال  ل ةةا ؿةةؤن جةةئزط فةةي و

لت  اةةةةطاظ ألاواتةةةة  يحطكةةةةون ٓ ةةةةى وعةةةةف ٣خةةةةامم اؤهٜؼةةةة م ايةةةة  ٓةةةةٚط ٓلمةةةةال اإلاؼةةةةلمهن اليعةةةةف ٤وػةةةةي

مئلٜاث جذٌ ا أيس مم ٓ ى الوضٞ بٔس اص٨ الج س في الخ٥ٜها وال٥خاات ا  وآةساز اإلاةساز اطًكةا ٓ ةى 

ت  اش ٤ةةان  ىةةا٢ مةةً اليؼةةاخ مةةً ٤ةةان يذةةون أماهخةةا الٔلميةةت  ٠ٛةةس  مئلٜةةاتمم مةةً الخحطةةةٝ أو الؼةةٟط

اهةا   واد ةز٨ ٓيةون ٣خثةا ش٣ط أاو ٓثس   دمحم اةً ٓثةس   اللةٜاض ان وضاٟةاا أاةا الٔثةاغ اإلالةطو د

وأ٣ ا مً دمؼماتت جةعل مةً أكةولا  ول٥ةً لةم ؤ ةا ٓ ةى أمثلةت ح٥ٔةؽ ٣يٜيةت امايةت ا٠ةٞو أولقة٧ 

 .  1ملالٔلمال في مئلٜاتمم 

ولةم يخاةا الصةحاات والخةابٔون فةي كةسض ؤلاػةة   ألاو٨ الةى الخةؤليٝ  وشلة٧ ل٠ةطب ٓ ةس م مةةً 

صو أٜٓةا م مةً الخةسوةً والخةؤليٝ  واػةخسلوا مةً الصةحاات   الصة يل الة الخ٠ةاةٓ س الطػةو٨ ووجةوز 

                                                           
 أػةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامت دمحم . اإلال٥يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ال٠ٜةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ؤلاػةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مه . للمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس ٛاإلا٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا٨ مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ٓنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اإلاوٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    (1)

:http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/205.htm    ْ  . 28/10/2012جاضةر ًف

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/205.htm
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ةةا٨ "اهمةةا هةة  مةةً ٟةةثل٥م اال٥خااةةت" اا هةةاٛت الةةى  امةةا ضوو ٓةةً ااةةً ٓثةةاغ ى أهةةا هكةة  ٓةةً ال٥خااةةت ٟو

أنمةةةم ٤ةةةاهوا  ٔخمةةةةسون ٓ ةةةى الحٜةةةّ و٤ةةةةان الحةةةاّٛ مةةةنمم اماًمةةةةا   زةةةم اةةةسأ الخةةةةسوةً وف خمةةةا  اال٥خااةةةةت 

لةةةم جدؼةةةٕ زاتطجةةةا ٛ٘لةةةب ٓ ةةةى ٤ةةة  ًاتٜةةةت مةةةنمم ميةةة  دةةةاق الةةةى بٔةةةى الخؤليٜيةةةت ٛيمةةةا بٔةةةس   وأدةةةص الٔ

اث واؿة مط  مةةا وأدةصث اإلاؼةات  اإلادـةا مت جوزةة١ جحةذ ملةسض ا   وأكةثح الخةةؤليٝ  اإلاؼةات  واإلاوهةٓو

 فةي جةؤليٝ مؼةؤلت جعتيةت مٜةطزة   يخاةاوظ منمةا اةسوز محةوض أاةس ألااازية  
ً
 وااةًسا ممةث 

ً
يؤدص ؿة٥ 

ةةةةس اةةةةسأث اط٣ةةةةت الىثوةةةةةت الـةةةةطةٜت  لةةةةصا ُ ةةةةطث  ٛةةةةطوْ فةةةةي الخٜؼةةةةها واإلا٘ةةةةاظو والخةةةةاضةر والٌث٠ةةةةاث   ٟو

الخؤليٝ حـ١ ًطة٠ ا الى الوجوز الوضة ااضظة مىص ٓلط مٔاوةت اً أته ػٜيان الصو ي٠ا٨ ٓىا أها 

٤ان يىا  زل  اللي  زم ينمى ٛيحوط زٛاجط ٛيما ِػةها اإلالةو٢ وم٦اتةس م وأدثةاض اةطو مم لخ٠ةطأ ٓليةا 

الخةةةةةؤليٝ ًيلةةةةةت ال٠ةةةةةطههن ألاو٨ والثةةةةةاوه مةةةةةً الججةةةةةطة  و٣ةةةةةصل٧ الٔلةةةةةط الٔثاحةةةةة ي   واػةةةةةخمط ف خمةةةةةا  ا

وًهةا ٓ ةةى مئلٜةا   اااهةةب  ِٓ وش ةب الةطأو الةةطادل لةسى ٠ٛ ةةال اإلاةصا ب ألاضتٔةةت الةى جةةواظ أدةص اإلائلةةٝ 

الح٠ةةةٞو ألازايةةةت و ةةةو الجاهةةةةب اإلا٥مةةة  ل حةةة١ اإلاةةةةالي ل ح٠ةةةٞو ال٥ٜطةةةةت   لةةةةصا ٛمةةةً الثااةةةذ أن ؤلاػةةةة   

ق ٓ ةى كةون ألاكةو٨ الٔامةت التةي جح ةي الح٠ةٞو ألامةط الةصو يةسٓوها أن ه٠ةط اةؤن يحطق أؿس الحط 

ال٠ٜا ؤلاػ مه ٓٚط ٣ثهًاا مً اإلاٜا يم اإلاطجثٌت ااإلال٥يت ال٥ٜطةةت وؤلاهخةائ ال٥ٜةطو ؤلاوؼةاوه ٓموًمةا 

ةةةت ُ ةةةوض ٟوآةةةس وهةةةوااٍ جح٥ةةةم جٌةةةوض  ةةةصأ اإلال٥يةةةت الةةةوضة مثاؿةةةطة أو ٗهةةةا    وهةةةخ  ٓةةةً  ةةةصأ اإلأٛط

 ما ي ي : مثاؿطة ٣

ال٠وآةةةس والوةةةوااٍ التةةةي جح٥ةةةم اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت حٔةةةس ٣ٜالةةةت للمحاِٛةةةت ٓ ةةةى ؤلاهخةةةائ  وهةةةٕ[ 1]

ال٥ٜةطو وفاخ٦ةةاض الةةص  ي ٓموًمةا  وشلةة٧ اوهةةٕ ال٠وآةس الوةةااٌت  ػخيؼةةاخ اإلالةىٜاث ومةةا يةةطجثٍ 

اث ألازايت.    ما مً مِا ط ٤ا ماهت الٔلميت واػخججان الؼٟط

ةةةةةةس ٠ٛ ةةةةةةال [2]
ّ
الـةةةةةةطأت ؤلاػةةةةةة ميت ٓ ةةةةةةى أ ميةةةةةةت فاخ٦ةةةةةةاض االيؼةةةةةةثت  فةةةةةةي ماةةةةةةا٨ فاخ٦ةةةةةةاض الةةةةةةص  ي أ٣

ا أػاػًيا لااةساْ الةص  ي الةصو ياةب جةواٛطأ فةي الٔةالم ٠ٛةس اؿة اي ااةً ضؿةس 
ً
للمئلٝ اآخثاضأ ؿًط

فةةي م٠سمةةت ٣خااةةا أن جخةةواٛط فةةي الٔةةاِلم دمؼةةت ؿةةطوي هةةي : الةةص ً الثاٟةةب  الـةة وة الثآثةةت  الٔمةةط 
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ط ؤلااةساْ الةص  ي للٔةاِلم اةسونما   الٌوة   والجسة  وألاػخاشيت  وهي ؿةط  وي أٗلامةا هةطوضةت و  يخةٛو

ةةةس ااةةةً اإلا٠ٜةةةٕ ٓ ةةةى ازضا٢ الٔةةةطب   ةةةم دلةةةاتم الخةةةؤليٝ التةةةي جخمثةةة  فةةةي فاخ٦ةةةاض أو ؤلااةةةساْ 
ّ
٣مةةةا أ٣

الص  ي   واسز الوضة مثاؿطة هطوضة لجول الٔاِلم الةى اد ةااْ اإلأةاوه أو الخةؤليٝ وفاخ٦ةاض لامةوض 

اثٕ   جيخكي و  ج٠ٝ ٓىس اس.  ا حسزت التي لم  ي٠ٕ ٟثل ا أو لم  ؼث١ ٣خاا ما  ن الحوازر والٟو

 ىةةةةةةا٢ جةةةةةة ظ  اةةةةةةهن ا خمةةةةةةا  ؤلاػةةةةةة   اا وؼةةةةةةان وأ ميةةةةةةت ال٥ٜةةةةةةط وةالخةةةةةةالي يخةةةةةةؤحى أ ميةةةةةةت اإلال٥يةةةةةةت  [3]

ٔةةس الخ٥ٜهةةا أ ةةم مِ ةةط مةةةً مِةةا ط وجةةوز ؤلاوؼةةان   اش اةةةالخ٥ٜها  ال٥ٜطةةةت مةةً أ ميةةت ال٥ٜةةط ايةةة   

ؼان اإلاطجثت الؼاميت وةخمهز ًٓ ٓالم الحيوان ٣صل٧ االخ٥ٜها  ٣ما يواجا ؤلاوؼان ٤  مةا يدثوأ ؤلاو

اولةا لي٥دـةةٝ مىةةا مةا  ؼةةآسأ ٓ ةةى الخ٥يةٝ والث٠ةةال واوـةةال الحوةاضاث   ول٠ةةس جٔةة    ؤلاوؼةةان 

دليٜخةةةا فةةةي ألاضن واّملةةةا ألاماهةةةت ال٥نةةةاى مةةةً أجةةة  أن يح٠ةةة١ مؼةةةئوليخا مةةةً دةةة ٨ الخ٥ٜهةةةا وة٠ةةةو  

ليٜةةةةاث التةةةةي ٛطهةةةةذ ٓليةةةةا ٓىةةةةس ٟثولةةةةا جلةةةة٧ ألاماهةةةةت و مةةةةصا يم٥ةةةةً ال٠ةةةةو٨ ان الخ٥ٜهةةةةا ؤمةةةةت وهةةةةي االخ٦

 ٌٛطة  وؤلاػ   زيً ٌٛطة لصا جؤحه أ ميت كون ؤمت الخ٥ٜها. 

ي٦ةةاز ٓلمةةال ؤلاػةة   يامٔةةون ٓ ةةى ال٠ةةو٨ ايجيةةت ال٠ٔةة  فةةي ماالةةا  ٟةةا٨ ؤلامةةا  الـةةاٛري"ان  [4]

ًّ ٓ ةةةى الٔثةةةةا ز ب٠ٔةةةةول م اةةةسضجاث مذخلٜةةةةت  و ةةةسا م الؼةةةةجي  الةةةى الحةةةة١ هًلةةةةا   حٔةةةالى  جةةةة  زىةةةاإأ مةةةة

 وز لت" ومً  ىا جؤحه أ ميت اإلال٥يت ال٥ٜطةت مً أ ميت ال٠ٔ  اا ػ   اش    سايت ا  اال٠ٔ  . 

وفةةةي ماةةةا٨ الحةةة  ٓ ةةةى الٔلةةةم وفهخٜةةةاْ اةةةا هِةةةطث الـةةةطأت ؤلاػةةة ميت الةةةى اإلائلةةةٝ أو اإلاثخ٥ةةةط [ 5]

ٓليا لّٜ ملالٔاِلم    اية  وضز  ةصا الخمايةس والخِٔةيم مةً ؿةؤها فةي  هِطة ج٠سيط واج ٨ ٛؤكث٘ذ

ٛةةةٕ   الةةةصيً  مىةةةوا  ٣ثهةةةا مةةةً آلايةةةاث ال٠ط هيةةةت وألااازيةةة  الىثوةةةةت الـةةةطةٜت ٟةةةا٨ ػةةةثحاها وحٔةةةالى مليط

مةةةى٥م والةةةصيً أوجةةةوا الٔلةةةم زضجةةةاث    ٣مةةةا أوجثةةةذ الـةةةطأت ؤلاػةةة ميت ٓ ةةةى الىةةةاغ الةةةخٔلم وفهخٜةةةاْ 

ةةت اةالٔلم  ولةم  ٔةةا ةةت ؤلاوؼةاهيت اةة  اة  أجثآةةا ٓ ةى الثحةة  والىِةط ومٔٛط ِز ؤلاػة   الخوػةةٕ فةي اإلأٛط

ةةال  ن ال٦لمةةت الح٥يمةةت هةةالت  خثةةاض اةةا مم وألايةةا  ٣مةةا اةة  ٓ ةةى أدةةص الح٥مةةت مةةً أو ٓو الخةةاضةر وٓف

يمةةةةا يخلةةةة  اخٌةةةةوض الحيةةةةاة الٔلميةةةةت جط٣ةةةةذ الـةةةةطأت  اإلاةةةةئمً أيىمةةةةا وجةةةةس ا ٛ ةةةةو أاةةةة١ الىةةةةاغ  مةةةةا   ٛو

ةةا ؤلاػة   ًٔ ا لل٠ٔة  الجـةةطو ٤ةةه يخحةط٢ فةةي زاتةطة الؼةةخن ال٦وهيةت وفجخمآيةةت جث ًٔ  ضاًثةا وواػةة
ً
ميت ماةةا 
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لثثاث أو ح٘ها جل٧ الؼخن و صا الخ٘ها الساتم في الحياة وما ي٠االا مً ح٘يها الؼخن وال٠واههن آ ٚا 

  ما ؤلاػ   و  يطةس أن ي٠ٝ أمام ا أو يامس ا جخمٕ ؤلاػ مه زونما. 

جي  جٜٔي  ال٥ٜط ؤلاػ مه مً د ٨ زوااخا وألاكو٨ وال٠وآس الٔامت ّٓس ؤلاػ   أن وفي ػ

 صةةحيًحا ومحثًثةةا فةي اةةالتي اللةةواب والخٌةةؤ   واشا هِطهةةا الةى ال٥ٜةةط فج مةةازو فةةي ايةةاة 
ً
فج مةاز ٓمةة 

ػةة مه فةةي  ةةصا الٔلةةط ٤ةةان  م مةةً أن ال٠ٜةةا ؤلال ٠ًٛ ةةا مثيًيةةا ٓ ةةى الةةو ي الطػةةو٨ ن هاةةس أهةةا ٓ ةةى الةةٗط

ا  ًٔ  أن الطػةةةو٨ ال٥ةةةةطةم ن ٤ةةةان يا مةةةةس فةةةي مؼةةةةات  مٔيىةةةت حـةةةةطا
ّ
 فةةةةي ال٥خةةةاب والؼةةةةىتل ا 

ً
ؤلالكةةةي ممةةةث 

  مخا . 

وةالىِط الى الٔلط الحسي  لسى ضواز جاسيس ال٥ٜط ؤلاػ مه هاس أن ماةا٨ فٟخلةاز ٟةطض 

طزيت الخاكت مةا لةم جخٔةاضن مةٕ اإلالة حت الٔامةت   اة   ٔةعو اطمت اإلاا٨ واا اا  اإلال٥يت ال٥ٜطةت الٜ

الةةثٔى أن اط٣ةةت الط٤ةةوز فةةي الٔةةالم ؤلاػةة مه داكةةت فةةي ماةةا٨ الخ٠ىيةةت وفاخ٦ةةاضاث ٓموًمةةا ضاجٔةةت فةةي 

٣ثهةةةةا مةةةةةً جواهامةةةةةا الةةةةةى ج٥ةةةةةطاض اإلائلٜةةةةةاث وفاخ٦ةةةةاضاث فةةةةةي الةةةةةسو٨ والجامٔةةةةةاث ؤلاػةةةةة ميتل لةةةةةصا يةةةةةطون أن 

الةةسو٨ ؤلاػةة ميت اوهةةٕ  ليةةت اؿةةطاٛيت مواةةسة ل ةةصأ اإلائلٜةةاث و  ػةةيما  مٔالج مةةا جةةخم االخيؼةةي١ اةةهن

ةةذ ووٛةةًطا ل ج ةةس وف خمةةا  االثحةةة   الطػةةات  الجامٔيةةت والثحةةور الٔلميةةت لٔةةس  ج٥طاض ةةةا ٣ؼةةًثا للٟو

الٔل ةةةي وؤلاهخةةةائ ال٥ٜةةةطو ٤ةةةؤمط مةةةخ ظ  االثحةةة  ٓةةةً وػةةةات  امايةةةت  ةةةصا ؤلاهخةةةائ ال٥ٜةةةطو  اش هةةةطى أن 

ت وؤلاػةةةة ميت مط ةةةةون االخ٠ةةةةس  الٔل ةةةةي فةةةةي ألالٜيةةةةت الثالثةةةةت   و ىةةةةا٢ االةةةةاتياث ج٠ةةةةس  الةةةةسو٨ الٔطةيةةةة

ٟةةةةاث الٔلميةةةةت وؤلااسآيةةةةت والٜىيةةةةت الٔطةيةةةةت الةةةةى اهحؼةةةةاض واضةةةةل فةةةةي جميةةةةٕ  ٓلميةةةةت جئ٣ةةةةس ٓ ةةةةى أن الٌا

ا جةةا ث  وتـةة٦  دةةاق فةةي ا٠ةةو٨ الثحةة  الٔل ةةي وؤلاهخةةائ ؤلااةةسا ي ٓموًمةةا   ٛالٌاٟةةاث التةةي ٤اهةةذ 

 مةةً الجامٔةةاث ومطا٣ةةع ألااحةةار الٔطةيةةت ٟةةس اهةةٌطث الةةى الججةةطة الةةى أوضةةةا وأمطة٦ةةا موجةةوزة فةةي ٣ثهةةا

بؼةةةةجب ال٠يةةةةوز والثهاوٟطاًيةةةةت التةةةةي جٜطهةةةة ا ا٦وماتمةةةةا ألامةةةةط الةةةةصو يةةةةسٓو الةةةةى تميقةةةةت اإلاىةةةةاخ وجةةةةساض٢ 

ت ال٠لوى ل  خما  االجامٔاث واإلاطا٣ع الثحثيت   .  1ملالوهٕ االؼٓط

 

 

                                                           
  . ال٥خااةت واإلا٥خثةت فةي الحوةاضة ؤلاػة ميت مىِةط جةاضةلي "ضػةالت ز٣خةوضاأ ٗهةا ميـةوضة"  ٤ليةت 1994ٓثمةان مل الىةوض   ٟاػةم  (1)

و     وما بٔس ا . 7. ق  1994آلازاب جامٔت الخًط
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ٟةةةةةا٨ حٔةةةةةالى ملوااخةةةةةٙ ٛيمةةةةةا  جةةةةةا٢   الةةةةةساض آلادةةةةةطة و  جةةةةةيؽ هلةةةةة ث٧ مةةةةةً  -ؤلاػةةةةة   زيةةةةةً وزهيةةةةةا  [1]

السهيا   اي  أحى ؤلاػ   اىِا  ٤ام  وؿام  ل حيةاة لةيح٥م ٓ ٟةاث الىةاغ و٤اٛةت أهمةاي الؼةلو٢ 

ػةةةةةوال أ٤ةةةةةان  ةةةةةصا الؼةةةةةلو٢ ٛطزًيةةةةةا أ  جمآًيةةةةةا  ولةةةةةيح٥م ٣ةةةةةصل٧ ٗها ةةةةةا مةةةةةً الٔ ٟةةةةةاث ٤ا ٟخلةةةةةازيت 

جخمآيت   وةالخالي ي٦ون ل٦  ٛطز في ا جخمٕ الح١ في مماضػت الٔم  اإلاىاػب لا ول٠سضاجا الةصو وف 

ي٥ٜ  لا الٔ ف ال٥طةم  ٓو ى السولةت أن جكةيل الٜةطق ال ظمةت لٌالثيمةا اتة  ي٦ةون ل٦ة  ٛةطز ٓمة  أو 

يت للٔةة ف ٤ا ت م ىةةت ج٦ةةون ملةةةسًضا للٔةة ف الحةةة ٨ يحميةةا مةةةً فلخاةةال الةةى الٌةةةٞط ٗهةةا الـةةةٓط لؼةةةٟط

ةةةا٨ الطػةةةو٨ ن "مةةةا أ٤ةةة  أاةةةس  خمةةةاز ٓ ةةةى ٓمةةة  اليةةةس   ٟو ها ةةةا   لةةةصا اةةة  ؤلاػةةة   ٓ ةةةى الٔمةةة  اآ  ٗو

ًٔاًما ٍٟ دهًاا مً أن يؤ٤ة  مةً ٓمة  يةسأ وان هبةي   زاوز ٓليةا الؼة   ٤ةان يؤ٤ة  مةً ٓمة  يةسأ"   

 ل٦اث الٜطز وا١ اإلال٥يت.  ٥صا يئ٣س أن ؤلاػ   أ ميت ا١ الٔم  في جميٕ كوضأ وكون ممخ

فةةةةةي مؼةةةةةؤلت جحةةةةةطةم م ةةةةةسزاث الٜةةةةةطز وممخل٦اجةةةةةال هاةةةةةس أن ؤلاػةةةةة   ٓةةةةةٚط أن الةةةةةىٜؽ الجـةةةةةطةت  [2]

اطةلةةةةت زوًمةةةةا وجواٟةةةةت للثحةةةة  ٓةةةةً ألامةةةةً والٌمؤه ىةةةةت جيـةةةةس ما أيىمةةةةا وجةةةةسها  ومةةةةا شلةةةة٧ ا  اًثةةةةا فةةةةي 

 اا حاِٛةةةةةت ٓ ةةةةةى ال٦ليةةةةةاث الخمةةةةةؽ وهةةةةةي ملالةةةةةىٜؽ  اإلاةةةةةا٨  ال٠ٔةةةةة   
ّ
 ا 

ً
فػةةةةةخ٠طاض والةةةةةصو   يةةةةةخم أاةةةةةسا

الةةسيً  و  ؿةة٧ أن فةةي اٜةّ اإلاةةا٨ هةةطوضة ٟلةةوى اآخثةةاضأ ٓلةب الحيةةاة لةةصا ي٦ةةون كةةون  الٔةطن 

ت امثااةةةت جطةمةةةت جةةةئزط ٓ ةةةى أمةةةً  خةةةسال ٓليةةةا االؼةةةٟط وامايةةةت اةةة١ اإلال٥يةةةت هةةةطوضة   ومةةةً زةةةم ي٦ةةةون ٓف

 الٜطز وا جخمٕ . 

الخٔثهةا  ؿسز ؤلاػ   ٓ ى اطةت الطأو  و صا الخٔثها ٟس جا ةى فةي مئلةٝ أو مثخ٥ةط  اة  جٔة  [3]

ٓةةةً الةةةطأو واجًثةةةا ٓ ةةةى ٤ةةة  مؼةةةلم وداكةةةت اشا ٤ةةةان يةةةسٓو الةةةى الخهةةةا وةىكةةة  ٓةةةً اإلاى٥ةةةط  و ةةةصا الخٔثهةةةا 

يت مةةةةً ؤلاػةةةة      يخا ةةةةى مةةةةً مئلةةةةٝ أو مثخ٥ةةةةط  لةةةةصا جحِةةةةى  ةةةةصأ الح٠ةةةةٞو ال٥ٜطةةةةةت االحمايةةةةت الـةةةةٓط

ٛةت ألامةم وةالخالي ٛحمايت  ةصأ الح٠ةٞو ال٥ٜطةةت ج٦ةون أولةى وهحةً وـةا س فةي  ةصا الٔلةط ٣يةٝ أن ٤ا

يت ال ظمت .   ج٠سغ  صأ الح٠ٞو وحٔس وجحـس ل ا اإلائجمطاث الٔاإلايت والخٓو
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امايةةةةت اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت وهةةةةوااٌ ا وؿةةةةامت فاخ٦ةةةةاض : دللةةةةىا مةةةةً جىةةةةاو٨ اإلاٜةةةةا يم اإلاخلةةةةلت [ 4]

خسال وهطى أن  صأ الحمايت ج٠و  ٓ ى زوااذ مٔيىت ممثلت في  ااإلال٥يت ال٥ٜطةت الى أنما ملوهت مً ٓف

 آلاحه : 

  ألاضن.اإلال٧ هلل واسأ وأن الىاغ ما  م ا  مؼخذلٜون في  .أ

ا١ اإلال٥يت يخل  اوجوز الٜطز وة٥طامخا مً ج ت  وةةالٔمطان والحوةاضة مةً ج ةت أدةطى  و مةصا  .ب

 اوجةةةةوز كةةةةاااما ايةةةة  وجةةةةسث اإلال٥يةةةةت لةةةةا ووجةةةةس ل ةةةةا   وجةةةةعزاز 
ّ
اإلأ ةةةة  ٛبهةةةةا   جةةةةسض٢  ةةةةصأ اإلال٥يةةةةت ا 

ا فةي اإلاسهيةت ٣مةا  ةو ااكة  آلان مةً ا خمةا  م حةَو  مةصأ الح٠ةةٞو أ مي مةا ٤لمةا ي
ً
٠ٌةٕ الٜةطز أؿةواً

 الٜطزيت. 

اةة١ الىةةاغ ا حخةةاجهن ل ةةصأ اإلال٥يةةت ممةةا يحةةخم وهةةٕ ٟيةةوز ٓةةً  ةةصأ الح٠ةةٞو الٜطزيةةت   لةةصا اضجةةؤث ج.

الدـةةةطأاث ا خخلٜةةةةت وهةةةٕ ٟيةةةةوز ٓ ةةةى  ةةةةصأ الح٠ةةةٞو  وهةةةةي ٟيةةةوز هةةةةطوضةت جحةةةس مةةةةً أدٌةةةاض اإلال٥يةةةةت 

٠ةةت ملفاخ٦ةةاض  وجوجيم ةةا الوج ةةت الصةةحيحت  ايةة  هاةةس  ةةصا فةةي ال٠ةةط ن ال٥ةةطةم والؼةةىت الىثوةةةت اإلاٌل

يت  لةةةصا ٛةةة  ياةةةوظ للمل٥يةةةت  ها ةةةا مةةةً ال٠وآةةةس الـةةةٓط الـةةةطةٜت امىةةةٕ الوةةةطض  مل  هةةةطض و  هةةةطاض  ٗو

ت اٌٞط الٜطزيت ٓموًما أن جىمو همًوا ي ح١ الوطض ااإلالالل الجمآيت   لصا ٛبشا همذ اإلال٥يت الٜطزي

لةةةةةي أمةةةةةط اييقةةةةةص ج٠ييةةةةةس  ةةةةةصأ اإلال٥يةةةةةت  اي مةةةةةا ٛل٦ةةةةة  و  جذةةةةةالٝ اإلاثةةةةةازة ألاد ٟيةةةةةت التةةةةةي أوجةةةةةب ؤلاػةةةةة   ٓض

ًةةةةةةاض جلةةةةةة٧ ال٠يةةةةةةوز الحمايةةةةةةت ال٠اهوهيةةةةةةت  لخح٠يةةةةةة١ اإلالةةةةةة حت الٔامةةةةةةت ومةةةةةةً زةةةةةةم هاةةةةةةس  ةةةةةةصأ اإلال٥يةةةةةةت فةةةةةةي ا

يت.   والـٓط

يت الٔامت ٛا   ا٦ا  و  ػيما في وةالىِط الى موهْو فاخ٦اض ٛبشا جم جٌثي١ ال٠وآس الـٓط

آةةةةةةةسة   هةةةةةةةطض و  هةةةةةةطاض   وهةةةةةةةم الحةةةةةةةسي   اإلأةةةةةةام ث  مٔللةةةةةةةت االةةةةةةب اإلالةةةةةةةالل وزٛةةةةةةةٕ اإلاٜاػةةةةةةس   ٟو

الـةةطةٝ ملمةةً ااخ٥ةةط ٛ ةةو دةةاًم  ل هذلةةم مةةً شلةة٧ الةةى أن الحمايةةت اإلاٌل٠ةةت للمل٥يةةت ال٥ٜطةةةت ضةمةةا 

صأ الح٠ةةٞو اةةًسا جح٠ةة١ مٔ ةةا مٔ ةة  فاخ٦ةةاض ولٔةة   ةةصا مةةا زٛةةٕ الدـةةطأاث لخحسيةةس ٛ ةةاة فهخٜةةاْ  مةة

ةةا ل اخ٦ةةاض  وهحةةً هوةةٕ فةةي ش ىىةةا مٜ ةةو  ؤلاػةة   للٔسالةةت فجخمآيةةت ايةة  حؼةةامى امسلو جةةا  ًٔ ومى

ٓ ةةةةى أن ج٦ةةةةون ماةةةةطز ٟةةةةواههن محةةةةسزة جح ةةةةي أو ج٠يةةةةس اةةةة١ اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت  اهمةةةةا الىِةةةةطة جخٔةةةةسى الةةةةى 

هخٜةةةةاْ  مةةةةصأ ف٦ٛةةةةاض جح٠يةةةة١  ةةةةصأ الٔسالةةةةت فجخمآيةةةةت امواظهةةةةت اةةةةهن اةةةة١ الٜةةةةطز واةةةة١ ا جخمةةةةٕ فةةةةي ف 
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واإلاثخ٥ةةطاث   والىِةةط وؤلاٟةةطاض ٣ةةصل٧ ٓىةةس جىِةةيم  ةةصأ اإلال٥يةةاث اؤنمةةا لةة ؽ ٠ٛةةٍ جوظاةةٕ  ةةصأ ال ةةاوة 

اإلاخح٠٠ةةةت مةةةً ٓاتةةةس  ةةةصأ اإلائلٜةةةاث وفاخ٦ةةةاضاث ال٥ٜطةةةةت اهمةةةا جخٔةةةسى اإلاؼةةةؤلت الةةةى اةةة١ الٔلةةةم ووـةةةطأ 

 .  1مل٤وػيلت ل٠وال الحوات  لخثاز٨ اإلاىإٛ 

 ٛةةةةةةبن اإلال٥يةةةةةةت
ً
مومةةةةةةا ال٥ٜطةةةةةةةت فةةةةةةي ال٠ٜةةةةةةا ؤلاػةةةةةة مه   يم٥ةةةةةةً ٛ م ةةةةةةا ا  فةةةةةةي اًةةةةةةاض اإلاىِومةةةةةةت  ٓو

الحوةةةةةاضةت التةةةةةي جيخكةةةةةي اليمةةةةةا  وج٦ةةةةةون ألا ميةةةةةت ال٠لةةةةةوى فةةةةةي اوةةةةةاضاجىا ؤلاػةةةةة ميت اةةةةة  وحٔةةةةةّس مةةةةةً أزٞ 

مؼةاتل ا    ٣مةا أن ٠ٛ ةال اإلاؼةلمهن لةم ي٠ةطضوا أا٦ةةا  اإلاؼةات  ال٠ٜ يةت ٓ ةى أػةاغ الىِطةةاث الٔامةةت 

ةةةت ٓنمةةةا ٓ ةةةى ٗةةةطاض ال٠ةةةواههن الحسيثةةةت الؼةةةاتسة فةةةي  ةةةصا ومةةةا جطجةةةب ٓليمةةةا مةةةً  اياهةةةا م للمؼةةةات  اإلاخٜٓط

الٔلةةةط  ايةةةة  ٤ةةةةاهوا  مخمةةةةون اةةةةالٜخوى والخلةةةةييٝ للمؼةةةات  والجعتيةةةةاث والٜةةةةطوْ   لةةةةصا ٛةةةةبن ٠ٛ ةةةةال 

ةةٕ ا خمةةا   ت ما ةةوز ال٘هةةا جىايةةت  واّن اا ةةاا  ال٠ٔةة  والٔلةةم فةةي مٟو ةةون اةةؤّن ػةةٟط اإلاؼةةلمهن ٤ةةاهوا  ٔٛط

اثٕ  زون اح   صأ اإلاؼات  جحذ ٓىوان امايت ا١ اإلائلٝ  وةالخالي   وـ٧ ٣صل٧ في أّن بٔى الٟو

الجعتيت التي اسزذ ٓ ى ٓ س الطػو٨ ن و٤ان لةا ٛيةا ٟةو٨ أو جىجيةا أو اضؿةاز لةا كةلت احمايةت  ةصأ 

سد  فةةي ٛ ةةم الح٠ةةٞو اٌطة٠ةةت مثاؿةةطة أو ٗهةةا مثاؿةةطة ٤اإلاٜةةا يم اإلاطجثٌةةت  مةةصا الحةة١   ولٔةة   ةةصا يةة

ال٠آةةسة ال٦ليةةت اةةؤن ؤلاػةة   كةةالل وؿةةام  ل٦ةة  اإلأةةام ث فةةي ٤ةة  ظمةةان وم٦ةةان  وكةةسٞ مةةً ٟةةا٨: "  

أٗلةةٍ أاةةًسا ان أ٣ةةسث أّن أو موهةةْو جسيةةس ٓ ةةى الحيةةاة ؤلاوؼةةاهيت اإلأاكةةطة ٤ل ةةا لةةا بـةة٦  أو اةةآدط 

اثٕ الؼلٝ اللالحهن" .  أك  في ال٥خاب أو الؼىت أو ٟو

الٜةةةطز فةةي الخةةةؤليٝ وفاخ٦ةةةاض الةةصو  ٔةةةال  فةةةي ال٠ٜةةا الوهةةةري الحةةةسي  لةةصا هذلةةةم الةةى أّن اةةة١ 

ا ٓ ى أػاغ اإلاٜا يم التي ػث١ جىاول ا ٓو ى  ًٓ جحذ مؼ   ا١ اإلال٥يت الٜطزيت   و ا١ ملان ؿط

أػةةاغ ملةةازض الدـةةطإ   وان لةةم  ـةة س لةةا زليةة  مٔةةهن مةةً الـةةْط اش ي٥ٜةةه ال٠ةةو٨ اةةؤّن امايةةت  ةةةصا 

ٔخةةسل ٓ ةةى  ةصأ اإلالةة حت  و ةةو أمةةط مٌلةةوب الحة١ امثااةةت جلةةب ملةة حت للم ئلةةٝ وزٛةٕ مٜؼةةسة مةةً ما

ا   ومً مىِوض الٔسالتل ٛبن اإلاثخ٥ط أو اإلائلٝ ٟس اص٨ ج ًسا ٣ثهًاا في آساز مئلٜا أو مثخ٥طأ   ًٓ ؿط

وةالخالي ي٦ون أا١ الىاغ اا  ػوال ٛيما يمث  الجاهب اإلاازو وهي الٜاتسة اإلاازيت اإلاطجوة مً ٓملا  

إلأىةةةوو و ةةةو وؼةةةثت الٔمةةة  اليةةةا  ايةةة  يِةةة   ةةةصا الحةةة١ اإلاةةةعزوئ دالًلةةةا لةةةا زةةةم لوضزخةةةا   أو الجاهةةةب ا

                                                           
ٝ الدـطإ ؤلاػ مه . مالت ال٠اهون وفٟخلاز 1996ْػ     دمحم مل  (1)  .1966   36  غ  3  . فاخ٦اض ومٟو
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وةىةةةاًل ٓليةةةا  ٔخنةةةا اةةة١ ج٠ليةةةس اإلاثخ٥ةةةط أو آةةةازة ًثةةةٕ مئلةةةٝ   أو وعةةةخا آخةةةسال ٓ ةةةى اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت 

ةةت   و ةةصأ  ت جوجةةب ؤلازةةم وحٔةةوةى للمئلةةٝ اإلأخةةسى ٓليةةا واجةة ٚ أو ملةةازضة اليعةةف اإلاٌثٓو وػةةٟط

جسد  في الـْط في زاتطة امايت الح٠ٞو الشخليت  ٣ما حٔس  صأ الح٠ٞو مً اإلاىإٛ التي الحمايت 

يةان ج٠لةةس إلاىاٛٔ ةا   لةةصواتما وال٘ةةطن  حٔةس فةةي ضأو جم ةوض ال٠ٜ ةةال مةً ألامةةوا٨  اشا أّن ألاؿةةيال وألٓا

ً وـةط ألُا ط مً جميٕ ألاموا٨  و مىٜٔ ما   و  ؿ٧ أن اإلائلةٝ ايىمةا يٌثةٕ ٣خااةا ي٠لةس اةا أمةطة

 الٔلم واػدثماض مئلٜا اما يسض ٓليا مً ٛواتس مازيت ومٔىوةت. 

 

امايت ا١ اإلائلٝ   ج٠ٝ ٓىس اس امايت السولت  اهما جخٔسى الى ٓىايت السو٨ ل ةصا الحة١  

اية ىيت وجىِةيم  ةصأ الحمايةت اٟليمًيةا وزولًيةا   ٣مثةا٨ للٓط ت السوليةت وشل٧ ًٓ ًطة١ الدـطأاث الًو

لح١ اإلائلٝل هوٕ االخٜلي  ما جةال اىلةوق مـةطوْ فجٜاٟيةت ؤلاػة ميت لحمايةت اة١ اإلائلةٝ فةي 

الةةةسو٨ ؤلاػةةة ميت والتةةةي وهةةةٔ ما اإلاىِمةةةت ؤلاػةةة ميت لل اايةةةت والث٠اٛةةةت والٔلةةةو    ايةةة  ٟةةةس  اإلاـةةةطوْ 

  جحةةةذ 1994  فةةةي دٌ مةةةا للٔةةةا   ISESCOللمىِمةةةت ؤلاػةةة ميت لل اايةةةت والث٠اٛةةةت والٔلةةةو  ملا ؼ ؼةةة٦و 

ةةةةةس جوةةةةةمىذ اإلاةةةةةازة مل اػةةةةةم "مـةةةةةطوْ فجٜاٟيةةةةةت ؤلاػةةةةة ميت"   مةةةةةً اإلاـةةةةةطوْ أ ميةةةةةت امايةةةةةت ا٠ةةةةةٞو 2ٟو

 اإلائلٜهن وشل٧ االىم ٓ ى آلاحه :

ةةةةا مةةةةً السولةةةةت ؤلاػةةةة ميت اإلاخٔاٟةةةةسة   ميةةةةت وجةةةةوز هِةةةةا  امايةةةةت ا٠ةةةةٞو اإلاةةةةئلٜهن ي تةةةةم جميةةةةٕ 
ً
مل ازضا٤

وةةال  لةةصل٧ ٤اهةةذ ال حاجةةت لخاةةس  ةةصأ الحمايةةت اجٜاٟيةةت محةةسزة ج٥ٜةة  اػةةخ٥ما٨ الوزةةات١ الةةسو٨ ألٓا

ؤلاٟليميت والسوليت الىاٛصة زون أن جمؽ اما مً ؿؤها أن  شةجٕ ٓ ةى ؤلااةساْ ٓو ةى وـةط اإلالةىٜاث 

التةةي يم٥ةةً أن حؼةة م فةةي اىةةال كةةطح الحوةةاضة الطوايةةت واإلاازيةةت للٔةةالم ؤلاػةة مه   واةةسزث فجٜاٟيةةت 

 :  1ملاإلالىٜاث ا حميت وهي 

 

 

                                                           
 . 21  ق  1987   الىماشئ اإلأاكطة في ا١ اإلائلٝ ووػات  امايخا :  .ا١ اإلائل٣1987ٝىٔان   هواٚ مل  (1)
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ها ا مً اإلاواز اإلا٥خوةت .  .أ  ال٥خب وال٥خ ثاث ٗو

ها السيييت .  .ب  ا حاهطاث والخٌب السيييت ٗو

 اإلائلٜاث اإلاؼطايت .  .ئ

 اإلاوػي٠يت ػوال ٤اهذ مصحوةت ا٦لماث أ   .  ثاإلالىٜا .ز

لاث والخمثي  ؤلايماثه.  . ة  ملىٜاث جلميم الٟط

ها ةةةةا مةةةةً  .و اإلالةةةةىٜاث ؤلاشآيةةةةت شاث الخلةةةةاتم ؤلااسآيةةةةت واإلالةةةةىٜاث الؼةةةة ىماٛوح٘طاٛيت ٗو

 اإلالىٜاث الؼمٔيت واللوجيت. 

 أٓما٨ الطػم والخلوةط والٔماضة والىحذ والى٠ف والحيا٣ت الٜىيت.  .ظ

طافي .  .ح  أٓما٨ الخلوةط الٜوجٗو

يت أو كىآيت.  .ي  أٓما٨ الٜىون الخٌثي٠يت ػوال ٤اهذ اٛط

مةةةةةةةةةةا٨ الدـةةةةةةةةةة٥يليت اإلاخلةةةةةةةةةةلت  .و اللةةةةةةةةةةوض والخةةةةةةةةةةطاتٍ الج٘طاٛيةةةةةةةةةةت والخلةةةةةةةةةةاميم وا خٌٌةةةةةةةةةةاث وألٓا

ً الٔماضة والٔلو  .  طاٛيا ٛو  االج٘طاٛيا والٌثٗو

اث.  .٢  مواز الٜل٦لوض ٣ملىٜاث ال اار الث٠افي الخ٠ليسو وا خًٌو

أو إلاةةً    امايةةت الح٠ةةٞو اإلااليةةت للمئلةةٝ وشلةة٧ امىحةةا  ةةصا الحةة١ مخلةةًيا4وج٠ضةة ي اإلاةةازة مل

يٜطهةةةا والةةةط اةةة١ اػخيؼةةةاخ اإلالةةةىٝ فةةةي أو ؿةةة٦  أو ٓطهةةةا ل جم ةةةوض للةةةااثا   اا هةةةاٛت الةةةى 

اإلائلةةةةٝ وا٠ةةةةا فةةةةي الخٔةةةةسي  ٣ةةةةصل٧ أوضةةةةحذ فجٜاٟيةةةةت ه٠ةةةة    ػةةةةمالحةةةة١ ألازتةةةةه فةةةةي وؼةةةةب اإلالةةةةىٝ 

ا٠ةةٞو اإلائلةةٝ ايةة  ش٣ةةطث فةةي  ةةصا الـةةؤن اؤهةةا ياةةوظ الخىةةاظ٨ اةة  م٠ااةة  ٤لًيةةا أو جعتًيةةا ٓةةً الح٠ةةٞو 

اإلااليةةةةةت للمئلةةةةةٝ   أمةةةةةا فةةةةةي ؿةةةةةؤن الح٠ةةةةةٞو اإلأىوةةةةةةت ٛةةةةةص٣طث فجٜاٟيةةةةةت أّن  ةةةةةصأ الح٠ةةةةةٞو ٗهةةةةةا ٟاالةةةةةةت 

الوضازةت مةً  ةصا الحة١ ألازتةه اه٠وةال الح٠ةٞو اإلااليةت    للخلٚط أو الخ٠اض ي اي  ٟيسث اػةخٜازة

ةةةطاٚ فةةةي  ةةةصأ فجٜاٟيةةةت ابوـةةةال  ٣مةةةا هِمةةةذ فجٜاٟيةةةت ٣يٜيةةةت ازاضة ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ ا٠يةةةا  الةةةسو٨ ألًا

ىيةةةةت التةةةةي جح ةةةةي ؤلااةةةةساْ ال٥ٜةةةةطو وحشةةةةجٕ  ىيةةةةت حٔمةةةة  ٓ ةةةةى الخٌثيةةةة١ الٜٔ ةةةةي لل٠ةةةةواههن الًو أج ةةةةعة ًو

ىيةةةةةت مةةةةةٕ جةةةةةط٢  ىيةةةةةت فةةةةةي ٣يٜيةةةةةت جح٠يةةةةة١  ةةةةةصأ الحمايةةةةةت الخىميةةةةةت الث٠اٛيةةةةةت والًو ألامةةةةةط للدـةةةةةطأاث الًو

 الٜٔالت ل ح٠ٞو اإلاازيت واإلأىوةت للمئلٜهن   وأوضحذ وػات  امايت ا١ اإلائلٝ ٣ما ي ي : 
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 جيـؤ لجىت زوليت ا٦وميت لح٠ٞو اإلائلٝ يىاي  ما ما ي ي :  -1

  فجٜاٟيت.زضاػت اإلاـ٥ ث اإلاخٔل٠ت اخٌثي١  صأ .أ

طاٚ ًٓ جٌوضاث جٌثي١ ٟواههن امايت ا٠ٞو اإلائلٝ .  آ   السو٨  .ب  ألًا

ج٠ةةةةةسيم جوكةةةةةياث الةةةةةى اإلاةةةةةسيط الٔةةةةةا  بـةةةةةؤن مةةةةةا جطجةةةةةو ال جىةةةةةت جح٠ي٠ةةةةةا مةةةةةً مىاؿةةةةةٍ فةةةةةي اًةةةةةاض .ئ

 اإلاىِمت ؤلاػ ميت لل اايت والٔلو  والث٠اٛت "ا ؼ ؼ٦و" . 

وال في  صأ  -2   ٟيت.فجٜاجخؤلٝ ال جىت السوليت الح٦وميت مً هلٝ ٓسز السو٨ ألٓا

  اهخذا مم.يحسز الىِا  الساد ي ل جىت ًطات١ اهخذاب أٓوال ال جىت وآازة  -3

٣مةةةةةةا اطكةةةةةةذ فجٜاٟيةةةةةةت لاؿةةةةةةاضة بٔةةةةةةس  جؤزها ةةةةةةا ٓ ةةةةةةى الح٠ةةةةةةٞو وفل زامةةةةةةاث السوليةةةةةةت للةةةةةةسو٨ 

٠ًةةا ل جٜاٟيةةاث السوليةةت الخاكةةت احمايةةت اةة١ اإلائلةةٝ  و٣ةةصل٧    اإلاخٔاٟةةسة جاةةاأ ٗها ةةا مةةً الةةسو٨ ٛو

ىيت   لةصا ٛ ةصأ فجٜاٟيةت مةً ٟثة  جئزط في  اإلأا ساث الىاٛصة اهن السو٨ اإلاخٔاٟسة والدـطأاث الًو

اإلاىِمةةت ؤلاػةة ميت الٔطةيةةت جئ٣ةةس ٓ ةةى أ ميةةت امايةةت اةة١ اإلائلةةٝ فةةي الةةسو٨ ؤلاػةة ميت   وأنمةةا جٌثيةة١ 

ا   وةالخالي ج٦ون امايت  صأ الح٠ٞو ا ل امت ل ةا للمٜا يم التي ٣ٜلذ الحمايت للٜطز في جميٕ ا٠ٟو

أولوةةةةةةت فةةةةةي ال٠ٜةةةةةا ؤلاػةةةةة مه  وال٠اتمةةةةةت ٓ ةةةةةى ٟوآةةةةةس ٤ليةةةةةت جح٠ةةةةة١ امايةةةةةت ا٠ةةةةةٞو اإلائلةةةةةٝ وكةةةةةونما فةةةةةي 

طاٚ   ومىٕ الخٔسو ٓليما ب٘ها ا١  .   1ملال٠واههن وألٓا

:  

ممةةةةا   ؿةةةة٧ ٛيةةةةا أن اإلاماضػةةةةت ال٥ٜطةةةةةت ؤلااسآيةةةةت مةةةةً أؿةةةةٚط اإلاماضػةةةةاث ؤلاوؼةةةةاهيت   ومةةةةً  

د ل ةةةا جدثلةةةوض ز٠اٛةةةاث ألامةةةم وجث ةةة  الحوةةةاضاث   لةةةصل٧ أػةةةخح١ أٛطاز ةةةا الخ٥ةةةطةم والخ٠ةةةسيط واكةةةثاٖ 

 الحمايت ٓ ى اهخاجاتمم ا٦اٛت أؿ٦ال ا ألازايت والٜىيت واللىآيت   لخم٥ينمم مً اػخ٘ ٨ ا٠ٟو م

ال٥ٜطةةةت اإلا اجثةةت ٓ ةةةى  ةةصا ؤلاهخةةائ  إلاةةةا فةةي شلةة٧ مةةةً ؿةةٔوض م االٌمؤه ىةةت لحٜةةةّ ا٠ةةٟو م وااةةةاً مم 

اث قةةت محٜةةعة حؼةةآس ٓ ةةى ؤلااةةساْ وجٌةةوةطأ امةةا يخواٛةة١ مةةٕ ال٠وآةةس ال٠اهوهيةةت التةةي حٔمةة  ٓ ةةى اياةةاز 

                                                           
 . ا٠ةٞو اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةت مةةً مىِةةوض اػة مه . مالةةت الدؼةامح ؤلال٥ اوهيةةت . اإلا٠ةا٨ مخةةاح ٓنةةا 2008مةةطاز   اط٤ةاث محمةةوز مل  (1)

 ٕ  .  28/11/2012جاضةر العةاضة   http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=69اإلاٟو

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=69
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 طث الحاجت مٔازلت ٓازلت اهن ا١ اإلائلٝ واإلاثخ٥ط وا٠ٞو اإلاؼ مل٥هن أو اإلاؼخٜيسيً   ومً  ىا ُ

اإلا حةةت ٓنةةا ألاظمىةةت الةةى الوكةةو٨ لدؼةةوةت مىلةةٜت  أٛطظتمةةا الحةةطوب واللةةطآاث الةةساتطة اةةهن اإلاةةئلٜهن 

ةةةةس ٤ةةةةان للخٌةةةةوض الخ٥ىولةةةةو ي  والىاؿةةةةطةً مةةةةً ج ةةةةت وةةةةةهن الىاؿةةةةطةً واإلاؼةةةة مل٥هن مةةةةً ج ةةةةت أدةةةةطى   ٟو

 فةةةةي ازةةةةاضة الجةةةةس٨ ال٠ةةةةاتم  مةةةةص
ً
ا اللةةةةسز   ول٠ةةةةس ُو ةةةةوض وػةةةةات  فجلةةةةا٨ الحسيثةةةةت ا٦اٛةةةةت أؿةةةة٦الا زوضا

أػ م في ااخسا   صا الجس٨ اإلاخٔل١ اح١ اإلائلٝ ُ وض اد ااْ آلالت الٌابٔت ٓ ةى يةس ألاإلاةاوه يواىةا 

جةةةوجىنٖا  ايةةة  أزى شلةةة٧ الةةةى ػةةة ولت اليعةةةف والحلةةةو٨ ٓ ةةةى ٓةةةسز ٣ثهةةةا مةةةً اليعةةةف الطزيقةةةت اؤػةةةٔاض 

ىت ال٥خةةب والخٔةةسو ٓ ةةى ظ يةةسة  ي٠ثةة  ٓليمةةا ا٥ ةةاة لةةطدم زمنمةةا   وةالخةةالي ػةةا م شلةة٧ فةةي ٓمليةةت ٟطكةة

 
ً
 ٣ثهةةاا

ً
 جخ٦لةةٝ ج ةةسا

ً
ا٠ةةٞو اإلائلةةٝ اإلااليةةت بـةة٦  كةةاضخ   بٔةةسما ٤اهةةذ م مةةت اػخيؼةةاخ ٣خةةاب دٌيةةا

يةةواظو ج ةةس اإلائلةةٝ ممةةا جٔةة  الجةةسوى فٟخلةةازيت مةةً ال٠طكةةىت ػةةاا٠ت   جةةص٣ط   ول٠ةةس كةةسض أو٨ 

لٜيةت اللةطاْ ال٠ةاتم اةهن     ٓ ةى د1709حـطإ لح٠ٞو اإلائلةٝ فةي اهال ةاا   و ةو مل حـةطإ  ن   ػةىت 

جمآةةةت الةةةوضاٟهن والخةةةائ النايٌةةةاوه   ومةةةً زةةةم اةةةصث اةةةصو ا أمطة٦ةةةا ايةةة  أكةةةسضث و يةةةت ٤وهيدي٥ةةةذ 

   ومةةً شلةة٧ الحةةهن 1    و ةةو حـةةطإ آلازاب والىثةةٖو   ومةةً زةةم جثٔ مةةا ٛطوؼةةا مل1783أو٨ حـةةطإ ٓةةا  

 
ً
بٔةس يةو  اح٠ةٞو اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت  وات  يومىا الحاهط  ظا٨ الجس٨ ٟاتم و ظا٨ ف خمةا  ي زايةس يومةا

٦ٛةةةان ل ةةةصأ الخلٜيةةةت الخاضةذيةةةت الةةةسوض ألا ةةةم فةةةي الةةةوضة مٜ ةةةو  اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت ا٦اٛةةةت أؿةةة٦ال ا   ومةةةا 

أػخدثٕ شل٧ مً ج وز زوليت في  صا اإلاوماض اسًل ااجٜاٟيت "اةطن" لحمايةت اإلالةىٜاث ألازايةت والٜىيةت 

    20شل٧ الحةهن   امٔةس٨ مةطة وااةسة ٤ة  مىص  ااهخِا     وأٓيس الىِط ٛيما 1886ػىت 
ً
ػةىت ج٠طةثةا

    اا هةةةةاٛت الةةةةى 1971  وحٔةةةةسيل ا فةةةةي اةةةةاضاؽ ػةةةةىت 1967ايةةةة  جةةةةطى حٔةةةةسيل ا فةةةةي اػةةةةخو٣ ولم ػةةةةىت 

  الخابٔةةةةةةت TRIPSاجٜاٟيةةةةةةت الجواهةةةةةةب اإلاخلةةةةةةلت االخاةةةةةةاضة وا٠ةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت اإلاؼةةةةةةماة اةةةةةةال ابؽ مل

 الوةثو 
ً
 . 2ململاجٜاٟيت اإلاىِمت الٔاإلايت لح٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت   WIPOإلاىِمت الخااضة الٔاإلايت وأيوا

                                                           
ةةةةةةت والث٠اٛةةةةةةت 2005جولسػةةةةةةخايً   اةةةةةةو٨ مل  (1)   .ا٠ةةةةةةٞو اإلائلةةةةةةٝ   جطجمةةةةةةت دمحم اؼةةةةةةا  لٌٜه الجمٔيةةةةةةت اإلالةةةةةةطةت ليـةةةةةةط اإلأٛط

 42الٔاإلايت ق

ةةةةةةةةةةةةةةةةٕ مئػؼةةةةةةةةةةةةةةةت الـةةةةةةةةةةةةةةةٔ ن السوليةةةةةةةةةةةةةةةت لح٠ةةةةةةةةةةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةةةةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةةةةةةةةةت . جٌةةةةةةةةةةةةةةة (2) وض ا٠ةةةةةةةةةةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةةةةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةةةةةةةةةت . مخةةةةةةةةةةةةةةةاح ٓنةةةةةةةةةةةةةةةا اإلاٟو

http://alsha3lan.arabblogs.com/archive/2007/8/302385.html  29/11/2012جاضةر العةاضة . 

http://alsha3lan.arabblogs.com/archive/2007/8/302385.html
http://alsha3lan.arabblogs.com/archive/2007/8/302385.html
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ان أًطاٚ جٌثي١ ٟواههن اإلال٥يت ال٥ٜطةت   وامايت جل٧ الح٠ٞو هةي مل اإلائلةٝ أو اإلانةام    أو 

ةةةٕ ٓ ةةةى الىةةةذ    ال٠ةةةاضة مل أو  اإلا٘ ةةةي   أو اإلا حةةةً  أو ا حاهةةةط   الىاؿةةةط ملمٌثٔةةةت  زاض  اػةةةخوزيو  مٟو

ةةةةةطاٚ اةةةةةةةة    ” ألاضتٔةةةةةتألاهةةةةةْ  “اإلاؼةةةةةخذس  أو اإلاؼةةةةةخمٕ أو اإلاـةةةةةا س   وا جخمةةةةةٕ   لةةةةةصا ػةةةةةميذ  ةةةةةصأ ألًا

  -وةيث ي مطآاة آخثاضاث جٌثي٠ ا لاػثاب الخاليت :

ةةةةا   ٛةةةةبشا ٤ةةةةان اا م٦ةةةةان 1 ًٜ . انَّ اد ةةةةااْ مىخاةةةةاث جسيةةةةسة أو ج ةةةةاظ كةةةةىا ي جسيةةةةس  ٔخنةةةةا اػةةةةدثماًضا م٦ل

وعةةةةخا أو ج٠ليةةةةسأ مااًهةةةةا  م٥ةةةةً للـةةةةط٤اث اإلاىاٛؼةةةةةت اػةةةةخذساما وةئةةةةا اةةةةسون أيةةةةت أحٔةةةةاب أو م٠ااةةةةة  

س  فػدثماض في الثح  والخٌوةط ومً زم يخسوى مؼخوى الخاسيةس وفاخ٦ةاض   مازو  مما يئزو الى ٓ

هن فهخٜةةةاْ  لةةةصا ٛةةةبن ٟةةةاهون اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت يوةةةمً الؼةةةيٌطة ٓ ةةةى فد ةةةااْ احيةةة   ؼةةةمح للمذ ةةةٓا

 . 1ملبٔواتس ماليت حٌ٘ه الى٠ٜاث

 يا.. انَّ الٜطز ياب أن يحل  ٓ ى م٦اٛؤة  ج وزاجا و صا ا١ ًثيري ومخٔاٚض ٓل2

 . انَّ اإلال٥ّيت الخاكت وػيلت لسٓم الخلوكيت وفػخ٠ لّيت الٜطزّيت.3

 . جٌثي١ ٟواههن ا٠ٞو اإلال٥ّيت ال٥ٜطّةت  ٔم  ٓ ى حشجيٕ دل١ أ٦ٛاض جسيسة .4

ْو شل٧.5  . الثٔى يذص   مً فهخحةا٨ واػخ٘ ٨ أٓما٨ ال٘ها لصا ٠ٛةاهون اإلاةل٥ّيت ال٥ٜطّةت يمىٕ ٟو

وةدةةيح ٛةةطق ٓمةة    ل٥ّيةةت ال٥ٜطّةةةت واماي مةةا الةةى زٛةةٕ عجلةةت الخ٠ةةس  فٟخلةةازو . يةةئزو النمةةون ااإلا6

 وةطج٠ه االحياة الٜت ٓامت.   وكىآاث جسيسة

 . ل ؽ مً ا١ مً   يمل٧ ػٔط اإلاازة ال٥ٜطةت الحلو٨ ٓ ى  صأ اإلاازة مااًها.7

ا اإلااليت اإلاثصولت في ال8ٔ  م  ال٥ٜطو و٣صا للمئلٝ.. اّن ٟاهون اإلال٥يت ال٥ٜطةت يومً للىاؿط ا٠ٟو

 

 

                                                           
  . 45– 38.. ق   .ا٠ٞو اإلائلٝ . مطجٕ ػاا١ .2005جولسػخايً   او٨ مل  (1)
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ميت مً د ٨ ًطة٠خهن ألاولى وهي الدـطأاث أو  ان ا٠ٞو اإلائلٝ يخم اماي ما في الث قت الٟط

ميةت   وأةس ٟةاهون  ال٠وآس وألاا٦ا  التي جىم ٓليما ٟواههن امايت ا١ اإلائلٝ الخاكت االث قت الٟط

ميت  الثاضظة أاس الىماشئ    Digital Millennium Copyright Act (DMCA)ا١ اإلائلٝ لالٜيت الٟط

س كسض في الو ياث اإلاخحسة ألامطة٥يت ٓا       واسز  صا ال٠اهون ال٥ثها مً 1998لخل٧ ال٠واههن ٟو

ميةةت   والٌطة٠ةةت الثاهيةةت دةة ٨  ال٠يةةوز التةةي جوةةمً جح٠يةة١ مؼةةخوى أ٣نةةا مةةً الحمايةةت للملةةازض الٟط

ٞ اينممةةةا مةةةً ال٠ٔةةةوز واجٜاٟيةةةاث ال ةةةااديم والتةةةي جمثةةة  اجٜةةةاٞ اةةةهن ج خةةةهن لوكةةةٝ ٤ةةة  أوجةةةا فجٜةةةا

اي  أهماي اإلاؼخذسمهن  وؿطوي فػخذسا    والؼٔط  واإلاؼقوليت ال٠اهوهيت  والخٔ ةساث   ٛ ةو 

ئةةا مةةً ٟثةة  ج ةةاث مٔخمةةسة ومؼةةقولت   وةةةخم اموجةةب ال ةةاديم مةةىح  ٠ٓةةس ٟةةاهووه والعامةةه يةةخم جٟو

ىيةةةةةةةت لحمايةةةةةةةت اةةةةةةة١ اإلا ئلةةةةةةةٝ ا٠ةةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةةت اةةةةةةةسون ه٠ةةةةةةة  للمل٥يةةةةةةةت   وجحةةةةةةةسز ال٠ةةةةةةةواههن السوليةةةةةةةت والًو

اإلالةةىٜاث التةةي حـةةةمل ا الحمايةةت ومةةً اينمةةةا ال٥خةةب والةةسوضةاث  واللةةةوض  وةةةطام  ال٥مثيةةوجط   وجمىةةةٕ 

جلةةة٧ ال٠ةةةواههن أو آخةةةسال ٓ ةةةى الح٠ةةةٞو اإلااليةةةت أو ألازايةةةت للمئلةةةٝ أو مةةةً يىةةةوب ٓىةةةا اةةةؤو ؿةةة٦  مةةةً 

ٍ  دةةةط ألاؿةة٦ا٨ والتةةةي مةةً اينمةةةا آةةةازة اػخيؼةةاخ ملةةةىٜاجا ػةةةوال ٓ ةةى الوػةةةيٍ هٜؼةةةا أو ٓ ةةى وػةةةي

زون اشهةا   ومةً  ىةا ٛبهةا ييث ةي ٟثة  الثةسل فةي أو مـةطوْ ٟض ةي أن يةخم مطآةاة اة١ اإلائلةٝ لخح٠يةة١ 

 : 1ملما ي ي 

 .  همان اإلاـطوٓيت ال٠اهوهيت إلا٦وهاث اإلاـطوْ اال٦ام 

 .  همان امايت ا١ اإلائلٝ ٓىس اجاات اإلاـطوْ ل ػخذسا 

االيؼةةةثت للمـةةةطوٓيت ٠ٛثةةة  الثةةةسل فةةةي أو مـةةةطوْ لخحوةةةة  اإلاةةةواز الةةةى الـةةة٦  الٟط ةةةي ٛ اةةةس أن يطا ةةةي 

 ا  في الحا ث الخاليت :
ً
 مـطوٓا

ً
 شل٧ أن ألامط ل ؽ ا٠ا

 

                                                           
    (1) Oppenheim, C. and Turner, M. Copyright and Internet fanxzines. Aslib Proceedings, 51 (9), 1999.  
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 أن ي٦ون ال٠اتم اخحوة  اإلاواز الى الـ٦  الٟط ي  و كااب ا١ الخؤليٝ أو اإلاازة هٜؼا. .1

ػةةةةوال بؼةةةةجب   Public-domainٕ هةةةةمً اًةةةةاض اإلال٥يةةةةت الٔامةةةةت أن ج٦ةةةةون اإلاةةةةواز اإلاةةةةطاز جحوةل ةةةةا ج٠ةةةة .2

 ٣مةا الحةا٨ االيؼةثت إلألومةاث 
ً
 ٓاما

ً
ج٠ازم ا وجااوظ ا ٛ اة الحمايت   أو  نما أوـ ذ لخ٦ون مل٦ا

 .  USA Government Informationالح٦ومت ألامطة٥يت 

ا٠ةةةةةٞو الحلةةةةو٨ ٓ ةةةةى جةةةةطديم مةةةةةً كةةةةااب الحةةةة١   وةيث ةةةةي أن يحةةةةةسز ال ةةةةاديم اوهةةةةوح جةةةةا   .3

ميةةةت  ةةةاث الٟط هن . وةةةةصل٧ ٛةةةبن اإلاطالةةةت ألاػاػةةةيت ٟثةةة  جا هةةةز ا جمٓو ومؼةةةقولياث ٤ةةة  مةةةً الٌةةةٛط

ةٕ فةي هٌةاٞ اإلال٥يةت الٔامةت   أ  أهةا يخٌلةب  جخمث  في جحسيس االت اة١ اإلائلةٝ  ومةا اشا ٤ةان ٟةس ٟو

 
ً
الحلةةةو٨ ٓ ةةةى اشن مةةةً كةةةااب الحةةة١  و اةةةس مةةةً الحةةةطق ٓ ةةةى فل ةةةزا  اةةةالح٠ٞو ألازايةةةت أيوةةةا

ةس  جحطةةٝ ملةىٜت ومةا ػةوى شلة٧ للا اب الح١ وشل٧ مً د ٨ مطآاة ش٣ط اػةم اإلائلةٝ ٓو

مةةً ا٠ةةةٞو ٛخ٦ةةةون أزايةةت ييث ةةةي ٓةةةس  اٜٗال ةةةا   ومةةً هاايةةةت أدةةةطى ييث ةةي الحةةةطق ٓ ةةةى أن ج٦ةةةون 

 .
ً
 الناام  اإلاؼخذسمت في اوـال ٟآسة الثياهاث اطام  مطدلت ات  ي٦ون اػخذسام ا مـطوٓا

اإلائلةةةةةٝ ٓىةةةةةس اجااةةةةةت اإلاـةةةةةطوْ ل ػةةةةةخذسا  ٛبهةةةةةا لوةةةةةمان امايةةةةةت أمةةةةةا االيؼةةةةةثت لحمايةةةةةت اةةةةة١ 

اإلاـطوْ مً أو اه ما٤اث لح١ اإلائلٝ ٛييث ةي فةي الثةسل ادوةآا لل٠ةواههن اإلأمةو٨  مةا ٓ ةى اإلاؼةخوى 

   Copyright-Officeالًو ي  ٜٛه الو ياث اإلاخحسة يخم حعةجي  اإلالةىٝ فةي م٥خةب ا٠ةٞو اإلائلةٝ 

مةخم يى مة٧ اةة١ اإلائلةٝ فةي شلة٧ اإلالةةىٝ   وةةخم فةي زو٨ أدةةطى  وةم٥ةً اىةاًل ٓ ةى شلةة٧ م٠اهةاة أو

الٔم  اموجب هِا  ؤلايساْ ال٠اهووه الصو يح ي اإلائلٝ أو مً يىوب ٓىا مً أو اه ما٤اث ماليت أو 

س ٤اهذ السهماض٢ مً أوات  السو٨ التي ٓملذ  مصا الىِا  اوهٔ ا ٟاهون ؤلااةساْ  ا  ٟو أزايت لح٠ٟو

    وةخم هثٍ ٓمليت ؤلاجاات مً د ٨ اجٜاٟيةاث ٥1998 اوهيت في ز ؼمنا السهماض٤ه للوػات  ؤلال

 في جح٠ي١ امايت ا١ اإلائلٝ هس فه ما٤اث التي ٟس جحةسر ٓىةس 
ً
 ضت ؼيا

ً
ال ااديم  التي جئزو زوضا

ميةةةةةت  وةةةةةةص٣ط أن  ىةةةةةا٢ زةةةةة ر ٛقةةةةةاث مةةةةةً ال ةةةةةااديم التةةةةةي جحةةةةةسز  اػةةةةةخذسا  ملةةةةةازض اإلألومةةةةةاث الٟط

 ث وهي ٓ ى الىحو الخالي :اػخذسا  ٟوآس الثياها
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  اف  ك ى فسخ ص املظتخدم الواحدSingle User License Agreement : 

   ؼةةةةمح  ةةةةصا الىةةةةْو مةةةةً ال ةةةةااديم اةةةةطةٍ ٟآةةةةسة الثياهةةةةاث بـةةةةث٥ت لدؼةةةةخذس  مةةةةً ٟثةةةة  أمةةةةخاق  

ذ هٜؼا  ٛ و جطديم ل ػخذسا  ٓ ى ج اظ وااس    ٠ٍٛ.مخٔسزيً في الٟو

  اف  ك ى فسخ ص املظتخد ن  املت ددينMulti User License Agreement  : 

ةذ  ه ٌٔ وةةصل٧ ٛةبن  هٜؼةا الح١  ػةخذسا  ٟآةسة الثياهةاث مةً ٟثة  ٓةسز مةً ألامةخاق فةي الٟو

  صأ فجٜاٟيت حٔخمس ٓ ى ٓسز اإلاؼخذسمهن ب٘ى الىِط ًٓ م٦ان جواجس اإلاؼخذسمهن.

   اف  ك ى فسخ ص املوكعSite User License Agreement : 

 ج٘طاٛيت ٓ ى فػخذسا   ٛ   ؼمح ااػخذةسا  اإلاواز 
ً
يوٕ  صا الىْو مً ال ااديم ٟيةوزا

ٕ اإلاطدم اا ػخذسا    في اإلاٟو
 
آسة الثياهاث ا  ميت ٟو  ٛيا.الٟط

 :  1ملوةيث ي أن جخومً اجٜاٟياث ال ااديم بٔى ؿطوي فػخذسا  والتي مً اينما ما ي ي 

ٓس  مـطوٓيت ه٠ة  جةطديم فؿة اا٢ فةي ٟآةسة الثياهةاث الةى مةخم  دةط زون موا٠ٛةت دٌيةت  .1

 مً كااب الح١ أو اإلائلٝ .

مىٕ اليعف ال٦ام  ل٠وآس الثياهاث ا  في اسوز ما حؼمح اا ال٠واههن اإلأمةو٨  مةا ٓ ةى اإلاؼةخوى  .2

بٔمةةة  زةةة ر وعةةةف  الةةةصو  ؼةةةمح DMCAالةةةًو ي والتةةةي أوضزهةةةا مةةةً اينمةةةا ٓ ةةةى ػةةةجي  اإلاثةةةا٨ ٟةةةاهون 

طان الحّٜ.  ٗ 

جمىٕ بٔى فجٜاٟياث اليعةف أو الى٠ة  ااػةخذسا  النايةس ؤلال٥ اووةه  حخوةةاث ٟآةسة الثياهةاث  .3

 زون الحلو٨ ٓ ى جطديم داق اصل٧ مً كااب الح١ أو اإلائلٝ .

ةةةةةةطان جااضةةةةةةت مثةةةةةة  ايةةةةةةٕ اإلألومةةةةةةاث  .4 ٓةةةةةس  ال ةةةةةةاديم ااػةةةةةةخذسا  محخوةةةةةةاث ٟآةةةةةةسة الثياهةةةةةةاث ٗ 

 منما أو آازة اهخاج ا بـ٦   دط .اإلاؼ اجٔت 

س ي جؤ بٔى مىخجي ٟوآس الثياهاث الى ًطة٠ت ٣خاات اإلألومةاث اٌطة٠ةت مـةٜطة احية     ٟو

ةس اةصض ٟةاهون   ألامةخاق اإلاةطدم ل ةم والحاكةلهن ٓ ةى مٜخةاح ٛة٧ الـةٜطة  ٟو
 
 ؼخٌيٕ ٟطالتما ا 

                                                           
(1)  Copyright Licensing Agency. CLA and the digitization of text. London: Copyright Licensing Agency, 1998 



 حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية 

50 

DMCA  يت الدـٜها ؤلال٥ اوهيت   ٣ما مً جلييٕ أو اػخذسا  أو اطام  أو أج عة حؼمح اذساْ ج٠ى

ي جةةةةةةةؤ  دةةةةةةةطون الةةةةةةةى اػةةةةةةةخذسا  ٤لمةةةةةةةاث اإلاةةةةةةةطوض لخ٠ييةةةةةةةس فػةةةةةةةخذسا    وةةةةةةةةخم ٓةةةةةةةازة ج٠ييةةةةةةةس فػةةةةةةةخذسا  

ألاولى داكت اخ٠ييس اإلاواز اإلاخاات هٜؼ ا اخحسيس ٤لماث اإلاطوض ل٠وآس الثياهاث هٜؼ ا   :اٌطة٠خهن

ةةةةةةةت مةةةةةةةً  والثاهيةةةةةةةت اخ٠ييةةةةةةةس ألامةةةةةةةخاق اإلاؼةةةةةةةخذسمهن اخحسيةةةةةةةس ٤لمةةةةةةةت اإلاةةةةةةةطوض ل٦ةةةةةةة  مةةةةةةةخم أو مامٓو

 ابجااخةة ا زضجةت جح٥ةم أ٣نةا فةي الوكةو٨ الةى ٟوآةس 
ً
ألامخاق   وحٔس الٌطة٠ت ألادهاة ألا٣ثةةط اا٦امةا

م مً أن الثٔى ٤ان  ٔخ٠س أها لم  ٔس اا م٦ان امايت ا١ اإلائلةٝ فةي الٔلةط  الثياهاث   ٓو ى الٗط

  ٓ ى أها امثاات ٤اضزت ٓ ى 1994مط ٓا  الصو كوض ألا  William S. Strongالٟط ي   ومً اهن  ئ ل 

أصحاب الح٠ٞو   ول٥ً اِ وض ال٠واههن الجسيسة لحمايت ا١ اإلائلةٝ أكةثح اإلا٥خجيةون ٓ ةى ٟىآةت 

ميةةت واػةةخمطاض فػةةخذسا  اإلا٥ثةةٝ  بٔةةس  دٌةةوضة شلةة٧ فةةي ُةة  محسوزيةةت اػةةخذسا  اإلاـةةطوٓاث الٟط

وجةةةةا الةةةةثٔى اهخ٠ةةةةازاث اةةةةازة ل٠ةةةةاهون لاؿةةةة٦ا٨ الخ٠ليسيةةةةت إلالةةةةازض اإلألومةةةةاث   ومةةةةً هاايةةةةت أدةةةةطى 

DMCA   ومةةً اةةهن  ةةئ ل مةةسيطة م٥خةةب جمٔيةةت اإلا٥خثةةاث ألامطة٥يةةت لةةهن اطازلةةيLynne Bradley   التةةي

ميت  اصضث مما ػخئزو اليا أا٦ا  شل٧ ال٠اهون مً جذطةب إلاثازة فػخذسا  اإلاـطوْ للمواز الٟط

اؤهوآ ةةةةا    ايةةةة  ضأث أن ال٠ةةةةاهون يٜخ٠ةةةةس الةةةةى الخةةةةواظن اإلاٌلةةةةوب اةةةةهن الحمايةةةةت وؤلاجااةةةةت  ٛ ةةةةو يح٠ةةةة١  

 امايت ا١ اإلائلٝ بـ٦  ٣ثها في م٠اا  تمسيسأ  جاات اإلألوماث للمؼخٜيسيً .

ٟةةةةا  امطاجٔةةةةةت ال٠ؼةةةةم مل DMCAوةةةةةص٣ط أن    مةةةةةً 108ٟةةةةس اةةةةةسز ألاا٦ةةةةا  اإلاخٔل٠ةةةةةت اةةةةالحّٜ و

  ؼةمح بٔمةة  وعةخت وااةةسة 
ً
ةس ٤ةةان الىِةا  ألامطة٦ةه ٟةةسيما ال٠ةاهون ألامطة٦ةه لحمايةةت اة١ اإلائلةةٝ   ٟو

اهاٛيت مً الٔم  ل٘طن الحّٜ احي  يخاح اػخذسام ا ٣ثسي  ٓةً اليعةخت ألاكةليت فةي الحةا ث 

ا أوضاٞ اإلاٌثةةْو  ـةةت  أو فةةي الحةةا ث التةةي يخلةةٝ ٛيمةةا الدعةةجي  اللةةوحه ٓ ةةى ػةةجي  التةةي جلةةثح ٛيمةة

ميةةت حؼةةخذس  وااةةسة منمةةا  ميةةت جٌلثةةذ اػةةخذسا  زةة ر وعةةف مةةً اإلاةةواز الٟط  أن الث قةةت الٟط
 
اإلاثةةا٨  ا 

و ةةةةو  Use  والثالثةةةةت جخةةةةاح ل ػةةةةخذسا   Master  والثاهيةةةةت ٣يعةةةةخت ضت ؼةةةةيت  Preservationل حٜةةةةّ 

ليةةةخ ل  مةةةٕ مخٌلثةةةاث  DMCAصو جةةةم آخمةةةازأ ٓىةةةس حٔةةةسي   ةةةصا الجاهةةةب فةةةي هلةةةوق ٟةةةاهون ألامةةةط الةةة

ميةةةت .  ولةةةم ي٠خلةةةط ألامةةةط ٓ ةةةى ال٠ةةةاهون ألامطة٦ةةةه اةةة  جاةةةاوظأ الةةةى مـةةةطوْ الناإلاةةةان ألاوضوتةةةه  الث قةةةت الٟط

    والةةةةةصو يمىةةةةةٕ اإلا٥خثةةةةةاث ومطا٣ةةةةةع اإلألومةةةةةاث 1997لح٠ةةةةةٞو الخةةةةةؤليٝ الٟط ةةةةةي اللةةةةةازض فةةةةةي ز ؼةةةةةمنا 
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ميت ا حميت اموجب ال٠اهون زون ٠ٓةس اجٜاٟيةاث وال يقا ث مً مماضػت بٔى ألاموض ٓ ى اإلاواز الٟط

 مٕ أصحاب الح١  ومً اهن جل٧ ألاموض التي يمىٔ ا ال٠اهون ما ي ي :

ميت ٓ ى ؿاؿاتما. -  ٓطن اإلاواز الٟط

ةةطان ٓل - ميةةت اتةة  لةةو ٤ةةان شلةة٧ ٗ  ميةةت اًةةْ  اإلاؼةةخٜيسيً أو اػةةخمآ م أو احةةملمم فةةي اإلاةةواز الٟط

 احثيت.

طان ٓلميت احثيت. - ميت ات  لو ٤ان شل٧ ٗ   الو٨ اإلاؼخٜيسيً ٓ ى وعف مً اإلاواز الٟط

طان الحّٜ ألاضؿيٜه أو لعةازة ٓسز اليعف. - ميت ألاكليت ٗ   وعف اإلاواز الٟط

ميةت ااػةخذسا  اطوجو٤ةو٨  - أو ٓةً ًطةة١ النايةس ؤلال٥ اووةه الةى اإلا٥خثةاث  أو   FTPه٠  اإلاواز الٟط

 للثااثهن   أو العم ل في مئػؼاث أدطى . للٌلثت  أو

ميةةةت وةةةةهن   لل٠ةةةاهون أن يةةةخم ٠ٓةةةس اجٜاٟيةةةت اةةةهن الج ةةةاث اإلاؼةةةخذسمت للمةةةواز الٟط
ً
٠ةةةا واـةةة اي ٛو

أصةةةةةحاب الحةةةةة١ وةةةةةةخم اموجةةةةةب  ةةةةةصأ فجٜاٟيةةةةةت جحسيةةةةةس الـةةةةةطوي التةةةةةي ييث ةةةةةي فل ةةةةةزا   مةةةةةا  وجحسيةةةةةس 

ةس ضأى  اإلا٥خجيةون أن  ةصا ال٠ةاه  ٓ ةى اجااةت فػةخذسا  فػخذساماث اإلاـطوٓت   ٟو
ً
ون  ـة٦  دٌةطا

الثةةةةذ جمٔيةةةةاث اإلا٥خثةةةةاث ألاوضوةيةةةةت واجحازاتمةةةةا حٔةةةةسي   ةةةةصا اإلاـةةةةطوْ بـةةةة٦   ٌٔةةةةه  فةةةةي اإلا٥خثةةةةاث ًو

طان ٗها جااضةت . ميت ٗ   بٔى الحطةت في اػخذسا   اإلاواز الٟط

م مةةةً وـةةةؤة جىِةةةيم اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت فةةةي ال٠ٔةةةس الثةةةامً مةةةً ال٠ةةةطن الخاػةةةٕ ٓـةةةط  ا  أن  اةةةالٗط

 ام٦اجةةب اإلال٥يةةت 
ً
ةةاض اإلاىٜةةص ل٠وآةةس اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت ا٠ةةه اتةة  ػةةخ ىياث ال٠ةةطن اإلاىلةةط  محلةةوضا ؤلًا

فةةةي اػةةةخو٣ ولم اإلاىِمةةةت الٔاإلايةةةت  1967ال٥ٜطةةةةت مثةةة  م٦اجةةةب اةةةطالاث فد ةةةااْ الةةةى أن وـةةةؤث فةةةي ٓةةةا  

وأكةةةةثحذ  ةةةةصأ اإلاىِمةةةةت ااةةةةسى و٤ةةةةا ث  يقةةةةت ألامةةةةم اإلاخحةةةةسة اإلاخذللةةةةت  WIPOللمل٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت 

  في 
ً
وأكثحذ الج ت السوليت التةي جةسيط ػةاتط اجٜاٟيةاث اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت اإلاـةاض  17/12/1974ضػميا

اليما والتي يواٚ اليما اجٜاٟيت اوـال  صأ اإلاىِمت شاتما وال٠واههن ؤلاضؿازيت الىموشجيةت التةي جلةسض 

اال ٛيمةا إلاؼةآسة الةسو٨ الىاميةت فةي اجذةاش الخةسااها الدـةطأيت لحمايةت اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت  ًٓ ٛٞط الخن

  لم ي٥ً زمت أو اًاض زولي يىاٛؽ أو  ـاض٢ 1995وات  ٓا    ٠٣1976اهون جووؽ الىموش ي لٔا  
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ةةس ؿةة س ٓةةا    1994أو يىةةاْظ  ةةصأ اإلاىِمةةت ا٠ ةةا وم٦اه مةةا اإلأطوٛةةت فةةي ازاضة هِةةا  اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت  ٟو

    وػةةطةان فجٜاٟيةةاث السوليةةت اإلاىِمةةت WTOاةةسل ػةةطةان اجٜاٟيةةت اوـةةال مىِمةةت الخاةةاضة الٔاإلايةةت مل

للخاةةةةاضة السوليةةةةت التةةةةي مةةةةً هةةةةمنما اجٜاٟيةةةةت الجواهةةةةب اإلاخلةةةةلت االخاةةةةاضة مةةةةً اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت ملجةةةةطتؽ 

TRIPSب ااال مةةا الةةى    والتةةي جوةةمىذ ٟوآةةس جخلةة  ا٦اٛةةت ٛةةطوْ وأٟؼةةا  اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت   الةةى جاهةة

ٟوآةةةس أضتٔةةةةت مةةةةً أ ةةةم مةةةةا جوةةةةمىخا اجٜاٟيةةةت اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت فةةةي اهةةةةان وةةةةةاضاؽ اإلاـةةةاض اليممةةةةا أٓةةةة أ   

 اهاٛت الى اجٜاٟيتي ضوما اإلاخٔل٠ت االح٠ٞو ا جاوضة واجٜاٟيت واؿىًٌ الخاكت االسواتط اإلاخ٦املت .

س هلذ الجملت ألاولى مً اإلاازة مل   ٓ ةى أن اإلأا ةسة WCTٟيت الوةثو مل  لح٠ٞو اإلائلٝ في اجٜا1/1ٟو

 للمٔ   اإلا٠لوز في اإلاازة مل
ً
٠ا  اةؤن اإلاةازة مل20هي اجٜاٞ داق ٛو

ً
  الؼةاا٠ت 20  مً اجٜاٟيت اهان ٓلمةا

  الص٣ط ٟس هلذ ٓ ى أها مل جحخّٜ ا٦وماث زو٨ فجحاز االح١ في ٠ٓس اجٜاٟاث داكت ٛيمةا اينمةا

 جٜةةٞو جلةة٧
ً
ةةا     مةةا زامةةذ  ةةصأ فجٜاٟةةاث جمةةىح ا٠ٟو

ً
التةةي جمىح ةةا  ةةصأ فجٜاٟيةةت أو جوةةمً هلوكةةا

ةةةةس هلةةةةذ اإلاةةةةازة مل   ٓ ةةةةى هةةةةطوضة فل ةةةةزا  WCT  مةةةةً مٔا ةةةةسة مل1/4جخٔةةةةاضن مةةةةٕ  ةةةةصأ فجٜاٟيةةةةت     ٟو

 الةةةى أن اجٜاٟيةةةت 21-1اةةةاإلاواز مةةةً مل
ً
ةةةس أؿةةةاضث فجٜاٟيةةةت أيوةةةا   مةةةً اجٜاٟيةةةت اهةةةان وم حةةة١ فجٜاٟيةةةت ٟو

  ٣مةا هلةذ فجٜاٟيةت ٓ ةى أهةا يم٥ةً  1971اٟيةت اهةان لؼةىت اهان اإلا٠لوز  مةا هةي وزي٠ةت اةاضاؽ  جٜ

 فةةةةي اجٜاٟيةةةةت مل 
ً
وةةةةال فةةةةي  WCT و زولةةةةت ٓوةةةةو فةةةةي اجٜاٟيةةةةت اهةةةةان أن ج٦ةةةةون ٓوةةةةوا   و٣ةةةةصل٧ الةةةةسو٨ ألٓا

 . 1ملالوايثو أن يىوموا الى فجٜاٟيت 

س هلذ اإلاازة مل  اجثةت   مً اإلأا سة ٓ ى أها ل ؽ في اإلأا سة ما يحس مةً فل زامةاث اإلا1/2ٟو

ةطاٚ اإلاخٔاٟةسة بٔوة م جاةاأ الةثٔى آلادةط اىةاًل ٓ ةى اجٜاٟيةت اهةان لحمايةت اإلالةىٜاث   ٓ ى ألًا
ً
االيا

ألازايت والٜىيت ٣ما أها   ٓ ٟت ل صأ اإلأا سة اؤو اجٜاٟياث أدطى ػوى مٔا ةسة اهةان   ٣مةا اييةذ 

ؽ لا٦ٛةاض و ةو مةا ش ثةذ اإلأا سة أن الحمايت اإلامىوات لح١ اإلائلٝ هي امايت لٌطة٠ةت الخٔثهةا ولة 

 اليا اجٜاٟيت اهان .

                                                           
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ الوةثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو :  جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاضةر العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاضة ٤اٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الثىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوز وفجٜاٟيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث  (1)  1/12/2012السوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مخااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ٓنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مٟو

.ip_bah_http://www.google.ae/url?q=http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_bah_05/wipo_   

http://www.google.ae/url?q=http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_bah_05/wipo_ip_bah_
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ت مً اإلاواهيٕ ال امت الحسيثت واإلاخٌوضة مً أ م ا : س ٓالجذ فجٜاٟيت مامٓو  ٟو

اةةطام  الحاػةةب : هلةةذ فجٜاٟيةةت ٓ ةةى امايةةت النةةاام  اآخثاض ةةا ملةةىٜاث أزايةةت اةةاإلأ   الةةصو  .أ

 ها ًٓ الناام  أو ؿ٦ل ا .  مً اجٜاٟيت "اهان"ب٘ى الىِط ًٓ ًطة٠ت الخٔث2هلذ ٓليا مل /

ٟوآس الثياهاث : هلذ فجٜاٟيت ٓ ى أن ٟوآس الثياهاث واإلاواز ألادةطى جخمخةٕ االحمايةت م مةا  .ب

 ٤ان ؿ٦ل ا بـطي أن يىٌث١ ٓليما ؿطي فاخ٦اض مً اي  ادخياض محخوةاتما أو جطجياما .

 ا٠ةٞو اإلاةةئلٜهن فػةةخ ثاضةت
ً
ةس ٟةةطضث فجٜاٟيةةت أيوةةا اى٠ةة  ملةىٜاتمم ألازايةةت والٜىيةةت الةةى  ٟو

ْ  ٓ ةى ملةىٜاتمم مةً م٦ةان   وفةي   و٣صل٧ اجاات ا جا٨ ل جم وض اةاً 
ً
 أو   ػل٥يا

ً
الجم وض ػل٥يا

مةةا٨ ٓنةةا ؿةةث٥ت ؤلاه اهةةذ وتـةةطي ٓةةس  ؤلادةة ٨ اؤا٦ةةا   ةةذ يذخةةاضأ الٜةةطز فةةي اؿةةاضة الةةى جلةةٜح ألٓا ٟو

إلالةةىٜاث اإلاؼةطايت واإلاةةواز اإلاوػةي٠يت واإلالةةىٜاث اجٜاٟيةت " اهةان " الخاكةةت احمايةت أٓمةةا٨ مةئلٜه ا

ةةس أٜٓةةذ فجٜاٟيةةت الةةسو٨ اإلاخٔاٟةةسة مةةً  الٜىيةةت الخاكةةت ابشآةةت ملةةىٜاتمم وه٠ل ةةا الةةى الجم ةةوض   ٟو

طافي والتةي 7/4جٌثي١ أا٦ا  اإلاازة مل   مً اجٜاٟيت اهان اذلوق امايت ملىٜاث الخلوةط الٜوجٗو

ـةةةةةطةً ػةةةةةىت جثةةةةةسأ مةةةةةً جةةةةةاضةر آةةةةةساز اإلالةةةةةىٝ    اةةةةةسزث مةةةةةسة الحمايةةةةةت امةةةةةسة   ج٠ةةةةة  ٓةةةةةً دمؼةةةةةت ٓو

وؤةةةةةطن ٓ ةةةةةى ػةةةةةجي  اإلاثةةةةةا٨ ألاا٦ةةةةةا  ال٠وةةةةةاتيت ل٠وةةةةة خهن أزاضجةةةةةا الةةةةةطأو الٔةةةةةا  فةةةةةي الو يةةةةةاث اإلاخحةةةةةسة 

 ألامطة٥يت و ما :

اي  ٟامةذ ؿةط٣ت Tandy v. personnel Micro Corpٟويت جاهسو وؿط٣ت اإلاي٥طو الشخليت   1

ام٠اهاة ؿط٣ت اإلاي٥ةطو لخٔةس ما ٓ ةى اة١ اإلائلةٝ   وشلة٧ ليعةخ ا لناهةام  ال٥ اووةه ػة ي  جاهسو

ةةةةم  (Routine)ضوجةةةةهن  لةةةةصا ٠ٛةةةةس وهةةةةٔذ ا ح٥مةةةةت  (TRS-60) هةةةةا دةةةةاق بـةةةةط٣ت جاهةةةةسو جحةةةةذ ٟض

 داهٔت ل٠واههن ا١ الخؤليٝ.ROM في شا٣طة اإلاثجختػاا٠ت في  صا ا جا٨ وهي آخثاض الناام  

وجوةةمىذ ال٠وةةيت  Franklinهةةس ؿةةط٣ت ااػةةثاث ٛةةطاه٦لهن  Appleأاةة  ٟوةةيت ؿةةط٣ت ااػةةثاث   2

 ACEROO زٓةةةةوى م٠سمةةةةت مةةةةً ؿةةةةط٣ت أاةةةة  إلاىةةةةٕ ؿةةةةط٣ت ٛةةةةطاه٦لهن مةةةةً اػةةةةخذسا  اطهةةةةام  أػةةةةهاو

الخةاق بـةةط٣ت أاةة  الةصو يحةةوو الىِةةا  الدـةة٘ي ي  ج ةعة  اةة  ولةةم جى٥ةط ؿةةط٣ت ٛةةطاه٦لهن ٟيام ةةا 

   ول٥نمةةا ااخاةةذ ٓ ةةى 
ً
ؿةةط٣ت  اةة  فةةي أن اةةطام  الىِةةا  الدـةة٘ي ي التةةي ايعةةف أضتٔةةت ٓـةةط اطهاماةةا
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ٟةةةةس  ٟامةةةةذ ايعةةةةخ ا مٔخنةةةةاة أنمةةةةا   جذوةةةةٕ لحةةةة١ اإلائلةةةةٝ   ايةةةة  أن ؿةةةةط٣ت ٛةةةةطاه٦لهن فةةةةي ازٓائمةةةةا 

 أاطظث ٟوايا ٟاهوهيت م مت :

 داهٔت لح١ اإلائلٝ.  ROMٓس  آخثاض الناهام  ٓ ى  يقت  -

 .ٓس  آخثاض اطام  حـ٘ي  الىِا  همً الناام  الخاهٔت لح١ ا -
ً
 إلائلٝ أيوا

ةةةةةت فةةةةةي  وةالخةةةةةالي هاةةةةةس أن ألاا٦ةةةةةا  اللةةةةةازضة  هةةةةةصا٢ آخنةةةةةاث أن اةةةةةطام  الحاػةةةةةب آلالةةةةةي ا حُٜو

جةةةخم اماي مةةةا مةةةً اليعةةةف ٗهةةةا اإلالةةةطح اةةةا   أمةةةا االيؼةةةثت لنةةةاام  الدـةةة٘ي  ٠ٛةةةس ٟامةةةذ   ROMشا٣ةةةطة

 Applicationsا ح٥مةةةةةةةت ااهخ٠ةةةةةةةاز ؿةةةةةةةط٣ت ٛةةةةةةةطاه٦لهن فةةةةةةةي محاول مةةةةةةةا الخميهةةةةةةةز اةةةةةةةهن اةةةةةةةطام  الخٌثيةةةةةةة١ 

programs  ـةةة٘ي  اإلاؼةةةخذسمت   نممةةةا   Operating Systems programsوةةةةطام  هِةةةم الد
ً
هِةةةطا

م مةةً أن الةةسو٨ ألاوضوةيةةت واػةة االيا  ج٠ةةسمان حٔليمةةاث محميةةت اواػةةٌت ٟةةاهون اةة١ اإلائلةةٝ   وةةةالٗط

 مٕ مٌلٕ الؼثٔييياث   ا  أن اإلاوجت الدـطأيت اإلاخللت  مص
ً
أ ٣صل٧ ٟس جىامذ ل صا اإلاوهْو مث٥طا

انايٌاهيةةا   1984ال٠وآةةس اةةسأث ا٠ي٠ةةت ٓو ةةى هٌةةاٞ واػةةٕ فةةي مىخلةةٝ الثماهيييةةاث ااخةةساًل مةةً ٓةةا  

م مً أن حـطأاث امايت الناام  جطا٠ٛذ مٕ حـةطأاث الخلوكةيت وجةطاتم ال٥مثيةوجط   ٓو ى الٗط

 وأوضةةل مةةً ايةة  الةةطإى للمحخةةوى وإلاؼةةخ٠ث   ةةصأ الدـةةطأاث  ول ةةصا ٛبن
ً
مةةا ل٥نمةا ٤اهةةذ أػةةْط جىاميةةا

 :  1مل  واشا أضزها أن ؤٚط ػط شل٧ ٛبها يطجٕ الى ٓاملهن أػاػيهن  ما  أوػٕ مسى مً اي  ٓسز ا

: وجةةةةةةوز اإلاىِمةةةةةةت الٔاإلايةةةةةةت للمل٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت ملالوةثةةةةةةو   التةةةةةةي ػةةةةةةا مذ ٓنةةةةةةا ملخ٠ياتمةةةةةةا وأزل مةةةةةةا    ل  

واهينما الىموشجيت في اؼم الجس٨ بـؤن موهْو امايت الناماياث  وةطالاث فد ااْ   ؤلاضؿازيت ٟو

 أو الحمايت ٓنا هِا  اإلال٥يت ألازايت ال٥ٜطةت ول ؽ اإلال٥يت اللىآيت.

: جوجةةةةا ػياػةةةةاث ألاػةةةةواٞ الطأػةةةةماليت الةةةةى اػةةةة ااجياياث فػةةةةدثماض اماةةةةا٨ اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت ال ةةةة   

سة وملةةةةىٜاتما ٣م٠سمةةةةت لثىةةةةال فٟخلةةةةاز الٟط ةةةةي الةةةةصو اةةةةسأث أو٨ م محةةةةا فةةةةي اجاةةةةاأ الو يةةةةاث اإلاخحةةةة

ـةةةةةةط٤اث مخٔةةةةةةةسزة الجيؼةةةةةةياث لوهةةةةةةةٕ اإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةت هةةةةةةمً أجىةةةةةةةسة  ٓةةةةةةت اخةةةةةةةؤزها ال ألامطة٥يةةةةةةت مسٛو

                                                           
ميةت . جامٔةت الةسو٨ الٔطةيةت   هةازو 2006ٓطب   يةووؽ مل  (1)   . الخةسااها الدـةطأيت الٔطةيةت لحمايةت اإلألومةاث واإلالةىٜاث الٟط

 .  2006ؤلاايال الٔطته   
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اجٜاٟيةةةاث جحطةةةةةط الخاةةةةاضة والخةةةةسماث ومؼةةةةاومت الو يةةةةاث اإلاخحةةةسة الٔةةةةالم ٤لةةةةا ٓ ةةةةى ٟثةةةةو٨ اجٜاٟيةةةةاث 

 جحطةط الخااضة في الثواثٕ م٠اا  اهااظ ج٠س  في ا٠ ي جحطةط الخسماث واإلال٥يت ال٥ٜطةت .

  هي فل زاماث اإلاخٔل٠ت االخسااها الخ٥ىولوجيت  WCTمً أ م الى٠اي التي ٓالج ما اجٜاٟيت مل 

ىيةةةت  ةةةطاٚ اإلاخٔاٟةةةسة أن جخوةةةمً ٟواهينمةةةا الًو لةةصا ٠ٛةةةس هلةةةذ أا٦ةةةا  فجٜاٟيةةةت أهةةةا يخوجةةةب ٓ ةةةى ألًا

ٛٔالةةةةت هةةةةس الخحايةةةة  ٓ ةةةةى الخةةةةسااها الخ٥ىولوجيةةةةت الٜٔالةةةةت التةةةةي  ؼةةةةخٔمل ا  امايةةةةت مىاػةةةةثت وجةةةةعالاث

اإلائلٜةةةون ٓىةةةس مماضػةةة مم لح٠ةةةٟو م وشلةةة٧ اىةةةاًل ٓ ةةةى  ةةةصأ اإلأا ةةةسة أو اجٜاٟيةةةت "اهةةةان"   احيةةة  جمىةةةٕ 

الخةةسااها الخ٥ىولوجيةةت ٗهةةا اإلالةةطح ل ةةم مةةً مثاؿةةطة أٓمةةا٨ لةةم يلةةطح  مةةا اإلائلٜةةون أو لةةم  ؼةةمح  مةةا 

  فةةةةةةي أا٦ةةةةةةا  اإلأا ةةةةةةسة أن 12/2 ٨ اإلاةةةةةةئلٜهن إلالةةةةةةىٜاتمم   ول٠ةةةةةةس أجااةةةةةةذ اإلاةةةةةةازة مل ال٠ةةةةةةاهون فةةةةةةي اػةةةةةةخ٘

" ٓ ةةةةى أنمةةةةا اإلألومةةةةاث التةةةةي حؼةةةةمح اخٔطةةةةةٝ :  اإلا٠لةةةةوز بٔثةةةةاضة "اإلألومةةةةاث الوةةةةطوضةت  زاضة الح٠ةةةةٞو

اإلألومةةةةةةاث اإلاخٔل٠ةةةةةت بـةةةةةطوي فهخٜةةةةةةاْ  -مالةةةةةة٧ أو اةةةةة١ فةةةةةي اإلالةةةةةىٝ   -مئلةةةةةٝ اإلالةةةةةىٝ  -اإلالةةةةةىٝ 

ا  -ااإلالىٝ   وؿٜطاث ال امهز . أٟض

يما يخٔلة١ اةالخٌثي١ العم ةي  ا٦ةا  اإلأا ةسة ٠ٛةس أؿةاضث الةى هةطوضة جٌثية١ أا٥ةةا  اإلاةةازة  ٛو

  مةةةً أا٦ةةةا  اجٜاٟيةةةت "اهةةةان" واإلاخٔل٠ةةةت احمايةةةت اإلالةةةىٜاث اإلاوجةةةوزة ٓىةةةس زدةةةو٨ فجٜاٟيةةةت اهةةةز 18مل

 للمازة   الخىٜيص
ً
٠ا  أا٦ام ا بـ٦  مدـااا في  صأ الحالت ٛو

ً
٠ٛس هلذ فجٜاٟيت والتي جىٌث١ أيوا

  ٓ ى أها مً الجاتع امايةت اإلالةىٜاث اإلاوجةوزة ٓىةس زدةو٨ فجٜاٟيةت اهةز الخىٜيةص WCT  مً مل13مل

ةةةةطاٚ   ٠ٛةةةةس جٌلثةةةةذ اإلأا ةةةةسة مةةةةً ألًا
ً
  بـةةةةطي ٓةةةةس  اه٠وةةةةال مةةةةسة الحمايةةةةت فةةةةي زولةةةةت اإلايـةةةةؤ   وأدهةةةةاا

  هِم مةةةةا ال٠اهوهيةةةةت   
ً
٠ةةةةا اإلاخٔاٟةةةةسة اجذةةةةاش الخةةةةسااها ال ظمةةةةت لوةةةةمان جٌثيةةةة١ أا٦ةةةةا   ةةةةصأ اإلأا ةةةةسة ٛو

ةةةةطاٚ اإلاخٔاٟةةةةسة اخوةةةةمهن ٟواهينمةةةةا اجةةةةطالاث اهٜةةةةاش هةةةةمً جٌثيةةةة١ أا٦ةةةةا   ةةةةصأ  وشلةةةة٧ اةةةةؤن ج٥ٜةةةة  ألًا

يٕ جعالاث ٓاجلت إلاىٕ الخٔسياث   ول٥ً ا٠ي٠ت ٛةبن أصةحاب اة١ الخةؤلي ٝ فجٜاٟيت مً د ٨ جٟو

وايا جمت بؼجب اليـط في يواج ون في ميت اإلادـاا٥ت كٔوةاث ٟو ميةت    الث قت الٟط  صأ الث قةت الٟط

الةةةى ػةةةة ولت اػخيؼةةةاخ اإلاةةةةواز  أو اجااةةةت ملةةةىٜاتمم د ل ةةةةا   والتةةةي يطجةةةٕ الؼةةةةجب فةةةي وجةةةوز ٗالثي مةةةةا
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لةت الخ٦ةةاليٝ اإلااليةت التةةي حؼةخلع  اإلايـةوضة  ٓ ةى ؤلاه اهةةذ ٟو
ً
حٔطةةٝ اإلائلةةٝ شلة٧   وةم٥ةةً  ال٥ اوهيةةا

اإلالىٝ زون  اؤها الشخم الصو أاسْ في اهخائ اإلألوماث أو اإلالىٝ وةخمخٕ االح٠ٞو اإلا اجثت ٓ ى

 أو ًثئيةةا أو 
ً
 مٔىوةةةا

ً
ةةس ي٦ةةون مخلةةا بـةةطي أ  ي٦ةةون  مؼةةخٔاض ااػةةمأن  ـةةاض٣ا مةةخم  دةةط   ٟو

  ىا٢ أو ؿ٧ في مخليت اإلائلٝ.

ه يلةةةةةٝ الح٠ةةةةةٞو اإلامىواةةةةةت ٟةةةةةاهوو أمةةةةةا ٓةةةةةً مٜ ةةةةةو  ملةةةةةٌ ل اةةةةة١ اإلائلةةةةةٝ ٛ ةةةةةو ملةةةةةٌ ل

 للمثسٓهن في ملىٜاتمم ألازايت والٜىيت   واـم  :

وآةس الثياهةاث   وألاٛة     وال٠ٌةٕ اإلاوػةي٠يت اإلالةىٜاث   وجلةاميم  ألازايةت   وةةطام  الحاػةب   ٟو

لةةاث   واإلالةةىٜاث الٜىيةةت مثةة  اللواةةاث العةديةةت والطػةةو     واإلاىحوجةةاث  واللةةوض الـمؼةةيت  الٟط

 . 1ملىسػت اإلأماضةت والخطاتٍ الج٘طاٛيت والطػو  الخ٠ىيت وملىٜاث ال 

الح٠ةةٞو اإلاازيةةت للمئلةةٝ االحمايةةت ًيلةةت مةةسة ايةةاة اإلائلةةٝ يوةةاٚ اليمةةا مةةسة دمؼةةهن  وجخمخةةٕ

ةاة اإلائلةٝ أو  دةط مئلةةٝ فةي االةت ػةىت  مةةً نمايةت الؼةىت التةي الةلذ ٛيمةا ٛو
ً
مةةا٨  حؼةطو آخثةاضا ألٓا

ها ةا  ٛكي حٔم  ٓ ى امايةت ال٥خةب امايت ا١ اإلائلٝ اإلاـ ا٣ت أما االيؼثت الي ٟواههن وال٥خ ثةاث ٗو

واإلالةةىٜاث اإلاؼةةطايت  واإلاؼةةطاياث  مةً اإلاةةواز اإلا٥خوةةةت  واإلالةةىٜاث ألادةةطى ٤الخٌةب  واإلاةةوآّ  

اإلاوػي٠يت   واإلالىٜاث الؼ ىماتيت وؤلاشآيت  ال٘ىاتيت واإلاوػي٠يت  والخمثي  ؤلايماثه   واإلالىٜاث

والخلةةوةط  والىحةةذ  والحٜةةط  والٔمةةاضة والٜىةةون الخٌثي٠يةةت  وأٓمةةا٨ الطػةةم الؼةةمٔيت الثلةةطةت  

يةةةةةةةةت  واللةةةةةةةةوض  يةةةةةةةةت    والعدٛط الخوهةةةةةةةةيحيت  والخةةةةةةةةطاتٍ   والخلةةةةةةةةميماث والٜىةةةةةةةةون الخٌثي٠يةةةةةةةةت العدٛط

لةةةاضن  وةةةةطام  الحاػةةةب   وامخةةةسث اؼةةةب اجٜاٟيةةةت جةةةطتؽ الةةةى النامايةةةاث   والخةةةطاتٍ الؼةةةٌحيت

 لحة١ اإلائلةٝ ًيلةت اياجةا وإلاةسة    اهةاٛت الةى ٟوآةس الثياهةاث اإلالةسض أو آلالةت ػةوال ٤اهةذ ال٘ةت
ً
٠ةا ٛو

 ٞ اجا   وحـم  الحمايت   الح٠و  بٔس ٛو
ً
اإلأىوةت للمئلةٝ   والح٠ةٞو اإلااليةت  ػةخ٘ ٨  دمؼهن ٓاما

يمىةةٕ مةةً د ل ةةا أو اػةةخٔما٨ يوةةط املةة حخا  وحٌٔةةه  اإلالةةىٝ  وهةةي امايةةت اػةةخ ثاضةت للمئلةةٝ

٠ةةا لـةةطوي ج٠ اا ةةا ال٠ةةواههن الٔطةيةةت    لةةىٜت وااةةسةالحةة١ للمئلةةٝ فةةي اػخيؼةةاخ م واػةةخ٘ ل ا ٛو

                                                           
ميت. اإلاطجٕ الؼاا١ .2006ٓطب   يووؽ مل  (1)    . الخسااها الدـطأيت الٔطةيت لحمايت اإلألوماث واإلالىٜاث الٟط
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 ٓ ةةةةى اجةةةةاظة
ً
اػةةةةخذسا  اإلالةةةةىٝ زون اشن اإلائلةةةةٝ   فةةةةي مٔةةةةطن ج٠ةةةةسيم  ٣مةةةةا جةةةةىم ال٠ةةةةواههن أيوةةةةا

ةةطان مخلةةيت  ٔمةة  وعةةخت وااةةسة  اإلالةىٝ  أوفةةي مئػؼةةت حٔليميةةت ز٠اٛيةةت  أو اجخمآيةةت  أو ٗ 

اما فةي ؤلايوةاح الخٔلي ةي وفػدـة از ا٠ٜةطاث مىةا فةي فػةخ٘ ٨ الٔةازو  واػةخذس زون حٔةاضن مةٕ

 دةةةط    ةةةصا وجى٠ؼةةةم ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ الةةةى ا٠ةةةٞو مٔىوةةةةت وا٠ةةةٞو مازيةةةت   ٛةةةالح٠ٞو اإلأىوةةةةت  اهخةةةائ

ٓنمةةا   ةةو أن جيؼةةب ال٥ٜةةطة فاخ٦اضةةةت الةةى الشةةخم اإلاثخ٥ةةط   ولةةا واةةسأ الحةة١ فةةي ال٥ـةةٝ) ملألازايةةت

 ةصا الحة١ ظمىيةا  خ ةْا فةي اػةما وػةمٔخا وؿة طجا وهٌةاٞلل٦اٛت   ٛةالح١ ألازتةه يخٔلة١ االشةخم ا 

اث ال٠اهوهيةةةت    اةة١ زاتةةم   وهةةةي مةةً الح٠ةةٞو الللةةةي٠ت بشةةخم مئلٜ ةةا وةالخةةةالي   جذوةةٕ للخلةةٛط

 : 1ملوجخمث  الح٠ٞو ألازايت مل اإلأىوةت   ٛيما ي ي 

 الح١ في أن ييؼب اليا ملىٜا وأن يص٣ط اػما ٓ ى جميٕ اليعف اإلاىخات . - أ

سأ  - ب  . الح١ في ج٠طةط وـط ملىٜا وفي حٔيهن ًطة٠ت اليـط ومٓو

 .اجطال أو حٔسي  ٓ ى ملىٜا ػوال االخ٘يها أو الخى٠يح أو الحصٚ أو ؤلاهاٛت الح١ في  - ث

أو  الح١ في زٕٛ أو آخسال ٓ ى ملةىٜا وفةي مىةٕ أو حـةوةا أو جحطةةٝ أو أو حٔةسي  ٓليةا  - ر

ا   .أو مؼاغ اا مً ؿؤها ؤلاهطاض بؼمٔخا وؿٛط

وجةةةسث أػةةةثاب جسيةةةت ومـةةةطوٓت لةةةصل٧ وةلةةةع   الحةة١ فةةةي لةةةحب ملةةةىٜا مةةةً الخةةةساو٨ اشا  - ئ

 ٞ   اإلائلٝ في  صأ الحالت اخٔوةى مً  لذ اليا ا٠و
ً
 ٓاز 

ً
 . فػخ٘ ٨ اإلاالي حٔوةوا

 ٞ  مً أما االيؼثت ل ح٠و
ً
 اإلاازيت ٛكي ا١ اإلائلٝ في فػخ٘ ٨ اإلاازو وجخمث  في ؤلاٛازة ماليا

ذ وةاةوظ إلاالة٧ الحة١ بٔةس شلة٧ أن يخلةٚط اةاؤلاهخائ ال٥ٜطو وؤلا  ٣يٜمةا  ـةال   اسا ي ٛ و ا١ مٟئ

ال٠يةا  اةؤو جلةٚط  اي  أن للمئلٝ الح١ في اػخ٘ ٨ ملىٜا اؤو ًطة٠ةت يذخاض ةا و  ياةوظ لل٘هةا

 يذلٜا وجخمث  الح٠ٞو اإلاازيت ٛيما ي ي : زون اشن ٣خاته مً اإلائلٝ أو مً

                                                           
ةةةٕ للمعةةةةس ضاجةةةٕ " هلةةةوق  (1)   http://ar.wikisource.org/wikiفجٜاٟيةةةت الٔطةيةةةت لحمايةةةت ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ " . مخةةةاح ٓنةةةا اإلاٟو

3/12/2102.   

http://ar.wikisource.org/wiki
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خةت أو زاتمةةت امةةا فةةي شلةة٧ ًطة أ . الحة١ فةةي اػخيؼةةاخ اإلالةةىٝ اةؤو ٠ةةت أو ؿة٦  ػةةوال ٤ةةان الةةوضة مٟئ

طافي الخلوةط  أوالؼ ىماثه  أو الدعجي  الٟط ي ؤلال٥ اووه  والح١ في ًثآت اإلالىٝ  الٜوجٗو

 .وادطاجا واشآخا

 أو .ت
ً
 .حٔسيلا  الح١ في جطجمت اإلالىٝ الى ل٘ت أدطى أو اٟخثاػا أو جوظأا موػي٠يا

 . وعخت مىا الى الجم وض  الح١ في الخؤجها الخااضو لليعخت ألاكليت مً اإلالىٝ أوفي  .ث

 . جلٚط  دط لى٠  اإلال٥يت الح١ في جوظإ اإلالىٝ أو وعخا ًٓ ًطة١ الثيٕ أو أو .ج

  ٟس أٓسث اموا٠ٛت كااب الح١ ٛيا الح١ في اػخهااز وعف مً اإلالىٝ وان ٤اهذ  صأ اليعف .ح

الةخ وة أو ؤلال٠ةال أو الٔةطن أو الخمثية  أو اليـةط  جم ةوض ٓةً ًطةة١الح١ في ه٠  اإلالةىٝ الةى ال .خ

الؼ ىماثه أو أو وػيلت أدطى ػل٥يت ٤اهذ أو  ػةل٥يت   أو اجااةت  ةصا  ؤلاشا ي أو الخلٜعةووه أو

 . ل جم وض اٌطة٠ت جم٥ً مً الوكو٨ اليا في أو ظمان وم٦ان يذخاضأ   اإلالىٝ

ث منمةا أن اة١ اإلائلةٝ والح٠ةٞو ا جةاوضة أػاػةيت وةحِى ا١ اإلائلٝ االحمايت لٔسة منةاضا

طأ مةةةً حشةةةجيٕ للمثةةةسٓهن ٓةةةً ًطةةةة١ ٓف ةةةااٚ  مةةةم أو م٦اٛةةةؤتمم  مةةةً أجةةة  ؤلااةةةساْ ؤلاوؼةةةاوه إلاةةةا جةةةٛو

دـةيت مةً اػخيؼةاد ا  م٦اٛةؤة ماليةت ٓازلةت ٣مةا يٌمة ن اإلاثةسٓون الةى ام٦اهيةت وـةط ملةىٜاتمم زون 

ةت ووػةات   ى ظةةازة ٛةطق الىٜةاشأو ػٟط ما مً ٗها جلطةح اةصل٧   ٣مةا  ؼةآس ٓ ة الةى الث٠اٛةت واإلأٛط

 الٔالم . الدؼليت   و٣صل٧ جوػيٕ ام٦اهيت الخمخٕ  ما في جميٕ أضجال

ةت     جوجس مـ٥ ث ٣ثهاة االيؼثت لح٠ٞو اليـط أو اإلال٥يت ال٥ٜطةت فةي ماةا٨ اإلاةواز اإلاٌثٓو

اضتمةةا إلاةةةً جطةةةس   وةةةؤو ٓةةةسز مةةً اإلاةةةطاث اةةسون الحلةةةو٨  ةةت يذول ةةةا ٓ  ٛـةةطال اإلا٥خثةةت لليعةةةخت اإلاٌثٓو

  ٓ ةةى أو جةةطديم مةةً مالةة٧ ا٠ةةٞو الةةةخؤليٝ واليـةةط  ٣مةةا أن اإلاؼةةخٜيس مةةً اإلا٥خثةةت الخ٠ليسيةةت ي٠ةةو 

ةةال اإلألومةةاث مةةً أجةة  ال٠ةةطالة  ةةْ ااػةةخٔاضة ٓو ٔةةس  وًف ومةةً زةةم ي٠ةةو  ابٓازجةةا للم٥خثةةت لخ٠ةةو  هةةي ب

  ٛة  جوجةةس  ىةةا٢ ٓمليةةت 
ً
ميةت ٛةةا مط يذخلةةٝ جمامةةا شلة٧ ابٓاضجةةا لشةةخم  دةط ا ىمةةا فةةي اإلالةةازض الٟط

ةةةةٕ اإلا٥خ  ٛاإلاؼةةةةخٜيس ي٠ةةةةو  بٔمليةةةةت اهةةةةعا٨ ملةةةةسض اإلألومةةةةاث الٟط ةةةةي مةةةةً مٟو
ً
ثةةةةت ٓ ةةةةى اػةةةةخٔاضة أػاػةةةةا
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أو ٓسز مً اليعف   م ما الٙ مً ٓمليةاث  الـث٥ت مما يحولا إلال٥يخا ال٦املت   ٣ما أن اإلا٥خثت جديح

احمايةت ا٠ةٞو اليـةط واإلال٥يةت ال٥ٜطةةت  اهةعا٨ ملةسض اإلألومةاث الٟط ةي   وةذصة   ٣ثهةا مةً اإلا خمةهن

  ٓىا ٠ٛس مٔلوماث مً اؤو ٓم  ٗها هِامه ضةما ييخ في  صأ الحالت مً ٟيا   صا اإلاؼخٜيس أو ٗهاأ

ٟةةس يوهةةٕ اإلالةةسض الٟط ةةي  ال٘هةةا   ٣مةةا أهةةا فةةي بٔةةى ألاايةةان  اؤػةةمالملةةسض اإلألومةةاث الٟط ةةي   أو 

ضةمةةا جِ ةةط اياهةةاث اإلائلةةٝ صةةحيحت وػةةليمت   ول٥ةةً ٟةةس يحةةسر حٔةةسي  وح٘يهةةا فةةي محخوةةةاث ملةةسض 

خةا والتةي ضةمةا جةئزو الةى اإلألوماث الٟط ي   وشل٧ ابهاٛت أو اصٚ محخوةاجا ب٘هةا ٓلةم اإلائلةٝ وضٗث

ةةاث  ىآاجةا   وفةةي اإلا٠ااة  ٛةةبن الخذٛو ُ ةوض اػةةم اإلائلةٝ ٓ ةةى مةازة أو أ٦ٛةةاض جذخلةةٝ مةٕ مٔخ٠ساجةةا ٟو

التةةةي جةةةسٓو أصةةةحاب اةةة١ اإلائلةةةٝ والح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة ًلةةةب اإلاعةةةةس مةةةً الحمايةةةت ال٠اهوهيةةةت ٓىةةةس وـةةةط 

مم مةةةةً اػةةةةخ٘ ٨ ملةةةىٜا ٓ ةةةةى ؤلاه اهةةةةذ بؼةةةةجب كةةةةٔوةت الةةةةول م ٓ ةةةى م٠ااةةةة  مةةةةازو مىاػةةةةب يحمةةةةي

مؼخذسمه ؤلاه اهذ ل صا اإلالىٝ ب٘ها جطديم مً اإلائلٝ أو اشن مىا ووجوز آخسالاث ٣ثهاة ٓ ى 

ميةةةت مةةةً دةةة ٨ اليـةةةط الٔل ةةةي أو آةةةازة اليـةةةط واليعةةةف ؤلال٥ اووةةةه  الح٠ةةةٞو اإلايـةةةوضة فةةةي الث قةةةت الٟط

ٕ اليـةةط أو الحةةس فػةةخ٘ ٨ لخلةة٧ الح٠ةةٞو اةةسون موا٠ٛةةت وجةةطديم مال٥ ةةا   وكةةٔوةت اي٠ةةاٚ أو مىةة

مةةً اهدـةةاضأ أو الحلةةو٨ ٓ ةةى حٔةةوةى مةةازو م٠ااةة  اليـةةط ٗهةةا اإلاةةطدم   و٣ةةصل٧ حٔةةسز أو ادةةخ ٚ 

وةةةةايا  ج ةةةةاث فدخلةةةةاق ال٠وةةةةاثه والخىةةةةاْظ ال٠ةةةةاهووه وال٠ةةةةواههن واجثةةةةت الخٌثيةةةة١ بـةةةةؤن هعآةةةةاث ٟو

ميةةةةت   وكةةةةٔوةت ج٠ٜةةةةه وم ا٠ةةةةت اإلأخةةةةسيً خةةةةسال ٓ ةةةةى ا٠ةةةةٞو اإلاةةةةئلٜهن فةةةةي الث قةةةةت الٟط ٓ ةةةةى ا٠ةةةةٞو  ٓف

اإلائلٝ اي  ييث ي ٓ ى كااب الح١ م ا٠ت ومخابٔت أمةخاق ٓسيةسيً يخواجةسون فةي ٓةسة زو٨   

اإلأخةسيً فةي ٓةسة زو٨ اية  يخٌلةب اجةطالاث  ها ي٧ ٓةً الخ٦لٜةت اإلاازيةت ال٥ثهةاة إلا ا٠ةت ألامةخاق

 موةةةةييت   ودنةةةةاال وج٦ةةةةاليٝ ٓاليةةةةت   وةم٥ةةةةً الةةةةوضة ًةةةةٞط الخٔةةةةسو و 
ً
اه مةةةةا٢ ًوةلةةةةت وم٠ٔةةةةسة   وج ةةةةوزا

ميت   : ٤الخالي ا٠ٞو اإلائلٝ للملىٜاث في الث قت الٟط

 .اإلالىٝ مً ٟث  زوض اليـط ؤلال٥ اوهيت زون اشن مؼث١ مً اإلائلٝ  وـط  1

 .اليعف واللل١ امثاات اه ما٢ لح٠ٞو اإلالىٝ ا ح ي   و٣صل٧ آازة اليعف مطاث ٓسيسة   2

 . الخٔسي  و الخوظإ وآازة الخوظإ اسون ٓلم اإلائلٝ أو اسون موا٠ٛت كطةحت مىا    3

 . والخوظإ والخحوةط للملىٜاث الخحمي  ٓ ى أج عة الحاػب  4
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 ٗها  5
ً
 .   1ملمـطوْ   الخثجيذ ٓ ى وػاتٍ الخذعةً ؤلال٥ اوهيت  ٔس حٔسيا

 . ً الخٔسياث وـط اإلالىٝ ٓ ى ؿث٥ت ؤلاه اهذ زون جطديم مً كااب الح١  ٔس م   6

 إلالىٝ مح ي    7
ً
اوه وجوظأ ا ٓنا الـث٦اث وؤلاه اهذ زون جطديم  ٔس ج٠ليسا  . ا  ألٗا

 ٓ ى  صأ   8
ً
يا  .اإلاىخااث ٤  ما يذالٝ الـطوي اإلاخ١ٜ ٓليما ٓىس الحلو٨ ؿٓط

 أو الو٨ ٗها ؿط ي ٓ ى اإلاىخ  أو اإلاازة وأو اػخذسا  أو جساو٨ ل ا اسون وجا ا١ .  9

   

ةةةس أكةةةثحذ  حٔةة ف ؤلاوؼةةةاهيت اليةةو  ًٜةةةطاث ػةةطأت ومص لةةةت هحةةةو ةةت   ٟو ٓةةالم ال٥ٜةةةط واإلأٛط

مٔةةةايها ٟيةةةاغ ج٠ةةةس  ألامةةةةم وضٟيمةةةا ام٠ةةةساض مةةةا جملةةةة٧ مةةةً مٔلومةةةاث وجيةةةخ  مةةةةً أ٦ٛةةةاض   بٔةةةس أن ٤اهةةةةذ 

الخحةةو٨ ج٠ةةسما ج٠ةةاغ ام٠ةةساض مةةا جمل٥ةةا مةةً ٟةةوة اإلاةةا٨ وجطػةةاهت الؼةة ح   ٣مةةا ؿةة سث ام٠خضةة    ةةصا 

يةت     فةي الحلةيلت اإلأٛط
ً
 مطجٜٔةا

ً
ةس هاةم ٓةً شلة٧ همةوا  فةي الىخةائ ال٥ٜةطو وفاةسا ي   ٟو

ً
 وم زايسا

ً
٣ثهاا

وجخوآٝ د ٨ ػىواث ٟليلت   بٔس أن ٤ان جوآٜ ا يحخائ الى ٟطون   وشل٧  ات  أكثحذ جىمو

ىخاةاث اإلألوماجيةت حـة٦   و ٓلط اإلألوماث والخٌوض اإلأطفي الةصو ؤ ـةا   والةصو أدةصث ٛيةا اإلا

 اٟخلةةةةةازيت ل ةةةةةا زوض ةةةةةا فةةةةةي اإلاهةةةةةزان الخاةةةةةاضو وفةةةةةي مٔةةةةةس ث السد
ً
امةةةةةا   ال٠ةةةةةومه لامةةةةةم اإلاخ٠سمةةةةةت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأٟض

   ٣مةةةا أن عجةةع زولةةةت ٓةةً جٌثيةةة١ ٟةةواههن امايةةةت اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةةت   يئ ل ةةا لةةةسدو٨ ٓلةةةط 
ً
مٔلوماجيةةا

ل٥يةةةت الٜطزيةةةت ااجةةةذ حـةةة٦  ال ااةةةت اللةةةالحت لةةةسٓم اإلألومةةةاث اآخثةةةاض أن ٟةةةواههن الحمايةةةت لح٠ةةةٞو اإلا

وحشةجيٕ ؤلااةةساْ واإلاثةةسٓهن فةةي ؿةةت  اإلايةةازيً   ومةةا لةم جةةسٓم ٟةةواههن الحمايةةت اةةو ي اجخمةةا ي ٓميةة١   

 
ً
جطلخا في همها ا جخمٕ مىِومت ٠ٛ يت جطةوةت آ ميت مخواٛطة   ٛبن  صأ ال٠واههن ػخِ  اناا

اٟم واظزياز وػ ززاز اإلأاهاة مةً ٠ٛةط ؤلااةساْ   ومةً الجمةوز ٓ ى وضٞ  وػخِ  ٟطكىت ألا٦ٛاض في جٜ

والخذلةةةٝ ٛالةةةسو٨ التةةةي جح ةةةي ا٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت اهمةةةا هةةةي جح ةةةي مؼةةةخ٠ثل ا الث٠ةةةافي والحوةةةاضو 

ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوجحةةةاّٛ ٓ ةةةى ج٠ةةةةسم ا الٔل ةةةي والخ٥ىولةةةةو ي فةةةي ؿةةةت  اإلايةةةةازيً   وزمةةةت اػةةةةخٜحا٨ ُةةةا طة " ٟطكى

                                                           
ؤلاػةة٥ىسضةت: زاض  -لح٠ةةٞو اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت ٓ ةةى ؿةةث٥ت فه اهةةذ. الحمايةةت ال٠اهوهيةةت .  2008ٓثةةس    ٓثةةس   ٓثةةس ال٥ةةطةممل (1)

 .2008الجامٔت الجسيسة  
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 اليـةةط "  وف 
ً
ٓخةةسال ٓ ةةى ا٠ةةٞو اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت   ايةة  يخلةةيس ٟطاكةةىت اليـةةط أ٣ ةةا ال٥خةةب ااةةسآا

يةةةةةةب أو اؼةةةةة ب   ٛيحطمةةةةةةون اإلاثةةةةةةسٓهن مةةةةةةً اػةةةةةةدثماض     ٛئيةةةةةةسون ًثٔ ةةةةةةا وجوظأ ةةةةةةا زون ٟض
ً
واهدـةةةةةاضا

خسال ٓ ى  ج وز م   ومً مخابٔت جٌوةط ا وجىمي ما   ٣ما ان ػ٦وث أصحاب الح٠ٞو ًٓ جطاتم ٓف

ةةةةةس  آخمةةةةةاز  ليةةةةةاث ضازٓةةةةةت  شةةةةةجٕ  ةةةةةصأ الح٠ةةةةةٞو و  تمةةةةةاون الج ةةةةةاث اإلأىيةةةةةت فةةةةةي جٌثيةةةةة١ ال٠ةةةةةواههن   ٓو

   ٛمةةةا يخٔةةةةصض اةةةا ٟطاكةةةةىت اليـةةةط مةةةةً 
ً
 ومٔىوةةةةةا

ً
ٟطاكةةةىت اليـةةةةط ٓ ةةةى اػةةةةدثاا ما  وؤلاػةةةالة اليمةةةةا مازيةةةا

ها ال٥خةةةةةةاب  اإلا٘ةةةةةا ة فةةةةةي ألاػةةةةةٔاض احةةةةةس يٜةةةةةٞو ًاٟةةةةةت ال٠ةةةةةطال الـةةةةةطاتيت ٛئمةةةةةسوا الةةةةةى ػةةةةةس الث٘ةةةةةطة اخةةةةةٛو

أ هيااةةت ٓةةً أصةةحاب الح٠ةةٞو  مةةسٓهن ؿةةٚط ال٘ايةةت وهثةة  اإلا٠لةةس   ودسمةةت اِلٔلةةم   وجذٜةةيى ػةةٔط 

 ومخاا لهن ألازط اإلاسمط الصو ي اب ٓ ى شل٧. 

ت ا٦ةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةصأ اإلاـةةة٦لت التةةةي اهدـةةةطث هةةةمً ز٠اٛةةةت ٓامةةةت م يمىةةةت   حؼةةةوز ا جخمٔةةةاث الٔطةي

الةةةى اإلائػؼةةةاث الطػةةةميت والث٠اٛيةةةت والجامٔةةةاث   ٛقاتمةةةا   مةةةً ال٠ةةةاضة الةةةى اةةةاثٕ ال٥خةةةب   الةةةى اإلاةةةوظْ   

وجةةةسٕٛ الجميةةةٕ الةةةى ف خمةةةا  االؼةةةٔط ألاضدةةةم   زون مثةةةا ة احةةة١ الخةةةؤليٝ   لةةةصا ٛةةةبن ااةةة ٨ ز٠اٛةةةت 

اث ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفا ةةةةاا  لح٠ةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت محةةةةة  ز٠اٛةةةةةت فػةةةةةدثاات ل ةةةةةا     ي٥ٜةةةةةه لةةةةةا اكةةةةةساض الدـطأ

ىيةةةةت مةةةةً جميةةةةٕ  الطازٓةةةةت   اةةةة   اةةةةس مةةةةً اٟةةةةطاضأ فةةةةي هةةةةمها ألامةةةةت   و ةةةةصا يخٌلةةةةب جوةةةةاٛط الج ةةةةوز الًو

ةة   وال اايةةت والث٠اٛةةت والخٔلةةيم الٔةةالي وؤلاٛخةةال وال٠وةةال   ٛةةصل٧ زوض  ألاج ةةعة اإلأىيةةت واإلامثلةةت فةةي ؤلٓا

ىيةةةةةت ٓامةةةةةت  ؼةةةةةا م ا جخمةةةةةٕ اؤػةةةةةطأ فةةةةةي الخلةةةةةسو ل ةةةةةا ا٠ةةةةةوة ال٠ةةةةةاهون   وتؼةةةةة ولت  مخ٦امةةةةة  وز٠اٛةةةةةت ًو

خةةةسال ٓ ةةةى  ؤلاجةةةطالاث التةةةي ج٥ٜةةة  جىٜيةةةصأ اشا اٟخىةةةٕ اإلاـةةةْط والؼةةةلٌاث ال٠وةةةاتيت والخىٜيصيةةةت أن ٓف

ت مازيةت   لةصا ٛةبن اا ةاا  اإلال٥يةت  ت وجطةمت   ج٠  دٌةوضة ٓةً أو ػةٟط ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت ػٟط

ال٥ٜطةةةةةت ٓ مةةةةت جحوةةةةط أػاػةةةةيت    ؼةةةةرى الٔةةةةالم اإلاخ٠ةةةةس  الةةةةى جٌثي٠ ةةةةا   ٓو ةةةةى ٤ةةةة  أًةةةةطاٚ كةةةةىآت 

ل٠اضة الى اإلائلٝ والىاؿط والٌابٕ الى الـااً واإلاوظْ   ل ؼا م ٤  منمم اسوضأ في ال٥خاب اسًل مً ا

ٛةةةطن فا ةةةاا  ل ةةةصأ الح٠ةةةٞو    ن اةةة١ اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت اةةة١ مةةةً ا٠ةةةٞو ؤلاوؼةةةان جلةةةوها ال٠ةةةواههن 

خةةةةةةسال ٓليةةةةةةا جطةمةةةةةةت جحطم ةةةةةةا الـةةةةةةطاثٕ الؼةةةةةةماوةت وحٔاٟةةةةةةب ٓليمةةةةةةا  الٔامةةةةةةت والح٠ةةةةةةٞو الٌثئيةةةةةةت   وٓف

ةةةةةت    ن ال٠ةةةةةواههن ا لجعاتيةةةةةت الٔامةةةةةت   ٛالىاؿةةةةةط كةةةةةااب ضػةةةةةالت هجيلةةةةةت  ؼةةةةةا م فةةةةةي وـةةةةةط الٔلةةةةةم واإلأٛط

 ٓةةةةً زوض اإلائلةةةةةٝ فةةةةةي كةةةةةىآت ال٥خةةةةةاب   والىاؿةةةةةط مل ةةةةةز  
ً
ؤلااةةةةساْ الةةةةةصو يماضػةةةةةا الىاؿةةةةةط   ي٠ةةةةة  ؿةةةةةؤها
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اميثةةةةاٞ ؿةةةةةٚط يخٔ ةةةةس اموجثةةةةةا فل ةةةةزا  اؤد ٟيةةةةةاث م ىةةةةت اليـةةةةةط واا ةةةةاا  ا٠ةةةةةٞو اليـةةةةط والخةةةةةؤليٝ 

 أ الح٠ٞو  و امثاات الجطةمت ا خلت االـٚط . وؤلاد ٨  مص

ل٥ةةةً الواٟةةةٕ الةةةصو ؤ ـةةةا اليةةةو  فةةةي ٓاإلاىةةةا الٔطتةةةه مطةةةةط   والح٠ةةةات١ ٗهةةةا مجـةةةطة ٛيمةةةا يخٔلةةة١ 

يٝ الخ٠ىياث  بـث٦اث ال٠طكىت اإلاىدـطة في الٔواكم الٔطةيت والوػات  التي جدثٔ ا ااا ااٚ في جُو

ةةةاث جٌثيةةة١ ٟةةةواه هن امايةةةت اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت ضػةةةوخ ز٠اٛةةةت فػةةةدثاات اإلاخٌةةةوضة   لةةةصا ٛةةةبن أ ةةةم مٟٔو

ٜةةةةة  ا جخمةةةةةٕ ٓةةةةةً  لح٠ةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت جحةةةةةذ شضاثةةةةةٕ وأو ةةةةةا  ؿةةةةةت  اػةةةةةخ٘ل ا ٟطاكةةةةةىت ال٥ٜةةةةةط ٗو

ةت   لةصا ٠ٛةس جةال ٟةطاض مامةٕ  أهطاض ا وأو٨  صأ الصضاثٕ ٛخةاوى ٟاكةطة   أٛخةذ بـةيْو الٔلةم واإلأٛط

ةةةةة  فةةةةةةي اػةةةةة٠اي  ةةةةةةصأ  1988/  9/ 5/ ز  فةةةةةةي  5م ملال٠ٜةةةةةا ؤلاػةةةةة مه إلاىِمةةةةةةت اإلاةةةةةئجمط ؤلاػةةةةةة مه ٟض
ً
ااػةةةةةما

   
ً
ا الصضأت   ٠ٛةس هةم فةي مازجةا الثالثةت ٓ ةى أن " ا٠ةٞو الخةؤليٝ وفد ةااْ أو فاخ٦ةاض ملةوهت ؿةٓط

خةةةةسال ٓليمةةةةا "   ومةةةةً الٔواتةةةة١ التةةةةي هلمؼةةةة ا ٓ ةةةةى أضن  و صةةةةحا ما اةةةة١ الخلةةةةٚط ٛيمةةةةا   و  ياةةةةوظ ٓف

ىِةةةا  ال٠وةةةاثه ٓةةةً جٌثيةةة١ ٟةةةواههن الحمايةةةت   هدياةةةت لوةةةٔٝ الواٟةةةٕ فةةةي الٔسيةةةس مةةةً الةةةسو٨ عجةةةع ال

لةةت الؼةةواا١ ال٠وةةاتيت وهةةسضة فج مةةازاث فةةي  ةةصا ا جةةا٨   الةةى جاهةةب ٓةةس  حـةة٥ي  الةةو ي  الخنةةاة   ٟو

ال٦افي وال٠ىآت الخامت اؤ ميت  صأ الح٠ٞو لسى ال٠واة   ٣ما أن الخناة التةي ج٦وهةذ لةسى ٟطاكةىت 

ا ج٠ةا  ٓ ةى أاةس م الةسٓوى بـةؤن آخةسالاتمم ٓ ةى  ةصأ الح٠ةٞو   اليـط   جٔل مم مٌمقىةهن ٓىةسم

طكت ػاهحت إلاخابٔت أٓمةال م ٓ ةى أػةاغ أن الةعمً  ٛ صا  ٔ ي لس مم ػىواث ٣ثهاة مً الخؤجي    ٛو

.  وممةةا يخٔةةصض اةةا  1مل٣ٜيةة  احةة  اإلاـةة٥ ث   واكةةاات اإلاةةسٓهن مةةً أصةةحاب الح٠ةةٞو ااإلالةة  وؤلااثةةاي 

ةةت   وفةةي  مةةً يى مةة٧ اةة١ اإلائلةةٝ اهذٜةةان ةةس  ال٠ةةسضة ٓ ةةى امةةخ ٢ الٔلةةم واإلأٛط مؼةةخوى الةةسد    ٓو

اإلا٠اا   اس مً الخلةسو لِةا طة فاخ٦ةاض اإلاٜةطون ٓليىةا اٌطة٠ةت ٛٔالةت جخجىا ةا ألاهِمةت والج ةاث 

 اإلأىيةت لخح٠يةة١ الخةةواظن اةةهن ٣ٜتةي جلةة٧ اإلأازلةةت اللةةٔثت التةةي جحٜةّ الح٠ةةٞو وجمىةةٕ فاخ٦ةةاض   وفةةي

اةس ا   ج٥ٜةه لل٠وةال ٓ ةى ال٠طكةىت وامايةت الح٠ةٞو ال٥ٜطةةت وحـةطأاتما ا  فةي الواٟٕ ٛا هِمةت و 

 :  2ملالحا ث الخاليت 

                                                           
 . 2007إلائلٝ ٓ ى ؿث٥ت ؤلاه اهذ    . او٨ اإلال٥يت ال٥ٜطةت وا٠ٞو ا2007أامس ٛو  ملؿثلو٨      (1)

ـةةط . 2007الثلث سةة ي   دالةةس أمةةهن مل (2) احثيةةت ٟةةسمذ فةةى اإلاةةئجمط الٔطتةةةى  توضٟةة  . جةةؤزها امايةةت اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت ٓ ةةى كةةىآت الي

ميةةةت للث٠اٛةةةت ألاو٨  ةةةٕ :  .  2007فةةةى ًةةةطاالؽ  مةةةاضغ الٟط   http://www.bahrainlaw.net/post1056.htmlمخةةةاح ٓنةةةا اإلاٟو

ْ  في   .14/12/2012ًف

http://www.bahrainlaw.net/post1056.html
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  ثا أزاياجىةةةةةا ومىا جىةةةةةا ومىخةةةةةسياجىا  حؼةةةةةخٓو
ً
اشا أكةةةةةثحذ ا٠ةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت ز٠اٛةةةةةت ووٓيةةةةةا

 الث٠اٛيت.

  ت اإلاازيةت التةةي ٓىةسما  ٔخنةا ا جخمةٕ أن ال٠طكةىت جطةمةت أد ٟيةت   جذخلةٝ ٓةً جطةمةت الؼةٟط

 يماضػ ا الللوق في ُلماث اللي  أو في وضل النماض .

  ؼخٌيٕ أن يٌؤ ا٠سما اط  جامٔخةا اشا  
ً
 جامٔيا

ً
ااإلاا ييثص ا جخمٕ ال٠طكىت ٛ  هاس أػخاشا

 ٓةةةةً ا٠ةةةةٞو ظم تةةةةا ي٠سموهةةةةا 
ً
 فةةةةي اجحةةةةازأ مةةةةساٛٔا

ً
 مخ٠ةةةةسما

ً
ٔةةةةا  يدثةةةةوأ مٟو

ً
اٛخطةةةةل أمةةةةطأ و  هاؿةةةةطا

ثئت أٓمالا .وةح اموها و م  ٔلمون ا٠ي  ٠خا ًو

  اشا ال زمذ اإلائػؼاث الث٠اٛيت وال ااوةت اخ٠سيم وؿطال اإلاواز ألاكليت ات  وان ٤اهذ اإلالازض

 ال٥ٜطةت اإلا٠طكىت جخمخٕ بؼٔط أٟ  .

  .اشا لم حؼدثح اإلأا س والجامٔاث الح٠ٞو ٛخ٠و  ادشجيٕ الٌ ب ٓ ى وعف اإلا٠طضاث 

  ةً ومةةةةةةةسضال اإلأةةةةةةةاضن بـةةةةةةةؤن اجذةةةةةةةاش الخةةةةةةةسااها اش حٔاهةةةةةةةسث ج ةةةةةةةوز اجحةةةةةةةازاث ال٥خةةةةةةةاب والىاؿةةةةةةةط

وؤلاجةةةطالاث ال٠اهةةةيت احطمةةةان ٟطاكةةةىت ال٥خةةةاب هاؿةةةطةً ومةةةئلٜهن مةةةً اإلاـةةةاض٣ت والحوةةةوض فةةةي 

جميٕ ا حاٛ  الث٠اٛيت واإلأاضن الٔطةيت والسوليت . ومً الِوا ط الؼلثيت التي ؤاوه منما أن 

يً وفةةةةي اإلا٠ااةةةة  هاةةةةس ال مةةةةاون مةةةةً ألاهِمةةةةت وال٠ةةةةواههن جيخِةةةةط مةةةةً يخ٠ةةةةس  االـةةةة٦وى ٓ ةةةةى اإلأخةةةةس

خةةسال ٛخوةةيٕ الح٠ةةٞو وج٠ةةوى ؿةةو٣ت اإلا٠طكةةىهن   ول٠ةةس أدةةص  أصةةحاب الح٠ةةٞو ٓةةً جةةطاتم ٓف

خةسال ٓ ةةى ا٠ةةٞو اإلال٥يةةت  اجحةاز الىاؿةةطةً الٔةةطب ٓ ةى ٓاج٠ةةا م مةةت الخلةسو احةةع  لِةةا طة ٓف

ت مً ؤلاجطالاث أ م ا ما ي ي :  ال٥ٜطةت همً مامٓو

خسال ٓ ى الح٠ٞو بٔس الخح١٠ مً صح ما وجوزي٠ ا. أو  : ج٠سيم اإلألوماث  او٨ أٓما٨ ٓف

 : آساز ٟواتم اؤػمال اإلاخوضًهن اال اوة  لل٥خب اإلا٠طكىت مل اما  ٔٚط اال٠اتمت الؼوزال  .
ً
 زاهيا

 : الخٔاون مٕ اجحازاث الىاؿطةً في السو٨ الٔطةيت لطكس أٓما٨ ال زوةط وؤلااٖ  ٓنما 
ً
 .) 1ملزالثةةا

                                                           
ميةةةةت وزوض ا جخمةةةٕ اإلاةةةسوى فةةةى الحٜةةةاَ ٓليمةةةا. وضٟةةةت احثيةةةت ٟةةةسمذ  . 2007اؼةةةا  ملٓثةةةس ال٠ةةةازض      (1)  فةةةةياإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت الٟط

ميت فى ًطاالؽ  ماضغ    online.com/?id=46056-east-http:www.middle . مخاح 2007اإلائجمط الٔطتى ألاو٨ للث٠اٛت الٟط
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ً
: جىٜيص ال٠ٔوةاث اإلاىلوق ٓليما في الىِا  اح١ ا خالٜهن والتي جل  الى زضجةت الـةٌب مةً ضابٔا

 ٓووةت فجحاز .

 : الخيؼةةةةي١ مةةةةٕ مةةةةسضال اإلأةةةةاضن الٔطةيةةةةت إلاىةةةةٕ اإلا٠طكةةةةىهن مةةةةً اإلاـةةةةاض٣ت فةةةةي اإلأةةةةاضن الٔطةيةةةةت 
ً
دامؼةةةةا

 ًٓ ٓس  الؼماح لسدو٨ ومـاض٣ت ال٥خب اإلاعوضة . 
ً
 ٛو 

 : الخيؼي١ م
ً
ٕ فجحازاث ا حليت لـٌب اإلأخسيً مً ٓووةت اجحازاتمم ا حليت بٔس زثوث ػازػا

 شل٧ .

 : الخواكةةةةة  مةةةةةٕ الج ةةةةةاث الث٠اٛيةةةةةت واإلائػؼةةةةةاث اإلأىيةةةةةت مةةةةةً أجةةةةة  جٜٔيةةةةة  ال٠ةةةةةواههن الخاكةةةةةت 
ً
ػةةةةةابٔا

 ااإلال٥يت ال٥ٜطةت وجٌثي٠ ا . 

 ٛةةةةةالج وز واللةةةةة اياث وؤلام٦اهةةةةةاث التةةةةةي يمخل٥ ةةةةةا اجحةةةةةاز الىاؿةةةةةطةً ال
ً
مومةةةةةا ٔةةةةةطب   ج٥ٜةةةةةه ٓو

واةس ا لل٠وةال ٓ ةى ُةا طة ال٠طكةىت ٛة  حؼةخٌيٕ ج ةت وااةسة اػدقلةا٨  ةصا الوةةال   ٛة  ال٠ةةاهون 

ىيةةةت ٓامةةةت  ؼةةةا م  واةةةسأ ٟةةةازض و  ال جةةةان اإلاخذللةةةت واةةةس ا ٟةةةازضة   ٛ ةةةو زوض مخ٦امةةة  وز٠اٛةةةت ًو

 ٥ٜ  جىٜيصأ .ا جخمٕ اؤػطأ في الخلسو ل صأ الِا طة ا٠وة ال٠اهون   وتؼ ولت ؤلاجطالاث التي ج

يخاةةةةةا الةةةةةثٔى الةةةةةى آخثةةةةةاض مٌلةةةةةٕ الثماهيييةةةةةاث مةةةةةسد  الح٠ثةةةةةت العمىيةةةةةت لٔلةةةةةط اإلألومةةةةةاث   

م مةةةً أن اإلاةةةازة محةةة  الوكةةةٝ هةةةي اإلألومةةةاث ا  أن اإلاةةةطاز اةةةالخٔثها وػةةةات  مٔالجةةةت وجذةةةةعةً  وةةةةالٗط

 –ألاج ةةةةةةةعة  –وه٠ةةةةةةة  وجثةةةةةةةاز٨ اإلألومةةةةةةةاث   أو أهِمةةةةةةةت الحوػةةةةةةةثت ملهِةةةةةةةم الحاػةةةةةةةب ام٦وهاتمةةةةةةةا اإلاازيةةةةةةةت 

 ام٦وهاتمةا اإلاازيةت والنامايةت    ومةا هةخ  ٓةً الةسم  الناماياث 
ً
واإلأٌياث  وأهِمةت فجلةا ث ملأيوةا

اينممةةةةا ٛيمةةةةا ٓةةةةٚط بـةةةةث٦اث اإلألومةةةةاث وأاطظ ةةةةا ؿةةةةث٥ت ؤلاه اهةةةةذ مل الخ٠ىيةةةةاث الٔاليةةةةت     و ن الىِةةةةا  

 ٞ اجةةةا هحةةةو امايةةةت الح٠ةةةو  ال٠ةةةاهووه ٤ةةةاتً يحةةةوو وا٥ٔةةةؽ ميةةةو٨ ا جخمةةةٕ واجاا اجةةةا وااخياجاجةةةا وهٓع

وآةس  الٜطزيت والجمآيت ٓنا ٟوآس الدـطإ اٜطوٓةا ا خخلٜةت  ٛمةً الٌثيرةي أن جخةؤزط ٓ ٟاجةا ٟو

ومطج٥عاث الدـطإ ٛيا اما دلٜخا الخ٠ىيت الٔاليت مةً  زةاض ومةا أهخاخةا مةً أهمةاي جسيةسة للٔ ٟةاث 

 أن جخاةةةا الةةةىِم ال٠اهوهيةةةت ا خخلٜةةةت إلأالجةةةت  ةةةصأ آلا
ً
زةةةاض ٓنةةةا اط٣ةةةت ال٠اهوهيةةةت  ومةةةً الٌثيرةةةي أيوةةةا

 حـطأيت ح٥ٔؽ اػخااات الدـطإ إلاؼخاساث  صا ا جا٨ . 
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وةح٥م ما جخلٝ اا وػات  "الخ٠ىيةت الٔاليةت" مةً ٟةسضة ٛات٠ةت ٓ ةى جاميةٕ ومٔالجةت وجثةاز٨ 

خمةةاز اإلا زايةةةس ٓليمةةةا فةةي مذخلةةةٝ أوجةةةا  ت ال اتلةةت التةةةي وػةةةمذ مؼةةهاة جٌوض ةةةا  وٓف اإلألومةةاث وللؼةةةٓط

وآةةس الىِةةا  ال٠ةةاهووه اليـةةاي ؤلاوؼةةاوه ٠ٛةةس أ زةةطث الخ٠ىيةةت الٔاليةةت ٓ ةةى مذخلةةٝ ٛةةطوْ ال٠ةةاهون ٟو

يت وؤلاجطاتيت لل٠اهون الجىاثه ٛيما  وضةما هِطةاجا  ٠ٛس أزطث الخ٠ىيت الٔاليت ٓ ى ال٠وآس اإلاوهٓو

يخٔلةةةةةة١ اةةةةةةؤمً اإلألومةةةةةةاث وشلةةةةةة٧ لج ةةةةةةت الخٔامةةةةةة  مةةةةةةٕ الجةةةةةةطاتم ؤلال٥ اوهيةةةةةةت التةةةةةةي جةةةةةةخم ٓنةةةةةةا الحاػةةةةةةب 

ها ٟوآةةةةس ٛآلةةةةت ومخواظهةةةةت فةةةةي ا٠ةةةة  اإلا ا٠ةةةةت واإلاؼةةةةاللت   ٣مةةةةا أزةةةةطث الخ٠ىيةةةةت ولج  وؤلاه اهةةةةذ  ةةةةت جةةةةٛو

الٔاليةةةةةت ٓ ةةةةةى الٔ ٟةةةةةاث الخٔاٟسيةةةةةت مةةةةةً ايةةةةة  اياةةةةةاز أهمةةةةةاي جسيةةةةةسة للخٔامةةةةة  الخاةةةةةاضو فةةةةةي مذخلةةةةةٝ 

 
ً
 وهمٌةةا

ً
ال٠ٌآةةاث  ػةةوال الخٔاٟةةساث التةةي ي٦ةةون محل ةةا الثوةةاثٕ أ  الخةةسماث و ةةو مةةا أٛةةطظ مٜ ومةةا

 للخاةةةةاض 
ً
يت واإلااليةةةةت جسيةةةسا  ل خةةةةسماث اإلالةةةةٛط

ً
 جسيةةةةسا

ً
 وهمٌةةةةا

ً
ةةةةِطٚ االخاةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةت   ومٜ ومةةةا ٓا ة 

وآةةةس الخٔاٟةةةس وؤلازثةةةاث  ٓةةةٚط اةةةالثىو٢ ؤلال٥ اوهيةةةت  وفةةةي اًاض مةةةا ُ ةةةط جةةةؤزها الخ٠ىيةةةت ٓ ةةةى  ليةةةاث ٟو

ها ةةا   ٣مةةا أزةةطث الخ٠ىيةةت الٔاليةةت ٓ ةةى هِةةا  اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت ولٔلةةا ألازةةط ألا  ةةال الى٠ةةسو ٗو وػةةةٕ والٛو

الصو اِه مً اهن  زاض الخ٠ىيت اؤوػٕ ا خما  وةا ػخااااث ألاػْط مً ٟث  اإلائػؼاث الدـطأيت 

 جسيةةةةةسة مةةةةةً ملةةةةةىٜاث ؤلااةةةةةةساْ 
ً
ىيةةةةةت واإلاىِمةةةةةاث السوليةةةةةت   اش أٛةةةةةطظث الخ٠ىيةةةةةت الٔاليةةةةةت أهماًةةةةةا الًو

ميةةت " ممةةا اػةةخلع  مٔةةا جٌةةوةط ٟوآةةس اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت لخٌ ٓةةس ال٥ٜةةطو هةةي " اإلالةةىٜاث الٟط ثيةة١ ٟوا

الحمايةةةت ٓليمةةةةا   ٣مةةةا ػةةةةا م فةةةةي جعايةةةس  ةةةةصا ألازةةةط جواٛةةةة١ الةةةةسو٨ اإلاخ٠سمةةةت ٓ ةةةةى أ ميةةةت امايةةةةت اإلال٥يةةةةت 

ال٥ٜطةةةةت ٛيمةةةا يخلةةة  االخاةةةاضة السوليةةةت   واضجثةةةاي الٔوةةةوةت فةةةي مىِمةةةت الخاةةةاضة الٔاإلايةةةت ابهٜةةةاش  ةةةصأ 

ِةةةةا  ال٠ةةةةاهووه للمل٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت   هِةةةةا  جدـةةةةاا٧ ٓىاكةةةةطأ ومو  اجا اتةةةة  اجىاتةةةةا الحمايةةةةت   ٛالى هةةةةٓو

ؤلااةةةسآاث الخ٠ىيةةةت واحؼةةةاْ أزط ةةةا ٓ ةةةى    وةدىةةةامه 1 ملالخ٠ليةةةسو ٟثةةة  أن يٌالةةةا جةةةؤزها ج٠ىيةةةت اإلألومةةةاث

الىِم ال٠اهوهيت ٤ان ييث ي أن يخٌوض محخوى  صا الىِا  بؼجب ُ وض أهماي جسيسة مً اإلاثخ٥طاث 

ميةةت ػةةا مذ فةةي  ها الحمايةةت ل ةةا   ٣مةةا أن اإلالةةىٜاث الٟط ؤلااسآيةةت وتؼةةجب جىةةامه ٟيم مةةا وأ ميةةت جةةٛو

الةةةسوض ال٥ثهةةةا فةةةي آةةةازة اىةةةال  ةةةصا الىِةةةا  ػةةةوال ٓ ةةةى حٔعةةةةع هِةةةا  اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت اطمخةةةا اةةة  ٤ةةةان ل ةةةا 

 اإلاؼخوةهن الًو ي أو السولي .

                                                           
ت ال٠اهون وج٠ىيت اإلألوماث: ٟاهون ال٥مثيوجط  ميـوضاث اجحاز اإلالاٚض الٔطةيت    2001يووؽ ملٓطب    1مل  .2001. موػٓو
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 ؿةةاملت ٓ ةةى الثىةةال ؤلازاضو وفٟخلةةازو والؼياحةة ي وفجخمةةا ي 
ً
ةةس أٛةةطظث ج٠ىيةةاث اإلألومةةاث  زةةاضا ٟو

ةةةةةةةس أزةةةةةةةطث ج٠ىيةةةةةةةت  والث٠ةةةةةةةافي وال٠ةةةةةةةاهووه للةةةةةةةسو٨   وأزةةةةةةةطث ٓ ةةةةةةةى مذخلةةةةةةةٝ مىةةةةةةةا ي اليـةةةةةةةاي ؤلاوؼةةةةةةةاوه   ٟو

 :    1 ملث ٓ ى  حـطأاث الحمايت ال٥ٜطةت ٓ ى الىحو الخالياإلألوما

وآةس   1 جمثلذ  زةاض ج٠ىيةت اإلألومةاث ٛيمةا يخٔلة١ احمايةت ا٠ةٞو اإلائلةٝ ٓ ةى النامايةاث   ٟو

ىاوةً اإلاواٟٕ في ا قت ؤلاه اهةذ  و ن  اإلألوماث والسواتط اإلاخ٦املت   واليـط ؤلال٥ اووه   ٓو

م مةةةةً آ ةةةةااٚ الةةةةىِم ال٠اهوهيةةةةت مىةةةةص ٛ ةةةةاة ًوةلةةةةت  اإلألومةةةةاث شاث ًثئةةةةت مٔىوةةةةةت  وةةةةةالٗط

إلأىوةةةةت إلاةةةئلٜه اإلالةةةىٜاث شاث ا حخةةةوى ال٥ٜةةةطو   ٛةةةبن مةةةا أهخاخةةةا الخ٠ىيةةةت مةةةً اةةةالح٠ٞو ا

ااةةسآاث   جيخكةةي فةةي ا٠ةة  النامايةةاث اإلاؼةةخذسمت للدـةة٘ي  وجىٜيةةص الخٌثي٠ةةاث واإلا ةةا    

وما أٛطظجا أوـٌت اىال ٟوآس اإلألومةاث مةً ااةسآاث فةي ا٠ة  جثوةامةا و ليةاث اػة اجآ ا 

ميةةسان جلةةميم اإلاواٟةةٕ ٓ ةةى ؤلاه اهةةذ   وال٠يمةةت الٔاليةةت  ػةةم  وجثازل ةةا  والج ةةس الخةة ٞ فةةي

ةةةٕ ٓ ةةةى ؤلاه اهةةةذ  وأ ميةةةت محخةةةواأ  وفجاةةةاأ هحةةةو اليـةةةط ؤلال٥ اووةةةه للمٔلومةةةاث  ٤ةةة   اإلاٟو

شلةةةةة٧ أزى الةةةةةى اياةةةةةاز ا خمةةةةةا  فةةةةةي ميةةةةةسان امايةةةةةت مثةةةةةس ي ٓلةةةةةط الخ٠ىيةةةةةت ٛيمةةةةةا ييخاةةةةةوأ مةةةةةً 

يما جيخاا الـط٤اث الل وآس مٔلوماث ٛو اؤت مً زواتةط ًوت٘طاٛيةت وأؿةثاأ اطماياث ٟو

موكةة ث جحخةةوو ٓ ةةى أوامةةط حـةة٘ي  و ةةو مةةا أزى الةةى جٌةةوةط هِةةا  امايةةت اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت 

 
ً
اخوػيٕ زاتطة اإلالىٜاث مح  الحمايت واياةاز ٟوآةس جخٜة١ مةٕ ٓىاكةط امايةت الحة١ جثٔةا

أوجسث  للىمٍ وا حخوى اإلاؼخاس للملىٜاث الىاؿقت في ٓلط ج٠ىيت اإلألوماث ومً  ىا

 جسيةسة مةةً اإلالةىٜاث اإلاؼةةخوجثت ل حمايةت مثةة  اةطام  ال٥مثيةةوجط 
ً
ج٠ىيةت اإلألومةاث أهماًةةا

ىةةةةاوةً مواٟةةةةٕ  طاٛيةةةةا أؿةةةةثاأ اإلاوكةةةة ث   ٓو وآةةةةس اإلألومةةةةاث والةةةةسواتط اإلاخ٦املةةةةت أو ًثٗو ٟو

 ؤلاه اهذ  ومواز اليـط ؤلال٥ اووه . 

يت و   2 ؤلاجطاتيةةةةت مل ٟةةةةواههن ال٠ٔوةةةةةاث أزةةةةطث الخ٠ىيةةةةت الٔاليةةةةت ٓ ةةةةى ال٠وآةةةةس الجعاتيةةةةت اإلاوهةةةةٓو

 ز زةةةةةةت فةةةةةةي ا٠ةةةةةة  الجطةمةةةةةةت ٛ ةةةةةةو امةةةةةةا وػةةةةةةيلت 
ً
وؤلاجةةةةةةطالاث الجىاتيةةةةةةت  ٛالحاػةةةةةةب لٔةةةةةةب أزواضا

                                                           
ميةةةت   1مل  وضٟةةةت ٓمةةة  م٠سمةةةت أمةةةا  الىةةةسوة  –ٓةةةطب   يةةةووؽ . الخةةةسااها والدـةةةطأاث الٔطةيةةةت لحمايةةةت اإلألومةةةاث واإلالةةةىٜاث الٟط

 .زمـ١ –الىازى الٔطتى للمٔلوماث   -مٕ الٔطتى زوض الخوزي١ واإلألوماث فى اىال ا جخ“الٔلميت الخامؼت او٨ 
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ت أ٣نةةا مةةً الٌةةٞط الخ٠ليسيةةت   أو  ةةو  مخٌةةوضة  ضج٦ةةاب الجةةطاتم الخ٠ليسيةةت اٜآليةةت وتؼةةٓط

ٔلومةاث ال سٚ الصو جخوجا اليا ألاهماي الحسيثت مةً الؼةلو٢ ؤلاجطامةه التةي حؼة مسٚ اإلا

ها  شاتما  أو  و الث قت التي حؼ   اضج٦اب الجطاتم داكت الٔااطة ل حسوز اما أجااا مةً جةٛو

ها  مذةاظن للمٔلومةاث وألاوـةٌت الجطميةت   ومةةٕ زدةو٨ الـةث٦اث فػةخذسا  الواػةٕ وجةةٛو

الث قةةةةةةةةت الخ٠ىيةةةةةةةةت  ٟخحةةةةةةةةا  الةةةةةةةةىِم أيىمةةةةةةةةا وجةةةةةةةةسث  ومةةةةةةةةٕ ؿةةةةةةةةيْو ؤلاه اهةةةةةةةةذ جعايةةةةةةةةسث جةةةةةةةةطاتم 

ـةةةةةةٝ واػةةةةةةخ٘  ال٥مثيةةةةةةوجط  ٨ ال٥مثيةةةةةةوجط والـةةةةةةث٦اث فةةةةةةي ألاوـةةةةةةٌت ؤلاجطاميةةةةةةت   ٣مةةةةةةا أن ٣

الجطاتم اػخلع  اػخذسا  الخ٠ىياث الحسيثت في ٓملياث الخحطو والخح٠ي١ وال٥ـٝ ٓةً 

ألازلت الجطميت فةي ُة  وـةول أهمةاي جطميةت حؼة مسٚ ملةالل مٔ ةٚا احماي مةا  وحؼة مسٚ 

خةا ٟةو   شاث ًثئت م٘ايطة  ح  الجطةمةت ٛيمةا ٓٛط
ً
اههن ال٠ٔوةةاث ال٠اتمةت أن يخةسد  مح 

ها الحمايةةةت مةةةةً  ةةةةصأ ألاهمةةةاي الخٌةةةةطة مةةةةً الجةةةطاتم لوةةةةمان ٛآليةةةةت  اإلاـةةةْط الجعاثةةةةه لخةةةةٛو

يت  م٦اٛح ما ػيما وأن هِا  ال٠ٔاب الجعاثه مح٦و  ا٠آسجهن ضت ؼ خهن  ما مثسأ الـٓط

آةةةةةةسة اِةةةةةةط  اإلاوجةةةةةةب لٔةةةةةةس  ام٦ةةةةةةان ال٠ٔةةةةةةاب ٓ ةةةةةةى أو ٛٔةةةةةة  زون هةةةةةةم ٟةةةةةةاهووه محةةةةةةسز   ٟو

يت   ٣مةةا أهةةةا وةٜٔةةة  الٌثئةةةت الخاكةةةت  همةةةاي ال ٠يةةاغ فةةةي الىلةةةوق الخاطةميةةةت اإلاوهةةةٓو

الجطةمةةةةةت وال٠ةةةةةسضة ٓ ةةةةةى اضج٦ا مةةةةةا ٓنةةةةةا الحةةةةةسوز وال٠ةةةةةسضة ٓ ةةةةةى اجةةةةة ٚ ألازلةةةةةت الجطميةةةةةت   ٛةةةةةبن 

ال٠وآةةةةةةةةس ؤلاجطاتيةةةةةةةةت الجىاتيةةةةةةةةت فةةةةةةةةي ميةةةةةةةةسان الخٜخةةةةةةةة ف والوةةةةةةةةثٍ والخح٠يةةةةةةةة١ وفدخلةةةةةةةةاق 

وجوةةةةةةمً جح٠يةةةةةة١ الخةةةةةةواظن اةةةةةهن امايةةةةةةت الحةةةةةة١ فةةةةةةي ال٠وةةةةةاثه يخٔةةةةةةهن أن جوا٣ةةةةةةب  ةةةةةةصا الخ٘هةةةةةا 

اإلألوماث وةهن مخٌلثاث ٛآليت هِا  الٔسالت الجىاثه في اإلا ا٠ت واإلاؼاللت  مً  ىا ٤ان 

يت وؤلاجطاتيةةةت ألااةةةطظ   ٓ ةةةى ٟوآةةس ال٠ةةةاهون الجىةةةاثه اإلاوهةةةٓو
ً
جةةؤزها ج٠ىيةةةت اإلألومةةةاث واضةةةحا

 مً اهن جؤزهااتما ٓ ى ا٠يت ٛطوْ ال٠اهون .

٠ىيت الٔاليت ٓ ى الخىِيم ؤلازاضو واإلأايها واإلاواكةٜاث أو مةا  ؼة   " الدـةطأاث جؤزها الخ  3

ؤلازاضةةةت وأهِمةةت الواجثةةاث واإلاؼةةئوليت واإلأةةايها فةةي ٌٟآةةاث ج٠ىيةةت اإلألومةةاث ٤الحوػةةثت 

وؤلاه اهذ وفجلا ث" ٛؼٞو ج٠ىيت اإلألوماث واهخائ وػات  الحوػثت وفجلا٨  وػٞو 

 ػةةةةةةةةوال مةةةةةةةةً ايةةةةةةةة  هٌدةةةةةةةةسماث فجلةةةةةةةةا٨ وألاج
ً
  ةةةةةةةةات 

ً
اٞ الؼةةةةةةةةٞو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمخةةةةةةةةت  ـةةةةةةةة س احؼةةةةةةةةآا
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واإلاـةةطوٓاث   اهةةاٛت الةةى جعايةةس أٓةةساز مؼةةخذسمه الخ٠ىيةةت ومـةة ا٤ه ؿةةث٦اث اإلألومةةاث   

 للمٔةةةةايها واإلاواكةةةةٜاث  ووػةةةةات  
ً
 وجحسيةةةةسا

ً
 ازاضةةةةةا

ً
ٛؼةةةةٞو  مةةةةصأ ألاوكةةةةاٚ  ؼةةةةخلع  جىِيمةةةةا

إلاخٔةةةةسزة فةةةةي  ةةةةصا الح٠ةةةة  ٛمةةةةً ج ةةةةت أوجثةةةةذ ج٠ىيةةةةت وأٗةةةةطان الخىِةةةةيم وأزواجةةةةا ا خخلٜةةةةت وا

اإلألومةةةةةاث جىِةةةةةيم ال٠وآةةةةةس اإلأياضةةةةةةت واإلا٠ةةةةةاي ؽ إلاىخااتمةةةةةا ودةةةةةسماتما  ٣مةةةةةا أوجثةةةةةذ ايةةةةةان 

مؼةةةةئولياث ج ةةةةاث ج٠ةةةةةسيم الخسمةةةةت وج ةةةةةاث أدةةةةطى   ٣مةةةةا ان ا٠ةةةةةٞو وملةةةةالل اإلاؼةةةةةخذس  

  و ةةةةو ي٠ةةةٕ هةةةمً مةةةا  ٔةةةةٚط ادـةةةطأاث امايةةةت اإلاؼةةة مل٧ 
ً
 وجحسيةةةسا

ً
  وممةةةةا جخٌلةةةب جىِيمةةةا

يخلةةةةة   مةةةةةصا اليـةةةةةاي الدـةةةةةطاري الحةةةةةسي  فةةةةةي ا٠ةةةةة  الحمايةةةةةت مةةةةةً ا حخةةةةةوى الوةةةةةاض إلاواٟةةةةةٕ 

وآةةةةةس اإلاواكةةةةةٜاث اإلأياضةةةةةةت لوػةةةةةات  الخ٠ىيةةةةةت اإلاةةةةةوضزة  اإلألوماجيةةةةت ٓ ةةةةةى ؿةةةةةث٥ت ؤلاه اهةةةةةذ ٟو

ٓةةت للمؼةة مل٧ الةةى جاهةةب  ةةصيً الثٔةةسيً ٛةةبن فجاةةاأ هحةةو جحطةةةط  إلالةةالل الح٦وميةةت واإلاثا

ماث وفجااأ هحو الخصخلةت أُ ةط جحةسياث ٟاهوهيةت ٓسيةسة ٤اهةذ ٌٟآاث ج٠ىيت اإلألو 

  وـٌت الخىِيم ال٠اهووه ل خسماث الخ٠ىيت .
ً
 وما جعا٨ مح 

جؤزها الخ٠ىيت الٔاليت ٓ ى هِم ؤلازاضة والخسماث وةىةال ٟوآةس الثياهةاث اإلألوماجيةت : اية   (4

جةةةةةؤزط ألازال ؤلازاضو اوجةةةةةا ٓةةةةةا  ااػةةةةةخذسا  واحؼةةةةةاْ اػةةةةةخذسا  وػةةةةةات  ج٠ىيةةةةةت اإلألومةةةةةاث  

ت  مةةةةةةةةا٨ وؤلاهخةةةةةةةةائ ا خخلٜةةةةةةةةت مةةةةةةةةً أزةةةةةةةةط الخ٠ىيةةةةةةةةت ٓ ةةةةةةةةى ألازال و الؼةةةةةةةةٓط وأٛةةةةةةةةازث ٌٟآةةةةةةةةاث ألٓا

وزة ؤلاهخةةةةةةةائ  ولةةةةةةةم يىحلةةةةةةةط شلةةةةةةة٧ فةةةةةةةي ٌٟةةةةةةةاْ زون ٗهةةةةةةةاأ   ٛةةةةةةةا زط وؿةةةةةةةموليت الخسمةةةةةةةت أو جةةةةةةة

خمازيةةةت ال٥ثهةةةةاة ٓ ةةةةى الخ٠ىيةةةت ؿةةةةم  ال٠ٌةةةةآهن الٔةةةا  والخةةةةاق وؤلاهخةةةةائ والخةةةةسماث    وٓف

وأوـةةٌت ؤلازاضة وألاوـةةٌت الٜىيةةت   و٤ةةان ييث ةةي أن جخاةةا ؤلازاضة والخةةسماث اوجةةا ٓةةا  الةةى 

مةة  مةةً أ ةةم اىةةال ٟوآةةس الثياهةةاث واإلألومةةاث  هاةةاظ ألٓا
ً
ا٨ وأمؼةةذ ٟوآةةس الثياهةةاث وااةةسا

ها الحمايةةةةةت ال٠اهوهيةةةةةت ل ةةةةةصأ  ٓىاكةةةةةط الٔمةةةةة  اةةةةةا   ومةةةةةً  ىةةةةةا ٤ةةةةةان ف خمةةةةةا  الدـةةةةةطاري اخةةةةةٛو

ال٠وآةةةةس   الةةةةى جاهةةةةب شلةةةة٧ ٛةةةةبن اىةةةةال ٟوآةةةةس اإلألومةةةةاث واػةةةةخذسا  الخ٠ىيةةةةت فةةةةي اىةةةةال هِةةةةم 

ٛةةةةْط اإلألوماجيةةةةت ال٠ اهوهيةةةةت فةةةةي ا٠ةةةةة  الخسمةةةةت ال٠وةةةةاتيت وأٓمةةةةا٨ ا حامةةةةاة أزى الةةةةى وـةةةةةول 

ج٠ىيةةت اإلألومةةاث   و ةةو ٛةةْط يثهةةا الدؼةةاإ٨ اةةو٨ مةةسى الحاجةةت الةةى ٟوآةةس حـةةطأيت جةةىِم 

  صا الح٠  وجىِم الخٔام  مٕ وػاتلا ومذطجاجا. 
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مما   ؿ٧ ٛيا أن الخ٠ىياث الحسيثت ٟس ػا مذ في ج ؼها اٟخىال وه٠ة  واد ةزان اإلألومةاث 

 مةةةةً اإلألومةةةةاث واإلالةةةةةىٜاث 
ً
  ةةةةات 

ً
 ؤلاه اهةةةةذ ٟةةةةةسضا

ً
واد ااٟ ةةةةا اةةةةالٌٞط ا خخلٜةةةةت   ول٠ةةةةةس أجااةةةةذ أيوةةةةا

ةس جطجةب ٓ ةى  ميةت ٓنةا الـةث٥ت  ٟو الٜىيت وألازايت ات  أكثح مً الؼ   حؼوة١ جلة٧ اإلالةىٜاث الٟط

ياةةةةاته جلةةةة٧ ؤلاجااةةةةت ال ؼةةةةهاة هخةةةةات  أزةةةةطث ٓ ةةةةى اإلاةةةةئلٜهن بٔوةةةة ا اياةةةةاته وآلادةةةةط ػةةةةلبي   ٛالجاهةةةةب ؤلا 

 : 1 مليخ خم في

 الخ٦لٜت.ػ ولت وـط اإلالىٜاث بؼ ولت مٕ اهذٜان  .1

 مةةً ال جةةول الةةى زاض  .2
ً
أكةةثح ابم٦ةةان اإلائلةةٝ أن ي٠ةةو  ايـةةط ملةةىٜا الٜ ةةي أو ألازتةةه اىٜؼةةا اةةس 

 وـط.

ت ٛات٠ةةةةةت وةسٟةةةةةت  ممةةةةةا أزو الةةةةةى ام٦اهيةةةةةت  .3 ام٦اهيةةةةةت جوكةةةةةي  الٔمةةةةة  الةةةةةى الجم ةةةةةوض وجوظأةةةةةا بؼةةةةةٓط

ت .حؼوة١ فهخائ ال٥ٜطو   بؼٔط أٟ  ًٓ الصو جثاْ اا اإلالىٜاث الخ٠ليسيت اإلاٌثٓو

ها أػاليب ٛٔالت في الخواك  مٕ  .4  آلادطةً.جااوظ اسوز اإلا٦ان والعمان وجٛو

 ام٦اهيت جوكي  فهخائ ال٥ٜطو للمئلٝ الى جميٕ أهحال الٔالم زون ٟيوز أو ؿطوي م٠ٔسة. .5

ذ والج س والخ٦لٜت التي ٤اهذ جخٌلاما أٓما .6 ها الٟو  . 1مل٨ اليـط الخ٠ليسوجٛو

 -أما االيؼثت ل جواهب الؼلثيت ٛكي ٤الخالي :

 . Information securityأكثح مً اإلام٥ً جااوظ الحواجع ألامىيت للمٔلوماث  -1

  
ً
يت أاياها  . Confidentialityٓس  جواٛط الؼطةت أو اإلاوزٟو

  ٓس  جواٛط الخ٦امليت وػ مت ا حخوىIntegrity . 

  ها اإلألوماث ٕ أو اةصٚ اإلألومةاث  Availabilityٓس  همان اػخمطاضةت جٛو اما ل٘ل١ اإلاٟو

 مىا.

  ٓس  ال٠سضة ٓ ى ازثاث الخلٚط اإلاطجثٍ اؤو وـاي ليـط للمٔلوماثNon-repudiation   

                                                           
ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الٜوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال الخذي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مل ؤلاه اهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ   . مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ٓنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اإلاوٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ    . اإلالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىٜاث 2009اخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت   دمحم مل   1مل  الٟط

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81724   :  ْ  . 18/12/2012جاضةر ًف

ميت 2009ظةً مل  ٓثس ال ازى (2) يت الٟط ميت الٔطةيت ٓ ى  في  . ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطة وأؿ٦ا٨ اجاات ألآو اإلاواٟٕ واإلا٥خثاث الٟط

 2009ٓلم اإلا٥خثاث واإلألوماث  ؤلاكساضة الثاهيت يوليو  فياحور  –ؿث٥ت فه اهذ: زضاػت معحيت اػخ٥ـاٛيت.

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81724
http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81724
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 ةةصا اا هةةاٛت الةةى أن وـةةط اإلالةةىٜاث ٓ ةةى ؤلاه اهةةذ يواجةةا د لةةا اإلائلةةٝ كةةٔوةاث فةةي امايةةت ا٠ةةةا 

الح٠ي٠ةةةةت ج٥مةةةً فةةةةي أن ٓلةةةةط ج٥ىولوجيةةةا اإلألومةةةةاث يواجةةةا عجةةةةع مةةةةً ٟثةةة  ال٠ةةةةواههن ٓىةةةةس  ٛاإلاـةةة٦لت

خةةةسال ٓ ةةةى اإلالةةةىٜاث ٓنةةةا الـةةةث٥ت    ن جلةةة٧ ألاٛٔةةةا٨    جىِةةةيم أو جاةةةطةم مةةةا يحةةةسر مةةةً أٛٔةةةا٨ ٓف

ها الحمايةةت   ىيةةت ٓةةً جةةٛو  للجةةع ال٠ةةواههن الًو
ً
 اٟليميةةت اش جخاةةاوظ جلةة٧ الحةةسوز  وهِةةطا

ً
حٔةةٚط اةةسوزا

  ألامةةةةةخاق أهٜؼةةةة م اااخةةةةساْ ًةةةةةٞط داكةةةةت لحمايةةةةت ملةةةةةىٜاتمم   وةٌلةةةة١ ٓليمةةةةا الحمايةةةةةت هاةةةةس ٟيةةةةا

هن :Private-orderingالخاكت     وجى٠ؼم جل٧ الوػات  الخ٥ىولوجيت الى هٓو

Technological-measures: 

 مةةةً  
ً
وهةةةي تمةةةسٚ الةةةى آاٟةةةت الحلةةةو٨ ٓ ةةةى اإلالةةةىٝ وفػةةةخٜازة مىةةةا ا  إلاةةةً يحمةةة  جطديلةةةا

 كااب الح١ هٜؼا ومً جل٧ ألاػاليب والخ٠ىياث :

ها الحمايةةت مةةً    : Digital object identifier (DOI)  ةةسا املةةواد السك  ةةى  -1 و ةةو  ٔ ةةي جةةٛو

ميةةةةت  وجحسيةةةةس اياهةةةةاث اإلايخا ةةةةم زااةةةةذ ل٦ةةةة  مةةةةازة ٟض وةةةةةصل٧ ٛ ةةةةو  ٔخمةةةةس ٓ ةةةةى  Metadataزاجةةةةا دةةةة ٨ ٟض

وهِةةةةا  اإلايخازاجةةةةا   وةاػةةةةخذسا   ةةةةصا الىِةةةةا  يم٥ةةةةً الوكةةةةو٨ الةةةةى  Handle systemجٌثيةةةة١ هِةةةةامه 

ةةةةٕ  ةةةةم  URLالوزةةةةات١ اإلاخااةةةةت ٓ ةةةةى الـةةةةث٥ت اتةةةة  فةةةةي االةةةةت ح٘هةةةةا ٓىةةةةوان اإلاٟو   و ةةةةو يمةةةةىح ل٦ةةةة  وزي٠ةةةةت ٟض

ةةً الىاؿةةط فةةي DOIيخ٦ةةون مةةً جةةعل زااةةذ  ٔنةةا ٓةةً  ال٠ؼةةم آلادةةط  وجةةعل  دةةط ج٠ةةو   فةةي ٟؼةةم مىةةا ٓو

 الج ةةت ال٠اتمةةت االدعةةجي   ٣مةةا يذلةةم الىِةةا  ل٦ةة  وزي٠ةةت اإلايخازاجةةا الخاكةةت  مةةا  
ً
ابهةةاٛخا  ا٠ةةا

ةةةةم  ةةةةم محةةةةسز للوزي٠ةةةةت  والٔىةةةةوان  والج ةةةةت وزوض DOIوالتةةةةي يةةةةخم ٛيمةةةةا جحسيةةةةس ٟض ا ػةةةةوال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وأو ٟض

ةال مةازو ... الةف   والـة٦  ػةوال ٤ةان ه ة ي  أ٤اهذ مل هاؿط  مىخ    مئلٝ  والىةْو ململةٝ ٟض ةي  أو ٓو

 .  1 ملػمري  مطثه

                                                           
  Cybrarians Journal ْ21 ا قةةةت ؤلاه اهةةةذ. فةةةي  .ا٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةت والخةةةؤلي2009ٝملةةٌٜى   أامةةةس ٓثةةةس   مل -  1مل 

 .2009ز ؼمنا  
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٠ةةةةا لخواضظميةةةةاث مٔيىةةةةت  الب ةةةة ى رلكي    ةةةةى )السك  ةةةةى( -2 ميةةةةت يةةةةخم اؿةةةةخ٠اٟ ا ٛو : وهةةةةي الةةةةمت ٟض

ةةس ى زوا٨ أو اٟ ااهةةاث الخموةةةا 
ا
  اش جٌثةة١  ةةصأ الخواضظميةةاث اؼةةاااث ضةاهةةيت  Hash functionsج

  أو ضػةةةةةالت وجةةةةةةس ى الثياهةةةةةةاث الىاجاةةةةةت ٓةةةةةةً الثلةةةةةةمت 
ً
 ٤ةةةةةةام 

ً
ٓ ةةةةةى الطػةةةةةةالت لخوليةةةةةس الةةةةةةمت جمثةةةةةة  ملٜةةةةةا

اةةذ  جئدةةص مةةً  160و 128ؤلال٥ اوهيةةت  وهةةي جخ٦ةةون مةةً اياهةةاث ل ةةا ًةةو٨ زااةةذ ملي ةةااوح ٓةةازة مةةا اةةهن 

صأ الثلةةمت جميهةةز الطػةةالت ألاكةةليت والخٔةةٚط ٓليمةةا الطػةةالت ا حولةةت شاث الٌةةو٨ اإلاخ٘هةةا وحؼةةخٌيٕ  ةة

اسٟةةةةت اتةةةة  ان اةةةةسر أو ح٘يهةةةةا فةةةةي الطػةةةةالت  ولةةةةو فةةةةي اةةةةذ وااةةةةس ومةةةةً ٗهةةةةا اإلام٥ةةةةً اؿةةةةخ٠اٞ الثلةةةةمت 

 private keyؤلال٥ اوهيت شاتما مً ضػالخهن مذخلٜخهن  وجخمهز ًٓ بٔو ا احؼةب اإلاٜةاجيح الخاكةت 

 جطالاث مٔيىت.التي جم اوـال ا و  يم٥ً ٧ٛ ؿٜطتما ا  اب

و ةو :  Electronic copyright management system (ECMS) ال ظ م رلكي   ة  ددازة حلةوق املفلةف -3

ٓثةاضة ٓةً هِةةا   ؼةخذس  إلاطاٟثةةت ًلثةاث الوكةةو٨ الةى الوزي٠ةت ؤلال٥ اوهيةةت  ٛ ةو يةةخح٥م فةي الؼةةماح 

ادعةةجيلا  وحؼةةآس جلةةة٧ للوكةةو٨ الةةى ملةةىٝ مٔةةهن مةةً ٓسمةةا  وأمةة  ٓ ةةى آةةساز ج٠ةةاضةط امةةا ٟةةا  

ةت محةةاو ث الةسدو٨ ٗهةةا اإلالةطح  مةا للملةةىٝ  وحٔمة   ةةصأ  الخ٠ةاضةط الىاؿةطةً واإلاىخاةةهن ٓ ةى مٔٛط

 جحسيةس 
ً
الىِم ٓ ى ج٠ييس ما يم٥ً للمؼخذس  ٓملا للملٝ ؤلال٥ اووه  ٣ما يم٥ً مً د ل ا أيوةا

 ٓسز مطاث اػ اجاْ الٔم  هٜؼا  أو وعخا  أو ٛخحا  أو ًثآخا .

و ةةو  ؼةةخذس  للخؤ٣ةةس مةةً أن الطػةةالت التةةي جةةالث مةةً    : Digital signatureلتوك ةةع السك ةة  ا -4

يةةةةةةٕ الوزي٠ةةةةةةت  ملةةةةةةسض ا لةةةةةةم جخٔةةةةةةطن  و ح٘يهةةةةةةا أزىةةةةةةال ه٠ل ةةةةةةا  واؼةةةةةةخذس  اإلاطػةةةةةة  مٜخةةةةةةاح دةةةةةةاق لخٟو

يةةةةٕ مةةةةةً دةةةةة ٨   أمةةةةا الٌةةةةةٚط آلادةةةةط و ةةةةةو اإلاؼةةةةةخ٠ث  ٛئمةةةة  ٓ ةةةةةى  الخح٠ةةةة١ مةةةةةً صةةةةةحت الخٟو
ً
ال٥ اوهيا

يةةٕ الٟط ةةي يةخم جةةؤمهن ػة مت الطػةةالت والخح٠ةة١  اػةخذسا  اإلاٜخةةاح الٔةا  اإلاىاػةةب  وةاػةخذسا  الخٟو

 مً صح ما  ومً أ م دلاتلا آلاحه :
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يٕ الوزات١ مً ٟث  اإلاطػ . private keyاػخذسا  مٜخاح مخ  ي  -  لخٟو

 مً ٟث  اإلاؼخلم للخؤ٣س مً صحت الوزات١ وأكال ما. public keyاػخذسا  مٜخاح ٓا   -

 إلأةةةةاز ث ضةاهةةةةيت يحةةةةسز ا الىِةةةةا   Hash algorithmاػةةةخذسا  هِةةةةا  دلةةةةٍ الطػةةةةات   -
ً
٠ةةةةا ٛو

.
ً
 ٓـواتيا

ًٓ ًطة١ جمةٕ اإلاٜخةاح الشخ ة ي واإلاٜخةاح  Encryption algorithmاػخذسا  هِا  الدـٜها  -

يٕ الٟط ي .  الٔا  وهِا  دلٍ الطػات  و صا لخوليس ما  ٔٚط االخٟو

 جموةةا الطػةالت  وـةال وةم٥ً آخماز ًٞط أ٣ ا أمىةا مةً 
ً
الٔمليةت الخ٠ليسيةت ل اية  يةخم أو 

المت ال٥ اوهيت ل ا  زم حـٜط الثلمت ؤلال٥ اوهيت ااػةخذسا  اإلاٜخةاح الخةاق للمالة٧  وةيةخ  ٓةً 

يٕ  ؼخذس  اإلاؼخ٠ث  مٜخاح ٓا   يٕ ٟض ي ي ح١ االوزي٠ت اإلاطػلت  وللخح١ مً صحت الخٟو شل٧ جٟو

يةةةةٕ  ٛةةةةبن  ةةةةٕ الوزي٠مىاػةةةةب لٜةةةة٧ ؿةةةةٜطة الخٟو ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهجحةةةةذ ٛةةةة٧ الـةةةةٜطة ٛ ةةةةصا  ٔ ةةةةي أن اإلاطػةةةة  ٟةةةةس ٟو

  ما :
ً
يٕ االيا ان مً الخٟو  االٜٔ    وزمت هٓو

: و ةةو ي٠ةو  ا زوةةس اإلألومةةاث والوزي٠ةت ؤلال٥ اوهيةةت  Key-Based signatureالتوك ةع امل تة  ي   -أ

يةةٕ مـةةٜط وممهةةز  ةةذ الةةصى  Encryptedاخٟو يةةٕ الوزي٠ةةت  والٟو يحةةسز د لةةا الشةةخم الةةصى ٟةةا  اخٟو

يٕ  يٕ  وةخم حعجي  الخٟو يٕ الوزي٠ت ومٔلوماث ًٓ كااب الخٟو  ضػ يبـ٦   الٟط يٟا  ٛيا اخٟو

يةةةٕ  Certification-Authorityٓىةةةس ج ةةةاث  و ةةةو ًةةةٚط محايةةةس م مخةةةا الخؤ٣ةةةس مةةةً صةةةحت مل٥يةةةت الخٟو

يةةةٕ  الٟط ةةةي يةةةٕ اإلاٜخةةةا ى ٓىةةةس الةةةة لامةةةخاق الةةةصيً ي٠ومةةةون اخٟو الوزةةةات١ ؤلال٥ اوهيةةةت لدعةةةجي  الخٟو

Certification-Authority ٕيةةةةةة اإلاةةةةةةطاز  ؤلال٥ اووةةةةةةه  وج٠ةةةةةةو  بٔةةةةةةس ا اامةةةةةةٕ مٔلومةةةةةةاث مةةةةةةً اامةةةةةة  الخٟو

يةةةٕ  Certificateحعةةةجيلا  بٔةةةس شلةةة٧ جلةةةسض ل ةةةصا الشةةةخم ؿةةة ازة  ٓ ةةةى  ؤلال٥ اووةةةهجم٥ىةةةا مةةةً الخٟو

ٔةةةةةس آٌةةةةةاإأ الـةةةةة ازة ا٦لمةةةةةت ػةةةةةط داكةةةةةت جم٥ىةةةةةا مةةةةةً الوزةةةةةات١ ؤلال٥ اوهيةةةةةت  وةةةةةةعوز  ةةةةةصا الشةةةةةخم ب

يٕ   . ؤلال٥ اووهاػخذسا  الخٟو
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ٓثةةةةاضة ٓةةةةً جحسيةةةةس همةةةةٍ دةةةةاق جخحةةةةط٢ اةةةةا يةةةةس  : Biometric signatureالتوك ةةةةع الب ةةةةو ي   -ب

يٕ  مةً دة ٨ جوكةي  ٟلةم ال٥ اووةه اا ةاظ ال٥مثيةوجط وة٠ةو  الشةخم  ٕ د ٨ الخٟو الشخم اإلاٟو

يٕ ااػخذسا   صا ال٠لم  يةٕ دةاق اةا  االخٟو الةصو  عةج  اط٣ةت اليةسل اية  ل٦ة  مةخم ػةمت جٟو

يٕ الثيوم او ٓىس الة  ٣ما  Certification authorityيمهز ػماث جل٧ الشخليت  وةخم حعجي  الخٟو

يٕ اإلاٜخا ي .   و الحا٨ في الخٟو

ٓثاضة ًٓ ازدةا٨ حٔةسي ث ٓ ةى اإلألومةاث ٓىةس اضػةال ا الةى  :Encryption Dataتش ن  الب    ت  -5

ج ةةةةةةت مٔيىةةةةةةت  أو جحوةل ةةةةةةا الةةةةةةى ضمةةةةةةوظ ٗهةةةةةةا شاث مٔ ةةةةةة ل ايةةةةةة  ٓىةةةةةةسما جلةةةةةة  الةةةةةةى أمةةةةةةخاق  دةةةةةةطةً   

 ؼةةةةةةخٌئون ٛ م ةةةةةةا أو ؤلاػةةةةةةخٜازة منمةةةةةةا  لةةةةةةصا ٛكةةةةةةي ٓثةةةةةةاضة ٓةةةةةةً حـةةةةةةٜها وجحوةةةةةةة  للىلةةةةةةوق الٔازيةةةةةةت 

هةةةا مٜ ومةةةت  وجث ةةة  ٓ ةةةى أػةةةاغ أن ٤ةةة  مٔلومةةةت جحخةةةائ الةةةى ؿةةةٜطة  الواضةةةحت الةةةى هلةةةوق مـةةةٜطة ٗو

 ل٥ٜ ا وآازتما الى الوهٕ ألاك ي .

ةةة٧ الـةةةٜطة مةةةً ٟثةةة  كةةةاااما واإلاؼةةةموح لةةةا  واؼةةةخذس  مٜةةةاجيح حـةةةٜها الىلةةةوق اإلاطػةةةلت ٛو

ٔاليةةت  ادؼةلم ا  وحؼةةدىس  ةصأ اإلاٜةةاجيح الةى كةةيٙ ضةاهةيت م٠ٔةةسة فةي ؿةة٦  دواضظميةاث وحٔخمةةس ٟةوة ٛو

يةةةةت الخواضظميةةةةاث  وماظالةةةذ جلةةةة٧ الٔمليةةةةت جةةةةخم اواػةةةٌت مٜخةةةةاح ػةةةةطو  ٔخمةةةةس ٓ ةةةةى  الدـةةةٜها ٓ ةةةةى هٓو

ةةةةذ لٜةةةة٧ حـةةةةٜها ا وجطجم مةةةةا الةةةةى وهةةةةٔ ا ألاكةةةة ي ااػةةةةخذسا  هٜةةةةؽ حـةةةةٜها الىلةةةةوق وفةةةة ي هٜةةةةؽ الٟو

  زةةةةةةةم جةةةةةةةال مةةةةةةةا  ٔةةةةةةةٚط االدـةةةةةةةٜها Symmetricاإلاٜخةةةةةةةاح الؼةةةةةةةطو  و ةةةةةةةو مةةةةةةةا  ٔةةةةةةةٚط االدـةةةةةةةٜها اإلاخىةةةةةةةاُط 

 إلاـةةةةةة٦لت الخوظاةةةةةةٕ ال٘هةةةةةةا  مةةةةةً للمٜةةةةةةاجيح فةةةةةةي ٓمليةةةةةةت الدـةةةةةةٜها اإلاخىةةةةةةاُط Asymmetricال مخىةةةةةاُط 
ً
اةةةةةة 

 ًٓ اػخذسا  مٜخاح واا
ً
  .ٌهن بٔ ٟت ضةاهيت ٓىس اىائمماس ااػخذسا  مٜخااهن ازىهن مطجثمٔوها

Rights management information 

ميةةت     وهةةي مٔلومةةاث مـةةٜطة Digital watermarkingو ةةو مةةا  ٔةةٚط االٔ مةةاث اإلااتيةةت الٟط

ميةةت   أو حٔةةسي ث ٗهةةا مطتيةةت ج٠ ةةان ااإلاةةازة جم٥ةةً كةةااب الحةة١ مةةً  يةةخم الحاٟ ةةا ااإلاةةازة فةةي كةةوضة ٟض

  Serverالخٔةةٚط ٓ ةةى جلةة٧ اإلاةةازة وجدثةةٕ اليعةةف ٗهةةا اإلاةةطدم  مةةا  واإلاٌالثةةت ابظال مةةا مةةً ج ةةاظ الخةةاز  



 حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية 

74 

خةةةةسال  ول٥نمةةةةا جدةةةةيح ام٦اهيةةةةت جدثةةةةٕ  ٛةةةةبن  و ةةةةصأ الوػةةةةيلت   جمىةةةةٕ ٓف
ً
مومةةةةا اليعةةةةف ٗهةةةةا اإلاـةةةةطوٓت   ٓو

ميت   أكثح  ؼخلع  ازدا٨  ٟلوض ال٠واههن الخاكت االحمايت ال٥ٜطةت لح٠ٞو اإلائلٝ في الث قت الٟط

حٔةةةسي ث ٓ ةةةةى جلةةةة٧ ال٠ةةةةواههن للوكةةةةو٨ الةةةةى الةةةةو٨ إلاواج ةةةت  ةةةةصا الخ٠ةةةةس  ال اتةةةة  فةةةةي ماةةةةا٨ ج٥ىولوجيةةةةا 

اضجةةةةؤث اإلاىِمةةةةةاث السوليةةةةةت ومةةةةةً هةةةةةمنما " الوةثةةةةةو"   لةةةةةصل٧  1 ملفجلةةةةا ث وفهدـةةةةةاض الواػةةةةةٕ لاه اهةةةةةذ

ازدا٨ حٔسي ث ٓ ةى اجٜاٟيةت "اةطن" لٔة ئ مةا أُ ةطأ اليـةط ؤلال٥ اووةه للملةىٜاث ٓ ةى ؤلاه اهةذ مةً 

مـةةةة٥ ث  ولجةةةةؤث الةةةةسو٨ التةةةةي حٔمةةةة  جحةةةةذ مِلةةةةت الوةثةةةةو الةةةةى ٓمةةةة  مٜاوهةةةةاث ٛيمةةةةا اينمةةةةا  كةةةةساض 

ةةةم اجٜاٟيةةت جسيةةسة ٛيمةةةا ٟةةسض ٣ثهةةةا مةةً اإلاطوهةةت لخلثيةةة ثةةاث جلةةة٧ الةةسو٨  و ةةو مةةةا حؼةةمح اةةةا اإلاةةازة ٟض ت ٗض

وةةال فةةةي اجحةةاز اةةةطن أن جنةةا  ٛيمةةا اينمةةةا اجٜاٟيةةاث داكةةةت 20مل   مةةً اجٜاٟيةةت اةةةطن التةةي جاهةةةز للةةسو٨ ألٓا

 جٜٞو الح٠ٞو اإلاىلوق ٓليما في اجٜاٟيت اطن   ٣ما 
ً
ا ًاإلاا أن جل٧ فجٜاٟياث جمىح للمئلٜهن ا٠ٟو

 لح٥ةةةم اإلاةةةازة مل  تأػةةةٜط شلةةة٧ ٓةةةً اكةةةساض اجٜاٟيةةةت داكةةة
ً
  مةةةً اجٜاٟيةةةت اةةةطن وهةةةي مٔا ةةةسة 20جٌثي٠ةةةا

٣مةةا أاطمةةذ اجٜاٟيةةت أدةةطى    1996WIPO Copyright Treaty (WCT)الوةثةةو بـةةؤن اةة١ اإلائلةةٝ 

   (WPPT)1996جخواٛةة١ مٔ ةةا هةةي مٔا ةةسة الوةثةةو بـةةؤن ٛىةةاوه ألازال ومىخجةةي الدعةةجي ث اللةةوجيت 

ميةةت وةٌلةة١ ٓ ةةى  ةةاجهن فجٜةةاٟيخهن اجٜاٟيخةةا ا مايةةت ا٠ةةٞو اإلائلةةٝ والح٠ةةٞو ا جةةاوضة فةةي الث قةةت الٟط

ةةس اطكةةذ مٔا ةةسة الوةثةةو بـةةؤن اةة١ اإلائلةةٝ فةةي اإلاةةازة مل   منمةةا ٓ ةةى جؤ٣يةةس أن 4وفةةي ا قةةت ؤلاه اهةةذ   ٟو

  مةً اجٜاٟيةت اةطن ٛىلةذ ٓ ةى 2اطام  الحاػب حٔخنا مةً ٟثية  اإلالةىٜاث ألازايةت فةي مٜ ةو  اإلاةازة مل

  مةً اجٜاٟيةت اةطن 2الحمايت اآخثاض ا ملىٜاث أزايت فةي مٜ ةو  اإلاةازة ملأها " جخمخٕ اطام  الحاػب ا

 ٤ةان ؿة٦ل ا "
ً
منمةا ٓ ةى  ٣8مةا أ٣ةسث فجٜاٟيةت فةي اإلاةازة ، وجٌث١ جل٧ الحمايت ٓ ى اطام  الحاػةب أيةا

ميةةةت و٣ةةةصل٧ التةةةي جيـةةط ٓنةةةا ؤلاه اهةةةذ ل ايةةة  هلةةذ ٓ ةةةى أهةةةا يخمخةةةٕ  امايةةت اإلالةةةىٜاث فةةةي الث قةةت الٟط

ٜاث ألازايةةت والٜىيةةت اةةالح١ فػةةخ ثاضى فةةي الخلةةطةح اى٠ةة  ملةةىٜاتمم الةةى الجم ةةوض اةةؤو مئلٜةةو اإلالةةى

ًطة٠ةةةت ػةةةل٥يت أو  ػةةةل٥يت   امةةةا فةةةي شلةةة٧ اجااةةةت ملةةةىٜاتمم ل جم ةةةوض احيةةة  ي٦ةةةون فةةةي اػةةةخٌآت أو 

                                                           
. فػةةةةةخذسا  الٔةةةةةاز٨ لحةةةةة١ الخةةةةةؤليٝ فةةةةةى ٓلةةةةةط اإلألومةةةةةاث: زضاػةةةةةت م٠اضهةةةةةت لىمةةةةةاشئ مةةةةةً الةةةةةسو٨   2003أامةةةةةس ٛةةةةةايعملػةةةةةيس     1 مل

 ةةةة/ 1424ٟؼةةةم اإلا٥خثةةةاث والوزةةةات١   -ٛةةةْط ا ةةة  ػةةةوةٝ  ٤ليةةةت آلازاب -جامٔةةةت ال٠ةةةا طة -ا.أًطواةةةت ماجؼةةةخه -اإلاخ٠سمةةةت والىاميةةةت.

2003.  
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ةةْ مةةخم مةةً الجم ةةوض  ةةذ يذخاض مةةا أو ٛةةطز مةةً  ًف ٓ ةةى جلةة٧ اإلالةةىٜاث مةةً أو م٦ةةان وفةةي  أو ٟو

 " . الجم وض اىٜؼا

ميت ٓ ةى الىحةو  والخ كت أها مً اإلاخٔاٚض ٓليا أن زمت ًطات١ مخثٔت لحمايت اإلاىخااث الٟط

 :  1 ملالخالي

 فػخذسا .الحمايت ال٠اهوهيت وهي حٔخمس ٓ ى الخحصيط ٟث  فػخذسا  واإلأاٟثت بٔس اػالة  .1

  وحٔخمةةةس ٓ ةةةى وهةةةٕ  الحمايةةةت الخ٠ىيةةةت أو الٜهزياتيةةةت وهةةةي الؼةةةاتسة فةةةي أوضوةةةةا وزو٨ الٔةةةالم الثالةةة  .2

٠ٓثاث ج٠ىيت جمىٕ اػالة فػخذسا    مث  الحمايت مً د ٨ مٜةاجيح ال٥ اوهيةت أو ٤لمةاث ػةط 

م مةةةةً شلةةةة٧ ٛ ىةةةةا٢ ٓةةةةسز مةةةةً الخةةةةسااها الخ٠ىيةةةةت   ايةةةة  أزجةةةةذ الواٟةةةةٕ الٔم ةةةةي أن  ول٥ةةةةً ٓ ةةةةى الةةةةٗط

ها الحمايةةت ال٦اٛيةةت للملةةىٜاث ال ىيةةت فةةي أو زولةةت لةة ؽ ام٠ةةسوض ا جةةٛو تةةي جيـةةط فةةي ال٠ةةواههن الًو

ميت ها   الث قت الٟط و٤ان   اس مً ااخ٦اض وػات  ج٠ىيت أ٣ ا ٛآليت لحمايت اإلالىٜاث  امٔ   جٛو

ةةةةةت أصةةةةةحاب الح٠ةةةةةٞو أهٜؼةةةةة م ااػةةةةةخذسا  وػةةةةةات  ج٥ىولوجيةةةةةت مثةةةةة   الحمايةةةةةت للملةةةةةىٜاث امٔٛط

الدـةةٜها   ٛمةةً دةة ٨  ةةصأ الوػةةات  يةةخم٥ً  صةةحاب الح٠ةةٞو الؼةةيٌطة ٓ ةةى ملةةىٜاتمم ومىةةٕ 

خةة سال ٓليمةةا   وةالخةةالي أكةةثح مةةً اإلام٥ةةً اػةةخ٘ ٨  ةةصأ اإلالةةىٜاث ٓةةً ًطةةة١ ال ةةاديم لل٘هةةا ٓف

ااػخٔمال ا والحلو٨ ٓ ةى ٓاتةس مةالي م٠ااة  شلة٧ وال ةسٚ مةً اػةخذسا   ةصأ الوػةات  الخ٠ىيةت 

  و ما ي ي :

  ميةةت ا  اةبشن أو جةةطديم مةةً  مىةٕ الوكةةو٨ الةى اإلالةةىٝ محة  الحمايةةت واإلاخةةاح فةي الث قةةت الٟط

 .أهوآ اب ا١ اإلائلٝ والح٠ٞو ا جاوضة ااػخذسا  ج٠ىياث الدـٜها امذخلٝ كاا

  
ً
ةةةةب ٛيمةةةةا أو مةةةةً مؼةةةةخذسمه ؤلاه اهةةةةذ   وهةةةةٕ هِةةةةا  لؼةةةةساز اإلا٠ااةةةة  ال٥ اوهيةةةةا فةةةةي ٤ةةةة  مةةةةطة يٗط

ْ للوكو٨   .ٓ ى اإلالىٝ مح  الحمايت وًف

   ها جسااها جمىٕ وعف اإلالىٝ ا ح ي اسون جطديم مً كااب ا١  اإلائلٝ.جٛو

   اِةةةةةةةةةط جلةةةةةةةةةييٕ أو ايةةةةةةةةةٕ ألاج ةةةةةةةةةعة أو الخةةةةةةةةةسماث التةةةةةةةةةي حؼةةةةةةةةةخذس  فةةةةةةةةةي الخحايةةةةةةةةة  ٓ ةةةةةةةةةى الخةةةةةةةةةسااها

يما.الخ٥ىولوجيت اإلاخ٠سمت   اىٓو

 

                                                           
ايت اإلاط٣ةع  الٟط يالٔلط  فياإلال٥يت ال٥ٜطةت والخىميت   1مل  للمل٥يةت ال٥ٜطةةت وج٥ىولوجيةا  اإلالةطو . مئجمط جمذ ٛٔالياجا جحذ ٓض

  . 2007/ 29/5-28ال٠ا طة . الٜ اة مً  اإلألوماث.
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ٚط ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزمةةت ا خمةةا  ٓةةال ي االخةةسااها الدـةةطأيت للخٔامةة  مةةٕ  زةةاض ج٠ىيةةت اإلألومةةاث أو مةةا  ٔ

اةةة" موجةةاث الدـةةطإ فةةي ا قةةت ال٥مثيةةوجط وؤلاه اهةةذ"  ٛةةال٠طالة الخاضةذيةةت الخحليليةةت لحط٣ةةت الدـةةطإ فةةي 

 لخح٠يةةة١ ضإةةةت ؿةةةاملت فةةةي الخٔامةة  مةةةٕ  ةةةصا الح٠ةة    وةةةةسونما ضةمةةةا   
ً
  امةةةا

ً
ا٠ةة  ٟةةةاهووه ج٠ةةةس  أػاػةةا

يت التةةةةةي حؼةةةةة مسٚ جىِةةةةةيم  ةةةةةص ا الح٠ةةةةة    يخح٠ةةةةة١ فوعةةةةةجا  والخىةةةةةاٗم فةةةةةي الحلةةةةةو٨ والخةةةةةسااها الـةةةةةٓط

ولاػةةٝ ٛةةبن الخٔامةة  مةةٕ حـةةطأاث ج٠ىيةةت اإلألومةةاث فةةي ٗالثيةةت الةةىِم  وضةمةةا اتةة  فةةي أ٣ ةةا الةةسو٨ 

 وأوـٌ ا في ا٠  جىِيم مؼات  ج٠ىيت اإلألوماث  كاض همً ضإى جعتيت جةالث ٟاكةطة ٓةً 
ً
ج٠سما

ٔامةةة  مةةةٕ ج٠ىيةةةت ؤلاااًةةةت الـةةةاملت ااإلاخٌلثةةةاث الدـةةةطأيت وال٠اهوهيةةةت ل ةةةصا الح٠ةةة    اش ه اةةةّ أن الخ

 جةةم دةةة ٨ ا٠ةةب ظمىيةةةت مخثايىةةت فةةةي الٜ ةةاة مةةةا اةةهن اسايةةةت الؼةةثٔييياث واتةةة  نمايةةةت 
ً
اإلألومةةاث حـةةةطأيا

  
ً
اث زون ٗها ةةا  ٜٛةةه ميةةسان جةةطاتم ال٥مثيةةوجط مةةث  ال٠ةةطن الٔـةةطةً   وجىةةاو٨ ٌٟآةةاث أو موهةةٓو

ا امايةةةت الثياهةةةةاث جةةةم الخٔامةةة  مةةةٕ الحمايةةةت الجىاتيةةةةت للمٔلومةةةاث هةةةمً ٓةةةسة محةةةةاوض مىٜلةةةلت   منمةةة

الشخلةةةيت ا خ زهةةةةت فةةةةي هِةةةةم اإلألومةةةاث مةةةةً مذةةةةاًط اإلأالجةةةةت آلاليةةةةت  و ةةةو مةةةةا ي٠ةةةةٕ هةةةةمً زضاػةةةةاث 

 مةةةا ٓةةةٚط االخلوكةةةيت  و٣ةةةصل٧ امايةةةت اإلألومةةةاث شاث ال٠يمةةةت اإلااليةةةت أو 
ً
ا٠ةةٞو ؤلاوؼةةةان وجحسيةةةسا

 ماليةةةةةت مةةةةةً مذةةةةةاًط ألاهمةةةةةاي الجطميةةةةةت اإلاؼةةةةةخاسة التةةةةةي حٔخمةةةةةس ال٥مث
ً
يةةةةةوجط وػةةةةةيلت التةةةةةي جمثةةةةة  أكةةةةةو 

 ااةةةةةطاتم ال٥مثيةةةةةوجط شاث الٌثئةةةةةت فٟخلةةةةةازيت  
ً
ةةةةةذ أيوةةةةةا  وة قةةةةةت ل ةةةةةا  وهةةةةةي مةةةةةا ٓٛط

ً
ل جطةمةةةةةت أو  ةةةةةسٛا

هةةمً زضاػةةاث ال٠ةةاهون الجىةةاثه اإلاوهةةو ي والثالثةةت امايةةت اةةطام  الحاػةةوب مةةً مذةةاًط ال٠طكةةىت 

ث اإلال٥يةةةةةت اإلاخمثلةةةةةت االيعةةةةةف ٗهةةةةةا اإلالةةةةةطح اةةةةةا وآةةةةةازة ؤلاهخةةةةةائ والخ٠ليةةةةةس   و ةةةةةو مةةةةةا ي٠ةةةةةٕ هةةةةةمً زضاػةةةةةا

  .ال٥ٜطةت

أن الخحلي  لل٠واههن ا خخلٜت أُ طث أن  Urich Sieberوفي شل٧ أؿاض ألاإلااوه أولهاؾ ػينا 

الحمايةةةت الجىاتيةةةت للمٔلومةةةاث فةةةي ٤ةةة  زولةةةت احاجةةةت ماػةةةت لوهةةةٕ هِطةةةةت ٓامةةةت ل ةةةا ومةةةطز شلةةة٧ أهةةةا فةةةي 

ٗالب الحا ث جمذ مىاٟـت الحمايت الجىاتيت ل٦  مً الحيةاة الخاكةت وألامةوا٨ والح٠ةٞو الص ىيةت 

٠ ة ي الخةسااها الدـةطأيت فةي ا٠ة   ج٠ىيةت اإلألومةاث اظال اجطا  ج٠ىيت اإلألوماث   لصا ٛبن محاولةت ج
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 ٔ ةةةةةةي الٔةةةةةةوزة الةةةةةةى اسايةةةةةةت الؼةةةةةةثٔييياث ايةةةةةة  وجةةةةةةس جةةةةةةساد  اةةةةةةهن الٜ ةةةةةةااث العمىيةةةةةةت ل٦ةةةةةة  ًاتٜةةةةةةت مةةةةةةً 

ميت مل اإلألوماجيت   والتي مً أهماً ا ما ي ي :  الدـطأاث او٨ الحمايت ال٥ٜطةت في الث قت الٟط

ـةةةةةةةةطأاث الخلوكةةةةةةةةيت أو امايةةةةةةةةت الثياهةةةةةةةةاث الشخ - أ لةةةةةةةةيت مةةةةةةةةً مذةةةةةةةةاًط الخاميةةةةةةةةٕ والخذةةةةةةةةعةً ح

 والخاق.واإلأالجت والخثاز٨ ؤلال٥ اووه في ال٠ٌآهن الٔا  

 .  1 ملحـطأاث جطاتم الحاػب التي جٌوضث الى حـطأاث أمً اإلألوماث وجطاتم ؤلاه اهذ - ب

وآةةس اإلألومةةاث  - ث حـةةطأاث اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت لنةةاام  الحاػةةب ل حمايةةت مةةً أوـةةٌت ال٠طكةةىت ٟو

اإلاوكةةة ث والةةةسواتط اإلاخ٦املةةةت   وامايةةةت أػةةةمال الىٌاٟةةةاث ومواٟةةةٕ ؤلاه اهةةةذ ومحخوا ةةةا وأؿةةةثاأ 

 مً مواز اليـط ؤلال٥ اووه .

حـةةةطأاث ا حخةةةوى الوةةةاض وحـةةةم  الحمايةةةت مةةةً محخةةةوى اإلألوماجيةةةت ٓ ةةةى الـةةةث٦اث وال٠وآةةةس  - ر

 ؤلاه اهذ.ال٠اهوهيت والؼلو٣يت بـؤن اػخذسا  

 والحاػب.٨ ا حا٣ماث الجعاتيت في ٓلط الىِم حـطأاث ألاكو٨ ؤلاجطاتيت أو أكو  - ئ

 حـطأاث مٔايها ألامً اإلألوماحه واإلاواكٜاث ال٠ياػيت والدـٜها وجثاز٨ الثياهاث . - ح

ت في هول اإلاـاضإ الخ٠ىيت  - خ  الجسيسة.حـطأاث ه٠  الخ٥ىولوجيا وآازة جىِيم ه٠  اإلأٛط

ٞ  خٔاٟةةةةةةةةةةةةةسؤلال٥ اوهيةةةةةةةةةةةةةت والحـةةةةةةةةةةةةةطأاث الخاةةةةةةةةةةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةةةةةةةةةةتملالخواٟيٕ  - ز  ؤلال٥ اووةةةةةةةةةةةةةه والدؼةةةةةةةةةةةةةو

 ؤلال٥ اووه  .

ما٨ والخسماث  - ش اض الـام  لخىِيم ألٓا  ؤلال٥ اوهيت.حـطأاث الح٦ومت ؤلال٥ اوهيت مث  ؤلًا

حـةةةةطأاث الٔمةةةة  اإلالةةةةطفي الخ٠ ةةةةي أو ج٠ىيةةةةاث الةةةةسٕٛ ؤلال٥ اووةةةةه ااخةةةةسال مةةةةً الثٌاٟةةةةاث اإلااليةةةةت  - ز

 وهِم اإلا٠اكت ؤلال٥ اوهيت والثىو٢ ؤلال٥ اوهيت .

 

 

 

                                                           
ت وال٠ةةاهون: زضاػةةةت م٠اضهةةت.ٜٓيٜةةى   ٤امةة    1 مل اهةةةاوث    -. جةةةطاتم ال٥مثيةةوجط وا٠ةةٞو اإلائلةةةٝ واإلالةةىٜاث الٜىيةةةت  وزوض الـةةًط

يت  ز.ث .  ميـوضاث الحلب  الح٠ٟو
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ُ ةةةةةةةط الخ٥ٜهةةةةةةةةا احمايةةةةةةةةت أج ةةةةةةةعة ال٥مثيةةةةةةةةوجط وفجلةةةةةةةةا ث اوكةةةةةةةٜ ا مٔةةةةةةةةساث ووػةةةةةةةةات  ج٠ىيةةةةةةةةت 

اإلألوماث   ٦ٛان هِا  اطالاث فد ااْ  ةو الىِةا  اإلاىاػةب مةٕ  ةصا ال٘ةطن اآخثةاض اةطالة فد ةااْ 

ىا ي   أمةا ٛيمةا يخٔلة١ جطز بـؤن مذ ْا جسيس يخلٝ اا اخ٦اضةت والجسة وةال٠االيت ل ػةخ٘ ٨ اللة

ميت أو اإلألوماجيت في ا٠  اإلال٥يت ال٥ٜطةت ٛيم٥ً أن حـم  ما ي ي   :  1ملااإلالىٜاث الٟط

ميةةت وأ م ةةةا فةةي ماةةا٨ ج٠ىيةةةت   ةةسا ا اسح طةةو  :  1 حٔةةس اةةةطام  الحاػةةوب أو٨ اإلالةةىٜاث الٟط

ها الحمايةةةت  اإلألومةةاث لةةةصا اِيةةذ اا خمةةةا  ٣ثهةةا مةةةً ايةة  وجةةةوب ٓف ةةااٚ   و٣ةةةصل٧ جةةٛو

 ال٠اهوهيت ل ا وحٔس الناماياث ال٥يان اإلأىوو ٗها اإلالموغ لىِم ال٥مثيوجط .

و مئلةةٝ النةةاام  وج٦ةةون مسض٣ةةت لةةا ل٥نمةةا وهةةي ألاوامةةط التةةي يوةةٔ ا اإلانةةام  أ  ةةسا ا امل ةةدز :  2

 CPUٗهةةا مسض٣ةةت لآللةةت التةةي هةةي ال٥مثيةةوجط ٣ا ةةاظ مةةازو وداكةةت واةةسة اإلأالجةةت اإلاط٣عةةةت 

 ٓنةا ال٠ٔةةوز الخمةةؽ اإلاىلةةطمت   
ً
 مةةص  

ً
واؼةخذس  ٛيمةةا ل٘ةةاث الناماةةت التةي ؿةة سث جٌةةوضا

ٔالي مةةةةةا فةةةةةي اهاةةةةةاظ النةةةةةا  ام  لل٘ةةةةةطن  ةةةةةصأ الل٘ةةةةةاث جذخلةةةةةٝ مةةةةةً ايةةةةة  ػةةةةة ول ما وح٠ٔيةةةةةس ا ٛو

 ا خلم لا .

  اش جسض٣ةا آلالةت وحؼةخٌيٕ الخٔامة    س   ا آلالى :  3
ً
و و ٥ٓؽ مٜ و  اطهةام  اإلالةسض جمامةا

مٔةةةةا وحـةةةة٘يلا  وةةةةةهن اطهةةةةامجي اإلالةةةةسض وآلالةةةةت جوجةةةةس اةةةةطام  شاث ٗةةةةطن جحةةةةوة ي أو اةةةةطام  

 جطجمت اموجاما جخحو٨ اطام  اإلالسض الى اطام   لت .

الطةاهةةةيت التةةةي يخ٦ةةةون منمةةةا اىةةةال الناهةةةام   وهةةةي ٤ا ٦ٛةةةاض  الٔىاكةةةط والطمةةةوظ  اسةوازش  ةةة ت:  4

 ل ػةخ ثاض  ل٥نمةا متة  مةا هِمةذ 
ً
والح٠ات١ الٔلميت ل ؼذ مح  امايت  نما ل ؼذ موهٔا

ٓ ةةةةةى ؿةةةةة٦  أوامةةةةةةط ااخ٦اضةةةةةةت للةةةةةاااما لخح٠يةةةةةة١ ٗةةةةةطن مٔةةةةةهن أكةةةةةةثحذ اةةةةةطام    وهةةةةةي  مةةةةةةصا 

 حمايةةةت ٤ةةةؤو مةةةً ملةةةىٜاث الوكةةةٝ جخةةةواٛط ل ةةةا ٓىاكةةةط الجةةةسة وفاخ٦ةةةاض وفكةةةالت محةةة  ل

                                                           
ميةةةت وج٠ؼةةةيماتما أهِةةةط : ٓةةةطب   يةةةووؽ مل  (1)   . الخةةةسااها الدـةةةطأيت الٔطةيةةةت 2006للمعةةةةس مةةةً اإلألومةةةاث اةةةو٨ اإلالةةةىٜاث الٟط

ميت. مطجٕ ػاا١ .لحمايت   اإلألوماث واإلالىٜاث الٟط
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 فةةةي مٌلةةةٕ الؼةةةثٔييياث 
ً
 واػةةةٔا

ً
ةةةس أزةةةاضث اةةةطام  الحاػةةةب جةةةس  اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت وألازايةةةت  ٟو

بـؤن ًثئ ما وموهٕ اماي ما مةً اةهن حـةطأاث اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت   وجةطززث آلاضال اةهن زاْ 

ْ إلاا جىٌوو ٓليا مً ػمت فػخ٘ ٨ اللىا  ي واجلال ا لحماي ما ٓنا هِا  اطالاث فد اا

الٔوةةوو امىةةخ  مةةازو كةةىا ي   وةةةهن مةةً ش ةةب الةةى اماي مةةا ٓنةةا هِةةا  ألاػةةطاض الخااضةةةت اش 

جىٌوو في ال٘الب ٓ ى ػط جااضو يخا ى اا ٦ٛاض التةي اى ةذ ٓليمةا أو ال٘ةطن مةً ااخ٦اض ةا  

وةةهن زاْ الةى اماي مةا ٓنةةا  ليةت الـةطوي ال٠ٔسيةةت التةي جاةس م٦انمةةا فةي ضدةم فػةةخذسا  أو 

اٟياث فػخ٘ ٨   ل٥ً ٤اٛت  صأ آلاضال لم جلمس أما  الطأو الةصو وجةس فةي النامايةاث اجٜ

   يوةةةٔ ا هةةةمً هٌةةةاٞ اإلالةةةىٜاث اإلال٥يةةةت ألازايةةةت ملاةةة١ اإلائلةةةٝ  اش هةةةي 
ً
 أزايةةةا

ً
 ااخ٦اضةةةةا

ً
ٓمةةة 

أ٦ٛاض وجطج ب لخواضظمياث همً ؿ٦  ااخ٦اضو ااسا ي وػماتما وكٜاتما اإلامهزة جخ٠اا  مٕ 

ط  ٓىاكط الحمايت م مً اػخمطاض وجوز هِم ٟاهوهيةت جةٛو إلالىٜاث اإلال٥يت ألازايت   وةالٗط

   ا  أن فجااأ 
ً
الحمايت للناماياث ٓنا وااس أو أ٣ ا مً آلالياث التي جم ؤلاؿاضة اليما  هٜا

 أزايةةت واما ةةا اموجةةب حـةةطأاث اةة١ اإلائلةةٝ     ػةةيما 
ً
الدـةةطاري ال٘الةةب آخنا ةةا أٓمةةا 

ٔةةةةس وهةةةةٕ مىِمةةةةت الوا ـةةةةؤن امايةةةةةت  1978يثةةةةو ال٠ةةةةاهون الىمةةةةةوش ي أو ؤلاضؿةةةةازو فةةةةي ٓةةةةا  ب ب

 1983و فةي ٓةةامه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالنامايةاث وتٔةس ػلؼةلت اجخمآةاث دنةةاال الوايثةو ومىِمةت اليووؼ٥

مةا٨ ألازايةت   ٣مةا أن اجٜاٟيةت  1985و  خثاض ةا مةً ٟثية  ألٓا التي أػٜطث ًٓ جوجةا ٓةا  ٓ 

٧   وأهةةةةاٛ ما الةةةةى اإلالةةةةىٜاث ألازايةةةةت والٜىيةةةةت محةةةة  الحمايةةةةت اموجةةةةب جةةةةطتؽ آخناتمةةةةا ٣ةةةةصل

ةٝ   ووٛة١ اجٜاٟيةت جةطتؽ  اجٜاٟيت اهةان  ٛي٦ةون فجاةاأ الةسولي ٟةس اؼةم للةالل  ةصا اإلاٟو

   وإلائلٜ ةا ٤اٛةةت 10/1ٛةبن النامايةاث محة  ل حمايةت ػةوال أ٤اهةذ ال٘ةت آلالةت أ  اإلالةسض مل 

اإلائلةٝ   وأمةا اذلةةوق مةسة الحمايةةت ٛبنمةا جمخةةس الح٠ةٞو اإلااليةت واإلأىوةةةت إلالةىٜاث اةة١ 

 محؼوةت ٓ ى أػاغ اياة الشخم الٌثيري   ٛبن لم ج٥ً ٣ةصل٧ ٛخحدؼةب  50الى 
ً
ٓاما

 جطتؽ  . 12مً نمايت الؼىت التي أجهز ٛيما اليـط واهخائ الٔم  مل 

الثياهةةةاث أو اإلألومةةةاث ا خ زهةةةت فةةةي هِةةةم الحواػةةة ب ل ؼةةةذ  :databasesكوا ةةةد الب   ةةة ت   5

ةةةةة١ جلةةةةةييٝ مٔةةةةةهن وةآليةةةةةت  ٓةةةةةسة اياهةةةةةاث ٛو ةةةةةذ هةةةةةمً ٟا محةةةةة  امايةةةةةت   ل٥نمةةةةةا متةةةةة  مةةةةةا أٛٗط
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اػةةةة اجاْ محةةةةسزة ومتةةةة  مةةةةا دوةةةةٔذ لٔمليةةةةت مٔالجةةةةت جدةةةةيح شلةةةة٧ ٛبنمةةةةا جخحةةةةو٨ مةةةةً ماةةةةطز 

اياهةةةةاث الةةةةى ٟآةةةةسة مٌٔيةةةةاث وةىٌةةةةوو اهااظ ةةةةا  مةةةةصا الوكةةةةٝ ٓ ةةةةى ج ةةةةس ااخ٦ةةةةاضو وااةةةةسا ي 

إلاةةةةةةةةا ا٠٠خةةةةةةةةا ٟوآةةةةةةةةس الثياهةةةةةةةةاث ملاىةةةةةةةةو٢  ؼةةةةةةةةخوجب الحمايةةةةةةةةت  وة زايةةةةةةةةس أ ميةةةةةةةةت اإلألومةةةةةةةةاث  و 

مةةا٨ واليـةةاي ؤلاوؼةةاوه اوكةةٜ ا شاث ٟيمةةت ماليةةت ٣ثهةةاة امةةا  اإلألومةةاث  مةةً أ ميةةت فةةي ألٓا

جمثلا وةآخماز اإلاـةطوٓاث ٓليمةا  ولخحةو٨ اإلألومةاث الةى محةسز اػة ااجيجي فةي ضأغ اإلاةا٨   

فةةةي ج ةةةوز مىِمةةةت  لةةةصا جخٌلةةةب  ةةةصا الةةةى ٓف ةةةااٚ ل٠وآةةةس الثياهةةةاث االحمايةةةت واو٥ٔةةةؽ شلةةة٧

 ي٠ضةةة ي اةةةالىم  1996الوايثةةةو وا جلةةةؽ ألاوضوتةةةه الةةةصو وهةةةٕ ٓةةةا  
ً
ةةةطاضا ٟوآةةةس اضؿةةةازيت ٟو

ٟةةةةةواههن اةةةةة١ اإلائلةةةةةٝ ٣مةةةةةا أن اجٜاٟيةةةةةت جةةةةةطتؽ هلةةةةةذ  ٓ ةةةةةى امايةةةةةت ٟوآةةةةةس الثياهةةةةةاث هةةةةةمً 

 وةةةؤو  10/2كةطاات فةي اإلاةةازة 
ً
ٓ ةى جمخةٕ الثياهةةاث ا جمٔةت   ػةةوال أ٤اهةذ بـة٦  م٠ةةطول  ليةا

 هدياةةةةت اهخ٠ةةةةةال أو جطج ةةةةةب ؿةةةة٦   دطةالحما
ً
 ٥ٛطةةةةةةا

ً
يةةةةةت ال٠اهوهيةةةةةت متةةةة  مةةةةةا ٤اهةةةةةذ حـةةةة٦  هخاجةةةةةا

 محخوا ا ٓ ى أن جمخس الحمايت للثياهاث .

:  Topographies integrated circuitsطوبوغساف    شب ه املوصالت    الد ائس املتك  لى   6

 فةةةةةي اةةةةة  كةةةةةىآت ؤلال٥ اوهيةةةةةاث وفةةةةةي
ً
 وممهةةةةةزا

ً
 جسيةةةةةسا

ً
جٌةةةةةوةط  مثلةةةةةذ أؿةةةةةثاأ اإلاوكةةةةة ث ٛخحةةةةةا

 مةةةً مىخلةةةٝ ال٠ةةةطن اإلاىلةةةط    ومةةةٕ جٌةةةوض ٓمليةةةاث زمةةة  
ً
ةةةاتٝ الخ٠ىيةةةت الٔاليةةةت آخثةةةاضا ُو

السواتط ؤلال٥ اوهيت ٓ ى الـطةحت لل٠يا  ام ا  ووُاتٝ ال٥ اوهيت أكثح الخمهز ؤلااسا ي 

يخمثةةةة  اآليةةةةاث جطج ةةةةب وجىِةةةةيم الةةةةسواتط اإلاسماةةةةت ٓ ةةةةى ؿةةةةطةحت ؿةةةةثا اإلاوكةةةة ث   امٔ ةةةة  أن 

طاٛيةةةةا الـةةةة طةحت اهٌةةةةوى ٓ ةةةةى ج ةةةةس ااةةةةسا ي م٥ةةةةً مةةةةً جٌةةةةوةط أزال هِةةةةم الحواػةةةة ب ًوةٗو

خمةةةةةةاز ٓ ةةةةةةى مـةةةةةطوْ ٟةةةةةةاهون الحمايةةةةةةت الةةةةةصو أٓسجةةةةةةا ال جىةةةةةةت  بـةةةةة٦  مدؼةةةةةةاْض و اتةةةةة    وةآ 

ها  1986ألاوضوةيةةةت أكةةةسض مالةةةؽ أوضوةةةةا ٓةةةا    لحمايةةةت الةةةسواتط اإلاخ٦املةةةت ب٘ةةةطن جةةةٛو
ً
زلةةةي 

أاطمةذ اجٜاٟيةت واؿةىًٌ  1989ي ٓةا  فوعجا  الدـطاري اهن زو٨ أوضوةةا  مةصا الـةؤن  وفة

  الال 
ً
يٜت ال٥ اوهيت وو٠ٛا بـؤن السواتط اإلاخ٦املت واإلاىخااث التي ي٦ون ٗطه ا أزال ُو

ٔت ٓ ى  صأ فجٜاٟيت  1999 زو٨ لة ؽ مةً اينمةا ػةوى زولةت ٓطةيةت  8ٛبن ٓسز السو٨ اإلاٟو

ِةيم اجٜاٟيةت جةطتؽ وااسة هي ملط  ولم جسد   صأ فجٜاٟيةت اهةز الخىٜيةص بٔةس   ل٥ةً جى
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  ػةةا م فةةي جعايةةس الج ةةس الدـةةطاري فةةي  ةةصا 38-35ل٠وآةةس امايةةت الةةسواتط اإلاخ٦املةةت ملاإلاةةواز 

الح٠ةةةة  اآخثةةةةاض أن مةةةةً مخٌلثةةةةاث الٔوةةةةوةت اهٜةةةةاش موجثةةةةاث اجٜاٟيةةةةت جةةةةطتؽ التةةةةي مةةةةً اينمةةةةا 

 ٟوآةةةةس امايةةةةت الةةةةسواتط 
ً
اجذةةةةاش الخةةةةسااها الدـةةةةطأيت اإلاخ٠ٜةةةةت مةةةةٕ ٟوآةةةةس ا ومةةةةً اينمةةةةا ًثٔةةةةا

 إلاخ٦املت.ا

ن الؼةةةةىواث ال٠ليلةةةةت ال٠ازمةةةةت : ا Domain names طةةةة  ا  ت كةةةة ت )  ةةةة   ن( ر ي  ةةةة    7

 ًااىةةةةت بـةةةةةؤن ػياػةةةةاث الخٔامةةةةة  مةةةةٕ ٓىةةةةةاوةً اإلاواٟةةةةٕ ٓ ةةةةةى ؤلاه اهةةةةذ و٣مةةةةةا 
ً
ػدـةةةة س اطةةةةةةا

جص ب اإلأالجاث والسضاػةاث فػة ااجيايت التةي جيـةط بـة٦  م٥ثةٝ ٓ ةى ؿةث٥ت ؤلاه اهةذ  

م٠ةةةةسضاث  ةةةةصا اإلاوهةةةةْو ػ ؼةةةةيٌط ٓ ةةةةى ًطةةةةة١ اإلألومةةةةاث الؼةةةةطإ   ٛةةةةبن مةةةةً  ؼةةةةيٌط ٓ ةةةةى 

ٕ ٓ ى ؿث٥ت ؤلاه اهذ ٓىوان زا٨ ٓليا يم٥ً للمؼخذس  اماطز وهٔا في م٦ان  ٛل٦  مٟو

ةةةٕ أهِمةةةت   ٤ةةةان مٟو
ً
ةةةٕ ؤلال٥ اووةةةه أيةةةا الٔىةةةاوةً بٔةةةس الةةةسدو٨ الةةةى الـةةةث٥ت أن يلةةة  الةةةى اإلاٟو

ةةٕ الج٘طافةةي الٜٔ ةةٕ اةةاإلاواز ال٥مثيةةوجط اإلاؼخوةةيٜت لةةا أو اإلاٟو  ةةي للمؼةةخٜيس أو مةةعوزاث اإلاٟو

اإلايـةةةةةوضة  وجخمهةةةةةز ٓىةةةةةاوةً اإلاواٟةةةةةٕ بؼةةةةةماث مٔيىةةةةةت  ٛةةةةةاإلاواٟٕ الخااضةةةةةةت اوجةةةةةا ٓةةةةةا  جيخكةةةةةي 

  واإلاواٟةةةةةةةةةةٕ org  أمةةةةةةةةةا ٓىةةةةةةةةةاوةً مواٟةةةةةةةةةةٕ اإلاىِمةةةةةةةةةاث ٛخيخكةةةةةةةةةي اا دخلةةةةةةةةةاض ملcomاا دخلةةةةةةةةةاض مل

ةً اإلاطجثٌةةةةت    وةاليؼةةةةثت للٔىةةةةاو edu  والجامٔةةةةاث اا دخلةةةةاض ملgovالح٦وميةةةةت اا دخلةةةةاض مل

 JOوألاضزن  EGوملةةةةط  UKاةةةةسو٨ مٔيىةةةةت ٛخيخكةةةةي اطمةةةةع أو ادخلةةةةاض السولةةةةت  مثةةةة  اطةٌاهيةةةةا 

و ٥ةةصا   وحٔمةة  ؿةةط٤اث ٓاإلايةةت فةةي ا٠ةة  حعةةجيل ا اإلاواٟةةٕ اهةةاٛت الةةى دةةسماث اػخوةةاٛ ما 

وجلةميم ا  أمةا اإلاواٟةٕ التةي جيخكةي ااػةم السولةةت ٛخذةخم  مةا ج ةت وااةسة اهةاٛت الةى  يقةةت 

ةس أوـةؤ فةي أمطة٦ةا ٓةا  مٔىيت في الس مىِمةت ٗهةا ضةحيةت ملاي٦ةان   مةسٚ جىِةيم  1998ولت  ٟو

مؼات  أػمال الىٌاٟاث   وات  آلان   جوجس زمت حـطأاث ؿاملت لخىِيم مؼات  أػمال 

 أو  الىٌاٟاث وما أزاضجةا مةً اؿة٦ا ث ٟاهوهيةت داكةت ٓىةسما
ً
 أو م٠اضةةا

ً
ي٦ةون فػةم مٌاا٠ةا

  ػةةةةم جاةةةةاضو أو ٓ مةةةةت
ً
جااضةةةةةت   اشا مةةةةا اػةةةةخلى ىا ال٠وآةةةةس الدـةةةةطأيت الخىِيميةةةةت  مـةةةةا ما

وآةةةةس امايةةةةت اإلاؼةةةةخذس  مةةةةً مذةةةةاًط  ل خةةةةسماث الخ٠ىيةةةةت ٓ ةةةةى الخةةةةٍ ومٔةةةةايها ج٠ةةةةسيم ا ٟو

 فةي 
ً
ا حخوى الواض التي ػى ما الٔسيس مً السو٨ ال٘طةيت   ا  أن ال٠وال ألاوضوته وجحسيسا
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ول٥ةةةً اضجةةةثٍ الخٌثيةةة١ بـةةةؤنما  ٛطوؼةةةا جلةةةسى لىِةةةط ٓةةةسز مةةةً الةةةسٓاوى  مةةةصا الخلةةةوق  

وآةةةةةس امايةةةةةةت الٔ مةةةةةاث الخااضةةةةةةت ولةةةةةة ؽ اخٌثيةةةةة١ ٟوآةةةةةةس  ا٠ةةةةةواههن الٔ مةةةةةاث الخااضةةةةةةةت ٟو

 ٟاهوهيت داكت اؤػمال الىٌاٟاث .

ًةةةةةة ٞ  هخةةةةةةةائ وجثةةةةةةةاز٨  اجلةةةةةةا٨ؤلاه اهةةةةةةةذ أ٣نةةةةةةا وػةةةةةةةيلت  حٔخنةةةةةةاالنشةةةةةةس رلكي   ةةةةةةة  :   8 ٓ ةةةةةةةى ؤلا

ت   وةآخثاض ةةةةا ل ؼةةةةذ ماةةةةطز  اإلألومةةةاث وه٠ل ةةةةا ا٦اٛةةةةت كةةةةوض ا   م٥خوةةةةةت ومطتيةةةت ومؼةةةةمٓو

 مةةً 
ً
وةةاًل ؿاػةةٔا  لآمةةا٨ والخةةسماث ٛو

ً
 للدؼةةٞو وموهةةٔا

ً
كةةٜحاث للمٔلومةةاث اةة  م٦اهةةا

ٔ ةا   ٛةبن محخةوى مواٟ 1ملاللٜحاث ليـط ألادثاض واإلأالجاث واإلائلٜاث وألااحةار واإلاةواز 

هةةةا شلةةة٧    ةةة ن الخاةةةاضو واإلاةةةازة اإلائلٜةةةت والثةةة  اإلاطثةةةه   والدعةةةجي  اللةةةوحه ٗو يخوةةةمً ؤلٓا

و ةةةةةصا يثهةةةةةا الدؼةةةةةةاإ ث اةةةةةو٨ مةةةةةسى ال٠ةةةةةةسضة ٓ ةةةةةى امايةةةةةةت ا٠ةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت ٓ ةةةةةى مةةةةةةا 

 أو مةةةةةازة 
ً
 كةةةةىآيا

ً
 أو هموشجةةةةةا

ً
جخوةةةةمىا اإلاواٟةةةةٕ   والةةةةةصو ٟةةةةس ي٦ةةةةةون ٓ مةةةةت جااضةةةةةةت أو اػةةةةما

 أو كوضة ول ؽ زمت اؿ٦ا٨ يثاض فةي االةت ٤ةان محخةوى جؤليٜيت أو مازة آ  
ً
ن ٛىيت أو ضػما

 
ً
 مةً ٓىاكةط اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت يحِةى االحمايةت بـة٦  ماةطز بٔيةسا

ً
 أو ٓىلةطا

ً
ٕ ملةىٜا اإلاٟو

ٕ ؤلاه اهذ   ٣ٔ مت جااضةت إلاىخااث ؿط٣ت ما جخمخٕ االحمايت اػخذسم ما الـط٣ت  ًٓ مٟو

ٔ ا ٓ ى ؤلاه اهذ  ٛمةا ييـة ةٕ  ةو اا ػةاغ محة  امايةت اوااةس أو أ٣ ةا ٓ ى مٟو ط ٓ ةى اإلاٟو

مةةةةةً حـةةةةةطأاث الحمايةةةةةت فةةةةةي ا٠ةةةةة  اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت  ل٥ةةةةةً ؤلاؿةةةةة٦ا٨ يثةةةةةوض االيؼةةةةةثت للمةةةةةواز 

ةٕ وتـة٦  دةاق  والٔ ماث وألاؿة٦ا٨ والطػةوماث التةي   ي٦ةون زمةت وجةوز ل ةا ا  ٓنةا اإلاٟو

ةةةٕ وؿةةة٦  وجلةةةميم اإلاةةةواز اإلا٥خوةةةةت التةةةي   جاةةةس  ًطة٠ ةةةا لليـةةةط ا  ٓنةةةا الخةةةٍ ٓىاكةةةط اإلاٟو

اإلاثاؿط أو ؤلاه اهذ   أن  صأ ؤلاؿ٦الياث لم جع٨ في مطالت اح  وج٠  ي واػٔهن مً ٟث  

دنةةةاال ٟةةةاهون اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت فةةةي مذخلةةةٝ الةةةسو٨   ػةةةيما بٔةةةس ؿةةةيْو الخاةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةت 

ل٥ اوهيةةت واهاةةاظ الٔسيةةس مةةً الةةسو٨ ٟةةواههن جىِم ةةا   اآخثةةاض أن أاةةس جحةةسياث الخاةةاضة ؤلا

ت فةةةةةةةةةةةي  يقةةةةةةةةةةةت ألامةةةةةةةةةةةم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمؼةةةةةةةةةةات  اإلال٥يةةةةةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةةةةةت   لةةةةةةةةةةةصا ٛةةةةةةةةةةةبن لجىةةةةةةةةةةةت الخاةةةةةةةةةةةاضة السولي

                                                           
 . اٟخلازياث اإلألوماث : زضاػت لاػةؽ الىِطةةت وجٌثي٠اتمةا الٔمليةت ٓ ةى ملةط وتٔةى 1995مل هاضةمان اػمآي مخولي     (1)

 . 38  . ق 1995ال٠ا طة: اإلا٥خثت ألا٤ازيميت   -الث ز ألادطى.
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سةمل يووؼ اا٨ ٟس وهٔذ " اإلاـطوْ الىمةوش ي ال٠ةاهووه للخاةاضة ؤلال٥ اوهيةت " ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاإلاخح

 ٓ ةةى كةةياٗت ووهةةٕ الٔسيةةس مةةً الدـةةطأاث اإلاىِمةةت 1996ٓةةا  فةةي 
ً
  والةةصو آخمةةس أػاػةةا

للخاةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةت   ل٥ةةةةً  ةةةةصا ال٠ةةةةاهون الىمةةةةوش ي لةةةةم يخٔةةةةطن إلاؼةةةةات  اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت 

اإلاثاضة في ا قت الخاةاضة ؤلال٥ اوهيةت إلاةا جىٌةوو ٓليةا مةً اؿة٦الياث وجىاٟوةاث اةازة جحخةائ 

 الى ػنا أٗواض ا .

 ل٠ةةةةةةاهون امايةةةةةت جلةةةةةةاميم الةةةةةةسواتط اإلاخ٦املةةةةةت لٔةةةةةةا   ائس املتك  لةةةةةةىالةةةةةد    9
ً
٠ةةةةةةا جح ةةةةةة   2000: ٛو

يٜةةت ال٥ اوهيةةت  اشا جةةطى حعةةجيلا فةةي العةةج  2  –الةةسواتط اإلاخ٦املةةت اإلاىةةخ  الةةصو يةةئزو ُو

ةةةة١ اإلاةةةةازة    واشا احؼةةةةم اا كةةةةالت  وفاخ٦اضةةةةةت  3الخةةةةاق لةةةةسى وظاضة اللةةةةىآت والخاةةةةاضة ملٛو

 أو  /أ   وة٥دؼةةب4والجةةسة مل 
ً
مالةة٧ الحةة١ فةةي الخلةةميم بٔةةس حعةةجيلا اةة١ اػخيؼةةادا ٤ليةةا

 مل 
ً
 أو جعتيةةةا

ً
 واػةةةخهااز وةيةةةٕ أو جوظاةةةةٕ الخلةةةميم ٤ليةةةا

ً
 مةةةةً 9جعتيةةةا

ً
/أ  وأو مثاؿةةةةطة لل٘هةةةا أيةةةا

خةةةةةسال   ةةةةةصأ الح٠ةةةةةٞو  ٔةةةةةس آخةةةةةسال ٓ ةةةةةى ا٠ةةةةةٞو مالةةةةة٧ الخلةةةةةميم  واؼةةةةةدث   مةةةةةً اةةةةةا ث ٓف

الخحلية  أو الثحة  أو الخٔلةيم ٠ٛةٍ فػخيؼاخ ل ػخذسا  الشخ  ي ل٘اياث الخ٠ييم أو 

 لل٠ةاهون جمخةةس مةسة امايةةت 10مل 
ً
٠ةةا /أ  أو ٤ةان فػخيؼةةاخ لجةعل ٗهةةا أكةي  فةةي الخلةميم ٛو

جلميم السواتط اإلاخ٦املت الى ٓـط ػىواث محؼوةت مً أو٨ اػخ٘ ٨ جااضو لا و  ياةوظ 

ةس ه12أن جمخس احةا٨ الةى أ٣ ةا مةً دمةؽ ٓـةطة ػةىت مةً جةاضةر فاخ٦ةاض مل  ِةم ال٠ةاهون   ٟو

ا٠ٞو مال٧ الح١ ٓ ى الخلميم في الخلٚط اا ا٦اٛت أوجا الخلٚط وفي اجذاش اجطالاث 

خةةسال التةةي يطج٥امةةا ال٘هةةا ٓ ةةى ا٠ةةٞو  امايخةةا ٣مةةا جوةةمً ال٠وآةةس ال٠ٔاايةةت ٓ ةةى أٛٔةةا٨ ٓف

 كااب الح١ ٓ ى الخلميم .

يةةةت لحمايةةةت ا٠ةةةةٞو  وةيث ةةةي مطآةةةاة أن اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت فةةةي ا قةةةةت ؤلاه اهةةةذ أاةةةس ال٠وةةةايا الٜٓط

ميت   و و موهْو ؿات٧ اي  ػآسث الحطةت ٓ ى ؤلاه اهذ في ػ ولت زدو٨  اإلائلٝ في الث قت الٟط

ةس  مةاجم أ ٕ مٕ ام٦اهيت أن  عج  وة٥خةب ٛيةا مةا يطةةس   ٟو و أو ٛطز وفي أو م٦ان في الٔالم اؤو مٟو

 ييـةةةط ٓليةةةا مةةةواز 
ً
ٔةةةا ةةةس يلةةةسض مٟو مةةةخم ػةةةوال ٤ةةةان ٛةةةطز  أو مئػؼةةةت ضػةةةميت   أو ٗهةةةا ضػةةةميت ٟو

ت  أو الخؤ٣ةس مةً ملةسض ا   ٛا ه اهةذ يىِةط  مى٠ولت مً أو ملسض أو مطػلت مً أو ج ت زون مٔٛط
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ا اليما ٓ ى أنما ًطة٠ت اجلا٨ يم٥ً مً د ل ا اجاات جثاز٨ اإلألوماث وه٠ل ا ا٦اٛةت كةوض ا وأؿة٦ال 

ت ... الف  وةآخثاض أن جل٧ اإلألوماث ل ؼذ ماطز كٜحاث  ا خخلٜت ػوال أ٤اهذ مطتيت  أو مؼمٓو

ها ا مً ا جا ث ألادطى  لصا هاس أن ػ ولت  للمٔلوماث ا  أما٣ً للدؼٞو ولآما٨ والخسماث ٗو

ت الوكةو٨ الحةةط للمٔلومةاث   احيةة   اهدـةاض ؤلاه اهةذ ووػةةات  فجلةا٨ الحسيثةةت ٟةس ػةةا م فةي ػةةٓط

أكةثح مٜ ةو  ومةسى الحمايةت اإلاخةواٛطة ل ةصأ اإلألومةاث  موهةْو ا خمةا  وه٠ةاؾ وجةس٨ لل٥ثهةايً فةي 

ذ الحالي   أما في ُ  الخٌوض ؤلال٥ اووه اإلاؼخمط  وةلٜت داكت ما أجااخا ؿث٥ت ؤلاه اهذ مً  الٟو

ؤلاه اهةةةةذ  ام٦اهيةةةةت الخواكةةةة  اةةةةهن الحاػةةةةثاث  أكةةةةثح ماةةةةا٨ امايةةةةت ا٠ةةةةٞو اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت فةةةةي ا قةةةةت

ميةةةةت   مثةةةةاض حؼةةةةاإ٨ وجةةةةس٨ لل٥ثهةةةةايً  وشلةةةة٧ بـةةةةؤن جحسيةةةةس اإلالةةةةىٜاث محةةةة  الحمايةةةةت   والث قةةةةت الٟط

خسالاث وا خاًط التي حٔ ان  صأ الح٠ٞو   وج٠ييم ما اشا  واػخ٠لال الحمايت ال ظمت إلاواج ت ٓف

ه ا الحمايةت لخلةة٧ ٤اهةذ ج٠ةٕ هةةمً حـةطأاث اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةت  أو ٗها ةةا مةً الدـةةطأاث ال٦اٛيةت لخةةٛو

الح٠ةٞو   أ  أن  ىةةا٢ ااجةةت الةى حـةةطأاث داكةةت للملةىٜاث فةةي ا قةةت ؤلاه اهةذ  وهحةةً اةةهن هثحةة  

 في ا٠ٞو اإلائلٝ   والح٠ٞو ا جاوضة لا في محيٍ جل٧ الث قت ٛبها ييث ي أن هخحسر ًٓ :

 أصحاب ا١ اإلائلةٝ والح٠ةٞو ا جةاوضة  ػةوال اإلائلةٝ هٜؼةا  أو اإلاةطدم لةا  أو اإلاخىةاظ٨  .1

. 
ً
 أو جعتيا

ً
 اليا مً اإلائلٝ ًٓ ا١ فػخ٘ ٨ اإلاالي مل٤ليا

ثةةةةةون فةةةةةي  .2 ميةةةةةت الخاهةةةةةٔت ل حمايةةةةةت مثةةةةة  ألاٛةةةةةطاز الةةةةةصيً يٗط ٓةةةةةً مؼةةةةةخذسمه اإلالةةةةةىٜاث الٟط

ةةةةةت  أو  هخةةةةائ أٓمةةةةةا٨  اػةةةةخذسا  جلةةةةة٧ اإلالةةةةىٜاث ػةةةةةوال إلاىٜٔةةةةت مخلةةةةةيت  أو لعةةةةةازة اإلأٛط

 أدطى .

س أزث   صأ اإلاـ٥ ث الىاجمةت ٓةً مؼةخحسزاث و صأ اإلاؼات  ما جعا٨ مثاض جس٨ وةح   ٟو

الخٌةةةوض الخ٠ ةةةي ُو ةةةوض ؤلاه اهةةةذ الةةةى حؼةةةاْض دٌةةةواث الخٔةةةاون الةةةسولي فةةةي ماةةةا٨ جىِةةةيم جلةةة٧ الح٠ةةةٞو 

والح٠ةةةةةٞو ا جةةةةةاوضة وشلةةةةة٧ فةةةةةي محةةةةةيٍ جلةةةةة٧ الـةةةةةث٥ت  أو فةةةةةي ا حةةةةةيٍ الٟط ةةةةةيل ايةةةةة  كةةةةةسضث بٔةةةةةى 

  زةةةةم ج  ةةةةا الخىِةةةةيم الةةةةواضز فةةةةي مٔا ةةةةسجا الوةثةةةةو TRIPSالىلةةةةوق اإلاىِمةةةةت لةةةةصل٧ فةةةةي اجٜاٟيةةةةت جةةةةطةجؽ 

WIPO  خةةا   جحةةذ مؼةة   "مٔا ةةسة الوةثةةو 1996مٔا ةةسجا ؤلاه اهةةذ اللةةازضجان ٓةةا   ااػةةماللخةةان ٓٛط
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بـةةؤن اةةة١ اإلائلةةةٝ"  و "مٔا ةةسة الوةثةةةو بـةةةؤن ألازال والدعةةةجي  اللةةوحه"  ولةةةصل٧ ٛةةةبن اللةةةٔوةاث 

ؿةةةةث٥ت ؤلاه اهةةةةذ جخاةةةةاوظ الحلةةةةو٨ اإلاٌطواةةةةت مةةةةً الٔمليةةةةت اإلاطجثٌةةةةت االخ٠ىيةةةةاث الحسيثةةةةت وةاػةةةةخذسا  

 د ٨ اإلأايها السوليت  ومً أمثلت جل٧ اللٔوةاث التي جواجا ا٠ٞو اإلائلٝ ما ي ي :

خسال ٓ ى ا١ اإلائلٝ . .1 اث اإلاخٔل٠ت اآ   حٔسز وادخ ٚ الج اث ا خخلت اىِط اإلاىآظ

2.  
ً
ٓ ةةةةةى ألامةةةةةا٣ً  أو  حٔةةةةةسز وادةةةةةخ ٚ ال٠ةةةةةواههن واجثةةةةةت الخٌثيةةةةة١ ٓ ةةةةةى جلةةةةة٧ الخزآةةةةةاث آخمةةةةةازا

خةسال أو آةازة اليـةط  أو فػةخ٘ ٨ زون جةطديم  أو زون موا٠ٛةت  السو٨ التي جةم ٛيمةا ٓف

 اإلائلٝ.

خةةةةسالاث مثةةةة  أٓمةةةةا٨ اليعةةةةف  واليـةةةةط  وؤلاجااةةةةت  والخوظاةةةةٕ اةةةةسون  .3 ال٠يةةةةا  اةةةةال٥ثها مةةةةً ٓف

اةةةٍ موا٠ٛةةةت  أو جلةةةطةح كةةةااب الحةةة١ ٓ ةةةى أج ةةةعة يمل٥ ةةةا  أو أمةةةخاق   يوجةةةس ايةةةنمم ضا

 ػوى ؤلاه اهذ.

ةةةب كةةةةااب الحةةةة١ ملاإلائلةةةٝ  فةةةةي م٠اهةةةةاة اإلأخةةةسيً ٓ ةةةةى اإلالةةةةىٝ محةةةة   .4 فةةةي الحالةةةةت التةةةةي يٗط

هن ومذخلٜةةةةةةهن ومةةةةةةً  ةةةةةةا   ٛبهةةةةةةا ػةةةةةٚو ي٠اضةةةةةة ي أمةةةةةةخاق ٣ثهةةةةةايً ومخٜةةةةةةٟط الحمايةةةةةت  وا٠ٟو

مةةةةةةواً ي زو٨ ٣ثهةةةةةةاة  وةالخةةةةةةالي ٛبهةةةةةةا يواجةةةةةةا كةةةةةةٔوةاث ٣ثهةةةةةةاة مثةةةةةة  حٔةةةةةةسز ال٠ةةةةةةواههن واجثةةةةةةا 

ـةةة٥ ث جحسيةةةس فدخلةةةاق ال٠وةةةاثه  واضجٜةةةاْ ٤لٜةةةت الخ٠اضةةة ي الخٌثيةةة١  اا هةةةاٛت الةةةى م

ذ والج س .  ا ساض الٟو
ً
 وأاياها

ميت ٛ ىا٢ اجاا اث حـطأيت ل ٓ ااٚ االحمايةت ال٠اهوهيةت  بٔس ٓطن أهواْ اإلالىٜاث الٟط

 مةً ا خمامةاث اإلائػؼةاث الدـةطأيت مىةص الثماهيييةاث   وحٔةس موجةت الدـةطإ 
ً
ل ا   و٤ان  صا وااةسا

  امايةةةةةت  ةةةةةصأ اإلالةةةةةىٜاث اإلاوجةةةةةت الثالثةةةةةت لدـةةةةةطأاث ٓلةةةةةط اإلألومةةةةةاث   أو مةةةةةا يٌلةةةةة١ ٓليةةةةةا فةةةةةي ا٠ةةةةة

ةس  "ٟاهون ال٥مثيوجط"  ػةث٠ ما حـةطأاث امايةت الثياهةاث الخاكةت وحـةطأاث جةطاتم ال٥مثيةوجط   ٟو

دوةٔذ حـةةطأاث اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت فةي  ةةصا الح٠ةة  الةةى الٔسيةةس مةً الخٔةةسي ث الىاجمةةت ٓةةً الٌثئةةت 

ة والؼةةةةةطأت لح٠ةةةةةات١ وااخ٦ةةةةةاضاث ٓلةةةةةط اإلألومةةةةةاث   الةةةةةصو ٤اهةةةةةذ ػةةةةةمخا الخحةةةةةو ث اإلاخ ا٠ةةةةةت اإلاخ٘هةةةةةا 

والؼةةةطأت . وؤةةةطن ٛيمةةةا يةةةؤحه ٟاتمةةةت االؼةةةماث والخلةةةاتم الٔامةةةت لدـةةةطأاث اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت فةةةي 
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وآةةس اإلألومةةاث والةةسواتط الٌوت٘طاٛيةةت   أمةةا االيؼةةثت لليـةةط ؤلال٥ اووةةه  ا٠ةة  امايةةت النامايةةاث ٟو

ال اإلاواٟةٕ ٥ٛمةةا ٟةسمىا ٛةةبن الج ةوز الدـةطأيت لةةم جةع٨ فةةي مطالةت ا خةان اتةة  االيؼةثت للةةسو٨ وأػةم

 فةةي الخةةسااها الدـةةطأيت فةةي  ةةصا الح٠ةة   اش لةةم جةةع٨ ٓىاكةةط  ةةاجهن اإلاؼةةؤلخهن محةة  
ً
ا التةةي ٌٟٔةةذ ؿةةًو

وآس الخىِيم .  جس٨ واػٕ جل٠ه اِ ل ا ٓ ى محخوى الدـطإ ٟو

محةةةةة  الحمايةةةةةت : أُ ةةةةةطث السضاػةةةةةاث اإلا٠اضهةةةةةت والخٌثي٠ةةةةةاث ال٠وةةةةةاتيت الـةةةةة هاة أن جحسيةةةةةس   1

مٜ ةةةو  الناهةةةام  وهٌاٟةةةا أوجةةةس اؿةةة٦الياث ٓسيةةةسة   أول ةةةا مةةةا اشا ٤ةةةان آةةةازة اهخةةةائ الناهةةةام  

   ٔةةس مةةً ٟثيةة  
ً
ااٟخثةةاغ أجةةعال مىةةا أو ااجثةةاْ وػةةات  اطمايةةت ٗهةةا اإلاخثٔةةت فةةي اهخاجةةا أكةة 

أو الخ٠ليس   وةخ١ٜ ال٠وةال ٓ ةى أن الخ٠ليةس أو اليعةف ل٦امة  اإلاىةخ     اليعف ٗها اإلاـطوْ

 فةةةةي الخٌثيةةةة١   ل٥ةةةةً مةةةةا يثهةةةةا ؤلاؿةةةة٦ا٨ اٟخثةةةةاغ الخواضظميةةةةاث ا حخةةةةواأ هةةةةمً 
ً
يثهةةةةا اؿةةةة٦ا 

الناهةةةةةام    ومةةةةةطز شلةةةةةة٧ الةةةةةى أن ال٠وةةةةةال ألاجىبةةةةةةي ٛيمةةةةةا يذةةةةةم زٓةةةةةةاوو ا٠ةةةةةٞو اإلائلةةةةةٝ ٓ ةةةةةةى 

وليةةةةةةةت بـةةةةةةةؤن ٓةةةةةةةةس  ؿةةةةةةةمو٨ الخواضظميةةةةةةةةاث النامايةةةةةةةاث احؼةةةةةةة١ مةةةةةةةةٕ أا٦ةةةةةةةا  فجٜاٟيةةةةةةةةاث الس

طة٠ةةةةت  والح٠ةةةات١ ل حمايةةةت   و ةةةصا مةةةا  ٔ ةةةي أن فٟخثةةةةاغ ٛيمةةةا   يخاةةةاوظ اليعةةةف الجعثةةةه ًو

ال ىسػةةةةةةت ال٥ٔؼةةةةةةيت اإلاخثٔةةةةةةت فةةةةةةي آةةةةةةازة اىةةةةةةال الناهةةةةةةام  جذوةةةةةةٕ إلأةةةةةةايها مٔيىةةةةةةت ٟثةةةةةة  ال٠ةةةةةةو٨ 

 االيؼةةثت لحم
ً
خةةسال ٓ ةةى اةة١ اإلائلةةٝ  وةِ ةةط ؤلاؿةة٦ا٨ أيوةةا ايةةت ل٘ةةت احلةةو٨ اليعةةف أو ٓف

الناماةةت  وحٔةةسي ث اػةةخذسا  اةةطام  الدـةة٘ي  للخواٛةة١ مةةٕ ا قةةاث الٔمةة  الخ٠ ةةي أو لج ةةت 

اكةةةة ح أدٌاتةةةةا   وفةةةةي ا٠ةةةة  ال٠طكةةةةىت  ىةةةةا٢ مـةةةة٦لت اةةةةو٨ اليعةةةةف الخاطةجيةةةةت التةةةةي جٌةةةةطح 

للمؼةةخذسمهن أو ل ؼةةذ اإلالةةىٝ النمةةاثه اإلاثجةةذ مل٥يخةةا   وةثجةةذ شلةة٧ ااػةةخذسا  مٔةةايها 

٨ والؼةاتس فةي الةسو٨ الىاميةت اليعةف الخاطةجيةت التةي يخل٠ا ةا مِٔةم محسزة والخناة في ا جةا

اإلاؼخذسمهن ٓنا ؿث٥ت ؤلاه اهذ أو ات  مً ااثٕ ألاج عة احلولا ٓليما مً الوػاتٍ التي 
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جمةةةةا الٔةةةةةالم هةةةةةمً ػياػةةةةةاث ال ةةةةةاوة  ؤلٓا مةةةةه التةةةةةي اجثٔ مةةةةةا وجدثٔ ةةةةةا اإلائػؼةةةةةاث اإلاىخاةةةةةت 

 .  1ملللناماياث 

ط اةةة١ الخ٠اضةةة ي : ان امايةةةت أو ملةةةىٝ جوجةةةب أن يثجةةةذ الحةةة١ ؿةةةطي مل٥يةةةت الحةةة١ وجةةةواٛ  2

امل٥يخا لٌالب الحمايةت   ػةوال حٔلة١ اجةطال الحمايةت ااإلاٌالثةت اإلاسهيةت أو الةسٓوى اإلاسهيةت 

بـةة٠يما اإلاوهةةو ي والٌلةةب اإلاؼةةخلج  أو الةةسٓوى الجعاتيةةت ملالـةة٦وى   أو ؤلاجةةطال ؤلازاضو 

ٔىةةةوو أو اةةة١ فػةةةخ٘ ٨ اإلاةةةالي  ؿةةةطي ٓنةةةا م٥خةةةب الحمايةةةت   وؿةةةطي زثةةةوث جملةةة٧ الحةةة١ اإلا

ملةةةة حت وكةةةةٜا  اةةةة  اهةةةةا ٓىلةةةةط ضت سةةةة ي لخٜٔيةةةة  ٓمةةةة  هلةةةةوق الحمايةةةةت امٔ ةةةة  الـةةةةطي 

اإلاوجةةةةب ل٠ثةةةةو٨ الةةةةسٓوى واـةةةة اي أن يثجةةةةذ مل٥يةةةةت اةةةة١ الخلةةةةومت والخ٠اضةةةة ي إلاةةةةً يثاؿةةةةط 

زٓوى أو ًلب الحمايت ٓىسما   ي٦ون  و اإلائلٝ أو اإلاخىاظ٨ اليا مً اإلائلٝ مثاؿةطة ٓةً 

ػةخ٘ ٨ اإلاةةالي   ؿةطي ملة حت وكةةٜا اة  اهةةا ٓىلةط ضت سة ي لخٜٔيةة  ٓمة  هلةةوق اة١ ف 

الحمايةةت امٔ ةة  الـةةطي اإلاوجةةب ل٠ثةةو٨ الةةسٓوى واـةة اي أن يثجةةذ مل٥يةةت اةة١ الخلةةومت 

والخ٠اضةةةةة ي إلاةةةةةً يثاؿةةةةةط زٓةةةةةوى أو ًلةةةةةب الحمايةةةةةت وشلةةةةة٧ فةةةةةي االةةةةةت أ  ي٦ةةةةةون  ةةةةةو اإلائلةةةةةٝ أو 

٨ اإلاةةةالي  أمةةةا اشا ٤ةةةان ًالةةةب الحمايةةةةت اإلاخىةةةاظ٨ اليةةةا مةةةً اإلائلةةةٝ مثاؿةةةطة ٓةةةً اةةةة١ فػةةةخ٘ 

 ٛبهةةةةةا   يملةةةةة٧ ٗهةةةةةا اإلا٠اهةةةةةاة اإلاسهيةةةةةت امةةةةةا حٔةةةةةطن لةةةةةا  ةةةةةو 
ً
 أو موظٓةةةةةا

ً
اةةةةةا جطال اإلأةةةةةهن و٣ةةةةةي 

الةةةةٜخا  ةةةةصأ     امةةةةا حٔةةةةطن لةةةةا مئلةةةةٝ اإلالةةةةىٝ أو مالةةةة٧ الحةةةة١ ٛيةةةةا   ن هٌةةةةاٞ وصةةةةحت 

خسال ٓ  ى ا١ اإلائلٝ ٛ ةو اإلاٌالثت جخحسز بؼثاما   ٛبن امخس بؼجب اإلاٌالثت الى ازٓال ٓف

مةةً يح ةةي الح٠ةةٞو أو مةةً يحةة١ أن يو٤ةة  ٗهةةاأ فةةي الخلةةومت ال٠وةةاتيت  و٤ةة  شلةة٧ مط ةةون 

اىلةوق ٠ٓةوز واجٜاٟيةةاث الو٤الةت والةطدم  و ةةو مةا يةةسٓوها فةي  ةصا اإلا٠ةةا  للخىجيةا الةةى أن 

طاٚ ألاجىجيةت بؼةجب ٓوامة    لخٔاٟساث ٗها ٓازلت مٕ ألًا
ً
 مً اإلائػؼاث ٤اهذ مح 

ً
٣ثهاا

ط اإلاـةةةوضة ال٠اهوهيةةةت اإلائ لةةت اإلاخذللةةةت فةةةي ٣ثهةةاة  ةةةس  جةةٛو أ م ةةةا مةةةسى ٣ٜةةالة اإلاٜةةةاون ٓو

  صا الح٠  ال ا  .

                                                           
ةةةةٝ   2001كةةة ح مل ظةةةةً الةةةةسيً     (1) . اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت وـةةةؤتما وهٌاٟ ةةةا  وضٟةةةت ٓمةةةة  م٠سمةةةت دةةة ٨ اإلاةةةئجمط الٔل ةةة  اةةةو٨ مٟو

منا  8 -6ألاضزن  د ٨ الٜ اة مً  –جامٔت جطؾ  –ؤلاػ   مً اإلال٥يت ال٥ٜطةت    .2001هٛو
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: فةي  ةصا الـةؤن ٛةبن أ ةم مةا ي٠ةا٨ أن زٓةاوو  1ملزثوث أض٤ان الجط  مح  السٓاوو الجعاتيةت   3

اإلاؼةةةةةاللت الجعاتيةةةةةت جذوةةةةةٕ مثةةةةة  ٗها ةةةةةا ل٠وآةةةةةس اإلاـةةةةةطوٓيت الجىاتيةةةةةت   وةخٔةةةةةهن أن هثجةةةةةذ 

ٓخسال التي جمث  في الح٠ي٠ت ٓىاكط جط  الخ٠ليس أو جط  اليعف ٗها اإلاـطوْ   ٓىاكط ف 

ل ؼذ ٓ ةى ػةجي  فاخمةا٨ اة  ٓ ةى ػةجي  الجةع  والي٠ةهن   وأن يحةسز مطج٥امةا زون ؿة٧   

 ن اإلاؼةةئوليت الجعاتيةةت مخلةةيت و ن هٌةةاٞ مؼةةئوليت ألامةةخاق اإلأىوةةةت جوجةةب ازثةةاث 

 
ً
أو مةةةً فةةةي ا٥مةةةا ااضج٦ةةةاب الجةةةط  اإلاخةةةواٛط ٛيةةةا ٤اٛةةةت ٟيةةةا  ممثةةة  الشةةةخم اإلأىةةةوو ٟاهوهةةةا

 ػةةةةةوال اإلاةةةةةازو واإلأىةةةةةوو ووٛةةةةة١ الىمةةةةةوشئ ال٠ةةةةةاهووه ا حةةةةةسز فةةةةةي هةةةةةم 
ً
ألاض٤ةةةةةان اإلا٠ةةةةةطضة ٟاهوهةةةةةا

الخاطةم   ٛال٠وال اإلا٠اضن ٟةس ٟةطض وجةوب زثةوث جح٠ة١ فػخيؼةاخ أو الخ٠ليةس   بـة٦    

ٓةةةةٚط ايؼةةةة١ ال ىسػةةةةةت يِ ةةةةط مىةةةةا أن محةةةة  اليعةةةةف وااةةةةسة مةةةةً ٓمليةةةةاث فٟخثةةةةاغ أو مةةةة ا 

ال٥ٔؼةةيت فةةي ا قةةت اهخةةائ النامايةةاث  و ةةصأ مؼةةات  جخٌلةةب الخنةةاة ال٠اهوهيةةت والٜىيةةت  وهةةي 

يت التي ػي٦ون ل خناة ٛيما  لجستما في ميسان الخ٠اض ي جثها ٓـطاث السْٛو واإلاؼات  الٜٓط

  مةةةةٕ الخؤ٣يةةةةس أن الخثهةةةةا ألٓا ةةةةى اهمةةةةا  ةةةةو ال٠اضةةةة ي وا ح٥مةةةةت 
ً
 وأػاػةةةةيا

ً
 ااػةةةةما

ً
و ةةةةو  زوضا

الةةصو يح٥ةةم فةةي اإلاةةواز الجعاتيةةت ا٠ىآخةةا الصاجيةةت ووجساهةةا اإلاؼةةخ٠ى واإلاؼةةخذلم ٓ ةةى هحةةو 

ةةةس جةةم الثةةسل ابهٜةةةاشأ   ٟو
ً
 مخذللةةا

ً
 ٟوةةاتيا

ً
ػةةاثٙ مةةً أزلةةت الةةةسٓوى  و ةةو مةةا يوجةةةب جةةؤ ي 

 ٓةةةً ًطةةةة١ اةةةطام  اإلأ ةةةس ال٠وةةةاثه ألاضزوةةةه   وةةةةص٣ط أن مةةةً أ ةةةم اؿةةة٦الياث الةةةسٓاوو 
ً
ٛٔةةة 

ةْو الجةط     ن شلة٧ مةطجثٍ اموآيةس  الجعاتيت في ٓالم ةذ ٟو اإلالىٜاث ال٥ٜطةت جحسيةس ٟو

وآةس جٌثية١ الةىم مةً اية  العمةان  ومةا يخلة   مةا  ػطةان ال٠اهون وهلوكا اإلأسلةت ٟو

يةةةت ٣خٌثيةةة١ ال٠ةةةاهون فكةةة ل للمةةة مم   و   ٔةةةو٨ ٓ ةةةى الخمؼةةة٧ اةةةؤن الجةةةط   مةةةً ٟوآةةةس ٛٓط

ةةةً وأٟةةةت مؼةةخمط اا ػةةةخذسا    اش يٜ ةةٞا فػةةةخذسا  ٗهةةا  اإلاـةةةطوْ ٓةةً الخ٠ليةةةس اصاجةةا ٓو

ةةذ  اليعةةف اإلاازيةةت  ول٦ةة  منمةةا ؿةةطوًا وػةةواا٠ا ال٠وةةاتيت التةةي جح٥مةةا   وأةةسو جحسيةةس ٟو

 فةي ُة  جٌثية١ فجٜاٟيةاث السوليةت   ٛةاإلألو  أن فجٜاٟيةت فةي هِامىةا حؼةةمو 
ً
خةسال  امةا ٓف

                                                           
 اإلالةةةةةةةةةةةةةةةةةةىٜاث اإلألوماجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةت وفجاةةةةةةةةةةةةةةةةةةاأ الدـةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاري ل ٓ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةااٚ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةا واماي مةةةةةةةةةةةةةةةةةةا : م٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا٨ : مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ٓنةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اإلاوٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ (1)

http://almohakmoonalarab.ahlamontada.com   ْ  . 1/1/2013جاضةر ًف

http://almohakmoonalarab.ahlamontada.com/
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اإلاؼةةةةئوليت ال٠اهوهيةةةةت ٓ ةةةةى ال٠ةةةةاهون  ومةةةةً اةةةةهن فجٜاٟيةةةةاث السوليةةةةت مةةةةً ٓةةةةال  ألاا٦ةةةةا  ٓةةةةً 

ةةطضث ٓةةس  ػةةطةان أا٦ام ةةا ٓ ةةى مةةا اضج٥ةةب مةةً أٛٔةةا٨ ػةةاا٠ت   بـةة٠يما اإلاسهيةةت والجعاتيةةت ٟو

ةةةةذ الثةةةةذ اىٌةةةةاٞ   لىٌةةةةاٞ مثةةةة   ةةةةصأ الىلةةةةوق و زاض ةةةةا وةةةةةىٜؽ الٟو
ً
و ةةةةو مةةةةا يخٌلةةةةب ازضا٤ةةةةا

 اإلاؼاللت الجعاتيت وحٔل٠ا اا دخلاق الًو ي وال٠طاض الؼيازو للسولت.

ا اإلاؼخاسة : فةي ميةسان النامايةاث جِ ةط مـة٦لت هٌةاٞ ال ةااديم ًثئت الطدم وأهوآ   4

وحجي ما وأهوآ ا اإلاؼخاسة  اش لم ج٠ٝ جطاديم الخلٚط االنامايةاث واػةخٔمال ا ٓىةس 

يمةا   اةة  أكةثحذ النامايةةاث جثةةاْ ٣حةع  جةةا عة فةةي  ٔةةت مةةً ًٛط اةس الطدلةةت اإلا٥خوةةت اإلاٟو

 هموشجيةةةةةت ٗهةةةةةا مو 
ً
ٟةةةةةٕ ٓليمةةةةةا   جوجةةةةةب ال ةةةةةزا  مـةةةةة او أمةةةةةا٣ً الثيةةةةةٕ الٔةةةةةا   جخوةةةةةمً ضدلةةةةةا

 جلةةةة٧ 
ً
النةةةةاام  بـةةةةطوً ا اماةةةةطز ٛةةةةى الٔثةةةةوة وهةةةةْع ال٘ةةةة ٚ  ٣مةةةةا أن مةةةةً النةةةةاام  وجحسيةةةةسا

اإلاـةةةةة ااة ٓ ةةةةةى الخةةةةةٍ أو اإلاخزلةةةةةت واإلاثجخةةةةةت ٓنةةةةةا الـةةةةةث٦اث ٤ا ه اهةةةةةذ أو ؤلاه ااهةةةةةذ ملالـةةةةةث٦اث 

إلا٥خوةةةت السادليةةت  الخاكةةت ادؼةةوة١ النامايةةاث مةةا جةةطجثٍ ٛيمةةا الطدلةةت ا٠ثةةو٨ الـةةطوي ا

 
ً
 امحخوا ةةةةا اماةةةةطز ال٠ثةةةةو٨ وأاياهةةةةا

ً
ةةةةٕ احيةةةة  يلةةةةثح الشةةةةخم ملعمةةةةا واإلايـةةةةوضة ٓ ةةةةى اإلاٟو

فػةةخذسا    وتٔوةة ا جخوةةمً الةةطدم بـةة٦  ال٥ اووةةه هةةمً م٠سمةةت الناهةةام  شاجةةا  مةةٕ 

 بـ٦  مازو ٓ ى مؼدىساتما أو بـ٦  ال٥ اووه 
ً
مطا٠ٛت شل٧ ابجطالاث حعجي  جخم أاياها

ٓ ةةةةةةى ٓةةةةةةس  ال٠يةةةةةةا   مةةةةةةا فةةةةةةي اةةةةةةا ث ٓسيةةةةةةسة أيةةةةةةت  زةةةةةةاض ٓ ةةةةةةى صةةةةةةحت  ٓنةةةةةةا الـةةةةةةث٥ت  و  ي اجةةةةةةب

فػةخذسا    فةي اةهن أن ؿةطوي بٔةى الةطدم جةطةٍ صةحت فػةخذسا  ابجمةا  الدعةةجي  

و صأ الطدم جثها اؿة٦الياث ٟاهوهيةت فةي الخٌثية١ جوجةب الخةسٟي١ فةي ًثئ مةا والثةذ اةؤمط 

   ٛمـةة٥ ث ٓةةس  حجي مةةا فةةي هةةول أا٦ةةا  ٟةةاهون الث ىةةاث وجحسيةةسأ لازلةةت اإلا٠ث
ً
ولةةت ٟاهوهةةا

ةةةةت ٟوآةةةةس ؤلازثةةةةاث  ةةةةس  مٔٛط  ٓ ةةةةى  ةةةةصأ الـةةةةطوي فةةةةي ٣ثهةةةةا مةةةةً الحةةةةا ث   ٓو
ً
ةةةةْ  ٛٔليةةةةا ًف

ال٠اتمةةت ل ةةصأ الـةةطوي ا خ زهةةت زادةة  الةةىِم ٣ـةةطوي هموشجيةةت جثجةةذ ٓىاكةةط وال زامةةاث 

ةس  زثةوث جوجيم ةا لشةخم بٔيىةا  وزثةوث ٓةس  مىاٟـةة ما  يةٕ ٓليمةا ٓو الخٔاٟةس  لٔةس  الخٟو

هةةاأ اػةةخوجب الخةةسد  الدـةةطاري لخىِةةيم ااةةطا  ال٠ٔةةس الخ٠ ةةي أو اةةه ةةطاٚ  ٤ةة  شلةة٧ ٗو ن ألًا
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يخةةةةا  ػةةةةوال ٓةةةةً ال٠ٔةةةةس اإلاخلةةةة  اةةةةاإلاثيٕ أو ٓةةةةً ضدةةةةم فػةةةةخذسا   ؿةةةةطوي حجيخةةةةا وموزٟو

 اهن ج خهن .
ً
 اوكٜ ا ال زاما

مـةةة٦لت ضدةةةم اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت للمثيةةةٕ اإلا٘لةةةٝ :   وهةةةي جخٔلةةة١ اح٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت فةةةي   5

 مةةةةٕ جعايةةةةس فػةةةةدي ل ٓ ةةةةى الخلةةةةاميم التةةةةي  ؼةةةةخذسم ا 
ً
ميةةةسان اليـةةةةط ؤلال٥ اووةةةةه دلوكةةةةا

ةٕ هٜؼةا   وا٠ةٞو  ٕ ما  وا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت ٓ ى أػمال اإلاواٟٕ  ٓو ةى مل٥يةت اإلاٟو مٟو

اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت االيؼةةةثت للٔ مةةةاث الخااضةةةةت  للؼةةةلٕ  وألاػةةةمال الخااضةةةةت  و٣ةةةصل٧ ا٠ةةةٞو 

النامايةاث الخ٠ىيةت التةي جخةز٨ ٓ ةى الخةٍ اإلاثاؿةط   أو دة ٨ الدؼةٞو اإلائلٜهن ٓ ى محخوى 

ٓنةةةةا مواٟةةةةٕ الخاةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةت  ان ٤ةةةة   ةةةةصأ اإلاـةةةة٥ ث التةةةةي هةةةةآٜذ ػةةةةٌوتما الخاةةةةاضة 

ؤلال٥ اوهيةةةةةت اػةةةةةخلعمذ مطاجٔةةةةةت ؿةةةةةاملت لل٠وآةةةةةس ال٠اهوهيةةةةةت الخاكةةةةةت ااإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت   

  ٟةطاض  وضةٌ ا اا وـٌت الخااضةت السوليت في ميسان
ً
الثواثٕ والخسماث  وهي اإلانةاض أيوةا

اجٜاٟيت جطتؽ الٔاإلايت ٤وااسة مةً اجٜاٟيةاث مىِمةت الخاةاضة السوليةت التةي جل ةز   مةا الةسو٨ 

وةةةال  ٛالٔسيةةةس مةةةً الةةةسو٨ اضجالةةةذ ٟوآةةةس فةةةي ميةةةسان اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت زون الىِةةةط الةةةى  ألٓا

ةةم اسازةةت حـةةطأ ا ووهةةٔ ا   مخٌلثةةاث الخاةةاضة ؤلال٥ اوهيةةت   و ةةو مةةا جٔةة  ٟوآةةس ا    ٗض

 ٗها مخواتمت مٕ مخٌلثاث الخااضة ؤلال٥ اوهيت .

مـة٥ ث الثةةذ امـةةطوٓيت فػةةخذسا  : فةةي االةت ال ةةاديم ااػةةخٔما٨ اطهةةام  مةةا إلائػؼةةت   6

ٓةةةسز  دةةةط مةةةً اإلاؼةةةخذسمهن  أو اػةةةخذساما هةةةةمً  أو ج ةةةت ومةةةً زةةةم اػةةةخذساما مةةةً ٟثةةةة  

مةا٨ هِا  يطجثٍ بـث٥ت اهن ؿط٤ال أو الٜةال اإلاؼة ٜيةا ٓىةسما ج٦ةون ألٓا خذس  أو ضةمةا مُو

مةةةةا٨ ؤلال٥ اوهيةةةةت   مةةةةساضة ٓنةةةةا ؿةةةةث٥ت اه ااهةةةةذ زادليةةةةت داكةةةةت هةةةةمً مٜ ةةةةو  وػياػةةةةت ألٓا

ومثةة   ةةصأ اإلاـةة٥ ث جحةةسز ا ًثئةةت الةةطدم شاتمةةا مةةا اشا ٤اهةةذ إلاؼةةخذس  وااةةس مخلةةلت 

ْ بشخلةةةةةا   ولةةةةة ؽ بٔةةةةةسز أج عجةةةةةا أ  لج ةةةةةاظ وااةةةةةس أ  هةةةةةي ضدلةةةةةت جمآيةةةةةت   أو هةةةةةي  هةةةةةوا

 مةً ال٠ٔةوز التةي 
ً
ةٕ أو ضدلةت اإلائػؼةت   ٛالطدلةت جِة  أيوةا مخٔسزة ٣ما في ضدلةت اإلاٟو

جذوٕ ل٠وآةس الخٜؼةها  ٛةبن ٤ةان اإلاؼةخذس  ي جةؤ ل٠وآةس ال٠ةاهون ل حلةو٨ ٓ ةى أٛوة  
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 ي جةةؤ لةةصاث ال٠وآةةس لخح٠يةة١ أٛوةة  مط٣ةةع 
ً
مط٣ةةع لسٛآةةا  ٛةةبن مةةاهح اةة١ ال ةةاديم أيوةةا

 ـطوْ .وازثاث الو٨ فػخذسا  ٗها اإلا

اؿةةةةة٦الياث جةةةةةطديم اػةةةةةخذسا  وعةةةةةخت مةةةةةً هِةةةةةا  الدـةةةةة٘ي  :  ةةةةةصأ اإلاـةةةةة٦لت جواجةةةةةا ٓامةةةةةت   7

٘ةةت الخٌثيةة١ ملٓنةةا اطهةةام   مؼةةخذسمه الحاػةةثاث ٛحتةة  لةةو ٤ةةان الىِةةا  ٟةةس دوةةٕ لخ٘يهةةا ل

ال اجمةةةت الخ٠ ةةةي  ٛ ةةةصا أمةةةط محةةة  هِةةةط اآخثةةةاض أن الناهةةةام  لةةةسى امايخةةةا فةةةي الةةةس اإلاىةةةخ  أو 

 
ً
٠ا لىِا  الحمايت الصو ادخاضأ كااب الحة١  ٟةس   ي٦ةون أ٣ ةا مةً الحمايت السوليت لا ٛو

ثٔخا وةالخالي ٛبن الحلو٨ ٓ ى  ةصا ال ةاديم يخوةمً  جحسيس للمىخ  ااػما الخااضو ًو

ا لل اجمةةةةةت فةةةةةي ا قةةةةةت  جةةةةةطديم ٤ةةةةة  جٌةةةةةوةط لةةةةةا و٤ةةةةة  اػةةةةةخذسا  لةةةةةصاث الناهةةةةةام  بٔةةةةةس دوةةةةةٓو

 فػخذسا    وةالخالي   جمخس الحمايت للناهةام  اإلا ةاجم 
ً
مةا لةم ي٥ةً ال٘خةا اإلاؼةخذسمت محة 

  مصأ اللٜت.
ً
 ل حمايت   ومعج 

اث الخٔسو   8 مـ٦لت ٓس  مطآاة فجٜاٟياث السوليت : ان امايت اطماياث الحاػب ومىآظ

 
ً
ٓليمةةا يخٔةةةهن أن جذوةةةٕ  ا٦ةةةا  فجٜاٟيةةاث التةةةي هِم مةةةا الةةةى جاهةةب ال٠ةةةاهون الةةةًو ي  ٛمةةةث 

ةةةةم أنممةةةةا ل ؼةةةةذ مةةةةً اجٜاٟيةةةةت جةةةةطتؽ  واجٜاٟيةةةةت اهةةةةان حؼةةةةطو أ ا٦ام مةةةةا ٓ ةةةةى النامايةةةةاث   ٗض

  جٜاٟيةةت جىيةةٝ  ٛةةبن ااالةةت ااةةسى 
ً
هةةمً هٌةةاٞ ملةةىٜاث  ةةصأ فجٜاٟيةةت  ول٥ةةً وػةةىسا

 
ً
فجٜاٟياث السوليت ٓ ى اجٜاٟيت ػاا٠ت أمط جاتع  ممةا  ٔ ةي أن اجٜاٟيةت اةطن ٓةسلذ ا٥مةا

و٤لخةةةةةا فجٜةةةةةاٟيخهن ابهةةةةةاٛت النامايةةةةةاث لىٌةةةةةاٞ أا٦ام ةةةةةا اموجةةةةةب اجٜاٟيةةةةةت جةةةةةطتؽ الٔاإلايةةةةةت 

جومىخا الٔسيس مً ألاا٦ةا  اةو٨ الح٠ةٞو وهٌاٟ ةا وفػةخلىالاث ٓليمةا   وال زامةاث الةسو٨ 

 
ً
اإلاخ٠سمت جااأ السو٨ الىاميةت فةي مٔةطن اهٜةاش أا٦ام ةا وأ ةم مةً ٤ة  شلة٧ جوةمىخا أا٦امةا

 او٨ م٦اٛحت فاخ٦اض واإلاماضػاث الواضة اا جخمٕ .

و٨ الىاميةةت ٓ ةةى النةةاام  : حٔةةس النامايةةاث الةةيلت وـةةاي مـةة٥ ث جٌثيةة١ ال٠ةةواههن فةةي الةةس  9

ٓةةةال ي مخٌةةةوض وأٓ ةةةى ٟةةةيم ؤلااةةةساْ وألا٦ٛةةةاض   ومةةةً  ىةةةا ٤اهةةةذ ل ةةةا زوض ةةةا ٤وػةةةيلت  امةةةت فةةةي 

ٓلةةةةط اإلألومةةةةةاث ا٦ةةةةة  اٛطاظاجةةةةا  وجمثةةةةة  أ ةةةةةم اإلاـةةةةة٥ ث اةةةةهن الـةةةةةما٨ اإلألومةةةةةاحه اإلاخ٠ةةةةةس  

مت ومؼخذسم ا اي  أكثح ي٠اغ وجىوةا الىامه   صا الخااشب والخواز اهن مال٧ اإلألو 
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ةةةةت  ومةةةةٕ ألاػةةةةٝ ٛالةةةةسو٨  فةةةةي الٔلةةةةط الةةةةطا ً زضجةةةةت الخ٠ةةةةس  ام٠ةةةةساض امةةةةخ ٢ واهخةةةةائ اإلأٛط

   مةةةٕ أن الخواضظميةةةاث التةةةي ج٥خةةةب  مةةةا 
ً
الىاميةةت مؼةةة مل٥ت  هخةةةائ الةةةسو٨ اإلاخ٠سمةةةت مٔلوماجيةةةا

ا يوةٕ اطام  الحاػب مً وهٕ ٓالم الطةاهياث الٔطته الخواضظمه لصا وؼجذ لا   و ةو مة

ةةاث همائمةةا   ٛالةةسو٨ الىاميةةت وان ٤ةةان  الةةسو٨ الىاميةةت أمةةا  جحةةس أ٣نةةا ان أضازث جاةةاوظ مٟٔو

وجوز ا الؤيٝ لم ييخا ااػ م ٢ ؤلاهخائ اإلاازو لل٘طب  ٛبن وجوز ا الح٠ي٠ةه مط ةون 

ابهخةةةائ مٔاٛض ةةةا الخاكةةةت دـةةةيت فهةةةسمائ اإلاٌلةةة١ فةةةي ز٠اٛةةةاث ال٘هةةةا  ولٔةةة   ةةةصا مةةةا يخٔةةةةهن 

ةٝ منمةةا   ولةو هةةي٠ىا مٜ وم ةةا ٛ مةا مةةً جحةسي اث الٔوإلاةةت  وزون الخةون فةةي اؿةة٦اليت اإلاٟو

ةت الخ٠ىيةت  وهموشج ةا النامايةاث  ٛةبن  مً اية  الثٔةس الخ٠ ةي الةى ال٠ةسضة ٓ ةى اهخةائ اإلأٛط

ت واػخل ا  اإلامهز مةً مٔةاٚض آلادةطةً     مٔ    صا أهىا احاجت  مخ ٢ أزواث  صأ اإلأٛط

خةةسال ٓ ةةةى ا٠ةةٞو  ال٘هةةا  ول٥ةةةً هةةمً ػياػةةةت الحلةةو٨ ٓ ةةى أٛوةةة  مهةةزاث مةةةً لخنايةةط ٓف

ةةةةس ا٠٠ةةةةذ زو٨ ٓطةيةةةةت ٣ملةةةةط وؤلامةةةةاضاث  مىخجةةةةي مةةةةا هحخاجةةةةا مةةةةً اةةةةطام  ل ةةةةصا ال٘ةةةةطن   ٟو

 جٜاوهةةيت ايااايةةت مةةٕ اجحةةاز مىخجةةي النامايةةاث والـةةط٤اث السوليةةت ال٥نةةاى اٜوةة  
ً
ؿةةطوًا

ثةةسي ث ضمعةةةت أو ٣ٜةةالة جٜاوهةةيت مـةة وز ل ةةا  جط٣ةةعث اةةو٨ اجةةاظة اػةةخذسا  النامايةةاث ا

مذٜوت مً ٟيمت لس تما الدؼوة٠يت مٕ الو٨ للمىخااث اإلاوجوزة في الؼٞو وكلذ اس 

لحب ٗها اإلاطدم منما وجعوةس وعف مٌوضة ٣ثسي  ٓنما  وفجٜاٞ ٓ ى ما ػ ي ااجٜاٟاث 

 
ً
فػخذسا  الخٔليميت أو ؤلاهخاجيت أو ٗها ا  وة٦  الحا ث ٛبن اإلاىخ  ألاجىبةي  ؼةخٜيس أيةا

٤اهةةةةذ جىاظ جةةةةا   ن ٟثولةةةةا الخٔةةةةاون بـةةةةطوي للةةةةالل السولةةةةت الىاميةةةةت ػةةةةيح١٠ لةةةةا هةةةةماهت 

لخٌوةةةةةة١ أوـةةةةةٌت ال٠طكةةةةةىت وانمةةةةةال أػةةةةةواٟ ا الؼةةةةةةوزال وػ ؼةةةةةا م فةةةةةي دلةةةةة١ ٟثةةةةةو٨ جمةةةةةةا ي 

للخٔةةةةةةاًه مةةةةةةٕ مخٌلثةةةةةةاث هِةةةةةةا  اإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةت   مةةةةةةٕ مطآةةةةةةاة ااخياجةةةةةةاث الةةةةةةسو٨ الىاميةةةةةةت 

طوٛ ةةةةا فٟخلةةةازيت وااجاتمةةةةا يةةةت ُو هحةةةو فجاةةةةاأ الةةةى كةةةةىآت النامايةةةاث وجٌوةط ةةةةا  اإلأٛط

واهمائمةةةةةةا  ٤ةةةةةةة  جلةةةةةةة٧ زواٛةةةةةةةٕ أػاػةةةةةةةيت لخٌثيةةةةةةة١ ال٠ةةةةةةةاهون زون أن هدىاحةةةةةةة   أن الحةةةةةةةسي  ٓةةةةةةةً 

ال٠طكةةىت ياةةب أن يوهةةٕ فةةي اًةةاضأ اإلاوهةةو ي والةةواٟري زون اإلاثال٘ةةت  ولٔةة  أض ةةى مةةا ياةةسأ 

 مةٕ ٟسضجةا ٓ ةى ا
ً
يوةاح مخٌلثةاث امايةت الثاا  في ماخمٔىا   ٟثولا  هٜةاش ال٠ةاهون اضازيةا
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مطا٣ةةةةةةةعأ اإلااليةةةةةةةت وال٠اهوهيةةةةةةةت   ان همةةةةةةةال اػةةةةةةةخذسا  ؤلاه اهةةةةةةةذ يوةةةةةةةٕ أصةةةةةةةحاب الح٠ةةةةةةةٞو ٓ ةةةةةةةى 

نا الوػات    ٓنا الـث٥ت ٓو
ً
الناماياث في جحس  ات    ٣ما أن جٌوض أػواٞ ال٠طكىت ٓاإلايا

ألادةةةطى يأل ةةةا مسض٣ةةةت لٌلثةةةاث الةةةسو٨ الىاميةةةت اإلاـةةةطوٓت   ػةةةيما وأن اػةةةخذسا  الخ٠ىيةةةت 

ت لؼياػةاث ضةف اإلاىخاةاث ل ػة م ٢ فةي السولةت الىاميةت  وهةي ػياػةاث لةم جذ ا ةةا الةيل

ث فجٜاٟيةاث السوليةت ا صأ السو٨ واهما أضازتما الـط٤اث اإلاىخات   لصا ييث ي فل زا  ا٠ةطاض 

طاٟيت   وامايةت اإلاىةخ  الةًو ي  واِةط  شاث الٔ ٟت إلاىٕ فاخ٦اض   وضٛى الؼياػاث ؤلٗا

 ٥ٜطةت ٤لما ٤اهذ شاث أزط ػلبي ٓ ى اهمال اط٣ت الخااضة .ٟيوز اإلال٥يت ال

ميةت ٓ ةى اإلاؼةخوى الٔطتةه  وزمت مـ٥ ث أدطى جواجا ٟواههن الحمايت ال٥ٜطةت فةي الث قةت الٟط

والخةةةسماث الخ٠ىيةةةت الجيةةةسة ٠ٔ٣ةةةوز جوضةةةةس  Computer Contractsجخٔلةةة١ ب٠ٔةةةوز أج ةةةعة ال٥مثيةةةوجط  

٠ةةةةوز الخةةةةسماث الخ٠ىيةةةةت فةةةةي اإلائػؼةةةةاث  ٠ةةةةوز النامايةةةةاث وجطديلةةةة ا   ٓو ةةةةت  ٓو ألاج ةةةةعة   وه٠ةةةة  اإلأٛط

ة ن ؤلال٥ اووةه  ٠ةوز دةسماث ؤلٓا اإلااليت أو ٠ٓوز دسماث اىال اإلاواٟٕ وازاضتما   والسٓم والخٌةوةط ٓو

ليةةةت : مةةةا الةةةصو يئزيةةةا الىِةةةا  الخ٠ ةةةي ؟ و٣يةةةٝ جةةةئزى الةةةف   ايةةة  ياةةةب ؤلاجااةةةت ٓ ةةةى الدؼةةةاإ ث الخا…

الخسمت ؟ وما دياضاث اإلاؼخذس  ؟ وما اإلأايىةت اإلا٠ةطضة ل٠ثةو٨ ألاج ةعة أو النامايةاث الجسيةسة ؟ ومةا 

٣ٜالةةةةةت الوةةةةةمان ومةةةةةا ؿةةةةةطوً ا ومةةةةةستما وهٌاٟ ةةةةةا ؟ ومةةةةةا اةةةةةسوز اإلاؼةةةةةئوليت أهةةةةةي مٌل٠ةةةةةت أ  مؼةةةةةئوليت 

٠ةةساض ا   والةةى أو مةةسى يخٜةة١ جحسيةةس اإلاؼةةئوليت مةةٕ ٟوآةةس محةةسزة   وو٠ٛةةا إلاةةاشا هةةي محةةسزة   ومةةا م

الىِا  ال٠اهووه ؟ و   زمت ٟيوز ٓ ى جحسيس اإلاؼئوليت في ا قت ال٥مثيوجط؟ وماشا ًٓ ٟوآس امايت 

اإلاؼةةة مل٧ ؟ ومةةةً يملةةة٧ ا٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت ؟ وإلاةةةً جةةةئو٨ ٓىةةةس اه مةةةال اجٜاٟيةةةاث الـةةةطا٣ت داكةةةت 

مةةا٨ ٗهةةا اإلاعةةجلت ؟ ت   مةةسة فه٠ٌةةاْ   اإلاؼةةئوليت  ؿةةطا٤اث ألٓا ومامٔةةايها الخسمةةت الخ٠ىيةةت   الؼةةٓط

 ًٓ فه٠ٌاْ ؟ وأيً يخم ا  الخزاْ   ٣يٝ يخم الا   أو ٟاهون ػيٌث١ ؟ 

ان ٟةةةاهون ال٥مثيةةةوجط يذةةةخم بـةةةئون الـةةةط٤اث الٔاملةةةت فةةةي ا٠ةةة  كةةةىآخا  وفةةةي النامايةةةاث 

   ISP   ٣مةعوزو دةسماث ؤلاه اهةذ  IT Companiesوفجلا ث وؤلاه اهذ وؿط٤اث ج٠ىيت اإلألومةاث 

و٣صا محل ي   Web sites ومىخجي ال٥مثيوجط والناماياث واإلاوظٓهن ومٌوضو الناام  ومواٟٕ ؤلاه اهذ
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ها ةةا فةةي ا٠ةة  كةةىآت ال٥مثيةةوجط والـةةث٦اث والنامايةةاث   وجمئ ةةا جخٌلةةٕ الةةى  الةةىِم والـةةث٦اث ٗو

دةة ٨ اإلاـةةوضة ال٠اهوهيةةت التةةي ي٠ةةسم ا ٟةةاهون  ٟةةاهون ال٥مثيةةوجط لخح ةةي هٜؼةة ا وجح٠ةة١ أٗطاهةة ا مةةً

ال٥مثيوجط ٛ م يحخاجون الى ال٠اهون مةً أجة  ٠ٓةس اللة٠ٜاث   وضدةم اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت   وا٠ةٞو 

ةةةةة ن لوةةةةةمان ٟاهوهيةةةةةت مةةةةةا ي٠سموهةةةةةا مةةةةةً مةةةةةواز أو دةةةةةسماث   ٣مةةةةةا يحخاجوهةةةةةا فةةةةةي جىِةةةةةيم  الخوظاةةةةةٕ وؤلٓا

 ٟةةس جحخةةائ ؿةةط٤اث جعوةةةس دةةسماث دةةسماث جاةةاضة ال٥ اوهيةةت والخةةسماث ؤلال٥ اوهيةةت ألادةة
ً
طى   ٛمةةث 

ؤلاه اهةةةةةةةةذ لخٔةةةةةةةةٚط ا٠ٟو ةةةةةةةةا ومؼةةةةةةةةئولي ما جاةةةةةةةةاأ الج ةةةةةةةةاث الح٦وميةةةةةةةةت   ٣ح٠ٟو ةةةةةةةةا االيؼةةةةةةةةثت لةةةةةةةةطدم 

ٌةةةوي وال ةةةاززاث وهٌةةةاٞ الخةةةسماث وم٠ااةةة  ج٠ةةةسيم الخسمةةةت   وا٠ٟو ةةةا وال زاماتمةةةا  فػةةةخذسا  والخ

٥ اووه   أو مؼئولي ما ٓىس ٟيا  أاةس جااأ اإلاـ ا٣هن مٔ ا   ٤اإلاؼئوليت ًٓ ٓس  وكو٨ النايس ؤلال

مـةة ا٣يما ابضػةةا٨ ضػةةالت تمسيةةس أو ضػةةالت مؼةةاغ بؼةةمٔت ال٘هةةا أو ٟيامةةا اةةؤو ٓمةة  ٗهةةا ٟةةاهووه ٓنةةا 

ٝ ال٠اهون ٓىسما جٌلب منما ج ت جح٠ي١  ت مٟو س جحخائ  صأ الـط٣ت مٔٛط الـث٥ت مً د ل ا   ٟو

ةس يحخةاجون الةى ال٠ةاهون ٓىةس ااةطا  كة٠ٜاث  او٨ اإلألوماث الؼطةت ًٓ اإلاـ ا٣هن ومطاػ تمم   ٟو

ـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاض٣ت اإلاخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلت اؤٓمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال م  ـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطال وفهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسمائ واإلا  الثيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ وال

ةاث ؤلاه اهةةذ   وال٠ةةاهون واجةةب الخٌثية١   ومـةةطوٓيت امخةةساز الخح٠يةة١  وفةي فدخلةةاق اىِةةط مىآظ

إلاطاػة ث والخٜخ ف والوثٍ الى داضئ الحسوز   وٓف ااٚ ال٠ةاهووه اوػةات  الخٔاٟةس ؤلال٥ اوهيةت وا

خةسال    ػةوال مةً ال٘هةا أ  مةً ج ةاث  1ملؤلال٥ اوهيت   وفي امايت الثياهاث الشخليت مً أوـٌت ٓف

مٔالجت  صأ الثياهاث   ألاهماي الجسيسة في فػدي ل ٓ ى اإلاا٨ ٓنا اػخذسا  ال٥مثيوجط   وأوـٌت 

ةةةةٝ ا حةةةةا٣م مةةةةً مىا ةةةةاث ؤلاه اهةةةةذ   انمةةةةا اإلاؼةةةةاغ اةةةةىِم ال٥مثيةةةةوجط واإلأٌيةةةةاث ا خعهةةةةت ٛيمةةةةا   مٟو ٓظ

جمئا مً مؼات  ٟاهون ال٥مثيوجط والى جواض ا مؼات  ٣ثهاة أدطى   لصا ٠ٛاهون ال٥مثيوجط  و ٤  

شةةة يل ٓةةةةً جةةةةآلٝ ال٥مثيةةةةوجط   وؤلاه اهةةةةذ والٜوةةةال فٛ ااضةةةة ي   مةةةةٕ الىِةةةةامهن فٟخلةةةةازو وال٠ةةةةاهووه 

اث للسولةةةةةةت   ٛ ةةةةةةو ملةةةةةةسض دلةةةةةة١ أا٦ةةةةةةا  واٟةةةةةةطاض هخةةةةةةات  ٟاالةةةةةةت لةةةةةةازضا٢ والخي ثةةةةةةئ  مةةةةةةا فةةةةةةي ُةةةةةة  الخلةةةةةةٛط

اهوهيت واضةحت   لةصا  ٔةس  فٛ ااهيت وفي اًاض الث قت فٛ ااهيت   وشل٧ مً د ٨ ٟوآس ٠ٓسيت ٟو

                                                           
ىيةةةت ٓةةةً اإلال٥يةةةت   -  . ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ والح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة فةةةي ػةةةياٞ ؤلاه اهةةةذ.2004اؼةةةً ملجميرةةةي     (1) فةةةي: هةةةسوة الوةثةةةو الًو

وال  يقت الخسضاؽ   .2004أاطة /ه ؼان  8الى   6ًو ب الح٠ٞو في الجامٔت ألاضزهيت .ال٥ٜطةت ٓ 
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ٟةةاهون ال٥مثيةةوجط الٜةةْط ال٠ةةاهووه الةةصو  ٔ ةة  اال٠وآةةس ال٠اهوهيةةت الىاجمةةت ٓةةً اػةةخذسا  ال٥مثيةةوجط 

واٟةٕ اإلألوماجيةت   وجخلة  بٔمليةاث امٜ وما الواػٕ مل السم  اهن الحوػثت وفجلا ث ومحخةوى اإلا

ةةاض يخلةة  ااإلألومةةاث  ال٥مثيةةوجط أو ؿةةث٦اث اإلألومةةاث وؤلاه اهةةذ وةةةؤو جلةةٚط أو ػةةلو٢ فةةي  ةةصا ؤلًا

م مةةً موجةاث الدـةةطإ اإلاخخاليةةت فةةي ا٠ة  ٟةةاهون ال٥مثيةةوجط  ا  أهىةا   هةةعا٨ فةةي م٠ةةا   وهِم ةا   وةةةالٗط

٣مةةةا أن ٣ثهةةةا مةةةً ألاػةةةقلت حٔةةةاوه مةةةً اجااةةةاث ٗهةةةا  ح٘يةةةب ٛيةةةا ؤلاجااةةةاث ٓ ةةةى للٔسيةةةس مةةةً الدؼةةةاإ ث 

واضحت أو مً مواٟٝ ٗها مئ٣سة   والخحسو ألا٣نا مً ماطز ايااز الو٨ او٨ مؼات  ال٥مثيوجط 

ةةةت اجاا اجةةةا   ا٠ةةةسض مةةةا ػةةةى٦ون ٟةةةازضةً ٓ ةةةى مٔٛط
ً
  وة٠ةةةسض مةةةا هةةةسض٢ ا٠ي٠ةةةت ٟةةةاهون ال٥مثيةةةوجط االيةةةا

ب الجسيس ٛيا .  اإلاؼخ٠ثليت ووؼخٓو

  

م مل    حـطأاث امايت اإلال٥يت ال٥ٜطةت اإلاخللت اخ٠ىيت اإلألوماث1الجسو٨ ٟض

وآس اإلألوماث Programs–ملالناماياث   –والسواتط الٌث٘طاٛيت  – Databases  ٟو

Topographies  

  ظ  ه  الش ئع كوا ن  حم املفلف /امللك ى ال كس ى

 ٞ وآةس اإلألومةاث  حـطأاث امايت ا٠و اإلائلٝ اإلاازيت واإلأىوةت ٓ ى اهخاجا مً الناماياث ٟو

طاٛيا ملو٣ةصل٧ ٓ ةى أػةمال الىٌاٟةاث ومحخةوى اإلاواٟةٕ ٓ ةى ؤلاه اهةذ واإلاةواز محة   وزواتط الٌثٗو

الخاةةاضة ؤلال٥ اوهيةةت االيؼةةةثت لةةثٔى الةةسو٨ التةةةي هِمةةذ أا٦ةةا  الخاةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةت ودةةةسماث 

 ؤلاه اهذ .

 وكٜ ا الٔا 

ها الحمايةةةةت ال٠اهوهيةةةةت للملةةةةىٜاث اإلاخلةةةةلت االخ٠ىيةةةةت الٔاليةةةةت  هلةةةةذ  ةةةةصأ الدـةةةةطأاث ٓ ةةةةى جةةةةٛو

ت مةةةةةً ٟثةةةةة  مئلٜيمةةةةا هةةةةةمً ج ةةةةةس م ال٥ٜةةةةةطو  وتٔةةةةةس اؼةةةةةم  ملالحاػةةةةثاث والـةةةةةث٦اث   اإلاوهةةةةةٓو

الجس٨ او٨ هِا  الحمايت مً اي  ادوآ ا ل حمايت ال٥ٜطةةت ألازايةت والٜىيةت ولة ؽ اإلال٥يةت 

د ةةااْ  مةةٕ مطآةةاة أن اإلاىخاةةاث الخ٠ىيةةت اللةةىآيت ٤ةةؤج عة أو هحو ةةا التةةي اللةةىآيت ملاةةطالاث ف 

جل ل ل ػخ٘ ٨ اللىا ي حٔس مً ٟثي  اطالاث فد ااْ  وجعايس فجااأ هحو  صأ الدـطأاث 

 اجٜاٟيةةةةت جةةةةطتؽ الٔاإلايةةةةت ٤وااةةةةسة مةةةةً اجٜاٟيةةةةاث مىِمةةةةت 
ً
بؼةةةةجب فجٜاٟيةةةةاث السوليةةةةت وجحسيةةةةسا

 مناض وجوز ا 
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جٜاٟيةةت واؿةةىًٌ للةةسواتط اإلاخ٦املةةت وآخثةةاض اةةطام  الحاػةةوب مةةً اةةهن الخاةةاضة السوليةةت وتؼةةجب ا

ملةةةىٜاث اجٜاٟيةةةةت اهةةةةان للمل٥يةةةةت فزايةةةت والٜىيةةةةت اموجةةةةب فهةةةةاٛت التةةةي هلةةةةذ ٓليمةةةةا اجٜاٟيةةةةت 

جطتؽ اإلاص٤وضة وجذوٕ  صأ الدـطأاث للخٌوةط وآازة الثح  بؼجب ما ُ ط مً جحسياث في 

 إلألوماث ٓ ى ؤلاه اهذ . ُ  اليـط ؤلال٥ اووه وامايت مواٟٕ ا

ها الحمايت ال٠اهوهيت ل ح١ في ؤلااساْ اح٠  ملىٜاث الخ٠ىيت الٔاليةت والحة١ فةي فػةخ٘ ٨  جٛو

وآس ازاضةت ومسهيت وجعاتيت.  الٔاز٨ واإلاـطوْ لٔاتساث  صأ اإلالىٜاث وشل٧ همً جىِيم ٟو

  سٛ ا وهٌاٟ ا

فةةةةةةةي الثماهيييةةةةةةةاث مةةةةةةةٕ أن بٔةةةةةةةى الةةةةةةةسو٨ ا خمةةةةةةةذ  زالةةةةةةة  موجةةةةةةةت حـةةةةةةةطأيت اهٌل٠ةةةةةةةذ اوجةةةةةةةا ٓةةةةةةةا 

اموهةةٓو ا ٟثةة  شلةة٧  ل٥ةةً اهٌ ٟ ةةا الٜٔ ةةي جةةم فةةي الثماهيييةةاث بٔةةس اؼةةم الجةةس٨ اةةو٨ محةة  

الحمايةةةت  ودوةةةٔذ لخٔةةةسي ث مخخاليةةةت وآةةةازة ػةةةً دةةة ٨ الثماهيييةةةاث والدؼةةةٔييياث و  جةةةعا٨ 

 جذوٕ للخٌوةط والخٔسي  بؼجب اػخح٠اٟاث فجٜاٟاث السوليت.

ثةةةةةةةةةت العمىيةةةةةةةةةت الح٠

  هٌ ٟ ا وجطجياما

ةةةةةواههن اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت أو اإلأىوةةةةةت  وال٠ةةةةةاهون الجىةةةةاثه ملاإلاؼةةةةةئوليت  ال٠ةةةةاهووه اإلاسوه/ٟوآةةةةس ٟو

خةةةةسال ٓ ةةةةى الح٠ةةةةٞو اإلأىوةةةةةت واإلااليةةةةت للمئلةةةةٝ االيعةةةةف ٗهةةةةا اإلاـةةةةطوْ وآةةةةازة  الجعاتيةةةةت ٓةةةةً ٓف

ج ةاث اإلاىةاي  مةا امايةت ا٠ةٞو اإلائلةٝ/ ؤلاهخائ والخ٠ليس .  ال٠اهون ؤلازاضو ملالخىِيم ؤلازاضو ل 

ىيت . –وظاضاث الث٠اٛت واللىآت والخااضة وؤلٓا     م٦اجب الحمايت واإلا٥خثاث الًو

الْٜط ال٠ةاهووه شو 

 الٔ ٟت

النامايةةةةةةاث الدـةةةةةة٘يليت والخٌثي٠يةةةةةةت اإلاوجةةةةةةوزة ٓ ةةةةةةى أٟةةةةةةطاق ووػةةةةةةاتٍ الخذةةةةةةعةً اإلاؼةةةةةةخ٠لت أو 

 ا خعهةةةةةت زادةةةةة  الةةةةةىِم والـةةةةةث٦اث اهةةةةةاٛت الةةةةةى ٟ
ً
 وجثوةثةةةةةا

ً
وآةةةةةس اإلألومةةةةةاث التةةةةةي جمثةةةةة  جىِيمةةةةةا

إلألوماث همً اًاض حـ٘ي  وجٌثي١ اطمجي يمهز ا ًٓ ٗها ا  والةسواتط الخ٠ىيةت اإلاخ٦املةت شاث 

وآةةةس الثياهةةةاث اإلاىٌوةةةةت ٓ ةةةى ج ةةةس جاميرةةةي اهخ٠ةةةاثه  الناماةةةت مةةةً ملةةةسض ا ملج ةةةت اللةةةىٕ   ٟو

 جثوةبي ااخ٦اضو.

ٔ ةةةةةةا ٓو ٟ مةةةةةةا  مٟو

 االخ٥ىولوجيا 

وآةس ال٠اهوهيةت اإلاىِمةت ل ح٠ةةٞو اإلأىوةةت واإلااليةت إلائلةٝ اإلالةةىٜاث الخ٠ىيةت محة  الحمايةةت  ال٠

وآةةةس الخىِةةةيم ؤلازاضو لج ةةةذ  وال٠وآةةةس اإلاىِمةةةت لىٌةةةاٞ ومةةةسة الحمايةةةت وفػةةةخلىالاث ٓليمةةةا ٟو

وآةةةس اإلاؼةةئوليت اإلاسهيةةت والجعاتيةةةت اإلاخٔل٠ةةت اةةا خلهن اح٠ةةةٞو  الوةةثٍ والحمايةةت الح٦وميةةت  ٟو

ٝ والجةةةةةةةةعالاث اإلا٠ةةةةةةةةطضة وهٌةةةةةةةةاٞ كةةةةةةةة اياث ال٠وةةةةةةةةال واجطالاجةةةةةةةةا الخحِٜيةةةةةةةةت وال٠ٔاايةةةةةةةةت اإلائلةةةةةةةة

 والخ٥ميليت وجسااهاأ فا ااظةت.

محخوا ةةةةةةةةةةةا اوجةةةةةةةةةةةا 

 ٓا 

 

ٞ  اإلالةةةةالل ان  اةةةة١ اةةةةهن جخةةةةوظْ اإلألومةةةةاث ج٠ىيةةةةت ا قةةةةت فةةةةي  مةةةةا وٓف ةةةةااٚ اماي مةةةةا ييث ةةةةي التةةةةي والح٠ةةةةو

ٞ  اإلألوماث  ٓ ى الحلو٨  في ال٦اٛت  الىِا  أو اإلألومت كااب أو لحاتع اإلا٠طضة واإلالالل والح٠و
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ةةة١ الحةةةا٨   وا٠ةةةٞو اإلاؼةةة مل٧   وا٠ةةةٞو ا جخمةةةةٕ  الخ٠ ةةةي أو كةةةااب ؤلااةةةساْ أو مؼةةةدثمط فاخ٦ةةةاض ٛو

و ةةصأ اإلالةةالل ومةةا يخٜةةْط ٓنمةةا جخٌلةةب ااةةسار جةةواظن اةةهن اػةةخذسا  الخ٠ىيةةت والةةخح٥م ٛيمةةا ومطآةةاة 

٦ةا  ا٠ٞو ألاٛةطاز وا جخمةٕ وملةالح ما    ةصا الخةواظن  ةو مةا يخحةو٨ الةى ٟوآةس ٟاهوهيةت جوةم ا أا

ٟةةةةةةةواههن ج٠ىيةةةةةةةت اإلألومةةةةةةةاث فةةةةةةةي ٛطوٓ ةةةةةةةا ا خخلٜةةةةةةةت   ٛةةةةةةةبشا مةةةةةةةا أضزهةةةةةةةا جحوةل ةةةةةةةا ل٠وآةةةةةةةس ٓمليةةةةةةةت جخلةةةةةةة  

ااإلألومةةةةاث ل هٌةةةة ٞ هحةةةةو ضػةةةةم م مةةةةح الىِطةةةةةت الٔامةةةةت للمٔلومةةةةاث ٛبهىةةةةا ه٦ةةةةون أمةةةةا  أػةةةةؽ ٓامةةةةت 

 :   1ملييث ي اٟطاض ا في الىِا  ال٠اهووه وهي ٣ما ي ي 

 

 ي الحلةو٨ ٓ ةى اإلألومةاث   وجِة  الح٠ةات١ وألا٦ٛةاض ان الٜةطز مةً اية  ألاكة  لةا الحة١ فة

 للجـةةةطةت   جةةةطز ٓليمةةةا ٟيةةةوز ٟاهوهيةةةت جحةةةس مةةةً ؤلاٛةةةازة منمةةةا و  ػةةةلٌاث 
ً
 ؿةةةاثٔا

ً
الٔامةةةت مل٦ةةةا

اػةةخ ثاضةت ا  متةة  مةةا اجلةةلذ اا ةةس ااةةسا ي ينةةاض ؤلاٟةةطاض املةةالل وا٠ةةٞو جةةطجثٍ الةةااب 

ةةٕ ؤلاه اهةةذ جِةة   ٛا ٦ٛةةاض ةةصا الج ةةس    ؿةةاثٔت    ؼةةخؤزط امل٥ي مةةا اةةو٨ جلةةميم مٟو
ً
أ٦ٛةةاضا

 فةي اًاض ةا ؤلااةةسا ي 
ً
ةٕ مةةا ٤اهةذ مل٦ةا أاةس ل٥ةً متة  مةا جحولةذ الةةى أهمةاي أٓةس ا ملةمم مٟو

 ةةةةةصا للشةةةةةخم الةةةةةصو ااخ٥ط ةةةةةا   ول٥ةةةةةً الخواضظميةةةةةاث اإلاؼةةةةةخذسمت فةةةةةي النامايةةةةةاث   يةةةةةس ي 

 مل٥ي ما أاس  . 

  اا اا  الحيةاة الخاكةت ان الثياهاث الشخليت أاس ٓىاكط امايت الؼطةت وهمً مثازة

وةخٔةةةهن أن جذوةةةٕ مةةةً ايةةة  هٌةةةاٞ الحمايةةةت إلاةةةا دوةةةٔذ لةةةا ٓىاكةةةط امايةةةت الخلوكةةةيت 

  اإلاازيت.

   وةخٔةةةةةةةهن أن جذوةةةةةةةٕ  ا٦ةةةةةةةا   ان اإلألومةةةةةةةاث ٣يةةةةةةةان مٔىةةةةةةةوو ل ةةةةةةةا ٟيمةةةةةةةت اٟخلةةةةةةةازيت ومازيةةةةةةةت

ةةةواههن وجحيٌ ةةةةا امايةةةةت الح٠ةةةةٞو اإلا٠ةةةطضة ٓ ةةةةى اإلاةةةةا٨ اإلاةةةةازو وأ ةةةٚا ل ةةةةا اةةةةصاث ملةةةةالحا  ٟو

واه ىا   .  2ملٟو

 

                                                           
ميت. ملسض ػاا١.  (1)  يووؽ ٓطب. الخسااها الدـطأيت الٔطةيت لحمايت اإلألوماث واإلالىٜاث الٟط

(2)  Kho, Nancy (2006). Keeping up with Copyright. In The Digital Age. Content: Digital Content: Strategies 

-copyright-with-up-http://www.econtentmag.com/articles/ Editorial/Feature/Keepingand Resources. Access: 

37180.htm-geA-Digital-the-In 

http://www.econtentmag.com/articles/Editorial/Feature/Keeping-up-with-copyright-In-the-Digital-Age-37180.htm
http://www.econtentmag.com/articles/Editorial/Feature/Keeping-up-with-copyright-In-the-Digital-Age-37180.htm
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  ميةت اث اإلاخثٔت في الث قت الٟط في هٌاٞ ال٠واههن اإلاسهيت والخااضةت ٛبن الؼلو٣ياث والخلٛط

 ٓةةً ازاضة الح٠ةةٞو مل ا قةت ال٥مثيةةوجط وؤلاه اهةذ   يخٔةةهن أن ج٦ةون م٠ثولةةت ومٔ ة
ً
ٚا  مةةا حٔثهةاا

اث اإلا٠ثولت في الث قت الح٠ي٠ت مت  ما جح٠ة١ ل ةا   ٣خل٧ الخلٛط
ً
ً فل زا  ال٠اهووه جماما ٓو

 ٓىلط ال٠سضة ٓ ى الخٔثها بـ٦  صحيح  . 

  خسال الحمايت الجىاتيت : يخٔهن ؤلاٟطاض ال ايت اإلألوماث ٣مح  ل حمايت مً أوـٌت ٓف

وآةس امايةت ألامةوا٨   وةخٔةهن ٤اٛت  ٣ما  و مخثٕ ف ي اإلاةا٨ اإلاةازو ا ح ةي هةمً هلةوق ٟو

اث التةي جطج٥ةب فةي  ٓف ااٚ ااإلألوماث ووٓائما الخ٠ ي االلٜت اإلا٠ثولت لخوٓو ا للخلٛط

ا قت ا حطض ال٥خاته واإلاؼدىساث الخٌيت  وةخٔهن اإلاؼاواة اهن الؼلو٣ياث اإلاازيت في اه ما٢ 

 ىوةت في اه ما٢ الخلوكيت. الؼطةت وةهن الؼلو٣ياث اإلأ

  ٔةةةةهن أن جدىاػةةةةب مةةةةٕ دلةةةةاتم  ةةةةصأ ميةةةةت يخ ان ٟوآةةةةس الوةةةةثٍ والخٜخةةةة ف فةةةةي الث قةةةةت الٟط

الث قةت مثلمةةا جىاػةجذ ٟوآةةس الوةثٍ والخٜخةة ف فةي الوػةةٍ اإلاةازو مةةٕ ممهةزاث وػةةلو٣ياث 

  صا الوػٍ .

 يةةةةةةت ألازلةةةةةةت ألازلةةةةةةت شاث الٌثئةةةةةةت ؤلال٥ اوهيةةةةةةت يخٔةةةةةةهن مؼةةةةةةاواتما اا زلةةةةةةت شاث الٌثئةةةةةةت اإلااز

 ال٠اتمت ٓ ى ال٥خاات والوضٞ مً اي  اإلا٠ثوليت والحجيت . 

  ً٤لمةةا ٤ةةان الخلةةٚط اإلاةةازو فةةي الث قةةت الوأٟيةةت محةة  آخثةةاض يخٔةةهن ٓف ةةااٚ امةةا ي٠االةةا مةة

يٕ اإلاازو يٕ ؤلال٥ اووه ي٠خض ي مؼاواجا االخٟو ميت   ٛالخٟو    جلٚط مٔىوو في الث قت الٟط

مؼةةةةةةةاواجا االخلةةةةةةةسي١ اإلاةةةةةةةازو   ؿةةةةةةةطةٌت أن جح٠ةةةةةةة١ الث قةةةةةةةت والخلةةةةةةةسي١ ؤلال٥ اووةةةةةةةه يخٔةةةةةةةهن 

ميةةت مةةً ايةة  اإلأةةايها وؤلاجةةطالاث اإلاخلةةلت االؼةةلو٣ياث اإلأىوةةةت أو ػةةلو٣ياث الث قةةت  الٟط

ط الث٠ت التي جحلذ  ما الؼلو٣ياث اإلاازيت .   فٛ ااهيت ما يٛو
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 ي٥ٜ  ل ا اإلاوز 
ً
 اجطاتيا

ً
 ومٔياضا

ً
ميت مت  ما جح١٠ همٌا يت والث٠ةت االؼةلو٢ ان الث قت الٟط ٟو

مقىةةان للةةةسلي  اإلاؼةةخذلم مةةً وػةةاتل ا يخٔةةةهن أن حٔامةة  ٤الث قةةت الح٠ي٠ةةةت    فةةي ا ق مةةا وًف

وفةةةةةي هٌاٟ ةةةةةا ي٦ةةةةةون الحةةةةة١ محةةةةة  آ ةةةةةااٚ وج٦ةةةةةون اإلالةةةةة حت موهةةةةةٕ ج٠ةةةةةسيط وج٦ةةةةةون ال٠آةةةةةسة 

ط ل مةةةا شاث اإلأيةةةاض مةةةً ايةةة  الث٠ةةةت   اةةةهن اي خةةةهن جةةةٛو
ً
ال٠اهوهيةةةت مى٠ٌيةةةت اش لةةةم ج٠ثةةة  جميهةةةزا

مقىانوش  اث الٔىاكط مً اي  ًف

  ان اإلألوماث اصاتما وةما يخل   مةا مةً ػةلو٣ياث متة  مةا جح٠ة١ ٓف ةااٚ ال٠ةاهووه ا٥يانمةا

اث مةً أزةط وهخةات  ومؼةئولياث    اث ومةا جيـةاما الخلةٛط وٓف ااٚ اما يخل   ما مةً جلةٛط

ٟوآةةةةةس ومةةةةا يخٔلةةةة١  مةةةةا مةةةةً ا٠ةةةةةٞو وملةةةةالل   ا٠٠ةةةةذ ألاػةةةةؽ ال٠اهوهيةةةةةت اإلا٠ةةةةط  مةةةةا هةةةةمً 

الدـةةةةةطإ السػةةةةةخوضةت واإلاسهيةةةةةت والخااضةةةةةةت واإلااليةةةةةت وؤلازاضةةةةةةت والجعاتيةةةةةت وحـةةةةةطأاث امايةةةةةت 

اث اإلاازيةةت وا حةة  اإلاةةازو وآلازةةاض الىاجاةةت ٓةةً  ةةصأ الؼةةلو٣ياث  اإلاؼةة مل٧ اإلاخٔل٠ةةت االخلةةٛط

 وجواهاما ال٠اهوهيت .

  اث اإلألوماجيةت شاث وجةوز وأزةط   ٛة  يخٔةهن ٓىةس ا ان اإلألوماث حٔخنا مث  اإلاةا٨ والخلةٛط

أن جحط  مً الخىِيم الدـطاري  نما لسى ال٥ثهايً اٛ اان ٗها ملموػت لصا ييث ي جٌوإ 

ب اإلألومةةةةاث داكةةةةت بٔةةةةس أن جح٠ةةةة١ أزط ةةةةا ٣ٔمةةةةاز ل ٟخلةةةةاز  الىِطةةةةةاث ال٠اتمةةةةت لدؼةةةةخٓو

ب ال٠ةةاز  الجسيةس فةةي ٓلةةط اإلألومةةاث  الٟط ةي  وةخٔةةهن أن جلةةاٖ الىِطةةاث امطوهةةت حؼةةخٓو

ت فػةةخااات فةةي مطالةةت أكةةٔب مةةا ٛيمةةةا ووػةةاتل  ا ٛخحِةةى بـةةموليت اإلأالجةةت لخح٠ةة١ ػةةةٓط

ت الخ٘هةةا وو زة ألاهمةةاي اإلاؼةةخاسة   ٥ٛثهةةا مةةً اإلاؼةةخاساث   جةةئزط فةةي صةةحت  ازضا٢ ػةةٓط

ةاض ؤلاجطاثةه   ولة ؽ اإلاوهةو ي   واشا   مةا ٟةس ي٥ٜةه مٔ ةا جٌةوةط ؤلًا
ً
الثةا ال٠وآس ال٠اتمت ٗو

 ممةةةةةةا ؿةةةةةة سجا ٤ةةةةةان زمةةةةةةت ااجةةةةةةت إلاوا٣ثةةةةةةت الدـةةةةة
ً
 أو هٌاٟةةةةةةا

ً
طإ للخ٘يهةةةةةةا ٛلةةةةةةً ج٦ةةةةةةون أوػةةةةةٕ أزةةةةةةطا

 مؼخاساجا و زاضأ .  و الدـطأاث الخ٠ليسيت شاتما مً ح٘هااث بؼجب الٔلط

  هةةةةةةطوضة وجةةةةةةوز ٟةةةةةةواههن جةةةةةةطجثٍ اخ٠ىيةةةةةةت اإلألومةةةةةةاث فةةةةةةي هةةةةةةول اإلاـةةةةةة٥ ث التةةةةةةي جواجةةةةةةا ٤اٛةةةةةةت

ًةاض الٔةا   خخلةٝ وـاًاث الٔم  في ٤  ا جا ث   ٛال٠وآس واإلاطج٥عاث الٔامت مثلذ ؤلا 
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حـةةةةةةطأاث ج٠ىيةةةةةةةت اإلألومةةةةةةاث أو ٟةةةةةةةاهون الحاػةةةةةةب الةةةةةةةصو ُ ةةةةةةط بؼةةةةةةةجب اإلاؼةةةةةةات  ال٠اهوهيةةةةةةةت 

اإلاؼخاسة والٜطةسة التي وـؤث مً اػخذساما  و وؤلاه اهذ   وةخمهز ًٓ ٗهاأ اؤها مخٔةسز 

ألازةةط ٛ ةةةو يٌةةةا٨ ٛطوٓةةةا ٟاهوهيةةةت ٓسيةةةسة مةةةً الٜةةةطوْ اإلأطوٛةةةت هةةةمً ج٠ؼةةةيماث ال٠ةةةاهون   

يةةةةٝ    واـةةةةم  فةةةةي هٌاٟةةةةا مؼةةةةات  الخٔاٟةةةةس وؤلازثةةةةاث  والوةةةةطض   واإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت   والخُو

والسػةةخوضةت  والثىةةو٢   والدـةةطأاث الجعاتيةةت  واإلاسهيةةت   مةةٕ مطآةةاة أن مٜ ةةو  الحاػةةب 

لةةة ؽ ماةةةطز الحوػةةةثت ومٔالجةةةت الثياهةةةاث اةةة  اإلاٜ ةةةو  الـةةةام  لةةةا ٣ىِةةةا  ازدةةةا٨ واد ةةةزان 

أو  ـةةةةةةةم  وػةةةةةةةات  الحوػةةةةةةةثت وفجلةةةةةةةا ث اٜطوٓ ةةةةةةةا ومٔالجةةةةةةةت وجثةةةةةةةاز٨ وه٠ةةةةةةة  للثياهةةةةةةةاث   

 . 1ملالٔسيسة وزما ما بـث٦اث اإلألوماث وفي م٠سم ما ؤلاه اهذ 

ا خمةةذ الةةسو٨ الٔطةيةةت مث٥ةةطا امؼةةات  اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت   اتةة  أهىةةا هاةةس بٔوةة ا ٟةةس ػةةا م فةةي 

 مةةةً ال٠ةةطن الخاػةةةٕ ٓـةةةط ٣مةةا الحةةةا٨ فةةي جةةةووؽ  وزمةةةت 
ً
الج ةةس الةةةسولي لحمايةةت اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت آخثةةاضا

ت ٓةسز مةً الةسو٨ الٔطةيةةت ٤اهةذ مةً الةسو٨ ألاػاػةةيت فةي ٓوةوة ما لٔةسز مةةً اجٜاٟيةاث اإلال٥يةت ال٥ٜطةةة

ةةٚو ٓ ةةى هٌةةاٞ الحمايةةت اإلا٠ةةطضة فةةي الةةسو٨ الٔطةيةةت  السوليةةت   ومةةً دةة ٨ اجةةطال اإلاعةةل الدـةةطاري للٟو

إلالىٜاث اإلال٥يت ال٥ٜطةت وا٠ٞو الخؤليٝ في ا٠ ي اإلال٥يةت ألازايةت واللةىآيت   ٛبهىةا هاةس أن ٤اٛةت 

 ٞ ا جةاوضة مل اإلال٥يةت  السو٨ الٔطةيت ج٠طةثةا جخةواٛط لةس ما ٟةواههن فةي ميةسان امايةت اة١ اإلائلةٝ والح٠ةو

ألازايةةةةةت   وميةةةةةسان اةةةةةطالاث فد ةةةةةااْ والخلةةةةةاميم اللةةةةةىآيت والطػةةةةةو  والٔ مةةةةةاث الخااضةةةةةةت مل اإلال٥يةةةةةت 

اللةةةةةىآيت     أمةةةةةا فةةةةةي ا٠ةةةةة  ألاػةةةةةطاض الخااضةةةةةةت ٣دـةةةةةطإ مؼةةةةةخ٠  ٛلةةةةة ؽ زمةةةةةت ٗهةةةةةا ال٠ةةةةةاهون ألاضزوةةةةةه   

ان ٟةةةس أٟطجةةةا حـةةةطأاث فةةةي وةاليؼةةةثت للمئؿةةةطاث الج٘طاٛيةةةت هاةةةس أن زولخةةةهن  مةةةا ألاضزن وػةةةلٌىت ٓمةةة

 ةةةصا اللةةةسز   وةاليؼةةةثت للةةةسواتط اإلاخ٦املةةةت هاةةةس حـةةةطأاث جسيةةةسة فةةةي  ةةةصا الح٠ةةة  فةةةي ٤ةةة  مةةةً ألاضزن 

مان وجووؽ   وةاليؼثت لحمايت ألاكىاٚ الجسيسة مً الىثاجاث السٟي٠ت ٛبن ألاضزن وجووؽ ٠ٍٛ  ٓو

                                                           
 . الدـةةةةطأاث وال٠ةةةةواههن اإلاخٔل٠ةةةةت اا ه اهةةةةذ فةةةةي الةةةةسو٨ الٔطةيةةةةت . وضٟةةةةت م٠سمةةةةت فةةةةي مةةةةئجمط ومٔةةةةطن 2002ٓةةةةطب   يةةةةووؽ مل  (1)

يت الٔطةيت والسوليت    ٓمان   فضزن . 2002حـطةً او٨  29-28  -اجحاز اإلالاٚض الٔطةيت  –الخ٥ىولوجياث اإلالٛط
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ن اػخااات السو٨ الٔطةيت لحمايت مً اهن السو٨ الٔطةيت التي أٟطث حـطأاث في  صا الح٠    لصا ٛب

اإلال٥يت ال٥ٜطةةت جثةسو ٓاليةت اةالىِط إلاوجةاث الدـةطأاث التةي جِ ةط ٛيمةا ٛةبشا ٤اهةذ الخمؼةييياث ٟةس 

ؿةة سث موجةةت حـةةةطإ واػةةٔت فةةةي ٗالثيةةت الةةةسو٨ الٔطةيةةت فةةي ا٠ةةة  امايةةت اةةةطالاث فد ةةااْ والٔ مةةةاث 

ؼةٔييياث ؿة سث موجةت واػةٔت مةً الخةسااها الخااضةت والخلاميم اللىآيت   ٛةبن الثماهيييةاث والد

ةةةةس ؿةةةة س مٌلةةةةٕ الدؼةةةةٔييياث اٟةةةةطاض  الدـةةةةطأيت فةةةةي ا٠ةةةة  امايةةةةت اةةةة١ اإلائلةةةةٝ والح٠ةةةةٞو ا جةةةةاوضة   ٟو

وآةةةس الثياهةةةاث هةةةمً  ٟةةةواههن ٓسيةةةسة أو حٔةةةسي  ال٠ةةةواههن ال٠اتمةةةت لج ةةةت امايةةةت اةةةطام  الحاػةةةوب ٟو

ؿةةةة سث  ةةةةصأ الٜ ةةةةاة موجةةةةت  2000ا  ٟةةةةواههن امايةةةةت اةةةة١ اإلائلةةةةٝ   أمةةةةا فةةةةي نمايةةةةت الدؼةةةةٔييياث وفةةةةي ٓةةةة

طاٛيةا الةسواتط اإلاخ٦املةت  ثٗو حـطأيت في ميسان امايت ألاػطاض الخااضةةت   واإلائؿةطاث الج٘طاٛيةت   ًو

  وامايةةةةةت أكةةةةةىاٚ الىثاجةةةةةاث السٟي٠ةةةةةت   اةةةةةال زامً مةةةةةٕ جٌةةةةةوةط وحٔةةةةةسي  ٓ ةةةةةى ٟةةةةةواههن اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت 

الخاةاضة الٔاإلايةت   ومةا يوجثةا شلة٧ مةً جلثيةت  ألادطى   ومطز شل٧ جلثيت مخٌلثاث الٔووةت في مىِمت

مخٌلثاث اجٜاٟيت جطتؽ التي هلذ ٓ ى  صأ الحمايت . وجمث  ألاضزن وػلٌىت ٓمان وجووؽ الىماشئ 

ألا٣ ةةا اػةةخااات مةةً اةةهن الةةسو٨ الٔطةيةةت ل ةةصأ اإلاخٌلثةةاث ايةة  ج٦ةةاز جخٌةةاا١ الخةةسااها الدـةةطأيت ٛيمةةا 

ٝ السو٨  والتي ح٥ٔؽ ج٠يسا اما جخٌلثا اجٜاٟيت اث اإلاـاض اليما   أما االيؼثت إلاٟو جطتؽ في اإلاوهٓو

الٔطةيت مً فجٜاٟيةاث السوليةت فةي ا٠ة  اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت   ٛيم٥ىىةا ال٠ةو٨ أن ٗالثيةت الةسو٨ الٔطةيةت 

هةةي أٓوةةةال فةةةي أ ةةةم ز زةةةت اجٜاٟيةةةاث وهةةةي اجٜاٟيةةت اوـةةةال اإلاىِمةةةت الٔاإلايةةةت للمل٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت واجٜاٟيةةةت 

زايت واجٜاٟيت ااضاؽ للمل٥يت اللىآيت   أما فجٜاٟياث ألادطى والتي جىٌوو جحذ اهان للمل٥يت ألا 

   
ً
هن ملاإلال٥يةةةت ألازايةةت أو اللةةةىآيت  ٛةةةبن الةةةسو٨ الٔطةيةةت اإلاىوةةةمت ٟليةةة  جةةةسا أو مةةً  ةةةصيً اإلاوهةةةٓو

 11ٙ وةالٔمو  جحخ  ملط اإلاط٣ع ألاو٨ اهن السو٨ الٔطةيت في ٓسز فجٜاٟياث التي اهومذ اليما وجثل

اجٜاٟيةةةةةةةةاث  زةةةةةةةةم  9اجٜاٟيةةةةةةةةاث  ٛخةةةةةةةةووؽ مل 10طب ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةملٓةةةةةةةةسا جةةةةةةةةطتؽ  زةةةةةةةةم اإلا٘ 24اجٜاٟيةةةةةةةت مةةةةةةةةً أكةةةةةةةة  

اجٜاٟيةةاث  أمةةا االيؼةةثت  جٜاٟيةةت جةةطتؽ ٛةةبن ٓوةةوةت أو مةةً الةةسو٨  6اجٜاٟيةةاث  ٛلثىةةان مل 8الجعاتةةطمل

 مل زما
ً
اؤا٦ا   صأ فجٜاٟيت   ٣مةا أن ٓوةوةت أو  الٔطةيت في مىِمت الخااضة الٔاإلايت يأل ا ٓووا

زولةةةةةت ٓطةيةةةةةت فةةةةةي اجٜاٟيةةةةةت جةةةةةطتؽ ػةةةةةيأل ا ملعمةةةةةت ااجٜاٟيةةةةةاث اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت ٛيمةةةةةا يذةةةةةم ا٠ةةةةةٞو 

الخؤليٝ مث  اجٜاٟياث اهان وةاضاؽ وضوما وواؿىًٌ في اسوز اإلاواز التي اؿاضث اليما اجٜاٟيت جطتؽ 
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ىيةةت الؼةةاتسة مةةً اةةهن مةةواز  ةةصأ فجٜاٟيةةاث   ٣مةةا أن اهٜةةاش ا ا٦ةةا  بٔةةى فجٜاٟيةةاث وال٠ةةواههن الًو

ٚو السو٨ الٔطةيت أما   صأ فجٜاٟياث   وةح  مسى فٛازة مةً  في السولت يٌطح ابلحاح وجوب ٟو

الٔوةةوةت ٛيمةةا وفل ةةزا   مةةا   لةةصا ٛ ىةةا٢ ٟوةةايا ؿةةات٥ت اةةو٨  ةةصا اإلاوهةةْو   وجةةس٨ لةةم يةةخم اؼةةما 

ـةةةةةةؤن امايةةةةةةت اإلألومةةةةةةاث وحـةةةةةةطأاث ج٠ىيةةةةةةت بٔةةةةةةس   ول٥ةةةةةةً يم٥ىىةةةةةةا أن هئ٣ةةةةةةس ٓ ةةةةةةى الح٠ةةةةةةات ١ الخاليةةةةةةت ب

ً الٔطته   :    1ملاإلألوماث في الًو

لم جذوٕ ٟواههن ال٠ٔوةاث الٔطةيت الى أو حٔسي  يديح جاطةم مذخلٝ كوض جطاتم ال٥مثيوجط أو  -1

خةةسال ٓ ةةى  يدةةيح اإلاؼةةاواة اةةهن اإلألومةةاث اإلأىوةةةت   وةةةهن ألاؿةةيال اإلاازيةةت اللةةالحت ٣محةة  لجةةطاتم ٓف

ألاموا٨ واإلاؼاواة اهن اإلائػؼاث اإلاازيت في الجطاتم وجل٧ الؼلو٣ياث اإلأىوةت أو الث قت فٛ ااهيت   

٤اإلاؼاواة ما اهن ال زوةط في الوزي٠ت ؤلال٥ اوهيت وا حطض اإلاازو   ول ةصا جث٠ةى جةطاتم ال٥مثيةوجط دةاضئ 

  و مخىةاْ ال٠يةةاغ فةةي اإلاةةواز الجىاتيةةت  هٌةاٞ الخاةةطةم فةةي الىِةةا  ال٠ةاهووه الٔطتةةه  هخٜةةال الةةىم ٓليمةةا

يت الصو يديح ٟياغ كوض ا ٓ ى الجطاتم الخ٠ليسيت   و  يوجس في السو٨ الٔطةيةت أو ٟةاهون  اإلاوهٓو

داق لخاطةم جطاتم ال٥مثيوجط وؤلاه اهذ ااإلأ   واإلاؼخوى ال٠ةاهووه اإلا٠ةطض فةي الدـةطأاث اإلا٠اضهةت   

مت وضزث في حـطأاث الخااضة ؤلال٥ اوهيت التي أٟطث في وزمت هلوق هي٠ت ٟس جوكٝ ٓ ى انما ٓا

ألاضزن وزتةةةه وجةةةووؽ اذلةةةوق جاةةةطةم الخ ٓةةةب اطػةةةات  الثياهةةةاث أو اضج٦ةةةاب الجةةةطاتم ٓنةةةا الوػةةةات  

ؤلال٥ اوهيت   ومث   صا اإلاؼخوى مً الخسد  الدـطاري   يخ١ٜ مٕ اإلاوهْو مح  الخىِيم   و  مٕ 

ت فةةةةةةةي ا٠ةةةةةةة  جةةةةةةةطاتم ال٥مثيةةةةةةةوجط   ٣مةةةةةةةا أن ٟةةةةةةةواههن يسااها الدـةةةةةةةطأألاا٦ةةةةةةةا  اإلاخٔةةةةةةةهن أن جخوةةةةةةةمنما الخةةةةةةة

فجلا ث الٔطةيت وداكت جل٧ التي ؿ سث حٔسي ث في هول الخواإ  مٕ مخٌلثةاث مىِمةت الخاةاضة 

خةةسال ٓ ةةى ال٥ياهةةاث اإلاازيةةت للـةةث٦اث   جاةةط  ٓف
ً
وأدةةطى جحِةةط اػةةخ٘ ٨  السوليةةت جوةةمىذ هلوكةةا

  ت.الـث٦اث فجلاليت في أوـٌت مـثو 

                                                           
ٕ ٓطب   يووؽ . هِا  اإلال٥يت   (1) ً الٔطته . م٠ا٨ مخاح ٓنا اإلاٟو  ال٥ٜطةت في الًو
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وآةةةةس الثياهةةةةاث اإلاط٣عةةةةةت فةةةةي ٓةةةةسز مةةةةً  -2 م مةةةةً وجةةةةوز أًةةةةط ٟاهوهيةةةةت جةةةةىِم اىةةةةو٢ اإلألومةةةةاث ٟو اةةةةالٗط

الةةسو٨ الٔطةيةةت ا  أهةةا   يوجةةس حـةةطإ مخ٦امةة  فةةي ا٠ةة  الخلوكةةيت فةةي أو زو٨ ٓطةيةةت   وزمةةت أ٦ٛةةاض 

والحيةةةاة  خاقاا مةةةومـةةةاضإ فةةةي  ةةةصا الح٠ةةة  فةةةي ألاضزن وؤلامةةةاضاث   وةالخةةةالي جِةةة  الثياهةةةاث اإلاخٔل٠ةةةت 

ةةم الحاجةةت اإلا حةةت الةةى هةةثٍ اػةةخذسا  ومٔالجةةت  الخاكةةت زوهمةةا جىِةةيم ٤ةةافي وزوهمةةا امايةةت ٤اٛيةةت ٗض

خةةةسال ٓ ةةةى  ةةةصأ الثياهةةةاث مةةةً  ميةةةت   ومةةةا جديحةةةا أوـةةةٌت ٓف وه٠ةةة  الثياهةةةاث الشخلةةةيت فةةةي الث قةةةت الٟط

  واػخذساماتما . الخ٠ىيتمؼاغ جو طو اح٠ٞو فوؼان ا  وةث٠ت اإلاؼ مل٧ اوػات  

ااػةةةةةةةخلىال الخٔةةةةةةةسي  الةةةةةةةصو ًةةةةةةةطأ ٓ ةةةةةةةى ٟةةةةةةةاهون الثياهةةةةةةةاث ألاضزوةةةةةةةه ومـةةةةةةةطوْ حٔةةةةةةةسي  ٟةةةةةةةاهون أكةةةةةةةو٨  -3

ا حا٣ماث اللثىاوه   لم حـ س ٟواههن ؤلازثاث الٔطةيت حٔسي ث في ا٠  حجيت مذطجاث ال٥مثيوجط 

يت والخااضةت.  واإلاواز ؤلال٥ اوهيت في الخزآاث الح٠ٟو

ٓمال ةةةا   أٟةةةطث ألاضزن وزتةةةه وجةةةووؽ حـةةةطأاث ٓالجةةةذ موهةةةْو فةةةي ماةةةا٨ الخاةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةت وأ -4

الخاةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةت   وج٦ةةةةاز جخٜةةةة١ جمئ ةةةا فةةةةي اىائمةةةةا الةةةةصو  ٔخمةةةس ٓ ةةةةى ال٠ةةةةاهون الىمةةةةوش ي للخاةةةةاضة 

ؤلال٥ اوهيةةةةت الةةةةةصو وهةةةةةٔخا لجىةةةةةت اليووؼةةةةة اا٨مل لجىةةةةةت ٟةةةةاهون الخاةةةةةاضة الخابٔةةةةةت لامةةةةةم اإلاخحةةةةةسة   ٓةةةةةا  

السو٨ التي وهٔذ  صأ الدـطأاث   ٛان الى٠م الدـطاري   يعا٨   ومٕ شل٧  وات  في  صأ 1996

 فةةةي الح٠ةةةو٨ التةةةي جدةةةيح جٜٔيةةة   ةةةصأ الدـةةةطأاث ووهةةةٔ ا موهةةةٕ الخٌثيةةة١   ٛلةةة ؽ زمةةةت جىِةةةيم 
ً
ٟاتمةةةا

لؼةةلٌاث جوزيةة١ اإلأةةام ث ؤلال٥ اوهيةةت   ولةة ؽ زمةةت حـةةطأاث للمٔةةايها ألامىيةةت أو اإلأةةايها ال٠ياػةةيت 

مةةةةت اؼةةةةم ل٥ثهةةةةا مةةةةً اإلاـةةةة٥ ث الطت ؼةةةةت فةةةةي ميةةةةسان الخاةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةت لخةةةةسماث الخ٠ىيةةةةت ولةةةة ؽ ز

ها ةةةةةةا   ٣مةةةةةةا أن ػياػةةةةةةاث فػخيؼةةةةةةاخ  ٣مؼةةةةةةات  الوةةةةةةطاتب ٓ ةةةةةةى ؤلاه اهةةةةةةذ ومؼةةةةةةات  الخلوكةةةةةةيت ٗو

الدـطأيت والى٠  وال اجمت ًٓ ال٠والةب الجةا عة زون مطآةاة للىِةا  ال٠ةاهووه أو حٔمة١ فةي اإلاؼةالت 

حـةةطأاث حـةةو ما الىةةواٟم وجٌةةا٨ أا٦ام ةةا اإلاٌةةآً وألا ةةم مةةً شلةة٧ محةة  الخىِةةيم أزى الةةى و زة 

 أنما لم جخح جح٠ي١ ال٘طن الصو وهٔذ مً أجلا . 

لم يخم اٟطاض أو حـطإ ٓطته في ا٠و٨ اإلأايها ألامىيت أو ال٠ياػيت لخ٠ىيت اإلألوماث أو في ا٠و٨  -5

وآس ا وؿث٦اتما .  ؤلاجطالاث الجىاتيت اإلا تمت لاٛٔا٨ التي حؼ مسٚ اإلألوماث  ٟو
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اهحلةةط الخ  ةةي اةةهن الىِةةا  ال٠ةةاهووه الٔطتةةه وةةةةهن موجةةاث حـةةطأاث ج٠ىيةةت اإلألومةةاث فةةي ميةةةسان  -6

وآةةةةةةةس الثياهةةةةةةةاث والةةةةةةةسواتط اإلاخ٦املةةةةةةةت ٓنةةةةةةةا   امايةةةةةةةت النةةةةةةةاام  ٟو
ً
ميةةةةةةةت وجحسيةةةةةةةسا امايةةةةةةةت اإلالةةةةةةةىٜاث الٟط

ـةةةةطأاث داكةةةةت ٣مةةةةا فةةةةي ٟةةةةواههن امايةةةةت ًوت٘طاٛ يةةةةا الةةةةسواتط اإلاخ٦املةةةةت   حـةةةةطأاث اةةةة١ اإلائلةةةةٝ أو ح

ذ الحاهط يىِم امايت ٓىاكط ؤلاه اهذ ومواٟٕ اإلألوماجيت  .   ول ؽ زمت أو حـطإ في الٟو

 صأ م مح ٓامت ٟس حٌٔه كوضة واضحت او٨ واٟٕ ال٠واههن الٔطةيت وجواهب ٟلوض ا بـؤن ا١ 

ميةةةةةت وجةةةةةطاتم ال٥م يمةةةةةا يخٔلةةةةة١ ااإلالةةةةةىٜاث الٟط ميةةةةةت   ٛو ثيةةةةةوجط والخلوكةةةةةيت اإلائلةةةةةٝ فةةةةةي الث قةةةةةت الٟط

اث امايةةت اإلألومةةاث وجىِةةيم ج٠ىيةةت  ها ةةا مةةً موهةةٓو والخاةةاضة ؤلال٥ اوهيةةت وؤلازثةةاث ؤلال٥ اووةةه ٗو

 اإلألوماث.

ةةٝ الةةسو٨ الٔطةيةةت مةةً فجٜاٟيةةاث السوليةةت فةةي ا٠ةة  اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت   ٛ٘الثيةةت الةةسو٨  وةاليؼةةثت إلاٟو

   -:  1ملالٔطةيت أٓوال في فجٜاٟياث السوليت الخاليت 

 . WIPOاجٜاٟيت اوـال اإلاىِمت الٔاإلايت للمل٥يت ال٥ٜطةت الوةثو  .1

 اجٜاٟيت اهان لحمايت اإلالىٜاث فزايت والٜىيت . .2

 فجٜاٟيت السوليت لحمايت ٛىاوه فزال ومىخجي الدعجي ث اللوجيت " اجٜاٟيت ضوما ".  .3

 جىيٝ. –اجٜاٟيت امايت مىخجي الدعجي ث اللوجيت هس اليعف ٗها اإلاـطوْ  .4

 اطو٣ؼ  . –اجٜاٟيت جوظإ الناام  ااملت فؿاضاث ٓنا الخوابٕ اللىآيت  .5

 جىيٝ. –اجٜاٟيت الدعجي  السولي للملىٜاث الؼمٔيت والثلطةت  .6

 واؿىًٌ . –اجٜاٟيت السواتط اإلاخ٦املت   .7

 اجٜاٟيت ااضاؽ لحمايت اإلال٥يت اللىآيت .  .8

 فد ااْ . اجٜاٟيت ػ ااػثوضٖ بـؤن الخلييٝ السولي لناالاث .9

                                                           
ٕ  ٓطب    (1) ً الٔطته . اإلالسض الؼاا١ : مخاح ٓنا اإلاٟو  يووؽ . هِا  اإلال٥يت ال٥ٜطةت في الًو
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ةةةةةةطاناجٜاٟيةةةةةةت اوزابؼةةةةةةذ بـةةةةةةؤن ٓف ةةةةةةااٚ الةةةةةةسولي ابيةةةةةةساْ ال٦اتىةةةةةةاث السٟي٠ةةةةةةت   .10 ج٠ةةةةةةسيم  ٗ 

 الناالاث.

 . PCTاجحاز  –اجٜاٟيت الخٔاون السولي بـؤن الناالاث   .11

 اجٜاٟيت مسضةس بـؤن الدعجي  السولي للٔ ماث الخااضةت .  .12

ةةطان حعةةجي  الٔ مةةاث" اجحةةةاز   .13 اجٜاٟيةةت هةة ؽ " الخلةةييٝ الةةسولي للثوةةاثٕ والخةةسماث ٗ 

 ه ؽ.

 اجٜاٟيت ٛي ىا " للخلييٝ السولي للٔىاكط اإلامهزة للٔ ماث " اجحاز ٛي ىا . .14

 . 1994اجٜاٟيت ٟاهون الٔ ماث ااىيٝ   .15

 اجٜاٟيت   او " فيساْ السولي للىماشئ اللىآيت " اجحاز   او .  .16

 اجحاز لو٤اضهو . –للخلييٝ السولي للىماشئ اللىآيت  اإلايص  اجٜاٟيت لو٤اضهو   .17

 كياٗت جىيٝ  جٜاٞ   او اإلاخٔل١ االدعجي  السولي للطػو  والىماشئ اللىآيت .  .18

 اجٜاٟيت مسضةس لخاطةم الثياهاث الخاًقت ًٓ ميـؤ الثواثٕ .  .19

 . اجٜاٟيت لـثوها  .20
ً
 لحمايت ز  ث اإلالسض وحعجيل ا زوليا

 فجٜاٟيت السوليت لحمايت فكىاٚ الجسيسة للىثاجاث .  .21

 اجٜاٟيت ههاوته بـؤن امايت الـٔاض ألاوإلابي .  .22

 .  1996اجٜاٟيت اإلاىِمت الٔاإلايت للمل٥يت ال٥ٜطةت في ا١ اإلائلٝ   .23

جي ث اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوجيت اجٜاٟيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت اإلاىِمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الٔاإلايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت للمل٥يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت "ألازال والدعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .24

 .1996الٜوهاطاماث"

ةةةةس ٤ةةةةان شلةةةة٧   ا٠وةةةةايا اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةةت   ٟو
ً
والخ كةةةةت أن ا خمةةةةا  الةةةةسو٨ الٔطةيةةةةت جةةةةال مث٥ةةةةطا

 مً ال٠طن الخاػٕ ٓـةط   ٛالٔسيةس مةً الةسو٨ الٔطةيةت ٤اهةذ مةً هةمً الةسو٨ ألاػاػةيت التةي 
ً
آخثاضا

 جخةةواٛط لةةس ما ٟةةواههن فةةي اهوةةمذ الةةى اجٜاٟيةةاث اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت السوليةةت   ٣مةةا أن ٤اٛةة
ً
ت الةةسو٨ ج٠طةثةةا

ميةةسان امايةةةت اةة١ اإلائلةةةٝ والح٠ةةةٞو ا جةةاوضة   لةةةصا ٤اهةةذ اػةةةخااات الةةةسو٨ الٔطةيةةت إلاوهةةةْو امايةةةت 

ا٠ةةةةةةةٞو اإلائلةةةةةةةٝ اةةةةةةةسأث ٓاليةةةةةةةت اةةةةةةةالىِط الةةةةةةةى موجةةةةةةةةاث الدـةةةةةةةطأاث التةةةةةةةي جِ ةةةةةةةط ٛيمةةةةةةةال ايةةةةةةة  ؿةةةةةةةة سث 
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  امايةةةةةةت اةةةةةطالاث فد ةةةةةةااْ الخمؼةةةةةييياث موجةةةةةت حـةةةةةةطإ واػةةةةةٔت فةةةةةي ٗالثيةةةةةةت الةةةةةسو٨ الٔطةيةةةةةةت فةةةةةي ا٠ةةةةة

والدؼةةةٔييياث ؿةةة سث موجةةةا أدةةةطى فةةةي  الثماه ىةةةاثوالٔ مةةةاث الخااضةةةةت والخلةةةاميم اللةةةىآيت  وفةةةي 

ماةةا٨ امايةةت اةة١ اإلائلةةٝ والح٠ةةٞو ا جةةاوضة  وؿةة سث أواتةة  الدؼةةٔييياث اٟةةطاض ٟةةواههن ٓسيةةسة أو 

وآس الثياهاث .  حٔسي  ال٠واههن ال٠اتمت لحمايت اطام  الحاػوب ٟو

س ٟامذ ال جىت ال٠اهوهيت الساتمت الخابٔت لجامٔةت الةسو٨ الٔطةيةت فةي اجخمآاتمةا اإلاى٠ٔةسة ٠ٛ

  اثحةة  جوايةةس ٟةةواههن الةةسو٨ الٔطةيةةت اإلاخٔل٠ةةت احمايةةت اةة١ اإلائلةةٝ  وواٛةة١ مالةةؽ 1947فةةي ػةةىت 

جامٔةت الةةسو٨ الٔطةيةت ٓ ةةى مـةةطوْ ال٠ةاهون الةةصو أٓسجةا  ةةصأ ال جىةةت لحمايةت اةة١ اإلائلةٝ ا٠ةةطاض جةةم 

   وأوصةة   الةةسو٨ الٔطةيةةت اةةؤن جلةةسض فةةي أٟاليم ةةا حـةةطأاث مٌاا٠ةةت لةةا  1948ٛناايةةط  17اضأ فةةياكةةس

 إلاازجةةةا ألاولةةةى يخمخةةةٕ االحمايةةةت اإلا٠ةةةطضة ٛيةةةا "مئلٜةةةو اإلالةةةىٜاث  59وةوةةةم  ةةةصا اإلاـةةةطوْ 
ً
مةةةازة  وو٠ٛةةةا

 ٤اهةةةةذ  ةةةةصأ اإلالةةةةىٜاث وةلةةةةٚط الىِةةةةط ٓةةةةً اػةةةةخٔمال ا 
ً
أو اإلاثخ٥ةةةةطة فةةةةي آلازاب والٜىةةةةون والٔلةةةةو  أيةةةةا

ةس او٠ٔةةس فةي ب٘ةساز فةي الٜ ةةاة مةً  منا  5-2ال٘ةطن مةً جلةييٜ ا"  ٟو   مةئجمط وظضال الث٠اٛةةت 1981هةٛو

ٔذ ٛيا اجٜاٟيت لحمايت ا٠ٞو اإلائلةٝ وؤٟ مةا ٤ة  الةسو٨ الٔطةيةت ٛيمةا ٓةسا ملةط  الٔطبل اي  ٟو

ٟةت  اش ولثىان  و ؿ٧ أن وهٕ حـةطإ يخٔلة١ احة١ اإلائلةٝ  ٔخنةا مؼةؤلت ِٓيمةت ألا ميةت وةال٘ةت الس

ةةةة١ اينمةةةةا ول٠ةةةةس اةةةةسأث   مخىةةةةاٛطة  وةخٔةةةةهن ٓ ةةةةى الدـةةةةطإ أن يٛو
ً
 ةةةةو يةةةةطجثٍ اآخثةةةةاضاث مخٔةةةةسزة وأاياهةةةةا

دطةٌت الٔالم جخ٘ها في الىلٝ الثاوه مً ال٠طن اإلااض ي  بؼجب الو٨ ال٥ثها مً زو٨ الٔالم ٓ ى 

ٔط اةؤن امايةت اػخ٠ ل ا  ووجسث  صأ السو٨ في مواج  ما ٓةبل الخىميةت فةي ٤اٛةت ا جةا ث  ٛلةم حـة

ًةةةةْ اةةةة١ اإلائلةةةةٝ لةةةةا اإلا٠ةةةةا  ألاو٨ فةةةةي  ةةةةصا اللةةةةسز  اتةةةة  جةةةةخم٥ً مةةةةً  ٓ ةةةةى ٥ٛةةةةط الةةةةسو٨ اإلاخ٠سمةةةةت  ف

 
ً
بؼةةة ولت واؼةةةط وزون ٟيةةةوز   ٤ةةة   ةةةصا اٟخضةةة   هةةةطوضة امايةةةت اةةة١ اإلائلةةةٝ امايةةةت حـةةةطأيت  وهِةةةطا

اًل ٓ ةةةةى  ضجثةةةاي الدـةةةطإ اةةةةالِطوٚ الؼياػةةةيت وفٟخلةةةازيت  وفجخمآيةةةةت الخاكةةةت ا٦ةةة  زولةةةةت  وةىةةة

ااخيائ اإلائلٜهن لدـطإ ًو ي لحمايت ا٠ٟو م ٤ان مً الٌثيري أن جخاا السو٨ الٔطةيت الى اكساض 

حـةةطأاث فةةي اةة١ اإلائلةةٝ لخلةة١ اإلاىةةاخ اإلا تةةم  هدـةةاض اإلالةةىٜاث ألازايةةت والٜىيةةت والٔلميةةت  ليةةخم٥ً 

ً جط٣هةةةز ج ةةةس م اإلائلٜةةةون مةةةً الحلةةةو٨ ٓ ةةةى ٓاتةةةس ٓةةةاز٨ مةةةً ؤلاٛةةةازة املةةةىٜاتمم  اتةةة  يخم٥ىةةةوا مةةة

لااةةةساْ  وليدثةةةئوا اإلا٦اهةةةت ألازايةةةت التةةةي  ؼةةةخح٠ونما  ومةةةاظا٨ أ٣ ةةةا مةةةً زلةةة  الةةةسو٨ الىاميةةةت فةةةي الٔةةةالم 
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  وةةةةةالىِط الةةةةى الةةةةسو٨ الٔطةيةةةةت هاةةةةس أن  ةةةةصأ الةةةةسو٨ ٟةةةةس  1ملجٜخ٠ةةةةط الةةةةى حـةةةةطأاث لحمايةةةةت اةةةة١ اإلائلةةةةٝ 

منا  27ت فةةةةي أاطمةةةةذ اإلأا ةةةةسة الث٠اٛيةةةةت التةةةةي واٛةةةة١ ٓليمةةةةا مالةةةةؽ جامٔةةةةت الةةةةسو٨ الٔطةيةةةة    1945هةةةةٛو

 لحمايةةت 
ً
وجةةىم اإلاةةازة الثامىةةت منمةةا ٓ ةةى أن " جخٔ ةةس زو٨ الجامٔةةت الٔطةيةةت اةةؤن جوةةٕ ٤ةة  منمةةا حـةةطأا

اإلال٥يت ألازايت والٔلميت والٜىيةت إلاةا ييـةط فةي ٤ة  زولةت مةً زو٨ الجامٔةت الٔطةيةت"  ٣مةا واٛة١ مالةؽ 

الٔطةيةت لل اايةت والث٠اٛةت والٔلةو   وأاةط     ٓ ةى زػةخوض اإلاىِمةت1964جامٔت السو٨ الٔطةيت في مةايو 

وةال ل٦ةه جوةٕ  21ميثاٞ الواسة الث٠اٛيت الٔطةيت الصو جىم اإلاازة  مىةةا ٓ ةى أن " حٔمة  الةسو٨ ألٓا

 لحمايت اإلال٥يت ألازايت والٔلميت والٜىيت إلاا ييخ  في  صأ اإلايازيً في ٤  زولت مً زو٨ 
ً
٤  منما حـطأا

 الجامٔت الٔطةيت".

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ميةةت الٔطةيةةت 2009ٓثةةس ال ةةازو   ظةةةً مل  (1) ميةةت فةةى اإلاواٟةةٕ واإلا٥خثةةاث الٟط يةةت الٟط   . ا٠ةةٞو اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت وأؿةة٦ا٨ اجااةةت ألآو

 2009ٓلم اإلا٥خثاث واإلألوماث  ؤلاكساضة الثاهيت يوليو  فياحور  –ٓ ى ؿث٥ت فه اهذ: زضاػت معحيت اػخ٥ـاٛيت.
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م  مل     2الجسو٨ ٟض

ً الٔطته  حـطأاث اإلال٥يت ال٥ٜطةت في الًو

 ا٠ٞو اإلائلٝ وةطالاث فد ااْ والطػو  اللىآيت 1جعل 

 

 

 
 

 
 

ةم  ٟةاهون الخلةاميم مل فمةط   ٟض

واإلاطػةةةةةةةةةةةةةو  الخىٜيةةةةةةةةةةةةةصو  86/66

م     1966لؼىت  87/66ٟض

اإلأةةةةةةةةةس٨  1997لؼةةةةةةةةةىت  17اإلاطػةةةةةةةةةو  

ةةةةةةةةةةةةةةةةم  ل٠ةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةطالاث فد ةةةةةةةةةةةةةةةةااْ ٟض

  1966لؼىت  54/66

ةةم  اةة  محةة   1997لؼةةىت  10ال٠ةةاهون ٟض

م   Algeria  1973لؼىت  14/73 ال٠اهون ٟض

 اسجصائس

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالاث فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

 1955والخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميم لؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىت 

ةةةم  ةةةم ٟض  22اإلأةةةس٨ ااإلاطػةةةو  ٟض

 1977لؼىت 

ٟةةةاهون اةةةطالاث فد ةةةااْ والخلةةةاميم 

ةةم   اإلأةةس٨ ااإلاطػةةو  1955لؼةةىت  ٟض

 1977لؼىت  22

ةةم   1993لؼةةىت  10ٟةةاهون اةة١ اإلائلةةٝ ٟض

ةةةةةةةةم   الةةةةةةةةةوظاضو  اةةةةةةةةا مطاإلأةةةةةةةةس٨  لؼةةةةةةةةةىت  1ٟض

1994  

Bahrain 

 البحس ن

 798/1957ال٠اهون الٜطوس ي يٌث١     
Djibouti  ج بوت 

الةةةرن يةةة ظم حلةةةوق املفلةةةف  بةةةسااات  خيةةة ا   السطةةةوم  2002لظةةة ى  22كةةة  و  ح  يةةةى امللك ةةةى ال كس ةةةى زكةةةم 

  ال   ذج ال     ى  ال ال  ت التج ز ى  الد ائس املتك  لى  ح  يى اص  ا ال ب ف ت .

ةةم  ةةس ال ةةي ٟةةاهون اةةطالاث فد ةةااْ والطػةةو  والىمةةاشئ اللةةىآيت ٟض ٣مةةا ٓةةس٨ اةةال٠واههن شواث  1949لؼةةىت  132ٟو

ا    .  1981لؼىت  47و 1979لؼىت  46و 1955لؼىت  650و 1953لؼىت  453فٟض

م  ال ي ةم  1954لؼىت  354في ملط ٟاهون ا١ اإلائلٝ ٟض و  1975لؼةىت  34و 1968لؼةىت  14اإلأس٨ اةال٠واههن ٟض

 .1994لؼىت  29و  1992لؼىت  38

Egypt 

   س

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون الخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميم وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة   

ةةم   فد ةةااْ ٣مةةا ٓةةس٨ ا٠ةةاهون  23ٟض

م   1938لؼىت  19ٟض

ةةم   1924لؼةةىت  16ٟةةاهون اةة١ اإلائلةةٝ ٟض

م    1934لؼىت  ٣30ما ٓس٨ ا٠اهون ٟض

Gaza 

 فلظتن 

 غصة

 جلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  GCC    1992هِا  اطالاث فد ااْ لؼىت   

 الت     سةل جي

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون الخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميم وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة 

ةةةةةم   1935لؼةةةةةىت  61فد ةةةةااْ ٟض

ةةةةةةةةةةةم   ٣65مةةةةةةةةةةةا ٓةةةةةةةةةةةس٨ ا٠ةةةةةةةةةةةاهون ٟض

  1970لؼىت 

الخلةةةةةةةةميم وةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةااْ  ٟةةةةةةةةاهون 

ةةةةةةةةةةم  ٣مةةةةةةةةةةا ٓةةةةةةةةةةةس٨  1935لؼةةةةةةةةةةةىت  61ٟض

م    1970لؼىت  65ا٠اهون ٟض

ٟةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةة١ اإلائلةةةةةةةةةةةٝ الٔثمةةةةةةةةةةاوه لؼةةةةةةةةةةةىت 

ةةةةةةم  1906 لؼةةةةةةىت  ٣3مةةةةةةا ٓةةةةةةس٨ ا٠ةةةةةةاهون ٟض

1971 

Iraq 

 ال ساق
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الطػةةةةةةةةةةةةو  اللةةةةةةةةةةةةىآيت   ٟةةةةةةةةةةةةاهون 

ةةةةةةةم   14والىمةةةةةةاشئ اللةةةةةةةىآيت ٟض

 2000لٔا  

ةةةةةةةةةةم   32ٟةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةطالاث فد ةةةةةةةةةةااْ ٟض

 1999لؼىت 

ةةم  ٟةةاهون   1992لؼةةىت  22اةة١ اإلائلةةٝ ٟض

ةم   1998لؼةىت  ٣14ما ٓةس٨ اال٠ةاهون ٟض

   1999لؼىت  29 وال٠اهون 

Jordan 

  زد 

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

ةةم   1962لؼةةىت  4والخلةةميم ٟض

ةم  لؼةةىت  ٣4مةا ٓةس٨ ا٠ةاهون ٟض

1999 

ٟةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةااْ والخلةةةةةةةةميم 

ةةةةةةةةةةةةةم  ٣مةةةةةةةةةةةةةةا ٓةةةةةةةةةةةةةةس٨  1962لؼةةةةةةةةةةةةةةىت  4ٟض

م   1999لؼىت  4ا٠اهون ٟض

ةةةةم   1961لؼةةةةىت  3ٟةةةةاهون اةةةة١ اإلائلةةةةٝ ٟض

م   Kuwait 1999لؼىت  ٣5ما ٓس٨ ا٠اهون ٟض

 الكو  

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون الخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميم وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة 

ةةةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةةةىت  2385فد ةةةةةةةةةةةةةةااْ ٟض

مل ٣مةةةةةةةةةةةةا ٓةةةةةةةةةةةةس٨ اموجةةةةةةةةةةةةب  1924

مـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطوْ ال٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون 

  1999 لؼىت 

الخلةةةةةةةةميم وةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةااْ  ٟةةةةةةةةاهون 

ةم  مل ٣مةا ٓةس٨  1924لؼةىت  2385ٟض

اموجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب مـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطوْ ال٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون 

   1999 لؼىت 

ةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةىت  2385ٟةةةةةةةاهون اةةةةةةةة١ اإلائلةةةةةةةةٝ ٟض

ةةةم  1924  75اإلأةةةس٨ اموجةةةب ال٠ةةةاهون ٟض

 Lebanon  1999لؼىت 

 لب   

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةىت  8والخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميم ٟض

1959 

ٟةةةةةةةاهون اةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةااْ والخلةةةةةةةاميم 

م   1959لؼىت  8ٟض

ةةةةم   1968لؼةةةةىت  9ٟةةةةاهون اةةةة١ اإلائلةةةةٝ ٟض

م   Libya  1984لؼىت  ٣7ما ٓس٨ ا٠اهون ٟض

 ل ب  

OAPI  ٞاجٜةةةةةةا /bangui  1/68اةةةةةة١ مئلةةةةةةٝ و 798/57الةةةةةةى جاهةةةةةةب ال٠ةةةةةةاهون الٜطوسةةةةةة ي   1982واهِمةةةةةةت  1977لؼةةةةةةىت 

اهون  اهون  1857اطالاث ٟو   ضػو  كىآيت 1909ٓ ماث جااضةت ٟو
Mauritania 

  وز ت    

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

والٔ مت الخااضةةت  والخلاميم 

م  ٣ما ٓةس٨  1916لؼىت  23ٟض

م   1997لؼىت  17ا٠اهون ٟض

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

ةةم  والخلةةاميم  والٔ مةةت الخااضةةةت ٟض

٣مةةةةا ٓةةةةس٨ ا٠ةةةةاهون  1916لؼةةةةىت  23

م   1997لؼىت  17ٟض

٣مةةةةةةةةا  1916اةةةةةةةة١ اإلائلةةةةةةةةٝ لؼةةةةةةةةىت  ٟةةةةةةةةاهون 

ةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةىت  135-69-1ٓةةةةةةةةةةةس٨ ا٠ةةةةةةةةةةةاهون ٟض

1970 
Morocco 

 املغس 

ٟةةةةةةةةةةةةةةاهون الطػةةةةةةةةةةةةةةو  اللةةةةةةةةةةةةةةىآيت 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  والخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميم ٟض

  2000لؼىت   39/2000

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ ٟض

  2000لؼىت   82/2000

ةم  لؼةىت  37/2000ٟاهون ا١ اإلائلٝ ٟض

2000  Oman 

     

م    م  1978لؼىت  3ٟاهون ٟض  Qatar 1995لؼىت  25ٟاهون ا١ اإلائلٝ ٟض

 كتس

ةةةةةةةم     M/38ٟةةةةةةةاهون اةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةااْ ٟض

  1989لؼىت 

ةةةةةةةةم لؼةةةةةةةةىت  M/11ٟةةةةةةةاهون اةةةةةةةة١ اإلائلةةةةةةةةٝ ٟض

1989 

Saudia 

 الظ وديى

ٟاهون الٔ مت لخااضة وةةطالاث 

ةةةةةةةةةةم  فد ةةةةةةةةةةااْ والخلةةةةةةةةةةاميم   3ٟض

ٟةةةةةةةةةةاهون الٔ مةةةةةةةةةةةت لخاةةةةةةةةةةاضة وةةةةةةةةةةةةطالاث 

ةةةةةم  فد ةةةةةااْ والخلةةةةةاميم  لؼةةةةةىت  3ٟض

  Somalia 
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 ال و  ل 1987 1987لؼىت 

ةةةةةةةةةةةةةةةم   18ٟةةةةةةةةةةةةةةةاهون الخلةةةةةةةةةةةةةةةاميم ٟض

 1974لؼىت 

ةةم  لؼةةىت  58ٟةاهون اةةطالة فد ةةااْ ٟض

1971 

م   Sudan 1974لؼىت  49ٟاهون ا١ اإلائلٝ ٟض

 الظودا 

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

ةةةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةةةىت  47والخلةةةةةةةةةةةةةةاميم ٟض

ةةةةةم ٣مةةةةةا  1946 ٓةةةةةس٨ ا٠ةةةةةاهون ٟض

 1980لؼىت  28

ٟةةةةةةةاهون اةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةااْ والخلةةةةةةةاميم 

ةةةةةةةةةةم  ٣مةةةةةةةةةةا ٓةةةةةةةةةةةس٨  1946لؼةةةةةةةةةةةىت  47ٟض

م   1980لؼىت  28ا٠اهون ٟض

  

Syria   طوز 

ٟةةةةةةةاهون الخلةةةةةةةةاميم والىىمةةةةةةةةاشئ 

م    6/2/2001       في  21ٟض

م  في  84ٟاهون اطالة فد ااْ ٟض

24/8/2000 

م   Tunisia 1994لؼىت  36ٟاهون ا١ اإلائلٝ ٟض

 فو ع

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

ةةةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةةةىت  44والخلةةةةةةةةةةةةةةاميم ٟض

1992 

ٟةةةةةةةاهون اةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةااْ والخلةةةةةةةاميم 

م   1992لؼىت  44ٟض

م     1992لؼىت  40ٟاهون ا١ اإلائلٝ ٟض
UAE 

    زات

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

ةةةةةةةةةةةةم  والخلةةةةةةةةةةةةاميم  لؼةةةةةةةةةةةةىت  22ٟض

1953 

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

م  والخلاميم   1953لؼىت  22ٟض

اةةةةةةةةةة١ اإلائلةةةةةةةةةةةٝ الٔثمةةةةةةةةةةاوه لؼةةةةةةةةةةةىت  ٟةةةةةةةةةةاهون 

 ملٗها هاٛص   1906
West bank 

 الض ى الغسب ى

م   1994لؼىت  19ٟاهون ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت ٟض
Yemen 

 ال  ن
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م مل      3الجسو٨ ٟض

الٔ ماث الخااضةت وفػطاض الخااضةت واإلائؿطاث الج٘طاٛيت والسواتط اإلاخ٦املت وامايت  2الجعل 

 الىثاجاث

 
  

 

  

ٟةةةةةةةةةةاهون الٔ مةةةةةةةةةةاث لخااضةةةةةةةةةةةت         

م    1966لٔا   57/66ٟض

Algeria 

 اسجصائس

ٟةةةةةةةاهون الٔ مةةةةةةةةاث الخااضةةةةةةةةةت         

م  اإلأس٨  1991لؼىت  10ٟض

ةةةةةةةةةةةةةةةةم  ا مةةةةةةةةةةةةةةةةط  12الةةةةةةةةةةةةةةةةوظاضو ٟض

  1993لؼىت 

Bahrain 

 البحس ن

        

  

  

ٟةةةةةةةاهون الٔ مةةةةةةةةاث الخااضةةةةةةةةةت 

 Djibouti  1977لؼىت 

 ج بوت 

الةرن ية ظم حلةوق املفلةف  بةسااات  خيةة ا   2002لظةة ى  22كة  و  ح  يةى امللك ةى ال كس ةى زكةم 

  السطوم  ال   ذج ال     ى  ال ال  ت التج ز ى  الد ائس املتك  لى  ح  يى اص  ا ال ب ف ت 

ةةم  ةةم  1939لؼةةىت  57ٟةةاهون الٔ مةةاث الخااضةةةت ٟض لؼةةىت  531و  353و 143/49اإلأةةس٨ اال٠ةةاهون ٟض

 69/59و 1956لؼىت  205و  1954لؼىت  569وال٠اهون  1953

Egypt 

   س

ٟةةةةةاهون الٔ مةةةةةت الخااضةةةةةةت         

ةةةةةةةةةةةةةةةةةم   1938لؼةةةةةةةةةةةةةةةةةىت  35ٟض

ةةةةةةةةةةةم   37ٓةةةةةةةةةةةس٨ ا٠ةةةةةةةةةةةاهون ٟض

 1941لؼىت 

Gaza 

 فلظتن 

 غصة

ٟةةةةةاهون الٔ مةةةةةت الخااضةةةةةةت         

 1987لؼىت 

GCC 

 جلع 

الت     

 اسةل جي

ٟةةةةةاهون الٔ مةةةةةت الخااضةةةةةةت          Iraq 

 ال ساق
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ةةم  ٣مةةا  1957لؼةةىت  21ٟض

ةةةةةةةم   214ٓةةةةةةةس٨ ا٠ةةةةةةةاهون ٟض

 1968لؼىت 

ةةةةةةةةةةةاهون  امايةةةةةةةةةةةت   ٟو

فكةىاٚ الىثاجيةت 

ةةةةةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةةةةةةىت  24ٟض

2000 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسواتط 

اإلاخ٦املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 2000لؼىت 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون  ٟو

اإلائؿةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاث 

الج٘طاٛيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

ةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةىت  8ٟض

2000 

ةةةةةةةةةاهون اإلاىاٛؼةةةةةةةةةت  ٟو

ٗهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اإلاـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطوٓت 

وفػةةةةةطاض الخااضةةةةةةت 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  لٔةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   15ٟض

2000  

م ٟاهون الٔ مت  الخااضةت ٟض

٣مةةةةةةا ٓةةةةةةس٨  1952لؼةةةةةةىت  33

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةىت  34ا٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون ٟض

1999 

Jordan 

  زد 

م          ٟاهون الٔ مت الخااضةت ٟض

٣مةةةةةةا ٓةةةةةةس٨  1980لؼةةةةةةىت  68

م   1999لؼىت  3ا٠اهون ٟض

Kuwait 

 الكو  

م  ٟاهون          الٔ مت الخااضةت ٟض

٣مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  1924لؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىت  2385

وال٠ةةطاض  1946ٓةس٨ فةي ػةىت 

م    1983لؼىت  24ٟض

Lebanon 

 لب   

م          ٟاهون الٔ مت الخااضةت ٟض

 1956لؼىت  40

Libya 

 ل ب  

OAPI  ٞاجٜا /bangui  1/68اة١ مئلةٝ و 798/57الةى جاهةب ال٠ةاهون الٜطوسة ي   1982واهِمةت  1977لؼىت 

اهون  اهون  1857اطالاث ٟو  ضػو  كىآيت  1909ٓ ماث جااضةت ٟو

Mauritania 

  وز ت    

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالة فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ         

والٔ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  والخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميم 

ةةةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةةةىت  23الخااضةةةةةةةةةةةةةةةت ٟض

٣مةةةةةةةةةةةا ٓةةةةةةةةةةةس٨ ا٠ةةةةةةةةةةةةاهون  1916

م   1997لؼىت  17ٟض

Morocco 

 املغس 

ٟةةةةاهون امايةةةةت   

الخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميم 

طاٛيةةةةةةةةةةةةةةا   ملًثٗو

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسواتط 

ةةةةةةم  اإلاسماةةةةةةت ٟض

41/2000 

ٟةةةةةةةاهون امايةةةةةةةت 

اإلألومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث 

الج٘طاٛيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

م   40/2000ٟض

م    ٟاهون الٔ مت الخااضةت ٟض

  2000لؼدىت  38/2000

Oman 

     

م           Qatar 1978لؼىت  3ٟاهون ٟض

 كتس
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م  ٟاهون الٔ مت الخااضةت         ٟض

 1984لؼىت  5

Saudia 

 الظ وديى

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون الٔ مةةةةةةةةةةةةةةةةةت لخاةةةةةةةةةةةةةةةةةاضة         

وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطالاث فد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااْ 

ةةةةةةةةةم  والخلةةةةةةةةةاميم  لؼةةةةةةةةةةىت  3ٟض

1987 

Somalia 

 ال و  ل

م          ٟاهون الٔ مت الخااضةت ٟض

 1969لؼىت  8

Sudan 

 الظودا 

م  ٟاهون الٔ مت الخااضةت         ٟض

٣مةةةةةةا ٓةةةةةةس٨  1946لؼةةةةةةىت  47

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةىت  28ا٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون ٟض

1980 

Syria 

 طوز  

ٟةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهون امايةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

الخىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْو 

ةةةةةةةةةم  الىثةةةةةةةةةاحه   42ٟض

 1999لؼىت 

ٟاهون السواتط 

ةةةةةةم  اإلاسماةةةةةةت ٟض

لٔةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   20

2001 . 

ٟةةةةةةةةةةةةاهون الٔ مةةةةةةةةةةةةت الخااضةةةةةةةةةةةةةت     

٣مةةةةةةةا ٓةةةةةةةس٨ فةةةةةةةي  1889لؼةةةةةةةىت 

   1936ػىت 

Tunisia 

 فو ع

م  ٟاهون الٔ مت الخااضةت         ٟض

 1992لؼىت  37

UAE 

    زات

ٟةةةةةةةاهون الٔ مةةةةةةةةاث الخااضةةةةةةةةةت         

م   1952لؼىت  33فضزوه ٟض

West bank 

الض ى 

 الغسب ى
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ىىةا الٔطتةه ل حةاٞ االط٣ةب وضٗثةت فةي جح٠ية١ الخمهةز   ل٥ةً لة ؽ الواٟةٕ  زمت ًموح ٣ثهةا فةي ًو

 لحجةم الٌمةةوح ٛالحةسي  ٓةً الخحةةو٨ الةى ه٠ٌةت اهٌةة ٞ فةي ػةٞو ج٠ىيةةت اإلألومةاث الٔطةيةةت   
ً
ممةاز 

ً الحع  الدـطأيت التةي ػةخمث   والحسي  ًٓ جصب اػدثماضاث في ماا ث ج٠ىياث اإلألوماث   ٓو

ةةاتٝ وجٌةةوةط هم ةةً مثةةازضاث ػةةٞو النامايةةاث وألاج ةةعة والُو  يحخةةصى اةةا   ٓو
ً
 مخ٠ةةسما

ً
 مٔاكةةطا

ً
وشجةةا

ةةً مـةةطوٓاث الـةةطا٣ت اةةهن ال٠ٌةةآهن الٔةةا  والخةةاق   وةىةةال ٟوآةةس  فجلةةا ث والث ةة  الخحخيةةت ٓو

 أ٣ ةةا
ً
مىةةا  اإلألومةاث وأجمخةةت اليـةةاي والخسمةت  وةىةةال الح٦ومةةت ؤلال٥ اوهيةت   ٤ةة  شلةة٧   يةعا٨ اةةسيثا

 للواٟةةةٕ الٔطتةةةه اةةة  هةةةي مـةةةاض٣ت فةةةي اإلاؼةةةئوليت   
ً
اهاةةةاظاث ٓ ةةةى أضن الواٟةةةٕ وال٠وةةةيت ل ؼةةةذ اهخ٠ةةةازا

ٛالوهةةةةٕ الةةةةطا ً يدىةةةةاٟى مةةةةٕ جسيةةةةت ال٥ٜةةةةةالاث وجمةةةةايع ألازال   وةدىةةةةاٟى مةةةةٕ كةةةةسٞ الخوجةةةةا لةةةةةسى 

 ال٥ثها مً ال٠اتمهن ٓ ى  صأ ال٠ٌآاث.

لح٠  جحخائ الى فدخثاض والخ٠يةيم واإلاخابٔةت ٛاإلاثازضاث والخسااها الدـطأيت الٔطةيت في  صا ا

وحٔةةةسي  الخوج ةةةاث   ٓو ةةةى اللةةةٔيس الدـةةةطاري زمةةةت اهاةةةاظ فةةةي ا٠ةةة  حـةةةطأاث الجمةةةاض٢ وفػةةةدثماض 

واإلال٥يةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةت للخةةةةةةواإ  مةةةةةةةٕ اجٜاٟيةةةةةةاث الخاةةةةةةةاضة السوليةةةةةةت   ولاػةةةةةةةٝ أن جةةةةةةسااها اإلال٥يةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةت 

خمٕ فةةةةةي هةةةةةول حـةةةةةوأ الؼةةةةةٞو وػةةةةةيازة مىٌةةةةة١ والجمةةةةةاض٢ اػةةةةةخ٘لذ مةةةةةً ٟثةةةةة  الةةةةةثٔى لاهةةةةةطاض اةةةةةا ج

فاخ٦ةةةاض وملةةةالل الـةةةط٤اث ألاجىجيةةةت وزمةةةت مـةةةطوٓاث ٟةةةواههن جةةةسضغ لةةةسى ج ةةةاث الدـةةةطإ الٔطةيةةةت 

أ م ةةا فةةةي ا٠ةةة  الخاةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةت وامايةةةت الخلوكةةيت واإلاىاٛؼةةةت   وزمةةةت اهاةةاظ فةةةي ميةةةسان آةةةازة 

س جىِيم ٌٟاْ ج٥ىولوجيا اإلألوماث في ٓسز مً السو٨ الٔطة يت التي أٛطزث وظاضاث ل صا الح٠    ٟو

جح٠٠ذ دٌواث بـؤن آازة اىال ج اث الخ٠ىيت ومٕ  ةصا   جةعا٨  وةةت  ةصا ال٠ٌةاْ ٗهةا واضةحت   

ةةٚو اسٟةت وؿةةٜاٛيت وكةةطاات أمةا  أ٦ٛةةاض ومخٌلثةةاث   آةةازة الٟو
ً
ولٔة   ةةصا واةسأ يخٌلةةب مىةةا جمئةا

زٟةةةت للواجثةةةاث والح٠ةةةٞو فةةةي هٌةةةاٞ  ةةةصأ الـةةةطا٣ت اةةةهن ال٠ٌةةةآهن الٔةةةا  والخةةةاق هحةةةو جحسيةةةس أ٣ ةةةا 

الـةطا٣ت وجحسيةس لل٘ةةطن منمةا وضػةةم اػة ااجيايت ألازال اإلاؼةةخ٠ث ي   أن هِة  وؼةةها  مةسو اإلاثةةازضاث 

ان ما جصضةا الطةاح .  الٜطزيت التي   جوٕ ٓ ى ألاضن أ٣ ا مً أزط ػٓط
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ٓ ةةةةى أجىةةةةسة الج ةةةةاث  وؤةةةةطن ٛيمةةةةا ي ةةةةي ٟاتمةةةةت ماةةةةا ث ف خمةةةةا  ال٠ةةةةاهووه الٔطتةةةةه اإلاخٔةةةةهن ازضاج ةةةةا

ميةةةةةت وؤلاه اهةةةةةذ وج٠ىيةةةةةت  ةةةةةاض ال٠ةةةةةاهووه اإلاةةةةةىِم للملةةةةةىٜاث الٟط الدـةةةةةطأيت والثحثيةةةةةت لةةةةةسى آةةةةةساز ؤلًا

 مةةٕ مطآةاة مةةا أهاةةع فةي بٔةةى الةةسو٨ مةً هةةمً مٜةةطزاث  ةصأ ألاجىةةسة ٓ ةةى الىحةةو 
ً
اإلألومةاث جحسيةةسا

 الخالي :

 ذ وهِم ةةا ومخٌلثةةاث مؼةةات  الخلوكةةيت وأمةةً اإلألومةةاث : وحـةةم  اد ةةااٞ مواٟةةٕ ؤلاه اهةة

أمةةةً الـةةةث٦اث وحـةةةٜها الثياهةةةاث   وجاةةةطةم أهمةةةاي جةةةطاتم ال٥مثيةةةوجط والـةةةث٦اث   وجاةةةطةم 

ميةةت   ومؼةةات  امايةةت  خةةسالاث واإلاماضػةةاث ٗهةةا اإلاـةةطوٓت فةةي الث قةةت الٟط مذخلةةٝ كةةوض ٓف

 
ً
الثياهةةةاث الشخلةةةيت وفػةةةطاض الشخلةةةيت مةةةً مذةةةاًط اإلأالجةةةت آلاليةةةت للثياهةةةاث وجحسيةةةسا

 ٣ـٜ ا والوكو٨ اليما ٓنا ؤلاه اهذ واإلاواٟٕ اإلألوماجيت في  صا الىٌاٞ .وػات  

  ةةةةةةةٝ ال٠ةةةةةةةاهووه مةةةةةةةً الخٔاٟةةةةةةةس واإلاثةةةةةةةاز ث   والّطػةةةةةةةات  ؤلال٥ اوهيةةةةةةةت   وألازلةةةةةةةت والثياهةةةةةةةاث اإلاٟو

ِٝ ام٦اهيةةِت  ؤلال٥ اوهيةةت  ٛٔةةس  ٓف ةةااٚ ا٠اهوهيةةت  ةةصا الةةىمٍ مةةً الوزةةات١ والطػةةات  يوةةٔ

 يخةةةواظى ٓ ةةااٚ والخىِةةيم ال٦ةةافي للخاةةاضة ؤلال٥ اوهيةةت ٓ ةةى هحةةو ؿةةيْو ؤلاه اهةةذ   و٣ةةصل٧ ف 

مٕ الخىِيم ال٠اهووه لوزات١ الخااضة الوضٟيت الخ٠ليسيةت و ةصأ اإلاـة٦لِت جخٔمة١ لةسى جٌثية١ 

ةةةةةّوض 
 
ٌ

 
ةةةةةس جدؼةةةةةجب فةةةةةي آاٟةةةةةت ج ٟةةةةةواههِن الّخاةةةةةاضِة الّخ٠ليسيةةةةةِت فةةةةةي ا قةةةةةِت الخاةةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةةت   ٟو

الّخاةةاضِة ؤلال٥ اوهيةةت التةةي جواجةةا كةةٔوةاث مةةً ايةة  آ ةةااٚ ال٠ةةواههن الخ٠ليسيةةت ا٠اهوهيةةت 

طا  ال٠ٔةةوز  مةةصأ الوػةةات    وجثهةةا ؤلاه اهةةذ والخاةةاضة ؤلال٥ اوهيةةت جحةةسياث جخٔلةة١ ايجيةةت ااةة

اهوهيةةةت الةةةسلي  والث ىةةةت اؤؿةةة٦ال ا الّطٟميةةةت    وفةةةي اًاض ةةةا يِ ةةةط أ ميةةةت موهةةةْو الخواٟيةةةٕ  ٟو

ميت   .  1ملالٟط

  ةاث ؤلاه اهةذ والخاةاضة فدخلاق والو يت ال٠واتيت : زمت ااجةت لثحة   ليةاث ٛةى مىآظ

ل٥ اوهيت اآخثاض ا حٔام ث وجااضة ا  اسوز جثهةا مـة٦لت فدخلةاق ال٠وةاثه بؼةجب ؤلا

 ا٠ي٠ت أن ال٠واههن السادليت شاث هٌاٞ اٟلي ي محسز احسوز السولت اإلأىيت . 

                                                           
ما٨ ال ػل٥يت اواػٌت ال اجٝ الخلوو . وضٟت ٓم  م٠سمت الى 2001ٓطب   يووؽ مل  (1)  . الخلوكيت وامً اإلألوماث في ألٓا

 فضزن  . –مل ٓمان  2001اياض  22-20مىخسى الٔم  فل٥ اووه اواػٌت ال اجٝ الخلوو. اجحاز اإلالاٚض الٔطةيت   
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  اث اإلاخلةلت اح٠ةٞو ِٔ ـةطا
ّ
امايت اإلاؼ مل٧ِ واهٜاِش ال٠اهوِن : وشل٧ ٛيمةا يخٔلة١ اىلةوق الد

م ةةةةةةةوض   داكةةةةةةةت فةةةةةةةي ا٠ةةةةةةة  اإلأةةةةةةةايها واإلا٠ةةةةةةةاي ؽ اإلاخلةةةةةةةلت اخ٠ةةةةةةةسيم وامايةةةةةةةت اإلاؼةةةةةةة مل٧ِ أو الج

الخةةةسماث واإلاىخاةةةاث الخ٠ىيةةةت وامايةةةت مؼةةةخذس  ؤلاه اهةةةذ مةةةً ال٘ةةةف واإلاؼةةةاغ ااإلاؼةةة مل٧ 

 وملالحا. 

  . ميت ومحخوى مواٟٕ ؤلاه اهذ  اإلال٥يت ال٥ٜطةت : وحـم  جحسياث امايِت اإلالىٜاث الٟط

 يت وأهِمةةت الةةةسٕٛ ؤلا مةةةا٨ ؤلال٥ اوهيةةت واػةةةدثماض وػةةات  ألاجمخةةت اإلالةةةٛط ل٥ اووةةه : جثهةةا ألٓا

مواٟةةةةٕ ؤلاه اهةةةةذ والخاةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةت جحةةةةسياث فةةةةي موهةةةةْو زٛةةةةٕ الطػةةةةو  م٠ااةةةة  الخسمةةةةت 

وجخلةةةةةة   ةةةةةةصأ الخحةةةةةةسياث امٜ ةةةةةةو  الى٠ةةةةةةوز ؤلال٥ اوهيةةةةةةت   الحةةةةةةوفث ؤلال٥ اوهيةةةةةةت   و ليةةةةةةاث 

سيةةةةةس مؼةةةةةئولياث شوو الةةةةسٕٛ الى٠ةةةةةسو ؤلال٥ اووةةةةه   ومؼةةةةةات  ٓف ةةةةااٚ  مةةةةةصأ الوػةةةةات  وجح

 الٔ ٟت ِ. 

  مةةةا٨ ؤلال٥ اوهيةةةةت : مثةةة  مؼةةةةئوليت اإلاؼةةةئوليت ال٠اهوهيةةةةت ل ج ةةةاث الوػةةةةيٌت فةةةي أوـةةةةٌت ألٓا

مةةةةةعوزو دسمةةةةةِت ؿةةةةةث٥ت ؤلاه اهةةةةةذ   ومؼةةةةةئوليت الج ةةةةةاث ال٠اتمةةةةةت اذسمةةةةةت الدؼةةةةةليم اإلاةةةةةازو   

 ومؼئوليت ج اث ؤلٓا ن   ومؼئوليت ج اث الخوزي١ واكساض الـ ازاث .

 ىيةةت وةةةةالخىِيم ال٠ةةةاهووه لخةةةسماث فجلةةةا٨ الثييةةت الخ حخيةةةت : وجخٔلةةة١ اا ػةةة ااجياياث الًو

وجعوةةةةةس دسمةةةةةت ؤلاه اهةةةةذ وج ةةةةةاث ؤلاؿةةةةطاٚ ٓ ةةةةةى ؤلاه اهةةةةذ والخاةةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةت فةةةةةي السولةةةةةت 

وآس ومؼئولياث ٟاهوهيت .   اإلاعوزة وضوااٌ ا وما يخل  اصل٧ مً مٔايها ومواكٜاث ٟو

 : ٜةةةةت الجمط٣يةةةةت ـةةةةطأيت الوةةةةطةجيت الوةةةةطاتب والخٔطة ٓةةةةس الؼياػةةةةت الد وا ـةةةةم   ليةةةةاث ٟو وح

 والجمط٣يت في ا قت ؤلاه اهذ والخااضة ؤلال٥ اوهيت . 

  . يت وما يخل  اا مً اجطالاث  الخىِيم ال٠اهووه وؤلازاضو لج اث مىح ؿ ازاث اإلاوزٟو

 ِيم .أولوةاث الخىِيم ال٠اهووه لخ٥ىولوجيا اإلألوماث في الث قت الٔطةيت واضجثاً ا االخى 

وةم٥ةةةً ال٠ةةةو٨ أهةةةا   جوجةةةس اػةةة ااجيايت ٓطةيةةةت مواةةةسة ومئػؼةةةاث حـةةةطأيت ٓ ةةةى اإلاؼةةةخوى 

مةةةا٨ ؤلال٥ اوهيةةةت  الٔطتةةةه للخٔامةةة  مةةةٕ الخحةةةسياث ال٠اهوهيةةةت اإلاثةةةاضة فةةةي ا قةةةت ج٠ىيةةةت اإلألومةةةاث وفةةةي ألٓا

ها ةا   ولة ؽ زمةت مٜةطزاث  ػة ااجيايت وا اةسة واإلال٥يت ال٥ٜطةت وجةطاتم ال٥مثيةوجط والخلوكةيت ٗو
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اض ال٠اهووه لحمايةت اإلالةىٜاث ومذطجةاث ج٠ىيةت اإلألومةاث   والخاةاضب اإلا٠اضهةت جِ ةط أ٣ ةا  لثىال ؤلًا

مً اػ ااجيايت ووػيلت للخٔام  مٕ اإلاوهْو   ل٥ً ال٠اػم اإلاـ ا٢ اينمةا أنمةا اػة ااجياياث ؿةاملت 

أاتما مل أمةً مً اي  الـموليت مةً دة ٨ ٓةس  الٜلة  اةهن مؼةات  ج٠ىيةت اإلألومةاث وموجةاث حـةط 

اإلألومةةةةةةةاث واإلال٥يةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةت إلالةةةةةةةىٜاث اإلألوماجيةةةةةةةت   والخلوكةةةةةةةيت   وجىِةةةةةةةيم اإلأةةةةةةةايها الخ٠ىيةةةةةةةت   

والخااضة ؤلال٥ اوهيت  ات  لو جثآسث الخسااها الدـطأيت اإلاخذصة   ل٥نما جسااها حؼها همً دٌٍ 

خىِةةةيم ال٠ةةةاهووه إلاؼةةةات  وضإةةةةت واضةةةحت   وأاةةةطظ مثةةةا٨ ٓ ةةةى  ةةةصا اإلاؼةةةل٧ الج ةةةس ألاوضتةةةه فةةةي ميةةةسان ال

ج٠ىيةةت اإلألومةةةاث   و٣ةةةصل٧ ج٠ ةةة ي ال٠وآةةةس الجسيةةةسة ٓ ةةةى ٤اٛةةةت ٛةةةطوْ الدـةةةطإ وال٠وآةةةس ال٠اهوهيةةةت 

 .  1ملاإلا٠طضة همً الىِا  ال٠اهووه اإلا٠طض 

وفةةةةةي هةةةةةةول شلةةةةة٧   ٛةةةةةةان أ ةةةةةم أػةةةةةةاغ اػةةةةةة ااجيجي لخٔامةةةةة  اإلائػؼةةةةةةاث الدـةةةةةطأيت مةةةةةةٕ ٓلةةةةةةط 

اإلألومةةةةاث   ازضا٢ الحاجةةةةت الةةةةى اعمةةةةت مخ٦املةةةةت مةةةةً الدـةةةةطأاث اإلاخٔةةةةهن ػةةةةنما إلأالجةةةةت ٤اٛةةةةت ا٠ةةةةو٨ 

وميةازيً ٓلةةط اإلألومةةاث و زةةاضأ ٓ ةى الىِةةا  ال٠ةةاهووه   وشلةة٧ فةي ميةةازيً ألاوـةةٌت اإلااليةةت والخااضةةةت 

ةةةةواههن اإلال٥يةةةةةت وفةةةةي ا٠ةةةة   ةةةةواههن وأهِمةةةةةت الٔمةةةة  فزاضو واإلأةةةةايها والخةةةةةسماث ٟو ال٠ةةةةةاهون الجعاثةةةةه ٟو

يت  ال٥ٜطةت مل التي اِيذ واس ا اا خما  واػٕ مً اهن ا٠يت الٜطوْ فدطى   ٛثمت هةطوضة موهةٓو

 مةةةث  أ  
ً
لخةةةسااها حـةةةطأيت ؿةةةموليت ٓطةيةةةت  ن اإلاؼةةةخاساث جثهةةةا جحةةةسياث مؼةةةخمطة   ٛةةةبشا ٤ةةةان منةةةاضا

خذص اإلاـْط الٔطتةه جةسااها فةي ميةسان أمةً اإلألومةاث بؼةجب ٓةس  ؿةيْو جةطاتم ال٥مثيةوجط فةي الث قةت ي

ةةس زا مخىةا الخاةةاضة ؤلال٥ اوهيةةت وأكةةثح اإلاـةةْط الةةسز جىِيم ةةا   فهخِةةاض ٟو
ً
الٔطةيةت   ٛلةةم  ٔةةس منةةاضا

 في اهن أن أمً اإلألوماث أ م جحسياتما. 

جوجامةةةةا الحاجةةةةت لخ٦امةةةة  أا٦ةةةةا  الىِةةةةا  ال٠ةةةةاهووه ٣مةةةةا أن هةةةةطوضة اجثةةةةاْ الخةةةةسااها الـةةةةموليت 

طة   و  ياوظ فػخمطاض في الخصْض االحاجةت  ػةخ٠طاض ألاوهةاْ ٥والخ ق مً مـ٥ ث الحلو٨ اإلاثخ

والخـيت مً حٔسي  ال٠ةواههن ػةيما وأنمةا جخٌلةب اجةطالاث حٔةسي  ل ؼةذ االؼة لت   ٛةالواٟٕ  ٥ٔةؽ 

                                                           
ةٕ  ٓطب   يووؽ . جطاتم ال٥مثيوجط وفه اهذ :  (1) اإلأ   والخلاتم واللوض واػة ااجيايت اإلاواج ةت ال٠اهوهيةت . مخةاح ٓنةا اإلاٟو

  http://www.arablaw.org/Download/CyberCrimes_General.docالخالي : 

http://www.arablaw.org/Download/CyberCrimes_General.doc
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ت هخٔامةة  مةةٕ حـةةطإ اتةة  هةةطى حٔسيلةةا   و  ه٦ةةاز هثحةة  ٓةةً دةة ٚ شلةة٧   اش   ه٦ةةاز فةةي الث قةةت الٔطةيةة

ٛطكةةةةت  جخيةةةةاظ شةةةة يل مةةةةً جحةةةةسياث الٔلةةةةط ا  وهلةةةةٌس  بٔةةةةس  جواٛةةةة١ اط٣خىةةةةا مةةةةٕ الثىةةةةال ال٠ةةةةاهووه 

ال٠اتم   و صأ الح٠ات١ ح٥ٔؽ ٓس  ػ مت الصضأت اإلاخ٠سمت   ا  جئ٣س ان آلاليت الدـطأيت يٌال ا 

 ةةةصا ال٥ةةةم مةةةً الدـةةةطأاث زون أن  اشٛلمةةةاتةةة  حؼةةةخ٠ط ألاوهةةةاْ دٌةةؤ مةةةا   ٛةةةبن ٣ىةةةا ه ايةةة  للدـةةةطإ ا

ي٦ةةةون للىلةةةوق ٛٔالي مةةةا   وأيةةةً ال ايةةة  وهحةةةً هلمةةةؽ زٓةةةواث للخٔةةةسي  جثةةةوض ضةمةةةا وال٠ةةةاهون فةةةي أو٨ 

 مطاا  جىٜيصأ . 

ا٠ي٠ةةةةت ا  مةةةةةٕ  وةسضاػةةةةت واٟةةةةٕ الىِةةةةا  ال٠ةةةةةاهووه الٔطتةةةةه هاةةةةس أن الةةةةسو٨ الٔطةيةةةةةت لةةةةم جخةةةةوال 

حـطأاث اإلال٥يت ال٥ٜطةت بؼجب ما جٜطها الٔوةوةت فةي مىِمةت الخاةاضة الٔاإلايةت وموجثةاث اجٜاٟيةت 

و ةةةو مةةةا أزى الةةةى  " جةةةطتؽ " و  هاةةةس مثةةة   ةةةصا الخةةةواإ  فةةةي ا٠يةةةت الٜةةةطوْ ال٠اهوهيةةةت ل٠ةةةاهون ال٥مثيةةةوجط 

و جٌثي٠ ةةةةةا   ممةةةةةا يثهةةةةةا آخمةةةةةاز ٓةةةةةسز مةةةةةً الةةةةةسو٨ الدـةةةةةطأاث الجةةةةةا عة زون أن ج٦ةةةةةون م يقةةةةةت لؼةةةةةنما أ

ةٚو أمامةا فةي اًةاض فػة ااجيايت الدـةطأيت لٔلةط  مـ٥ ث في الواٟٕ الٔل ةي   ٛةؤ م مةا يخٔةهن الٟو

خمةةةةةاز ٓ ةةةةةى ال٠والةةةةةب الدـةةةةةطأيت الجةةةةةا عة   و٣ةةةةةصل٧ مةةةةةسى آخمةةةةةاز  اإلألومةةةةةاث    ةةةةةو مةةةةةسى صةةةةةحت ٓف

ةةةةٝ اإلا٠ةةةةطض لةةةةسى الةةةةسو٨ ال٘طةيةةةةت واإلاخ٠سمةةةةت بـةةةةؤن بٔةةةةى مؼةةةةات  ج٠ىيةةةةت اإلا ٔلومةةةةاث   ٛالو يةةةةاث اإلاٟو

ةةةس   آخمةةةسجا ٟآةةةسة الحةةةس ألازوةةةى مةةةً الخىِةةةيم ال٠ةةةاهووه للخاةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةت   ٟو
ً
اإلاخحةةةسة وأوضةةةةا مةةةث 

اث ج٠ىيةةةت  آخمةةةسجا ٓ ةةةى مةةةا جةةةواٛط فةةةي هِام مةةةا ال٠ةةةاهووه مةةةً ٟوآةةةس وحـةةةطأاث حٌ٘ةةةه ٤اٛةةةت موهةةةٓو

تمما الدـةةةةةةةةطأيت اإلألومةةةةةةةةاث   ومةةةةةةةةٕ شلةةةةةةةة٧ يخواكةةةةةةةة  الٔمةةةةةةةة  ااةةةةةةةةس وؿةةةةةةةةموليت ٓنةةةةةةةةا مذخلةةةةةةةةٝ مئػؼةةةةةةةةا

ومىِماتممةةةةةا اإلاخذللةةةةةت لوةةةةةمان جح٠يةةةةة١ ٛٔاليةةةةةت ٓاليةةةةةت فةةةةةي جىِةةةةةيم ؿةةةةةئون الخاةةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةةت   

وهاةةس ما بٔةةس فه مةةال مةةً جةةعل ٣ثهةةا مةةً مـةة٥ ث الخواٟيةةٕ ؤلال٥ اوهيةةت وال٠ٔةةوز ؤلال٥ اوهيةةت ي ا٣ةةع 

ةةاث أػةةمال ال ىٌاٟةةاث بؼةةب ج ةةس ما آلان ٓ ةةى مؼةةات  فدخلةةاق وال٠ةةاهون واجةةب الخٌثيةة١ ومىآظ

اث ال٠واتيت التي ج زايس في  صا الح٠ .  اإلاىآظ

أمةا االيؼةثت للث قةةت الٔطةيةت   ٛـةةٔاض الحةس ألازوةى مةةً الخىِةيم ال٠ةةاهووه للخاةاضة ؤلال٥ اوهيةةت 

اث ٟةاهون ال٥مثيةةوجط   ٛحمايةةت   ل٘يةةاب ال٠وآةس ألاػاػةةيت التةةي حٌ٘ةه مذخلةةٝ موهةةٓو
ً
لة ؽ م٠ثةةو 
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طةةةةةةط الخاةةةةةاضة والخةةةةةسماث   ومواج ةةةةةت مخٌلثةةةةةاث امايةةةةةت الخ٠ىيةةةةةت اإلال٥يةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةت و٣ةةةةةصل٧ هةةةةةمان جح

ةةت   ومواج ةةت ألاهمةةاي الجطميةةت اإلاؼةةخحسزت التةةي تمةةسز  واػةةخذسام ا   وجىِةةيم اهخ٠ةةا٨ الخ٠ىيةةت واإلأٛط

يت ٤ل ةا  مةا٨ اإلااليةت واإلالةٛط أمً اإلألومةاث والخلوكةيت وأوـةٌت الخاةاضة ؤلال٥ اوهيةت وج٠ىيةاث ألٓا

ةٚو أمةا  ٤ اٛةةت ٟوآةس الىِةا  ال٠ةاهووه لوةمان فوعةةجا  ٛيمةا اينمةا ولخح٠ية١ هِةةا  احاجةت الةى الٟو

ةةةةةةاض ٛةةةةةةبن اإلائػؼةةةةةةت الدـةةةةةةطأيت الٔطةيةةةةةةت مٌالثةةةةةةت ادىٜيةةةةةةص  مخ٦امةةةةةة  لحمايةةةةةةت اإلألومةةةةةةاث وفةةةةةةي  ةةةةةةصا ؤلًا

ةةةةةت مةةةةةً الدـةةةةةطأاث والخٔليمةةةةةاث فةةةةةي ٓلةةةةةط اإلألومةةةةةاث ٓامةةةةةت  وفةةةةةي ماةةةةةا٨ ج٠ىيةةةةةاث اإلألومةةةةةاث  مامٓو

خمةةةاز ٓ ةةةى ٟوآةةةس والخاةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةت داكةةةت اا ٓخثاض مةةةا أ ةةةم جالياجةةةا   اا هةةةاٛت الةةةى جٌةةةوةط ٓف

يت . ما٨ اإلالٛط  اإلألوماث والوػات  الخ٠ىيت في ألٓا

ل٠ةةةةةس ٤ةةةةةان ف خمةةةةةا  اح٠ةةةةةٞو اإلائلةةةةةٝ والح٠ةةةةةٞو ا جةةةةةاوضة فةةةةةي زولةةةةةت ؤلامةةةةةاضاث الٔطةيةةةةةت اإلاخحةةةةةسة 

  مىص جؤػ ؽ السولت في ٓا  
ً
ل اي  أٟةطث جلة٧ الحمايةت فةي زػةخوض السولةت شلة٧ فةي اإلاةازة 1971مث٥طا

  الخاكت ادـطإ امايةت ا٠ةٞو اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت والةصو هةم ٓ ةى أن مليىٜةطز فجحةاز االدـةطإ 121مل

اث واليـةط...  في الـقون آلاجيت: امايت اإلال٥يت ألازايت والٜىيت واللىآيت وا٠ٞو اإلائلٜهن واإلاٌثٓو

الةةةف   ٣ةةةةصل٧ هلةةةةذ ال٠ةةةةواههن فجحازيةةةت ألادةةةةطى ٓ ةةةةى امايةةةةت ا٠ةةةٞو اإلائلةةةةٝ الةةةةسوض ٟةةةةاهون امايةةةةت 

م مل ٜاٟيةاث   ٣مةا أن اهوةما  ؤلامةاضاث الةى فج1992  لؼةىت 40اإلالىٜاث ال٥ٜطةت وا٠ٞو اإلائلٝ ٟض

 ٓ ةةى وجةوز حـةةطإ دةةاق اح٠ةٞو اإلائلةةٝ االسولةةت 
ً
  وةخطةل شلةة٧ مةةً   1ملالٔطةيةت والسوليةةت ٤ةان ػةةاا٠ا

 د ٨ الجسو٨ آلاحه :

 

 

                                                           
ةةةت الخحةةةاضة واللةةىآت ملؤلامةةةاضاث ال  (1) ٔطةيةةةت اإلاخحةةةسة . الحمايةةةت ال٠اهوهيةةت للمل٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت اسولةةةت ؤلامةةةاضاث الٔطةيةةةت اجحةةةاز ٗٛط

  .1994زته: اجحاز ال٘ٚط   –اإلاخحسة. 
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م الجسو٨   اإلاخحسة الٔطةيت ؤلاماضاث اليما اهومذ التي السوليت واإلأا ساث فجٜاٟياث  4مل ٟض

 

ةم مل ىسما كسض ال٠اهون فجحازو ٟض   بـةؤن امايةت اإلالةىٜاث ال٥ٜطةةت وا٠ةٞو اإلائلةٝ 40ٓو

هةةةةيٍ اةةةةةوظاضة 
ا
أدةةةةص فةةةةي آخثةةةةةاضأ الىلةةةةوق الةةةةواضزة فةةةةةي فجٜاٟيةةةةت الٔطةيةةةةةت   وةم٠خضةةةة   شلةةةة٧ ال٠ةةةةةاهون أ

  مةً ال٠ةاهون 2  و مل1ا٠ٞو اإلائلٝ ٠ٛةس جةالث اإلاازجةان ملؤلٓا   والث٠اٛت جٌثي٠ا وفي هٌاٞ امايت 

مخ٠ٜت مٕ اإلاازة ألاولى مً فجٜاٟيت الٔطةيت  ا  ش ةب ال٠ةاهون الةى أبٔةس مةً شلة٧  لحمايةت مةا يخٔلة١ 

انةةاام  الحاػةةب والتةةي لةةم يةةخم ش٣ط ةةا فةةي فجٜاٟيةةت الٔطةيةةت   ٣ةةصل٧ جوا٠ٛةةذ الىلةةوق فةةي فجٜاٟيةةت 

خةةسال ٓ ةةى اإلالةةىٝ الخةةاق اةةا وال٠ةةاهون ٛيمةةا يخٔلةة١ اح٠ةةو  ٞ اإلائلةةٝ ووؼةةثت اإلالةةىٝ اليةةا ومىةةٕ ٓف

 .  1ملوا٠ا في لحثا مً الخساو٨ 

دةص اةا فةي ال٠ةاهون ؤلامةاضاحه 5أما ٛيمةا يخٔلة١ احمايةت الٜل٦ةوض فةي اإلاةازة مل
ا
  مةً فجٜاٟيةت ٠ٛةس أ

ً ادخلةاق وظاضة   ٓ ى آخثاض أن امايت الٜل٦وض الًو ي لسولت ؤلاماضاث م31وهم ٓليا في اإلاازة مل

ؤلٓا   والث٠اٛت وةاب امايخا مً الدـوةا أو فػخ٘ ٨ الخااضو  ٣صل٧ ٛيما يخٔل١ اى٠  ا٠ٞو 

                                                           
ةةةم   (1) ملؤلامةةةاضاث الٔطةيةةةت اإلاخحةةةسة  " يم٥ةةةً  2002لؼةةةىت  7للمعةةةةس مةةةً هلةةةوق " ٟةةةاهون ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ والح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة ٟض

 ٕ م  http://ar.wikisource.org/wiki الطجْو الى اإلاٟو  .11ق  383وـط  صا ال٠اهون فجحازو في ٓسز الجطةسة الطػميت ٟض

 اهومذ لٔووةت اإلاىِمت الٔاإلايت للمل٥يت ال٥ٜطةت ملالوةثو  1974

 اهومذ الى فجٜاٟيت الٔطةيت لح٠ٞو اإلائلٝ 1984

 مىِمت الخااضة الٔاإلايت ملجطةجؽ  اجٜاٟيتاهومذ الى  1996

 اطن  اجٜاٟيتاهومذ الى  2004

 اهومذ الى مٔا سة اإلاىِمت الٔاإلايت للمل٥يت ال٥ٜطةت ملالوةثو  2004

 اهومذ الى اجٜاٟيت ضوما 2005

 اهومذ الى مٔا سة الوةثو بـؤن ألازال والدعجي  اللوحه 2005
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  مدـةا مت 29-28-20-19-18اإلائلٝ ومسة الحمايت ٠ٛس جةالث هلةوق ال٠ةاهون ؤلامةاضاحه فةي اإلاةواز مل

ىٜاثل ايةةة  وضز مةةةٕ هلةةةوق فجٜاٟيةةةت فةةةي  ةةةصا الـةةةؤن  ٣ةةةصل٧ ٛيمةةةا يخٔلةةة١ احطةةةةت اػةةةخٔما٨ اإلالةةة

ةةةةم مل   ااػةةةةخذسا  14فػةةةةخلىال الةةةةصو هلةةةةذ ٓليةةةةا فجٜاٟيةةةةت الٔطةيةةةةت وال٠ةةةةاهون  ٛ ؼةةةةمح فةةةةي اإلاةةةةازة ٟض

اإلالةةةىٝ زون اشن اإلائلةةةٝ داكةةةت فةةةي فػةةةخذسا  الشخ ةةة ي  أو فػةةةخٔاهت اةةةا لايوةةةاح فةةةي الخٔلةةةيم 

ة ش٣ةط اػةم اإلائلةٝ   ول٦ةةى ض ٗهةا الطة ةي  أو فػدـة از ا٠ٜةطاث مىةا  مةسٚ الـةطح أو الى٠ةس مةٕ هةطو 

يوا٣ةةةةب ال٠ةةةةاهون ؤلامةةةةةاضاحه جٌةةةةوضاث الٔلةةةةةط ومخٌلثاجةةةةا مةةةةةٕ جٌةةةةوض ج٠ىيةةةةةاث اإلألومةةةةاث وفجلةةةةةا ث  

داكةةت بٔةةس جةةعاوئ ج٠ىيةةاث الحاػةةثاث مةةٕ ج٠ىيةةاث فجلةةا ث  ُو ةةوض ؿةةث٦اث فجلةةا ث الٔاإلايةةت   

يت اإلألوماث  وػ ولت اجاا ما  وةملما   واػ اجآ ا أل ى  صا ال٠اهون وجوػٕ زاتطة اليـط  وحٔسز أٓو

ةةةم مل ليوا٣ةةةب ػةةةها الخٌةةةوضاث الٔاإلايةةةت فةةةي ماةةةا٨ امايةةةت  2002  لؼةةةىت 7للةةةسوض ال٠ةةةاهون فجحةةةازو ٟض

ةةةةس اؿةةةخم   ةةةةصا ال٠ةةةةاهون ٓ ةةةةى مةةةةواز جةةةىِم ا٠ةةةةٞو اإلائلةةةةٝ فةةةةي ماةةةةا٨  الح٠ةةةٞو والح٠ةةةةٞو ا جةةةةاوضة  ٟو

والحاػةب آلالةي ٤ةه جخواٛة١ مةٕ  ال اجمت واليعف وؤلازاضة الجمآيت   وجوػٕ في امايت ا٠ٞو اإلائلةٝ

الخٌةةةةةوضاث الٔاإلايةةةةةت فةةةةةي  ةةةةةصا الـةةةةةؤن  ٣مةةةةةا ااخةةةةةوى ٓ ةةةةةى ٠ٓوةةةةةةاث مخٔةةةةةسزة وكةةةةةاضمت ل٦ةةةةة  مةةةةةً اةةةةةاو٨ 

خةةةةسال ٓ ةةةةى أو اةةةة١ مةةةةً ا٠ةةةةٞو اإلائلةةةةٝ أو الح٠ةةةةٞو ا جةةةةاوضة  وآ ةةةةٚا ال٠ةةةةاهون فجحةةةةازو أػةةةةوة  ٓف

ةةةةس ال ةةةةز  اال٠ةةةةاهون الٜطوسةةةة ي وال٠ةةةةواههن ألادةةةةطى اح٠ةةةةٞو مٔىوةةةةةت ملأزايةةةةت   وا٠ةةةةٞو ماليةةةة ت ٣مةةةةا فةةةةي   ٟو

ال٠اهون فجحازو في أهواْ الح٠ٞو ااإلاثسأ الخالي اؤن اإلائلٝ  ةو ألاػةاغ الةصو  ؼة مسٛا ال٠ةاهون فةي 

يمةةةا يخٔلةةة١ اةةةالح٠ٞو ا جةةةاوضة ُ ةةةطث فةةةي ال٠ةةةطن الٔـةةةطةً ج ةةةاث ٗهةةةا اإلاةةةئلٜهن جٌالةةةب  الحمايةةةت   ٛو

ا مون في وـةط بٔةى اإلالةىٜاث اخ٠اػم ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت ٓ ى اإلالىٝ   ٓ ى أػاغ أنمم  ؼ

ةس كةازٟذ  واهخاج ا وجوظأ ا ٓ ى الجم ةوضل و ةم مىخاةو الدعةجي ث اللةوجيت و يقةاث ؤلاشآةت  ٟو

ةةةم مل   بـةةةؤن اهوةةةمام ا الةةةى 2004  لؼةةةىت 10زولةةةت ؤلامةةةاضاث ٓ ةةةى اجٜاٟيةةةت ضومةةةا ااإلاطػةةةو  فجحةةةازو ٟض

   وآ ةٚا ال٠ةاهون 23/2/2004ي فجٜاٟياث اإلاخٔل٠ةت اح٠ةٞو اإلائلةٝ والح٠ةٞو ا جةاوضة اللةازض فة

  اةةةةةةؤنمم "ٛىةةةةةةاهو ألازال   ومىخاةةةةةةو الدعةةةةةةجي ث 1اؤصةةةةةةحاب الح٠ةةةةةةٞو ا جةةةةةةاوضةل ايةةةةةة  هلةةةةةةذ اإلاةةةةةةازة مل

ون في  صا ال٠اهون ا  أهىا هاس أن  ىا٢ ٛقةاث أدةطى حؼةخح١ أن  اللوجيت  و يقاث ؤلاشآت  اإلأٛط

خح٠ون الحمايةةةت اشا جح٠٠ةةةذ جةةةسد  هةةةمً الح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة و ةةةم مىخجةةةي ٟوآةةةس الثياهةةةاث ٛ ةةةم  ؼةةة
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  ؼةخح١ الحمايةت 
ً
ةس آ ةٚا ال٠ةاهون فجحةازو ا٠وآةس الثياهةاث اآخثاض ةا ملةىٜا ؿطوي مٔيىةت  ٟو

 فةي اهخاج ةا وةىٜة١ ال٥ثهةا 
ً
 ٣ثهةاا

ً
اشا ٟامذ ٛيما ؿطوي امايت اإلالىٝ  ا  أن مىخا ا ٟس يثص٨ ج ةسا

ط ال٠ةةةاهون  الحمايةةةت لةةةا  ل ةةةصا ش ةةةب الخوجيةةةا  مةةةً ألامةةةوا٨   ٛيةةةص ب شلةةة٧ ٤لةةةا زون جةةةسوى مةةةا لةةةم يةةةٛو

  بـؤن امايت ٟوآس الثياهاث الى امايت اهخائ ٟوآس الثياهاث التي   11/3/1996ألاوضوته في ٓا  

 ا٠وآس داكت يخمخٕ مٔ ا اإلاىخ  االحمايت إلاسة دمؽ ٓـطة ػىت مً جاضةر اهخاج ا   
ً
حـ٦  ملىٜا

 فةةةي ماةةةا٨ الخٔةةةسو ٓ ةةةى جلةةة٧ ٦ٛةةة   ةةةصأ ال٠ةةةواههن والدـةةةطأاث التةةةي أكةةةسضتما السولةةة
ً
ت لةةةم ج٠ةةةٝ اةةةات 

ةةةةس اةةةةصض الخنةةةةاال ٓةةةةا   مةةةةً  2004الح٠ةةةةٞو  والحٜةةةةاَ ٓ ةةةةى ػةةةةطةت وأمةةةةً اإلألومةةةةاث ودلوكةةةةي ما  ٟو

 فةةةةةي اإلاى٠ٌةةةةةت الٔطةيةةةةةت  ايةةةةة  أؿةةةةةاض ج٠طةةةةةةط الةةةةةى أن فاخيةةةةةاًه 
ً
جٜةةةةةاٟم أظمةةةةةت أمةةةةةً اإلألومةةةةةاث دلوكةةةةةا

مليةون زو ض فةي  200  يخااوظ  2004 ا خلم للسو٨ الٔطةيت لاهٜاٞ ٓ ى أمً مٔلوماتما ات  ٓا 

هاأ  و   . 1ململياضاث زو ض  5اهن أن اإلاٌلوب جٛو

  2006ا  أن أها اسر جٌوض بٔس جل٧ في  صا ا جا٨ل اي  أٓلً مىِموا مٔطن جيخ٥ؽ 

 فةةةةةي ماةةةةةا٨ ؤلاهٜةةةةةةاٞ ٓ ةةةةةى ج٠ىيةةةةةةاث 
ً
هاةةةةةاح مى٠ٌةةةةةت الـةةةةةةٞط ألاوػةةةةةٍ فةةةةةي ااةةةةةةخ ٨ اإلاطجثةةةةةت الثاهيةةةةةت ٓاإلايةةةةةةا

ت  وشلةة٧ اؼةةب الخ٠طةةةط الةةصو كةةسض ٓةةً مئػؼةةت ألااحةةار الٔاإلايةةت مل و زو حةة ي    الخةةسماث ألامىيةة

% ًٓ الٔةا  اإلااضة ي  ٣15ما أؿاض  صا الخ٠طةط الى أن اجمالي ملطوٛاث اإلاى٠ٌت ؿ س ظةازة ايؼثت 

س جالث زولت ؤلاماضاث الٔطةيت اإلاخحسة ٓ ةى ضأغ ال٠اتمةت  ٠ٛةس الةٙ اجمةالي ؤلاهٜةاٞ  مليةاث  4.718ٟو

 فةةي ماةةا٨ ؤلاهٜةةاٞ ٓ ةةى دةةسماث 2005 زو ض ٓةةا 
ً
   و ةةو مةةا ج٠ةةس  ااإلاى٠ٌةةت الةةى ال اج ةةب الثةةاوه ٓاإلايةةا

  امٔةةةةةةس٨ همةةةةةةو 2006مليةةةةةةاضاث زو ض ٓةةةةةةا   5.620   ووكةةةةةةلذ الةةةةةةى 2005الحمايةةةةةةت ؤلال٥ اوهيةةةةةةت ٓةةةةةةا  

ةةةةس ض٣ةةةةع الخ٠طةةةةةط ٓ ةةةةى مى٠ٌةةةةت الخلةةةةي  الٔطتةةةةه ٓ ةةةةى آخثةةةةاض أن لةةةةس ما 18.6ػةةةةىوو جطا٣ ةةةةي زااةةةةذ  %   ٟو

 ٣نا في ماا٨ جٌثي٠اث ج٥ىولوجيا اإلألوماث ًٓ اا ي مىا١ً السو٨ الٔطةيت ألادطى . الىل ب ألا

                                                           
الٔةةةهن  جامٔةةةت ؤلامةةةاضاث   - . ؿةةةطح ٟوآةةةس اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت : ا٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ والح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة.2008هةةةوضو امةةةس ملدةةةاًط    (1)

 197-190ق.  -.2008
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م ممةةا ػةةث١ ا  أن ال٠ةةاهون ؤلامةةاضاحه لةةم يخٌةةٞط الةةى امايةةت اإلاةةواز اإلايـةةوضة ٓ ةةى ؤلاه اهةةذل  ٓو ةةى الةةٗط

 ايةةة  ؤلاؿةةة٦الياث ال٥ثهةةةاة التةةةي حٔةةةٞو امايةةةت جلةةة٧ اإلاةةةواز مل هةةةم  كةةةوث  كةةةوضة  ٛا هدـةةةاض الواػةةةٕ

ةةةت  اا هةةةاٛت ٓ ةةةى  لاه اهةةةذ ػةةةا م فةةةي ٓمليةةةاث الخٔةةةسو ٓ ةةةى ؤلاهخةةةائ ال٥ٜةةةطو اوػةةةات  ٓسيةةةسة ومخىٓو

ةةةةةاث أكةةةةةثحذ جخٌلةةةةةب ٟةةةةةواههن كةةةةةاضمت  ٓةةةةةس  الحٜةةةةةاَ ٓ ةةةةةى الخلوكةةةةةيت والؼةةةةةطةت  ٦ٛةةةةة  جلةةةةة٧ اإلأٟو

ومٔالجت ل حس مً جل٧ الِوا ط  وةص٣ط أن زولت ؤلاماضاث ٟامذ اآ  ن ًٓ اٛخخاح مط٣ةع لسضاػةت 

ث٦اث واإلألومةةةةةاث فةةةةةي الـةةةةةٞط ألاوػةةةةةٍ الةةةةةصو أوـةةةةةال فةةةةةي " ٤ليةةةةةت ج٠ىيةةةةةت اإلألومةةةةةاث ااامٔةةةةةت أمةةةةةً الـةةةةة

ةٝ ألامةط ٓ ةى  ةصا ٠ٛةٍ  ميةت فةي اإلاى٠ٌةت  ولةم يخٟو  فةي ماةا٨ الث قةت الٟط
ً
 ج٠ىيةا

ً
 ػةث٠ا

ً
ؤلاماضاث" مح٠٠ةا

اةة  ٠ٓةةسث اإلاةةئجمطاث ل ةةصا ال٘ةةطن و٤ةةان مةةً هةةمنما "مةةئجمط جةةطاتم ج٠ىيةةت اإلألومةةاث" الةةصو أٟامخةةا 

ت  والةةةةصو ٤ةةةةان لةةةةا اةةةةالٙ ألازةةةةط مةةةةً السولةةةةت ل خةةةةطوئ ٓليىةةةةا ا٠ةةةةاهوههن جسيةةةةسيً لخاةةةةطةم جا مٔةةةةت الـةةةةاٟض

ةةةةةةةةةةةةم  لؼةةةةةةةةةةةةىت  2ٟطكةةةةةةةةةةةةىت اإلألومةةةةةةةةةةةةاث والحٜةةةةةةةةةةةةاَ ٓ ةةةةةةةةةةةةى أمنمةةةةةةةةةةةةا و مةةةةةةةةةةةةا " ٟةةةةةةةةةةةةاهون ؤلامةةةةةةةةةةةةاضاث فجحةةةةةةةةةةةةازو ٟض

م   " 2006 اهون اإلأام ث والخااضة ؤلال٥ اوهيت ٟض  ".2006لؼىت  1"ٟو

 فةةةةي ٣مةةةا اػةةةخٌآذ زولةةةت ؤلامةةةةاضاث الٔطةيةةة
ً
 ٣ثهةةةاا

ً
ت اإلاخحةةةسة فةةةةي آلاوهةةةت ألادهةةةاة أن جح٠ةةةة١ ج٠ةةةسما

ؼب وا٠ٞو الخؤليٝ   ام٦اٛحت ال٠طكىت ال٥ٜطةت اٜو  جٌثي٠ ا ٟواههن امايت اإلال٥يت ال٥ٜطةت 

ةةةةٕ ميةةةةس٨ ا ؼةةةةذ أوه يةةةةً فةةةةي  ـةةةةط فةةةةي مٟو   ايةةةة  أ٣ةةةةسث زضاػةةةةت ٓاإلايةةةةت مخذللةةةةت 19/5/2005مةةةةا و

اضاث ا٠٠ذ أزوى مٔةس٨ فةي ماةا٨ النةاام  اإلاؼخيعةخت كسضث في الو ياث اإلاخحسة ألامطة٥يت أن ؤلام

%   لخىةةةةاٛؽ اةةةةصل٧ الٔسيةةةةس مةةةةً زو٨ الٔةةةةالم اإلاخ٠سمةةةةت   وأؿةةةةاضث السضاػةةةةت الةةةةى ان 34ايؼةةةةثت ٟةةةةسض ا 

مؼةةةخوةاث ٟطكةةةىت اةةةةطام  ال٥مثيةةةوجط فةةةةي مى٠ٌةةةت الخلةةةي  والـةةةةٞط ألاوػةةةٍ وؿةةةةما٨ أٛطة٠يةةةا لةةةةجلذ 

ًً د ٨ ً
 وؼجيا

ً
حٔخنا مؼةخوةاث ال٠طكةىت فةي ؤلامةاضاث الٔطةيةت  وو٠ٛا للسضاػت  2004الٔا   اهذٜاها

%    62%   واليوهةةةةةان  45اإلاخحةةةةةسة أٟةةةةة  مةةةةةً الٔسيةةةةةس مةةةةةً زو٨ الٔةةةةةالم اإلاخ٠سمةةةةةت  ومةةةةةً اينمةةةةةا ٛطوؼةةةةةا 

%   ا ىما جالث مؼخوةاث ال٠طكىت فةي زولةت ؤلامةاضاث  43%  واػثاهيا  40%  والناح٘ا٨  38وأيطلىسا 

 .% 32وأػ االيا  %  27اإلاخحسة  اىٜؽ الخلييٝ مٕ اإلامل٥ت
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 الى  صأ السضاػت ال٘ذ
ً
 32.7دؼاتط الخاعتت الٔاإلايت الىاجمت ًٓ ٟطكةىت النةاام   واػدىازا

 ل ٟخلةةاز الٔةةال ي   
ً
 ٣ثهةةاا

ً
مليةةاض زو ض ألامةةط الةةصو يةةس٨ ٓ ةةى أن ٟطكةةىت النةةاام    جةةعا٨ جمثةة  جحةةسيا

 -: 1مللموغ الى ما ي ي وجطجٕ السضاػت هااح زولت ؤلاماضاث في دٜى مٔس ث ال٠طكىت بـ٦  م

مةةةةةةةا٨ وا جخمةةةةةةةٕ ٤اٛةةةةةةةت بـةةةةةةة٦  ٓةةةةةةةا  امذةةةةةةةاًط اػةةةةةةةخذسا  النةةةةةةةاام   - ظةةةةةةةةازة و ةةةةةةةي أصةةةةةةةحاب ألٓا

 اإلاؼخيعخت .

يت الجما هايت اإلا٥ثٜت . -  اً ٞ ػلؼلت مً ام ث الخٓو

 ػً ٟواههن كاضمت لومان جٌثي١ ٟواههن اإلال٥يت ال٥ٜطةت  . -

ما٨ ا خخلٜت. الخيؼي١ مٕ السواتط الح٦وميت اإلأىيت وال يقاث - ٌآاث ألٓا  الخااضةت ٟو

ان ال٠اهون ؤلاماضاحه يحِط ٓ ى الـط٤اث وألاٛطاز اػخذسا  اطام  ال٥مثيوجط اإلاؼخيعخت  -

 الخٌثي٠اث الخ٥ىولوجيت التي  ٔخمسونما . في

لةةةةعا  الـةةةةط٤اث وألاٛةةةةطاز اوةةةةطوضة ج٠ةةةةسيم ألازلةةةةت اإلالموػةةةةت التةةةةي جنةةةةا ً ٓ ةةةةى أكةةةةالت اةةةةطام   -
ا
ا

 .مت في أهِم مم اإلألوماجيت لخاىب الخٔطن للمؼاللت ال٠اهوهيتال٥مثيوجط اإلاؼخذس

 

٣ما ٤اهذ زولةت فمةاضاث ٟةس اةسأث الٔمة  ا٠ةاهون ا٠ةٞو اإلائلةٝ والح٠ةٞو ا جةاوضة فةي الٔةا  

وة٠ةةةةةةٕ ال٠ةةةةةةاهون فجحةةةةةةازو الجسيةةةةةةس فةةةةةةى زماهيةةةةةةت ٛلةةةةةةو٨ أػاػةةةةةةيت   وةخمخةةةةةةٕ مئلٜةةةةةةو اإلالةةةةةةىٜاث  2004

ةةةةةٕ أو آخةةةةةسال ٓ ةةةةةى ا٠ةةةةةٟو م زادةةةةة  وأصةةةةةحاب الح٠ةةةةةٞو ا جةةةةةاوضة اموجةةةةةب ال٠ةةةةةاه ون االحمايةةةةةت اشا ٟو

ها ةةا مةةً اإلالةةىٜاث اإلا٥خوةةةت وةةةطام   السولةت  وحـةةم   ةةصأ اإلالةةىٜاث ال٥خةةب وال٥خ ثةةاث واإلا٠ةةا ث ٗو

حسز ا٠طاض وظاضو .
ا
وآس الثياهاث وما يمازل ا مً ملىٜاث ج  الحاػب آلالي وجٌثي٠اتما ٟو

اث ٓا   م مً اوـال اإلاط٣ع الٔطته للمل٥يت ال٥ٜطةت وحؼوةت اإلاىآظ   وم مخةا 1998ٛٔ ى الٗط

حعجي  وامايت ملةىٜاث اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت  ومةً اينمةا اإلالةىٜاث ألازايةت والٜىيةت  ا  أهةا ي اةّ أن 

 ٛةبن مـةة٦لت ا٠ةٞو ا
ً
مومةا إلال٥يةةت ُةا طة الخ٠اضة ي فةةي ا٠ة  اإلال٥يةت ال٥ٜطةةةت ٤اهةذ ٟليلةت اا مةةاضاث ٓو

                                                           
يت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  . ج٠طةةةةط ٓةةةً وهةةةٕ اةةة١ اإلائلةةةٝ فةةةي زولةةةت ؤلامةةةاضاث الٔطةيةةةت اإلاخحةةةسة. ا جلةةةت الٔطة2003الثلوشةةة ي   ٓ ةةةي دمحم ٓثةةةس  مل  (1)

 . 110-106    ق  2003  مل ماضغ 41  ْ 22للث٠اٛت   م 
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ٛاإلال٥يةت مح امةت الةى زضجةت مطجثٌت ااإلاؼةخوى الحوةاضو للماخمةٕ واإلاطالةت الحوةاضةت التةي ياخاظ ةا  

 .اإلاخذلٜت  في ا جخمٔاث اإلاخحوطة   ومؼدثاات الى اس ال وان في ا جخمٔاث ال٠ساػت

ومةةةةً جاةةةةاضب الجامٔةةةةاث الٔطةيةةةةت الطاتةةةةسة فةةةةي ا جةةةةا٨ ٛةةةةبن امايةةةةت ا٠ةةةةٞو الخةةةةؤليٝ فةةةةي جامٔةةةةت 

ت مؼخمسة مً " ٟاهون امايت اإلائلٝ والح٠ٞو ا جاوضة" في زولت ؤلاماضاث الٔطةيةت اإلاخحةسة    الـاٟض

س وـةط هةم ٟةاهون امايةت 1994  زم أٓيس اكساضأ مطة أدطى ٓا   1993الصو كسض اسايت ٓا     ٟو

م اإلال ومةٕ 2002ٓةا   ٥7يت ال٥ٜطةت في الجطةسة الطػميت لسولةت ؤلامةاضاث جحةذ ال٠ةاهون فجحةازو اةٟط

أن ٟةةاهون امايةةت اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت يٌثةة١ ل ـةةم  جميةةٕ اإلالةةىٜاث فةةي مذخلةةٝ أؿةة٦ال ا ٛةةبن ػياػةةت 

امايةةت اإلال٥يةةت ال٥ٜطةةةت جوضةةل ٟوآةةس اػةةخذسا  جميةةٕ ملةةازض مٔلومةةاث اإلا٥خثةةاث اإلاخٔةةاٚض ٓليمةةا   

١ و ي ي٠و  ٓ ى فػخذسا  مً ًٚط أ٣ ا ٣ ما أن جميٕ ملازض مٔلوماث اإلا٥خثاث يخم ؿطاإ ا ٛو

مةةً مؼةةخٜيس ل٦ةة  ملةةسض جةةسٕٛ اؿةة اا٤اث ملةةازض اإلألومةةاث ؤلال٥ اوهيةةت لخخةةاح  ٣ ةةا مةةً مؼةةخٜيس 

ةةةذ هٜؼةةا   ٦ٛةةة  مةةةً ي٠ةةةو  ايعةةف ٗهةةةا مةةةطدم  و ملةةسض مٔلومةةةاث االجامٔةةةت ػةةةوال   وااةةس فةةةي الٟو

 
ً
   و ٤  مً  ؼةخذس   ةصأ  ٤ان مازيا

ً
 ل٠ةاهون  اإلالةازضأو ال٥ اوهيا

ً
اٌطة٠ةت ٗهةا مؼةئولت  ٔةس مذالٜةا

٠ا إلاا جال في ال٠اهون   لل٠ٔوةت ٛو
ً
  . 1ملامايت ا٠ٞو اإلائلٝ والح٠ٞو ا جاوضة وة٦ون مٔطها

ةةت  ٠ٛةةس اةةسز ٟةةاهون امايةةت ا٠ةةٞو اإلائلةةٝ والح٠ةةٞو ا جةةاوضة ؤلامةةاضاحه   وةاليؼةةثت للملةةازض اإلاٌثٓو

اال٠ةةةاهون   واإلا٥خثةةةاث واإلائػؼةةةاث ٗهةةةا الطةحيةةةت مٜٔةةةاة مةةةً  وةط واػخيؼةةةاخ اإلالةةةىٜاث ا حميةةةتجلةةة

ةةةةةطان الثحةةةةة  الٔل ةةةةةي والسضاػةةةةةت   ةةةةةصا ال٠ةةةةةاهون اشا اػةةةةةخذسمذ اإلالةةةةةازض اإلالةةةةةوضة واإلاؼخيعةةةةةخت ٗ 

ةةةةة١ الـةةةةةطوي  ت ٟةةةةةواههن ا٠ةةةةةٞو اإلائلةةةةةٝ وال٠ةةةةةواههن ا جةةةةةاوضة ٛو ةةةةةس ًث٠ةةةةةذ جامٔةةةةةت الـةةةةةاٟض والةةةةةخٔلم ٟو

 -اليت :وؤلاجطالاث الخ

                                                           
ةةٕ جامٔةةت الـةةاٟضط  طةةى ح  يةةى حلةةوق املفلةةف  اسحلةةوق املجةة  زة :   (1) ةةْ  للمعةةةس اهِةةط مٟو  18/1/2013 –ت : جةةاضةر ًف

.http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/offices/officesadmin/dass/depts/libraries/Pages/CopyrightPolicy.aspx  

http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/offices/officesadmin/dass/depts/libraries/Pages/CopyrightPolicy.aspx
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  حؼةةةةةةةةةةخذس  اإلالةةةةةةةةةةىٜاث اإلالةةةةةةةةةةوضة واإلاؼخيعةةةةةةةةةةخت ا  للشةةةةةةةةةةخم الةةةةةةةةةةصو ٟةةةةةةةةةةا  اخلةةةةةةةةةةوةط ا  -

 .ل ػخذسا  الخاق 

طان الثح  والةخٔلم ولخ ؼةها  -  ؼمح لٔوو  يقت الخسضاؽ ٠ٍٛ االيعف مً اإلالىٝ ٗ 

 والخٔلم في الجامٔت . الثح   وـاًاث

-  ٞ اإلائلةةةةةةٝ والح٠ةةةةةةٞو  اجثةةةةةةاْ ٟوآةةةةةةس اليعةةةةةةف اإلا٠ثولةةةةةةت التةةةةةةي جخٜةةةةةة١ مةةةةةةٕ ٟةةةةةةاهون امايةةةةةةت ا٠ةةةةةةو

 ا جاوضة.

ت مىا ؿطةٌت أ  جعةس  - ال أو أجعال مخٜٟط    ؼمح اخلوةط أ٣ ا مً ٛل  وااس مً ٤  ٓو

حجم ال٥خاب ال٥ ي   و   ؼمح اخلوةط أ٣ ا مً م٠الت وااسة مً ٤  ٓسز  % م10ًًٓ 

 كازض مً زوضةت مٔيىت.

    ؼمح اخلوةط أ٣ ا مً ٟلت ٟلهاة أو م٠الت أو ٟليسة وااسة مً ٤  ٣خاب أزته . -

يخٔهن لسى حؼليم اإلالازض اإلالوضة أو اإلاؼخيعةخت أن جةخم مةٕ ج٠ةسيم فػدـة از اإلاطجرةي  -

 ال٦ام   الخاق ااإلالىٝ الصو جم الخلوةط مىا.

ةةةى أو ًلةةةب االيؼةةةثت لآةةةاضة اإلاخثازلةةةت اةةةهن اإلا٥خثةةةاث ٛيحةةة١ إلا٥خثةةةاث جامٔةةةت   - ت ٛض الـةةةاٟض

 ل٠ةةةةاهون امايةةةةت ا٠ةةةةٞو اإلائلةةةةٝ والح٠ةةةةٞو 
ً
لآةةةةاضة اإلاخثازلةةةةت اةةةةهن اإلا٥خثةةةةاث اشا ٤ةةةةان مذالٜةةةةا

 ا جاوضة.

مىةت مةً ملةازض اإلألومةاث  -  ملةوضة أو مٟط
ً
ت أن ج٠ةس  وعةخا يم٥ً إلا٥خثاث جامٔت الـاٟض

ةةةطان الةةةةخٔلم والثحةةة  مةةةةٕ الخ٠يةةةس اح٠ةةةةٞو امايةةةت ا ٠ةةةةٞو التةةةي ج٠خىيمةةةةا اإلا٥خثةةةاث وشلةةةة٧ ٗ 

 اإلائلٝ.

ت مؼةةةئوليت ٓةةةس  ًلةةةب الحلةةةو٨ ٓ ةةةى ملةةةسض دةةةاض ي اشا  - جخحمةةة  م٥خثةةةاث جامٔةةةت الـةةةاٟض

 
ً
ٞ  ٤ان مذالٜا  اإلائلٝ.  لح٠و

ةةةةةةت وؤلال٥ اوهيةةةةةةت يح٥ةةةةةةم اػةةةةةةخذسام ا  - ان جميةةةةةةٕ ملةةةةةةازض مٔلومةةةةةةاث اإلا٥خثةةةةةةاث ٗهةةةةةةا اإلاٌثٓو

وةال  يقةت الخةسضاؽ والٌل ثةت اجٜاٟيت ال ةاديم التةي ج٠ةو  ٓ ةى فػةخذسا  ٗهةا الطة ةي ٓ 

ومةةوُٜه الجامٔةةت   وأن ي٠خلةةط فػةةخذسا  ل ةةصأ اإلالةةازض ٓ ةةى أٗةةطان الخٔلةةيم والثحةة  
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٠ٛةةةةةةٍ وةخٔةةةةةةهن أن يةةةةةةخم الوكةةةةةةو٨ الةةةةةةى ملةةةةةةازض اإلألومةةةةةةاث  ةةةةةةصأ زادةةةةةة  ٗةةةةةةٚط اللةةةةةةٜٚو أو 

ااػةةةةخذسا  محٌةةةةاث الدـةةةة٘ي  فةةةةي اإلا٥خثةةةةاث أو ااػةةةةخذسا  ؿةةةةث٥ت الجامٔةةةةت أو ااػةةةةخذسا  

 مطدم ا٠آسة اؼاب و٤لمت مطوض.

 خٜاَ ايعخت وااسة مً  صأ اإلالازض ٓ ى أنما مازة أضؿيٜيت ٠ٍٛ .يم٥ً فا -

ةةطان ٗهةا ضةحيةةت  - يم٥ةً للم٥خثةاث الةةٜ ما مئػؼةاث ٗهةةا ضةحيةت أن حٔهةا  ةةصأ اإلالةازض ٗ 

ٍ٠ٛ 

 ؿ٧ أن ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت وداكت ا٠ٞو اإلائلٝ والح٠ٞو ا جاوضة ٟس جةؤزطث بـة٦  

ةةت ٣ثهةةا فةةي ُةة   الخٌةةوض  ميةةت مخىٓو الخ٥ىولةةو ي   ُو ةةطث الةةى اهةةز الوجةةوز ا قةةت مٌةةوضة وملةةىٜاث ٟض

ميت أزاض الٔسيس مً اإلاـ٥ ث ػوال ٤اهةذ  سيسة   وةالخالي ٛبن لخساو٨  صأ الح٠ٞو في الث قت الٟط ٓو

ةةةةةةةس أوضةةةةةةةل الثحةةةةةةة  الحةةةةةةةالي أن مِٔةةةةةةةم مةةةةةةةا أٛطظجةةةةةةةا ؿةةةةةةةث٥ت ؤلاه اهةةةةةةةذ واإلاواٟةةةةةةةٕ  ج٠ىيةةةةةةةت أو ٟاهوهيةةةةةةةت   ٟو

أ ةةم أػةةثاب جلةة٧ اإلاـةة٥ ث اآخثةةاض أن اإلاواٟةةٕ حٔةةس مل٥يةةت ٥ٛطةةةت امةةا جحخوةةةا مةةً ؤلال٥ اوهيةةت أاةةس 

اطالاث اد ةااْ أو ٓ مةاث جااضةةت أو ا٠ةٞو اإلاةئلٜهن أو الح٠ةٞو ا جةاوضة ل ةا   اية  أن مةا ييـةط فةي 

ميةةةةةت أو الٜوةةةةةال ؤلال٥ اووةةةةةه هةةةةةي ا٠ةةةةةٞو  صةةةةةحا ما و  ياةةةةةوظ اػةةةةةخ٘ ل ا اةةةةةؤو ؿةةةةة٦  مةةةةةً  الث قةةةةةت الٟط

 اةةؤشن وموا٠ٛةةةت مال٥ ةةا  وةاهدـةةاض ؿةةةث٥ت ؤلاه اهةةذ ٓ ةةى اإلاؼةةةخوى الٔةةال ي جعايةةسث ُةةةا طة ألاؿةة٦ا٨ ا 

ال٠طكىت والجطاتم اإلألوماجيت بـ٦  م حَو اهن زو٨ الٔالم   مما جٌلب ج٦اجٝ الج وز والخيؼي١ 

مةا ٓ ى اإلاؼخوةهن الةسولي والٔطتةه ل حةس مةً  ةصأ الِةوا ط الؼةلثيت   ومةً الىخةات  التةي جةم الخوكة  الي

مةةً دةة ٨  ةةصا السضاػةةت وجةةس أن وـةةط وجةةةساو٨ ا٠ةةٞو اإلائلةةٝ والح٠ةةٞو ا جةةاوضة فةةي الةةسو٨ الٔطةيةةةت 

جخٔطن الى آخسالاث ٣ثهاة   وأن اإلأخسيً امىؤى ًٓ جٌثي١ الدـطأاث ٓليمم وهي ما جةعا٨ ٓةاجعة 

ميت اؤؿ٦ال ا .  ًٓ امايت أصحاب الح٠ٞو في الث قت الٟط

ا عة فةةي الخٔامةة  مةةٕ جحةةسياث الٔلةةط الٟط ةةي ٟةةس جألىةةا ومةةً ج ةةت أدةةطى ٛةةبن الخيةةاضاث الجةة

مؼةةةةخذسمهن للخ٠ىيةةةةت   ل٥نمةةةةا لةةةةً جذلةةةة١ مىةةةةا مثةةةةسٓهن  ؼةةةةٔون  ػةةةةخ٘ ل ا مةةةةً أجةةةة  اجخيةةةةاظ ٛاةةةةواث 
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الخىميةةت   لةةصا ٛةةالخٌوض والخحةةسو الح٠ي٠ةةه أمةةا  الةةسو٨ الٔطةيةةت ي٥مةةً فةةي الٔةةوزة الةةى زوضهةةا ٣مىخاةةهن 

ةةةةت   مؼةةةة مل٥هن إلأةةةةاٚض آلادةةةةطةً    ن مةةةةً أ ةةةةم ػةةةةماث ٓلةةةةط ج٠ىيةةةةت اإلألومةةةةاث ال٠ةةةةسضة ٓ ةةةةى  للمٔٛط

موا٣ثةةةت مخٌلثاجةةةا   ومطآةةةاة أ  ج٦ةةةون الخةةةسااها الدـةةةطأيت لحمايةةةت الح٠ةةةٞو ال٥ٜطةةةةت ماةةةطز جٌثيةةة١ 

 ل زامةةاث زوليةةت زون الخيثةةا إلاةةا يحةةسر مةةً جىةةاٟى مةةا اةةهن ال٠وآةةس الجسيةةسة وجلةة٧ ال٠اتمةةت   ٛةةىحً 

 جخحو٨ ٛيا محسزاث ضأغ ا
ً
 مً ؤ ف ٓلطا

ً
ميت مما يٜطظ معةسا إلاا٨ مً اإلاازياث الى اإلألوماث الٟط

يةةةةةت جسيةةةةةسة  ٛةةةةةطاٖ  ةةةةةصأ فاةةةةةسآاث واتةةةةة  آلان ٛةةةةةبن ٗالثيةةةةةت مئػؼةةةةةاث  ااةةةةةسآاث ال٠ٔةةةةة  هةةةةةمً أٓو

الدـةةةةةةطإ الٔطةيةةةةةةت جخل٠ةةةةةةى ٟوآةةةةةةس الدـةةةةةةطإ فةةةةةةي ٓلةةةةةةط اإلألومةةةةةةاث و  جلةةةةةةىٔ ا واتةةةةةة  وهةةةةةةي جخل٠ا ةةةةةةا   

وػةة مت جوا٠ٛ ةةا مةةٕ اإلاوهةةْو محةة  الخىِةةيم ومةةٕ الؼةةاتس جذوةةٔ ا لسضاػةةاث ؿةةاملت ج٥ٜةة  ٛٔالي مةةا 

يم ومطج٥عاث الىِم ال٠اهوهيت شاث الٔ ٟت   وةيث ي الخؤ٣يس ٓ ى أن الدـطإ  و أاس  مً ٟوآس ٟو

   اةس أن ي٦ةون  ىةا٢ 
ً
م٦وهاث اهٜاش ا٠ٞو اإلال٥يت ال٥ٜطةت  ول٦ه ي٦ون ٟاهون اإلال٥يت ال٥ٜطةةت مةئزطا

اٞ أوػةةةةٕ مةةةةً ال٠ةةةةواههن اإلاسهيةةةةت والجىاتيةةةةت  وأن ي٠ةةةةو  ٓليةةةةا محةةةةامون جةةةةطااٍ مى٠ٌةةةةه ا ىةةةةا وةةةةةهن هٌةةةة

مئ لةةةون ومةةةسضةون ٓ ةةةى  ةةةصا ا جةةةا٨ ال٠ةةةاهووه وأن حٔمةةةة  ٓ ةةةى اهٜةةةاشأ الح٦ومةةةاث الٔطةيةةةت مةةةً دةةةة ٨ 

يةةةةسة  ج٦ةةةاجٝ جميةةةٕ  يقةةةةاث ا جخمةةةٕ ومئػؼةةةةاجا   وآخثةةةاض أن امايةةةت اإلال٥يةةةةت ال٥ٜطةةةةت ل ةةةةا ٓ ٟةةةت ًو

ي ماةةةةا ث جىموةةةةةت ٓ ةةةةى مؼةةةةخوى ا جخمٔةةةةاث الٔطةيةةةةت   لةةةةصا ٛ ىةةةةا٢ بؼياػةةةةاث الخىميةةةةت اإلاؼةةةةخسامت فةةةة

 يم٥ً الوضتما ٓ ى الىحو الخالي :
ً
ت مً الخوكياث لخٜٔي  الحمايت ال٥ٜطةت وحـطأاتما ٓطةيا  مامٓو

  ميةةةت للمةةةئلٜهن ومؼةةةخذسمه وـةةةط الةةةو ي اح٠ةةةٞو اإلائلةةةٝ والح٠ةةةٞو ا جةةةاوضة فةةةي الث قةةةت الٟط

 .ؤلاه اهذ

 ميةةةت مةةةً دةةة ٨جٜٔيةةة  الحمايةةةت ال٠اهوهيةةة اكةةةساض  ت لح٠ةةةٞو اإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت فةةةي الث قةةةت الٟط

ميت  .ٟاهون ٓطته مواس يومً  صأ الحمايت في الث قت الٟط

  ايااز مؼئوليت ٟاهوهيت مـ ا٣ت ٓ ى اإلاؼةخوى الٔطتةه احية  جٜةطن ٓ ةى مةوضزو دةسماث

 ؤلاه اهذ ؤلال زا  اوهٕ أهِمت جخومً مٔلوماث ًٓ اإلاـ ا٣هن مٔ م .

 ٕاوـال جمٔياث ٓطةيت اٟليميت  زاضة ا٠ٞو اإلاةئلٜهن والح٠ةٞو ا جةاوضة فةي الث قةت  حشجي

ميت ووهٕ ٟوآس وأهِمت ل صأ   الجمٔياث.الٟط
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 ؿةةةةث٥ت  جاةةةةطةم اليعةةةةف ؤلال٥ اووةةةةه ٗهةةةةا اإلالةةةةطح اةةةةا والةةةةصو  ؼةةةةال اػةةةةخذساما مةةةةً دةةةة ٨

 .ؤلاه اهذ

 ميةت  اوضة فةيجٜٔية  زوض ال٠ٔةوز فةي امايةت ا٠ةٞو اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت والح٠ةٞو ا جة الث قةت الٟط

ةاث ا٠ةٞو اإلائلةٝ  والعا  الٔمة  اال٠ةاهون واجةب الخٌثية١ وفدخلةاق ال٠وةاثه فةي مىآظ

ميت  .والح٠ٞو ا جاوضة ل ا في الث قت الٟط

 إلاخابٔت الخٌوضاث السوليت ال٠اهوهيت والخ٠ىيت في ماةا٨ ا٠ةٞو اإلال٥يةت  جؤػ ؽ  يقت ٓطةيت

ميت  جاوضة ل ا في الث قت ال٥ٜطةت وداكت ا٠ٞو اإلائلٝ والح٠ٞو ا وف خمةا  اوهةٕ  الٟط

  الـث٥ت.ٟاهون ٓطته داق ااػخذسا  ؤلاه اهذ واليـط ؤلال٥ اووه ٓنا 

  ةى ٓ 
ً
 فةي جٜٔية  ٟةواههن ا٠ةٞو اإلائلةٝ ٛوة 

ً
ياب أن ي٦ون زوض الح٦وماث الٔطةيت واضحا

اات الٜآلت ٓ ى ال يقاث والج اث شاث الٔ ٟت .  هطوضة الٟط

 وم٦اٛحةةت وـةةاي  ا خةةالٜهن أن جٌثةة١ ال٠ٔوةةةاث ػةةوال ٤اهةةذ مسهيةةت أو جىاتيةةت ٓ ةةى  ياةةب

ال٠طكةةةةىت ليعةةةةف النةةةةةاام  اةةةةالخٌثي١ الٜٔةةةةا٨ لل٠ةةةةةاهون وزٓةةةةم  ةةةةصا ال٠ٌةةةةةاْ وامايةةةةت ا٠ةةةةةٞو 

 اإلألوماجيت.ؿط٤اث جٌوةط وجوظإ الناام  

  حةةةةور وحشةةةةجيٕ ؤلاهٜةةةةاٞ ٓ ةةةةى الث وامايخةةةةا حشةةةةجيٕ ؤلااةةةةساْ ال٥ٜةةةةطو ٓ ةةةةى اإلاؼةةةةخوى الٔطتةةةةه

. وجٌوةط ا الٔلميت ا خخلٜت 
ً
ينما محليا  وحشجيٕ ه٠  الخ٠ىيت وجًو

  حشةةجيٕ الـةةط٤اث الٔطةيةةت الٔم ٟةةت   ػةةيما مخٔةةسزة الجيؼةةياث ٓ ةةى جةةصب فػةةدثماضاث

 ألاجىجيت اإلاثاؿطة ابٌٓائما هماهاث لحمايت ممخل٦اتما ال٥ٜطةت .

  يةةت حٔخمةةس ٓ ةةى كةةىآت اإلألومةةاث واماي مةةا جٌةةوةط ا جخمٔةةاث الٔطةيةةت الةةى ماخمٔةةاث مٔٛط

و٣ةةصل٧ امايةةت اإلاؼةة مل٧ مةةً ال٘ةةف والخ٠ليةةس وال٠طكةةىت   واياةةاز الؼةةث  الٜٔالةةت للخحةةو٨ 

الةةةةةةةى فػةةةةةةةدثماض فةةةةةةةي جٜٔيةةةةةةة  ا٠ةةةةةةةٞو اإلال٥يةةةةةةةت ال٥ٜطةةةةةةةةةت  مةةةةةةةً ماةةةةةةةطز الحمايةةةةةةةت مةةةةةةةً فه مةةةةةةةا٢  

 وفػدثماض في ؤلااساْ .

  ما  داكت أن  صا اإلاوهةْو هطوضة وـط الو ي ادـطأاث اإلال٥يت ال٥ٜطةت وأهماً ا وأ مي

شو جواهةةةةةةةب ٣ثهةةةةةةةاة تمةةةةةةةم ٤اٛةةةةةةةت أًيةةةةةةةاٚ ا جخمةةةةةةةٕ و يقاجةةةةةةةا ومئػؼةةةةةةةاجا   واؼةةةةةةةخوو فةةةةةةةي شلةةةةةةة٧ 

 
ً
هةةا م   ووـةةط الةةو ي يم٥ةةً أن يؤدةةص ٓةةسة أؿةة٦ا٨ منمةةا أن ي٦ةةون  ىةةا٢ م٠ةةطضا ةةون ٗو ا خ ٓا

لٌةةة ب الجامٔةةةاث فةةةي ٤اٛةةةت الخذللةةةاث  يةةةولي ا خمامةةةا ااإلال٥يةةةت ال٥ٜطةةةةت وأ مي مةةةا لي٦ةةةون 

ي الجامٔةةةةةاث دلٜيةةةةةت مىاػةةةةةثت فةةةةةي  ةةةةةصا اإلاوهةةةةْو جأل ةةةةةم ٟةةةةةازضةً ٓ ةةةةةى الخٔامةةةةة  مةةةةةٕ لخطةجةةةة

 ال٠وايا اإلاطجثٌت  مصا اإلاوهْو .
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ً
اٟةةةةةطاض هِةةةةةةا  ازثةةةةةةاث  ٔةةةةةال  حجيةةةةةةت مؼةةةةةةخذطجاث ال٥مثيةةةةةوجط والةةةةةةطدم ا خ زهةةةةةةت ال٥ اوهيةةةةةةا

ةةةةةةةةةةاث  وحجيةةةةةةةةةةت النايةةةةةةةةةةس ؤلال٥ اووةةةةةةةةةةه وال٠ٔةةةةةةةةةةوز ؤلال٥ اوهيةةةةةةةةةةت والخواٟيةةةةةةةةةةٕ ؤلال٥ اوهيةةةةةةةةةةت واإلاىآظ

 تيت .ال٠وا

  يةةةت وهةةٕ هلةةوق جةةةىِم أػةةواٞ الخ٠ىيةةةت ودةةسماتما لخوةةةمً مٔةةايها الجةةةوزة ومٔةةايها موزٟو

وآةةةةةس الؼةةةةةلو٢ اإلا ةةةةةي فةةةةةي دةةةةةسماث  الةةةةىِم ودلوكةةةةةيت وأمةةةةةً اإلألومةةةةةاث ا خ زهةةةةةت ٛيمةةةةا   ٟو

 ؤلاه اهذ. 

  وهةةةةٕ هلةةةةوق جاةةةةطةم داكةةةةت جٌةةةةا٨ ألاٛٔةةةةا٨ الجطميةةةةت التةةةةي حؼةةةة مسٚ اإلألومةةةةاث الخ٠ىيةةةةت

نةةةا الـةةةث٦اث وؤلاه اهةةةذ   احيةةة  جاةةةط  ا خ زهةةةت واإلأالجةةةت و  اإلاى٠ولةةةت فةةةي هِةةةم ال٥مثيةةةوجط ٓو

السدو٨ ٗها اإلالطح اا الى هِم اإلألوماث وأوـٌت ال٘ف اإلألوماحه والخاؼؽ   وجسمها 

اإلاواٟةةةةةٕ   و٣ةةةةةصل٧ وهةةةةةٕ ٟوآةةةةةس امايةةةةةت للمٔلومةةةةةاث والثياهةةةةةاث الخاكةةةةةت لوةةةةةثٍ جامئ ةةةةةا 

 ا
ً
 وداضجيةةةةةةا

ً
 ٓ ةةةةةةى الخلوكةةةةةةيت ومٔالج مةةةةةةا وجةةةةةةساول ا وه٠ل ةةةةةةا زادليةةةةةةا

ً
امايةةةةةةت  ومثةةةةةةازةٜاُةةةةةةا

 الثياهاث .

  وهٕ حـطأاث مىِمت ل٠وآس الخااضة ؤلال٥ اوهيت مةً اية  مخٌلثاتمةا الخ٠ىيةت وفزاضةةت

وآةةةس اماي مةةةا   واةةة  مـةةة٥ ث الخواٟيةةةٕ وال٠ٔةةةوز ؤلال٥ اوهيةةةت   ومـةةة٥ ث ؤلادٜةةةاٞ فةةةي  ٟو

 الدؼليم اإلاازو للمىخ  بٔس ا٣خما٨ الخٔاٟس .

 هوهيةةةةت لحمايةةةةت اػةةةةخذسا  الثٌاٟةةةةاث اإلااليةةةةت مةةةةً وج ةةةةي ال٠وآةةةةس الخااضةةةةةت وهةةةةٕ ٟوآةةةةس ٟا

والجعاتيةةةةةةةت اآخثةةةةةةةاض  ةةةةةةةةصأ الثٌاٟةةةةةةةاث أزاة ضت ؼةةةةةةةةيت لخىٜيةةةةةةةص أوـةةةةةةةةٌت الخاةةةةةةةاضة ؤلال٥ اوهيةةةةةةةةت 

 والثىو٢ ؤلال٥ اوهيت والخسماث اإلا٠سمت ٓ ى ؤلاه اهذ .

  ٕٛالى٠ةةةسو وه٠ةةة  جٌةةةوةط حـةةةطأاث الخاةةةاضة والـةةةط٤اث إلاوا٣ثةةةت اإلاؼةةةخاساث فةةةي ميةةةسان الةةةس

فمةةةوا٨ اةةةالٌٞط ؤلال٥ اوهيةةةةت وأوضاٞ الةةةسٕٛ واإلاـةةةاضإ فػةةةةدثماضةت وفهةةةسمائ وف٣دؼةةةةاب 

يت ؤلال٥ اوهيةةةةةت  واجٜاٟيةةةةةاث الخاةةةةةاضة السوليةةةةةت وه٠ةةةةة  الخ٥ىولوجيةةةةةا واجةةةةةاظة فوـةةةةةٌت اإلالةةةةةٛط

ها ا .   ٗو

 ٓةةً  جٌةوةط حـةطأاث الخةسماث الحيوةةت فةي ميةسان فجلةا ث إلاوا٣ثةت الخٌةوضاث الىاؿةقت

يةت فةي  ةصأ ال٠ٌآةاث    فجٜاٟياث السوليت او ال٠وآس السوليت الجسيةسة ل جحةازاث الىٓو

ب الخٌةةةةوضاث الحاكةةةةلت فةةةةي ميةةةةسان  وجٌةةةةوةط الدـةةةةطأاث ال٠وةةةةاتيت فجطاتيةةةةت التةةةةي حؼةةةةخٓو

وآةةةةةةس الخ٠اضةةةةةة ي  ةةةةةةاث الثسيلةةةةةةت ٟو وآةةةةةةس ٛةةةةةةى اإلاىآظ ٟوآةةةةةةس الخح٥ةةةةةةيم الخاةةةةةةاضو والةةةةةةسولي ٟو

 اإلاسهيت والجعاتيت . 
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 ٌيٜةت والٔمة  ج وةط ال٠وآةس الخاكةت اؤوـةٌت الثحة  الٔل ةي والخةسضةب فةي حـةطأاث الُو

وال٠ةةةةةةةواههن الخاكةةةةةةةت لوةةةةةةةمان موا٣ثةةةةةةةت مئػؼةةةةةةةاث الخسمةةةةةةةت وفهخةةةةةةةائ الح٦ةةةةةةةومه والخةةةةةةةاق 

إلاخٌلثةةاث الخؤ يةة  وال٥ٜةةالة   وةىةةال هِةةا  ٛآةة  لٔلةةط ج٠ىيةةت اإلألومةةاث مةةً دةة ٨ ٓمليةةت 

الخةةةاق اواجثةةةاث ضت ؼةةةيت ل ؼةةةذ ماةةةطز مـةةةاض٣ت فةةةي ج٦امليةةةت   ج٠ةةةو  ٛيمةةةا السولةةةت وال٠ٌةةةاْ 

ىيت حٌ٘ه مؼةات  الثىةال  الج س واهما اهل اض في دٌٍ ألازال واػ ااجياياث وػياػاث ًو

 والثىال ال٠اهووه . والخؤ ي يالخ٠ ي والثىال فزاضو والثىال الخٔلي ي 

 ها ٓوامةةةةةة  حشةةةةةة جيٕ زٓةةةةةةم الح٦ومةةةةةةاث ؤلال٥ اوهيةةةةةةت الٔطةيةةةةةةت مةةةةةةً دةةةةةة ٨ حٔعةةةةةةةع الث٠ةةةةةةت وجةةةةةةٛو

اإلاؼخذسمهن  ػخذسا  ال٥مثيوجط والـث٦اث   وآازة جىِيم ٤اٛت مطج٥عاث الثىال ال٠اتم 

ليخةةةةةةةوال  مةةةةةةةٕ ٓلةةةةةةةط الخحةةةةةةةو ث هحةةةةةةةو ا جخمٔةةةةةةةاث اإلألوماجيةةةةةةةت وحِٔةةةةةةةيم ٟيمةةةةةةةت اإلألومةةةةةةةاث 

ميت .   واإلالىٜاث الٟط

 ٠ةٞو ٟيا  الج اث الٔاملت في ماا٨ اإلال٥يت ال٥ٜطةت واإلائػؼاث ا حليت اإلا٦لٜت احمايةت ا

اإلائلٝ ايـط الو ي والخيؼي١ مٕ الج ةاث ؤلٓا ميةت اةو٨ ا٠ةٞو اإلال٥يةت ال٥ٜطةةت وداكةت 

ا٠ةٞو اإلاةةئلٜهن واإلاثةةسٓهن  وججيةةان زوض الج ةةاث ألامىيةةت وجميةةٕ  يقةةاث السولةةت اةة  اػةةخلىال 

ميةةةةةةت اإلاةةةةةةعوضة اؤؿةةةةةة٦ال ا والخثليةةةةةةٙ ٓنمةةةةةةا ومؼةةةةةةآسة الج ةةةةةةاث  فةةةةةةي الحجةةةةةةع ٓ ةةةةةةى اإلالةةةةةةىٜاث الٟط

 اإلاىاػثت . ال٠اهوهيتش ؤلاجطالاث ال٠واتيت في اجذا
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