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سياسة الملكية الفكرية
الملكيّــة الفكر يّة :

هــي منتجــات الفكــر اإلنســاني الــي ُتشـ ّ
ـكل مجموعـ ً
ـة مــن اإلبداعــات ،مثل:
ّ
ُ
الكتــب ،واالخرتاعــات ،والعالمــات التجار يّــة ،والنمــاذج الصناعيّــةُ ،
وتعــ َّر ف
الملكيّــة الفكر يّــة بأنّهــا كافــة اإلبداعــات العقليّــة مــن ُمصنفــات فنيّــة

ســتخدمة فــي أعمــال تجار يّــة ،وغريهــا مــن ُ
المنتجــات
وأدبيّــة ،وأســماء ُم
ٍ
اإلبداعيّــة ُ
ـة قانونيّــة.
األ خــرى الــي تحصــل عــى حمايـ ٍ
حقــوق الملكيّة الفكر يّة:

هــي الحقــوق القانونيّــة الــي تتبــع لفــرد أو منشــأة؛ مــن أجــل اســتخدام
ً
األفــكار أو ُ
بعيــدا عــن
األصــول غــر الملموســة
الخطــط أو أي نــوع مــن
ٍ
ً
نتيجــة لظهــور المنافســة أثنــاء فــرة زمنيّــة معينــة،
قلــق؛
الشــعور بــأي ّ
ٍ
ُ
وتعـ َّرف حقــوق الملكيّــة الفكر يّــة بأنّهــا حقــوق تهــدف إىل توفــر الحمايــة

فــي إبــداع معــن ،ويشــمل الملكيّــة الصناعيّــة ،وحقــوق المؤلفــن،
والحقــوق ذات الصلــة ،وأ ي ّ نــوع إبداعــات ُأخــرى.
ومــن التعريفــات ُ
األ خــرى لحقــوق الملكيّــة الفكر يّــة :هــي المفهــوم
العــام الــذي ُيســتخدم للداللــة عــى حــق ملكيّــة معــن ،ويســمح لصاحبــه
معينــة مــن الزمــن.
لفــرة
احتــكار هــذا الحــق
ٍ
ٍ
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أنــواع الملكية الفكر ية

توجــد العديــد مــن أنــواع الملكيّــة الفكر يّــة الــي تختلــف عــن بعضهــا فــي

الخصائــص واألهــداف ،وفيمــا يأتــي معلومــات عــن أهـ ّ
ـم هــذه األنــواع:
حق المؤلف:
ُ
هــو المفهــوم القانونـي ّ ُ
بالمبدعني،
المســتخدم في وصــف الحقــوق الخاصــة

ومؤلفاتهــم الفنيّــة واألدبيّــة ،وتشــمل ُ
والمرتبطــة مــع مصنفاتهــم ُ
المصنفات
ُ
ّ
ـواع ،هــي :األفالم،
الــي تحصــل عىل حــق حمايــة المؤلــف ،وتقســم إىل عدة أنـ ٍ
ّ
ُ
المؤلفــة ،كمــا تتضمــن الرســوم التقنيّــة،
والكتــب
وأعمــال النحــت ،واللوحــات،
واإلعالنــات ،والربامــج الحاســوبيّة ،وقواعــد البيانات .
الرباءات:

هــي حقــوق ُتمنــح ضمــن اخرتاعــات معينــة ،وتكفــل ألصحابهــا البـ ّ
ـت فــي
كيفيــة اســتخدام األشــخاص اآلخريــن لهــا ،ومقابــل الحصــول عــى هــذه
الحقــوق ُي ّ
وفــر صاحــب بــراءة االخــراع لألفــراد مــن الجمهــور معلومــات
ذات طبيعــة تقنيــة عــن اخرتاعــه.
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العالمــات التجار يّة:

هــي عبــارة عــن إشــارات أو رمــوز ُتســتخدم لتميــز الخدمــات أو الســلع
ـأة ُمعينــة عــن غريهــا مــن الخدمــات أو الســلع ُ
الخاصــة ُ
األخــرى الــي
بمنشـ ٍ
تتبــع ُ
لمنشــآت ذات طبيعــة عمــل ُمشــابهة ،ويعــود اســتخدام مصطلــح
ّ
ألن األفــراد العاملــن
العالمــات التجار يّــة إىل فــرة العصــور القديمــة؛
الحــ َرف كانــوا يكتبــون العالمــات الخاصــة بهــم أو توقيعاتهــم عــى
فــي ِ
منتجاتهــم الحرفيّــة.

التصاميــم الصناعيّة:
هــي المظهــر أو الشــكل الجمــايل ّ أو الزخرفــي ّ ُ
المســتخدم مــع قطعــة
مصنوعــة مــن
ٍ
يشء مــا ،ومــن الممكــن أن يكــون التصميــم الصناعــي ّ
ُ
عبــارة عــن ُم
جســم ؛ أي ُعنــرٍ ثالثــي ّ األبعــاد كأشــكال القطــع ،أو ُعنــرٍ
ٍ
ُثنائــي ّ األبعــاد مثــل األلــوان أو الخطــوط أو الرســومات.
ُ
المــؤرشات ُ
الجغرافيّة:

هــي نــوع مــن أنــواع اإلشــارات الــي تشــمل أيضـ ً
ـا مــا ُيع ـ ّرف باســم تســميات
ـة ُمعينة ،أو ُ
المنشــأُ ،
وتســتخدم مــع ُ
ـهرة،
شـ ٍ
ـأة جُ غرافيّـ ٍ
المنتجــات الــي تتبــع لنشـ ٍ
ـات ،أو خصائــص مــن الممكــن ربطهــا أساسـ ً
ـا مــع مــكان إنشــائها.
أو وصفـ ٍ
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حمايــة الملكية الفكر ية
ّ
إن توفــر الحمايــة لكافــة حقــوق الملكيّــة الفكر يّــة ُيعــ ّ
د مــن الحقــوق
التابعــة لحقــوق اإلنســان العالميّــة؛ حيــث يشــر إعــان حقــوق اإلنســان
إىل حــق توفــر الحمايــة للمصالــح الماديّــة والمعنويّــة الخاصــة باألفــراد
ُ
بالمؤلفــات الفنيّــة أو األدبيّــة أو العلميّــة ،وتعتمــد هــذه
والمرتبطــة
الحمايــة عــى أهميتهــا المرتبطــة مــع الحاجــات اإلنســانيّة الــي تســعى
المختلفــة؛ حيــث ُيســاهم ّ
إىل االبتــكار واإلبــداع فــي المجــاالت الحياتيّــة ُ
كل
منهمــا فــي تعزيــز التطــور الثقافــي ّ ،واالقتصــادي ّ ،والعلمــيّ ،والتقــيّ،
ُ
وتســاعد جميعهــا عــى تحســن حيــاة اإلنســان المعيشــيّة.
خصائص حــق الملكية

يتمتــع حــق الملكيــة بخصائــص معيّنــة مرتبطــة بــه دون غــره مــن الحقــوق،

وهــي ثــاث خصائــص ينفــرد بهــا كاآلتي:
حــق الملكية جامع:
بحيــث يشــمل جميــع الســلطات الــي ُيمكــن أن تكــون للشــخص عــى يشء
مــا هــو ُملكــه ،وتشــمل هــذه الســلطات حــق االســتعمال واالســتغالل
والت ـ ّ
رف ومــا يتبعــه مــن حــق الحصــول عــى جميــع مزايــا الــيء الــذي
يملكــه ضمــن الضوابــط القانونيــة.
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حــق الملكية مانع:
بذلــك يكــون المالــك لــه الحــق وحــده فــي الحصــول عــى جميــع مزايــا
ملكــه دون غــره ،ممــا ُيمكنــه مــن اســتخدام جميــع ُ
ســلطاته عليــه ،كمــا
يكــون لــه الحــق فــي منــع أي أحــد مــن مشــاركته فيــه حــى وإن لــم ُيسـبّب
لــه الــرر.
حــق الملكية دائم:
هــذا يعــي َّ
أن حــق الملكيــة يبقــى مــا دام الــيء محــل الحــق موجــود،
أن الملكيــة تبقــى عــى طــول الزمــان ،ومــن الجديــر بالذكــر َّ
أي َّ
أن صاحــب
الملكيــة قــد يتـ ّ
ر ف بــه كبيعــه مثـ ً
ـا وبهــذا ينتقــل كحــق دائــم مــن شــخص
إىل شــخص آخــر.
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