
 

 

والصغيرة  ةــــالمتوسط لمؤسساتات اـتحدي  

 في استغالل حقوق المؤلف بفعالية لنجاح عملها

امي رمزي سلوان ــبقلم المح  

izmar@walnazolzs.mnm  

 

 : توطئــــة

فالدول تسعى . في المجتمعات ي واالجتماعي والثقافيزدهار االقتصادالان االبتكارات كانت دوما ركيزة ا

الطالق ونجاح على الخلق واالبداع ، اذ ان االبتكار هو رأس المال الضروري  مؤسساتلتشجيع االفراد وال

ستغالل الالتي تقوم على ا sarrteur I evCtaerCاالبداعية رتبطة بالصناعات ، خاصة تلك المالمشاريع 

 .حقوق الملكية الفكرية  التجاري ل

عند  ةهذه المحاضرة سينحصر بالتحديات التي تواجه المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسط ان موضوع

 . األخرى  ملكية الفكريةحقوق اللالتطرق ن التي تبتكرها او تحوز عليها ، دو لحقوق المؤلفاستغاللها 

 

 .حقوق المؤلفوبالصغيرة والمتوسطة المعنية  المؤسساتب التعريف ـ -القسم األول 

 ؟ما هي الشركات المعنية التي يقوم نشاطها كليا او جزئيا على استغالل حقوق المؤلفأ ـ 

التي تبتكر أعماال يحميها قانون الملكية تلك هي في محاضرتنا لتفادي أي شك ، نوضح أن الشركات المعنية 

هذه الحقوق لتسيير أما الشركات التي تستعمل . او التي تحوز على هذه الحقوق بموجب عقود او تراخيص 

 .فليست هي المعنية  ( كشراء برامج الحاسوب لتشغيل حواسيبها)أعمالها 

اذا أردنا تعداد الشركات التي تعتمد على استغالل حقوق المؤلف كصلب نشاطها او جزءا منه، فيمكن ان 

 : منهانذكر 

 .lrbaae rrcrRاالنتاج الموسيقي شركات ـ ١

 .V  &seRc daaevbraC شركات انتاج االفالم والمسلسالت ـ ٢

 . svcReClraC( الورقي ، االلكتروني، االدبي ، الموسيقي)ـ دور النشر ٣

 .sddRebrtea Cتطبيقات وال Caattrarـ شركات تصميم برامج الحاسوب ٤

 .saarebrCtraC  Vـ شركات البث التلفزيوني ٥

 . lreea ttrtea C ـ شركات البث االذاعي٦
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 .saRRrbtea  taberterC الجماعية لحقوق المؤلفـ شركات االدارة  ٧

 .seurateCraCشركات االعالنات ـ  ٨

 .  sat saaevbteaـ شركات االنتاج الفني والمسرحي  ٩

 .slataaardlraC ـ شركات التصوير الفوتوغرافي ١١

 .srClea  DrCae raCـ شركات تصميم االزياء  ١١

 srtCdrdraC r e rrarpe rCشركات التي تصدر الصحف والمجالت ـ  ١٢

 . sabletrbt seacC شركات الهندسة المعماريةـ -١٣

 DrtrcrCr daaueeraC/sa tr t daaueeraCـ شركات قواعد البيانات ١٤

 .نتاج فكرياي عمال أدبية او فنية او علمية او ألـ الشركات المبتكرة أل١٥

 

 ؟مؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمؤلف التي يمكن أن تملكها ال ـ ما هي حقوق-ب 

  حق استغالل العمل ماديا أي الحق الحصري في اجازة او منع : ( يمكن التفرغ عنها)حقوق مادية: 

ـ نسخ ، طبع ، تسجيل ، تصوير العمل بما فيه التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او اسطوانات 

 .االسطوانات او االقراص الفيديو او االشرطة او 

فه ، اعادة توزيعه يـ ترجمة العمل الى لغة أخرى ، اقتباسه ، تعديله ، تحويره ، تلخيصه ، تكي

 .موسيقيا

 .ـ بيع وتوزيع وتأجير العمل 

 .ـ استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج 

 .ـ أداء العمل 

( تزية، عبر البث التلفزيوني واالذاعي سلكيا، السلكيا ، موجات هر)ـ نقل العمل الى الجمهور 

 .والتقاطه واعادة بثه 

 

  ( :ال يجوز التصرف بها وتنتقل باالرث والوصية)حقوق معنوية 

  Daaet er eeuvRarteaـ حق االشهار  

  Droit de paternitéـ حق االبوة          

 Daaet e'vteReCra v  dCrvea ecrحق استعمال اسم مستعار             

  ـ حق منع اي تحوير او تعديل او تطوير يسيء الي السمعة او الشرف او المكانة الفنية او العلمية 
                                            Droit au respect de l'intégrité de l'œuvre 

حق التراجع عن عقود التنازل او التصرف اذا كان ضروريا للمحافظة على شخصيته او سمعته  ـ
 aet er artarbtrtea D .لتغيير في معتقداته او ظروفه
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 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟ ج ـ من يملك حقوق المؤلف

بتكرة من مفي حالة االعمال ال"،  ٧٥/٩٩من قانون حماية الملكية االدبية والفنية اللبناني رقم  ٨سندا للمادة 

قبل أشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي او معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم 

 ."الوظيفية او المهنية، يعتبر رب العمل او المستخدم صاحب حق المؤلف 

تلقائيا دون الحاجة لعقود تنازل او ( المادية)المؤسسة او الشركة هي التي تملك حقوق المؤلف ان اذن 

ومن )اما الحق المعنوي فيحتفظ به العامل او الموظف  .العاملين لديهااو ص استغالل من قبل الموظفين يرخت

 .الى األبد ( بعده ورثته او الموصى لهم

من  ٩مادة )ـ البصري يعتبر صاحب حق المؤلف على العمل الذي انتجه  كذلك فان منتج العمل السمعي

 (.٧٥/٩٩القانون 

 

 :دور المستشار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ  د

بخالف ما يعتقده البعض ، فان دور المستشار القانوني او الخبير في قضايا حقوق المؤلف يكون أوال في 

فخالل مرحلة : المرحلة التي تسبق تأسيس الشركة واطالق المشروع التجاري ومن ثم خالل حياة المشروع 

لوقوف على الكلفة التشغيلية التخطيط للمشروع التجاري ، يجب على المستثمرين او الشركاء او الممولين ا

للمشروع والمداخيل المرتقبة من عملية البيع او الترخيص ، لمعرفة االرباح المرتقبة ومدى امكانية استرداد 

 .lrtva  a  I urCtcr tاالستثمار  

ؤلف لموان دور المستشار القانوني او الخبير هو القاء الضوء على كافة المسائل القانونية المتعلقة بحقوق ا

 .عباء مالية او تقديرات للمداخيل الناتجة عن استغاللها نظرا لما سيترتب عليها من أ

 .وكلفتها .....( ابتكار ، شراء، تراخيص، )ـ كيفية اكتساب الحقوق 

 .للغير وحمايتها ـ كيفية ترخيص الحقوق -

، تقليد، سرقة، منافسة غير  تعدي ، قرصنة)ـ المشاكل القانونية التي يجب ترقبها خالل عملية االستغالل 

 ....( مشروعة، مزاحمة احتيالية، تطفل

 .ـ كيفية مقاربة المشاكل والمصاعب وحلها بشكل قانوني بأقل تكلفة مادية

 .كل ما ذكر على المداخيل والمصاريف وبالتالي ربحية المشروع التجاري  ـ أثر

دون تصور وجود  (الصناعات االبتكارية او)ال يمكن تصور وجود مؤسسات تعمل في مجال حقوق المؤلف 

او خبير في حقوق المؤلف لتقديم المشورة القانونية قبل تأسيسها وبعدها اذ أن تقرير كيفية  مستشار قانوني لها

 .اكتساب الحقوق والترخيص بها وحمايتها هو جوهر نجاحها 

 

 . الصغيرة والمتوسطةكيفية مساهمة حقوق المؤلف في تطوير وازدهار أعمال الشركات ـ  هـ

 :حميها القانون يؤدي الىالشركات مبتكرة األعمال حقوق مؤلف يان ايالء 
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 . ـ ردع الغير من التعدي على أعمالها المبتكرة او استغاللها دون ترخيص منها١

من  والحصول على ارباحبتكار االعمال هذه الشركات ال الستثمار المادي التي قامت بها استعادة/ـ استرداد٢ 

 .عائدات استغاللها

يعطيها ميزة المبتكرة الحق الحصري في استغالل ابتكارها ما يضعها في مركز رائد و اعطاء الشركاتـ ٣

 .تنافسية

 . االتي تعمل فيه األنشطة او ابتكار أعمال أخرى وتطوير الصناعاتعلى  تحفيز الشركاتـ ٤

من هذا اضافية لغير والحصول على عائدات اعطاء الشركات المبتكرة امكانية ترخيص أعمالها لـ ٥

 .الترخيص

على حقوق تملكها شركات أخرى عبر عقود ـ وضع الشركات المبتكرة بموقع  أفضل عند التفاوض  ٦

 saaCC rebr Ce a saarrcr tCالترخيص  المتبادلة 

ويرفع من قيمة  I tr aecRr sCrtCقيمة االصول غير الثابتة للشركات  ةدازيمساهمة حقوق المؤلف في ـ  ٧

 .عند بيعها او دمجها هذه الشركات

مساهمة حقوق المؤلف في الحصول على استثمارات أو تسهيالت مالية أو تسليفات مصرفية  اذا غالبا ما ـ  ٨

 .تكون هذه الحقوق ضمانة لهذه االستثمارات او التسليفات

قبل المساهمين والمستثمرين والشركاء اعطاء صورة جدية عن الشركة وخلق سمعة واحترام لها من ـ  ٩

 .التجاريين 

 

 .ه الشركات الصغيرة والمتوسطة الستغالل حقوق المؤلفالتحديات التي تواج ـ - القسم الثاني

 (خاصة بالوضع اللبنانيال)داخلية التحديات الأ ـ 

  .حداثة القوانين والتشريعات الوطنية التي تحمي حقوق المؤلف والحقوق المجاورةـ ١

 .غياب ارشاد وطني لموضوع حقوق المؤلف وحمايته وكيفية استغالله ـ ٢

 .تخصص من قبل السلطة القضائية بقضايا حقوق المؤلف ال( او ندرة )غياب ـ ٣

  .المتخصصة بمكافحة التعدي على حقوق المؤلف حداثة االجهزة االمنيةـ ٤

 .وحمايتها حقوق المؤلفسياسية لمكافحة ظاهرة التعدي على الرادة الانتفاء اـ ٥

 .همية حقوق المؤلف ودورها في تطوير االقتصاد الوطنيألالوعي الوطني غياب ـ ٦

 .كلفة حماية حقوق المؤلف وتسجيلها في عدة دولارتفاع ـ ٧

 .قضائيا قضايا التعدي على حقوق المؤلف متابعةكلفة ارتفاع ـ ٨

 .المحاكم لحين صدور أحكام مبرمة عن االجراءات القضائية أمد ـ طول  ٩
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 .دلة في قضايا التعدي على حقوق المؤلفاـ غياب األحكام الراعدة والتعويضات المناسبة الع١١

 .ـ صعوبة انفاذ القوانين التي ترعى حقوق المؤلف١١

 

 (خاصة بالوضع العالميال)خارجية التحديات الـ ب 

 .من قبل العامة وسهولة حيازته السريع ـ التطور التكنولوجي ١

 .الولوج الى التقنيات الحديثة لنقل وترقيم ونسخ وتحميل وتنزيل المعلومات واالعمال المحميةـ سهولة ٢

 .او خارج الجمهورية اللبنانية استحالة مالحقة التعدي على حقوق المؤلف الحاصلة على شبكة االنترنتـ ٣

 .بعة من قبل الدول الستغالل حقوق المؤلفمتـ اختالف القوانين واالجراءات ال٤

 .لحماية حقوق المؤلف عالميا ومالحقة التعدي عليها خارج حدود الجمهورية اللبنانية الباهظةـ الكلفة ٥

 

 : المقترحات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الستغالل حقوق المؤلف بفعاليةـ القسم الثالث 

تتمحور بما ان الحلول التي نقترحها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الستغالل حقوق المؤلف بفعالية 

 :يلي 

خلق هيئة مستقلة مكونة من خبراء قانونيين واقتصاديين متخصصين في قضايا حقوق المؤلف لتقديم ـ ١

نظيم اطر العمل واعداد االستشارات والتوجيهات للمؤسسات التي تعمل في مجال حقوق المؤلف ، وت

العقود النموذجية وابداء اآلراء القانونية حول الموضوع وتمييز حقوق المؤلف لديها وايجاد الطرق 

 .الستغاللها والتوعية على المشاكل المرتقبة وطرق تفاديها قبل حصولها 

مع التطور التكنولوجي  ـ ارشاد وتوجيه المؤسسات المعنية البتكار أعماال يمكن حمايتها بفعالية وتتماشى٢

 .الحالي 

 .اجراء التعديالت المقترحة على القوانين والتشريعات التي تعنى بحقوق المؤلف لتواكب تحديات العصر ـ ٣

مضاعفة التعاون مع المنظمات العالمية الخبيرة بقضايا حقوق المؤلف وخاصة منظمة الويبو لالستفادة من ـ ٤

 .المتقدمة ، وكيفية تجاوزها للمشاكل الحالية خبرات وتجارب الدول االعضاء 

 .ـ تدريب القضاة ورجال الضابطة العدلية وخبراء المحاكم على قضايا حقوق المؤلف وخاصياتها  ٥

ـ تسريع اجراءات التقاضي في المحاكم واصدار أحكام رادعة وعقوبات مناسبة وعادلة تساهم في مكافحة  ٦

 .التعدي على الحقوق

المؤسسات المبتكرة ومستعملي )وار اجتماعي ـ اقتصادي بين ركني االقتصاد في الوطن ـ اجراء ح ٧

أقله على )للتعرف على المشاكل والتوصل الى حلول عادلة للطرفين تكون قابلة للتطبيق ( االبتكارات

 (.الصعيد الوطني
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ودعم االبتكار ( نيأقله على الصعيد الوط)ـ عقد مؤتمر وطني يرمي الى تقرير حماية حقوق المؤلف ٨

 .والخلق ومكافحة التعدي والقرصنة 

 .التعاون مع دول أخرى بغية حماية حقوق المؤلفين اللبنانيين في اقليم تلك الدول  ـ٩

 

 : ةـــالخاتم

فعالة اال من خالل وضع تشريعات حديثة على االبتكار الصغيرة والمتوسطة  المؤسسات ال يمكن تشجيع

ومن رادعة لمنع التعدي على الحقوق ، عقوبات  تتضمن،  اتتحمي االبتكارالتكنولوجي وتتناسب مع التطور 

 . الحقة الصارمة واقرار العقوبات الرادعةعبر المالقوانين وتطبيقها بفعالية وعدالة في المجتمع انفاذ  دعمثم 

وانتفاء المرجوة، ة القضائية وانتفاء الحماية القانونية والمالحقالحالية ، القوانين  فوجود ثغرات عديدة في

وهروب االدمغة والمبتكرين رادة السياسية لمكافحة التعدي على حقوق المؤلف تؤدي الى اختفاء الحوافز الا

 .الى بالد متطورة تحمي نتاجات العقل البشري وتشجع على الخلق واالبداع من الوطن 

الى تشجيع االبتكار مستقبال ، فيجب عقد مؤتمر وطني يضم  تهدف فاذا كانت السياسية االقتصادية في لبنان 

والوزارات الصغيرة والمتوسطة  المؤسساتاخصائيين في مجال حقوق المؤلف واقتصاديين وممثلي عن 

 .واعتماد الحلول المقترحة حقوق المؤلف لالحالية واالوضاع بغية اعادة النظر بكافة القوانين المعنية 

 ــــــــــــــــــــــــــ

، خالل  ٢١١٣حزيران  ١١محاضرة ألقيت في مقر المجلس االقتصادي االجتماعي في بيروت بتاريخ 

برنامج تدريب المدربين لالدارة الفعالة لحقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والمنظم 

 .والتجارة تصاد ووزارة االق( الويبو)بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 

 

 


