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 ستخلص امل
أبرز القوانني  وأنواعها  و، وأمهيتها هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عيل حقوق امللكية الفكرية: مفهومها،  

معوقاته، باإلضافة إىل إلقاء الضوء عيل قانون محاية  واملنظمة هلا و التعرف عيل مفهوم البحث العلمي: أنواعه،  

الفكرية   ما املرصي، والتعرف  امللكية  أبرز  الدولية    عيل  الفكرية ف االتفاقيات  امللكية  نصت عليه قوانني محاية 

  82عيوب قانون    فوضع تصور مقرتح لقانون حق امللكية الفكرية يتال إيل  واالستفادة منها وقد انتهت الدراسة  

 . 2002لسنة  

ن حق امللكية الفكرية  تعديالت عىل قانوهذه الدراسة: رضورة إدخال العديد من ال  فومن أبرز النتائج  

ودفع    العلميوجود ترشيع أو قانون حلق املؤلف وذلك من أجل تشجيع وتطوير البحث  و . وأمهية  2002  لسنة 

املتعلقة بحقوق  حتالباحثني نحو اإلبداع واالبتكار، و التوقيع عىل االتفاقيات  العربية عىل  رص مجهورية مرص 

رضورة وجود مؤسسة أو هيئة لفض املنازعات املتعلقة    معالصدد،    هذا   ف ائل الدول  امللكية الفكرية وتعد من أو

رضورة وضع إسرتاتيجية متكاملة حلقوق امللكية  هذه الدراسة    ف ومن أهم التوصيات    بحقوق امللكية الفكرية. 

رضر الناتج عن  ضع معايري لتقييم ال ، ووالفكرية تسترشف املستقبل وتتعامل مع التطور العلمي والتكنولوجي

الرشوع ف  و  الرشوع ف وضع إسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية الرقمية،، وتعدي عيل حقوق امللكية الفكرية ال
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جياد السبل الكفيلة بتطوير  ، وإدراسات البعد االقتصادي للملكية الفكرية الرقمية وأثرها عيل االقتصاد الوطني

 .(1) تطور اهلائل ف استخدام احلاسب اآليل ف العاململواكبة ثورة املعلومات والمؤسسات حقوق امللكية الفكرية 

ي؛ القوانني والترشيعات؛ حق املؤلف؛ القرصنة الفكرية؛  البحث العلم  ؛امللكية الفكرية   الكلامت املفتاحية:

 . أخالقيات البحث العلمي

 مصطلحات الدراسة
 الملكية الفكرية 

مصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسامء  خرتاعات وا تشري امللكية الفكرية إىل إبداعات العقل من  

الرباءات وحق املؤلف والعالمات  :    وامللكية الفكرية حممية قانونا بحقوق منها   ،وصور مستخدمة ف التجارة

اال التي متّكن األشخاص من كسب  مالية من  التجارية  فائدة  أو  أو  باعرتاف  نظام    ، خرتاعهماتكارهم  ويرمي 

خ من  الفكرية،  بيئة  امللكية  إتاحة  إىل  العام،  اجلمهور  ومصالح  املبتكرين  مصالح  بني  سليم  توازن  إرساء  الل 

 زدهار اإلبداع واالبتكار )املنظمة العاملية للملكية الفكرية (. اتساعد عىل 

محاية هذا اإلنتاج   فإنتاج ذو خصائص فكرية وليست مادية، فنجد أن هناك صعوبة كبرية    :عرف بأهنا وتُ 

حقوق الطبع والنرش، فاهلدف من هذه احلقوق التقدم بمعلومات من أجل تقدم املعرفة    :عليها   الاملعنوى ومثا 

 (. 89، ص 2009)هند علوى،  

 البحث العلمي 

  ات أو عالقات جديدة ونمو املعرفة احلالية والتحققكتشاف معلوميعرف بأنه تقىص أو فحص دقيق ال

 (. 13، ص  1996منها )عبد اهلل حممد الرشيف،  

 دمةاملق
تطور    ف إضافة إىل إسهامه بشكل كبري    العامل،يمثل أمهية كبرية عىل مستوى    العلميال شك أن البحث  

هلا    وغريها البد  التجارية،الصناعية أو    مجيع جماالهتا سواء  فتسعى للتطور والتقدم    التين الدول  إالبلدان حيث  

كون هناك تفعيل لقانون محاية امللكية الفكرية  أن ي  الرضوري، لذا أصبح من  العلميمن االعتامد عىل البحث  

 

1-  ( السيكولوجية  االمريكية  اجلمعية  أسلوب  الباحثة  يف    APA  )American Psychological Associationاتبعت 

 توثيق املراجع . 

  



 257 نجالء فتحي حممد عويس د. 

 

رتقاء بمستوى البحث  ستمرار من أجل هنضة املجتمعات وااليدعم البحوث العلمية حتى نستطيع التواصل واال

 ومصداقيته.  العلمي

إن اهلدف من هذه احلقوق تقدم املعرفة عن طريق إتاحة تقديم املعلومات، واجلوهر من هذه احلامية هو  

هذه احلقوق إال بإذنه    استخدام عطى للشخص حًقا حلامية ما أبدعه، والترصف به كام يريد، مانعا غريه من  أهنا ت

سن القوانني ملعاقبة املعتدى عىل احلق أثناء حياة  احلق، فتُ امية هذا  حلوموافقته، ويكون دور الدولة إجياد طريقة  

رص محاية احلق عىل مالكه فقط ؛ وإنام عىل املستهلك  وال تقت   صاحبه أو بعد موته بعدة سنوات حسب نوع هذا احلق

تنمية   مرتكزات  من  احلامية  هذه  وتعترب  واخلداع،  الغش  من  كحاميته  إىل ا أيًضا  والوصول  العامل،  دول    قتصاد 

 مصاف الدول املتقدمة. 

 قطاع  نتباه الباحثني والعاملني ف الذلك نجد أن محاية امللكية الفكرية من أهم املوضوعات التي جذبت  

البحث العلمي وهذا األمر ليس حلداثة املوضوع فاملوضوع قديم قدم الرسقات العلمية وما تبعها من رسقات  

سفة والشعراء ف العصور السابقة، إال أنه متجدد ومتطور  جلهود باحثني، فهو موضوع عرفه املفكرون والفال

ستعامل الشبكة العنكبوتية  : ا  أكثر حداثة مثلومساير للتقدم العلمي حيث أصبحت الرسقات العلمية تتم بطرق  

الباحث من أي   كوسيلة متطورة للحصول عيل املعلومة مما سهل عملية الرسقة العلمية ف املجال الذي يريده 

التدابري للحيلولة دون حدوث هذا األمر وبأساليب أكثر   اختاذبأي لغة يريد، لذا كان لزاما عيل القائمني مكان و

، ص.  2017هلذا التطور ويكون هدفها األسايس الوقاية واحلامية وليس العقوبة )رمحون شتوح،   حداثة مواكبة 

231 . ) 

الفكرية  و امللكية  حقوق  وتعقي  Intellectual property rightsمحاية  املوضوعات صعوبة  أكثر    دا من 

غة الترشيعات الوطنية اخلاصة  دولية بشأهنا أو صيا   اتفاقيةوتشابكا سواء فيام يتعلق بالتفاوض حول التوصل إيل  

 هبا أو وضع تلك الترشيعات الوطنية موضع التنفيذ . 

ف  مهم  لفكرية ملا له من دور  وضع تصور مقرتح لقانون محاية امللكية ا  إىل   دراسةومن هذا املنطلق تسعي ال

ومن ثم عرض    املوضوع،تناولت    التي عيل خمتلف األدبيات    االطالع تشجيع وتطوير البحث العلمي وذلك بعد  

 األحكام والوصول هلذا التصور املقرتح.  استخالصاألفكار وحتليلها ثم 

 مشكلة الدراسة
وظ والتي باتت متثل أحد الظواهر السلبية  انترشت ظاهرة الرسقات العلمية ف املجتمع العلمي بشكل ملح

الباحثني الرشفاء األمر الذى يطرح  التي يعانى منها املجتمع العلمي والتي يؤثر انتشارها تأثريا سلبيا ف عمل  

امللكية الفكرية العلمي عىل محاية  العلمية    ف بداعاهتم  إو  التساؤل حول مدى قدرة املجتمع  يتم    التي البحوث 
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من   مما دعرسقتها  املؤسسات  أو  األفراد  اخلارجية وعىل مستوى  أو  الداخلية  املختلفة سواء  اجلهات  إىل    ا قبل 

ستمرار احلفاظ عىل البحوث العلمية ألمهيتها  ان محاية امللكية الفكرية من أجل بقاء واحلاجة لرضورة تفعيل قانو

 ومن هنا  املرصياملجتمع  فتواجهنا  التي إجياد حلول علمية للكثري من املشكالت  فالعظيمة 

 يمكن صياغة مشكلة الدراسة ف التساؤل الرئييس التايل:  

 ؟ لدعم وتشجيع البحث العلمي  ة الفكريةما التصور املقرتح لقانون محاية امللكي

 أهمية الدراسة

املجتمع العلمي واألكاديمي    فرضورة وجود تصور مقرتح لقانون ينظم العمل    فتكمن أمهية الدراسة  

 شجعه ويراعى حقوق امللكية الفكرية. وي

 أهداف الدراسة
 هتدف الدراسة إيل: 

 أبرز القوانني املنظمة هلا. وأنواعها، ومهيتها، أومفهومها، من حيث حقوق امللكية الفكرية  دراسة  -

 معوقاته. ومفهوم البحث العلمي: أنواعه،   عىل التعرف  -

 قانون محاية امللكية الفكرية املرصي.  عىل إلقاء الضوء  -

  قوانني محاية امللكية الفكرية ضوء    فوضع تصور مقرتح لقانون ينظم العمل ف البحث العلمي ويشجعه    -

 ات الدولية. االتفاقيف 

 تساؤالت الدراسة
 هتدف الدراسة إيل اإلجابة عيل التساؤالت التالية: 

 ما املقصود بحامية امللكية الفكرية؟   -

 ما أنواع امللكية الفكرية؟  -

 ما أبرز االتفاقيات واملعاهدات الدولية املعنية بحقوق امللكية الفكرية؟  -

 فكرية؟ ما مدي أمهية وجود مؤسسة أو مركز للملكية ال  -

 حدود الدراسة
 دعم البحث العلمي.  فامللكية الفكرية ودورها   احلدود املوضوعية:  -

 مجهورية مرص العربية.   احلدود املكانية: -
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 منهج الدراسة
من خالله يتم وصف  ف  ؛ ينتهج هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل ألنه األنسب لطبيعة البحث احلايل

 كية الفكرية. وحتليل حمتوى قانون محاية املل 

 املراجعة العلمية
التوصل إليها    وقد تم  ،تعتمد هذه الدراسة عىل بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث 

 باالعتامد عىل األدوات اآلتية: 

 .Google Scholarحمرك البحث  عىل حمركات البحث: حيث تم االعتامد  - 1

 قواعد البيانات مثل:  ف البحث  - 2

 Library, Information Science and Technology Abstractsت قاعدة بيانا   -

 Emerald Journalsقاعدة بيانات   -

 Ericقاعدة بيانات   -

 sciencedirectقاعدة بيانات   -

 Ebscoقاعدة   -

 قاعدة دار املنظومة.   -

 قاعدة العبيكان.   -

 الدراسات السابقة 

كليات الرتبية بسلطنة عامن: دراسة    ف   العلمي  ( بعنوان : معوقات البحث2004ىل )دراسة فوزية اجلام

كليات الرتبية بسلطنة عامن، واشتملت عينة    ف  العلميتناولت موضوع املعوقات التى تواجه البحث    ميدانية

وأشارت النتائج إىل عدد من املعوقات التى    ،عضوا من أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية    116الدراسة عىل  

البحث   الك  مي العل تعيق  انتظام ورودها، والعبء  الدوريات وعدم  قلة  هيئة  أمهها  امللقى عىل عاتق عضو  بري 

لالطالع عليها وضعف ميزانية البحث    أخرى جامعات    ف التدريس وصعوبة احلصول عىل البحوث املنشورة  

 مكانات املادية الالزمة للبحوث. اإل  فعىل مستوى الكلية ونقص  العلمي

  ي التعليم اجلامع  لفكرية يفتصور مقرتح حلامية حقوق امللكية ا(، بعنوان:  2006مد )دراسة فاطمة زكريا حم

مرص عىل ضوء أهم    ف التعليم اجلامعى    ف ، وهدفت إىل وضع تصور مقرتح حلامية حقوق امللكية الفكرية  مرص   يف 

  ي ، وواقع التعليم اجلامعحتليل املقصود بحقوق امللكية الفكرية  ف  فياخلربات العاملية، واستخدمت املنهج الوص
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األ املتحدة  )الواليات  الدول  بعض  خربات  ووصف  وومشكالته،  إىل  أمريكية  الدراسة  وتوصلت  سرتاليا(، 

 :  وهيوضع تصور يتكون من أربعة حماور 

 امية حقوق امللكية الفكرية. فيام يتعلق بح  2002لسنة    82التعديالت املقرتحة اخلاصة بنص القانون رقم    -

 قوق امللكية الفكرية اخلاصة باجلامعة. محاية ح  -

 محاية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس.  -

 محاية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بالطالب.   -

:  2008عبد احلى )  فيمحد مصطأ   يدراسة رمز البحث  (، بعنوان  الباح  العلميأخالقيات  ث  وموقف 

التعليم وقضايا    :العربى الثالث والذى كان بعنوان  العلمي املؤمتر    ف ة  منها، ومن توصيات هذه الدراسالعربى  

بتكارية واإلبداعية الوطنية والقومية  املجتمع املعارص : تطوير قوانني نظام امللكية الفكرية بام يشجع القدرات اال

لدى متخذى    يخرتاع وتطبيقاته، وأوصت أيضا بزيادة الوعى العلمويضمن االستثامر األفضل ملحصالت اال

التكنولوجى كأداة للتنمية والتطوير، باإلضافة إىل التغلب عىل  و  يالقرارات ومساعدهيم بأمهية البحث العلم

  ، العلميلكى ال ينعكس ذلك سلبا عىل إنتاجها    يمؤسسات البحث العلم   ف املعوقات اإلدارية والبريوقراطية  

 . ميالعلجاءت برضورة مراعاة أخالقيات البحث   وأهم توصية

، حتظى امللكية  مرص   ف  ي امللكية الفكرية والبحث العلم  بعنوان:   (، 2009)دراسة حممود جابر حسن أمحد  

املجاالت العلمية والصناعية والتجارية والفنية وما    ف  الفكرية بأمهية بالغة من حيث كوهنا تتعلق بالنتاج العقيل 

املنتجات ذات    هيالبتكارات، فامللكية الفكرية  ت واجماالت تكنولوجيا املعلوما  فيرتتب عليه من تطور هائل  

 الفكرية. الطبيعة املعنوية أو 

هذا االبتكار   فتعطى للفرد حًقا حلامية ما ابتكره ومتكنه من الترصف    :ف كام يتلخص جوهر احلامية الفكرية  

 .بإذنه.

 ( هند علوي  بعنوان:  2009دراسة   خالل من الرقمية ئةالبي يف  الفكرية وامللكية اخلصوصية محاية"( 

هتدف إىل مناقشة اإلشكاليات املطروحة ف جمتمع    "  نموذًجا منتوري جامعة أساتذة :األساتذة اجلامعيني منظور 

املعلومات واملتعلقة بنرش واستعامل املصادر اإللكرتونية، ألن محاية امللكية الفكرية للمصادر اإللكرتونية من أهم  

ي التي  تأثري واضح ومبارش إلتاحة  ثار  القضايا األخالقية  هلا من  ملا  املصادر،  حوهلا اجلدل عند استخدام تلك 

استعامل تكنولوجيا    :وأشارت الدراسة إىل  ،املصادر املعلوماتية وما يتعلق هبا من النظام القانوين الذي حيكمها 

ستخدمي املعلومات بطريقة  ام م املعلومات ف العامل والنرش احلر من شأنه أن يزيل احلواجز الوطنية والفردية أم

التيارات الفكرية يدعو األول إىل رضورة   رشعية، وأن نظام امللكية الفكرية العريب بوجه عام يواجه اثنني من 
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وضع قوانني ملصادر املعلومات اإللكرتونية حلامية حقوق مؤلفيها، ف حني يعتقد التيار الثاين أن حق املؤلف عىل  

واجه حتديات كبرية  تقوانني احلامية الفكرية ف العامل العريب    ال أن الواقع يشري إىل إ ،الالشبكات ف طريقها للزو

القوانني التي تم  وانعكست عىل تنمية صناعة املعلومات العربية وذلك ألهنا تعمل بقوانني جتاوز عليها الزمن  

ل الدول العربية  تواصرضورة  إىل  ثها ف بعض البلدان تواجه حتديات كبرية ف تطبيقها. وأوصت الدراسة  ااستحد

فيام بينها لوضع ترشيعات جديدة حلامية امللكية الفكرية ملصادر املعلومات عىل اإلنرتنت مع إتاحتها لتعزيز املكانة 

 الثقافية ف الدول العربية. 

بعنوان:  Anderson, Jane  (2009  دارسة  ،)Developments in Intellectual Property and 

Traditional Knowledge Protection  أن جيب  الفكرية  امللكية  قانون  أن  إىل  الدراسة  هذه  وتوصلت   ،

من   مزيدا  وإعطاء  والثقافة،  املجتمع  وبني  القانون  ديناميكية  بني  املشرتكة  للعالقات  تستجيب  بطريقة  يوضع 

باال واملطالبة  األدب  ثورة  أنتجوا  الذين  األصليني  للسكان  باالاالهتامم  للشعوب  امل  حتياجاتعرتاف  تنوعة 

و للمعرفة،  القانونية  احلامية  إىل  بالقانون، والوصول  يتعلق  فيام  أخرى  امكانية  إ األصلية  قانونية  إجراءات  ختاذ 

 بخصوص محاية امللكية الفكرية واملعارف التقليدية للسكان األصليني.  كال السياقني الدوىل واملحىل  ف موجودة 

بعنوان:  McAusland, Carol & Kuhn, Peter J.  (2009دراسة    ،)Bidding for Brains: 

Intellectual Property Rights and the international Migration of Knwoledge Workers  ،

املعرفة جمال  ف  للعاملني  املشرتك  والتعاون  الدويل  احلراك  نامذج  أحد  تقديم  إيل  الدراسة  يتعلق    هتدف  فيم 

وهو    nashهذا النموذج يطلق عليه نموذج ناش    ، بني عدد من الدول    ةالفكرية  كيبسياسات وقوانني حق املل

الدول   تعمل عيل حتقيق االستقرار والتعاون بشكل حيادي بني  التي  االتفاقيات  أو  التقنني  أشكال  شكل من 

يني أو  اآلخرمكاسب بشكل فردي دون    ة يمكن ألحد الدول املشاركة به من أن حتقق أي  فيه، حيث الة  املشارك

كام تعرض الدراسة ماتقوم به  ،  تفاقيةأي تغيري ف بنوده دون أن يتأثر باقي األعضاء املشاركني ف هذه اال   إحداث

عنها    اإلعالنالدول واحلكومات من إجراءات هتدف من ورائها حتفيز املوهوبني واملبدعني نحو نرش إبداعاهتم و

بمثابة   ةنتهاكات وهي موجوالرسقات واالإنتحاالت اا خاصة ف ظل موجة بدون اخلوف من أي تعد قد حيدث 

نموذج ناش    استخداموبناء عليه فإن الدول لدهيا ماحيفزها أو يدفعها نحو    حرب تشكل حتديا للحكومات عامليا 

nash  ستقطاب  احرتام بنوده للوقوف أمام احلرب الدائمة واملستمرة بخصوص  ااملتعلق بحق امللكية الفكرية و

خاصة ف الدول النامية. وهذا ما يكفله نموذج ناش  وبالل إبداعاهتم خارج بلداهنم  ستغااملواهب واملبدعني و

nash    الدول من  دولة  فكل  به  احلقوق  حفظ  طريق  عن  املشاركة  البلدان  بني  التوازن  إيل حتقيق  حيث هيدف 

ف نمو العديد    ساهم ي ستفادة مما يتوافر لدهيا من مواهب ومبدعني لتحقيق الثراء الذي قد  شاركة هلا احلق ف االامل

النامي الدول  االةمن  ووقف  وإبداعاهتم  أبنائها  عقول  عيل  املحافظة  طريق  عن  وذلك  لتلك    ستخدام،  اجلائر 
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ا ومحاية حق امللكية الفكرية هلذه الدول ف عقول  ستغالهلا بغرض حتقيق الثراء من ورائها خارج بلداهناالعقول و

 بداعاهتم داخل حدود دولتهم . إبنائها وأ

أمن   عىل تأثريها ومدى الفكرية امللكية حقوق محاية: "( بعنوان2010اهلل )  عبد اهلل  محد في دراسة مصط

 محاية أمهية تبني املعلومات والتي أمن عىل  تأثريها  ومدى الفكرية امللكية حقوق محاية عىل  تركز"  املعلومات 

 املطلوبة واإلسرتاتيجية الفكرية  ية امللكيةمحا  أمهية تناول  خالل  من الراهن الوقت ف الفكرية امللكية حقوق

 أمن عىل  الفكرية امللكية محاية وآثار احلامية هلذه والبعد التنموي احلامية تلك لتوفري الالزمة القانونية واآلليات

 العاملية الترشيعات تواكب  لكي العربية والترشيعات القوانني مراجعة  ومن أهم توصياهتا: جيب  املعلومات 

 عىل  العملوالرقمية،   البيئة ف املرتبطة واحلقوق املؤلف حق حيمي عريب لبيئة الرقمية، إصدار قانونا حلامية

الفقرية  آمال حتقق لكي الدولية اإلتفاقيات عىل  التعديالت بعض إدخال  باملستوى وتنهض الشعوب 

 املعلومايت ومكافحة األمن لتحقيق دعاًم  الفكرية امللكية  حلقوق القانونية احلامية وتطوير  توفريو هلا،   اإلقتصادي

النص   جيبو واإلنرتنت، احلاسب بربامج املرتبطة الفكرية امللكية جوانب تنظيم جيب  كاماملعلوماتية، اجلريمة

 تعديل رضورةو اإللكرتوين،   والنرش اإلنرتنت وعناوين وأسامء مواقع محاية عىل  لعربيةا القوانني ف  رصاحة

 اجلريمة ملكافحة قانون إصدار رضورةو املعلوماتية،   اجلرائم ملواكبة العربية اجلنائية اإلجراءات قوانني

 جلامعة خاضع عريب إحتاد إنشاء املعلوماتية، و اجلريمة مكافحة ف الدويل والتعاون التنسيق وأمهيةاملعلوماتية 

 .الدول العربية اجهتو التي مكافحة سلبياهتا العديدة عىل  الفكرية والعمل امللكية حلامية العربية الدول

  ( تركى  أمحد حسن  أيمن  بعنوان:    2012دراسة  البحث  (،  ممارستها  العلمي حرية  دراسة    : وضامنات 

البحث  ا،  مقارنة الدراسة حتديد مضمون حرية  ذلك    العلمي ستهدفت هذه  ولتحقيق  والتعرف عىل ضامناهتا 

 .العلميبادئ األساسية حلرية البحث حتليىل مقارن وذلك بتقديم خمتلف املفاهيم وامل  في استخدم منهج وص

ا( بعنوان:  2013دراسة إبراهيم أبو املجد إبراهيم أبو عييس )  لتكنولوجي يف  البحث العلمي والتطوير 

حيث ختتص اجلامعات بكل ما يتعلق    ، ، البحث العلمي هو الوظيفة الثانية من وظائف اجلامعات مرص واهلند

الذ العلمي  والبحث  اجلامعي،  واالبالتعليم  املجتمع  خدمة  سبيل  ف  ومعاهدها  كلياهتا  به  تقوم  به  ي  رتقاء 

ف واخلرباء  والفنيني  باملتخصصني  البالد  وتزويد  بأصول    حضاريا،  املزود  اإلنسان  وإعداد  املجاالت  خمتلف 

لي الرفيعة  والقيم  املتقدمة  البحث  وطرائق  املجتمع  ساهماملعرفة  وتدعيم  بناء  والتطور    ،ف  العلمي  والبحث 

التكنولوجي يعتمدان عيل اإلنسان ومستواه العلمي وتدريبه املهني وقوة إدراكه وقدرته عيل فهم التكنولوجيا  

ك  ،ونقلها  الفعال  وهذا  الدور  يتضح  هنا  ومن  العايل،  التعليم  نظام  وكفاءة  قدرة  أسايس عيل  بشكل  يعتمد  له 

ستيعاب التكنولوجيا  يا وهتيئة الرتبة اخلصبة الملؤسسات التعليم العايل ومراكز البحوث ف عملية نقل التكنولوج
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واقع البحث العلمي ف مرص، واقع البحث  حتليل   وقد استخدمت الدراسة املنهج املقارن، وهدفت إيل  .وتوطينها 

العلمي ف اهلند، والتعرف عيل الكيفية التي حققت هبا اهلند التطوير التكنولوجي، والتعرف عيل طبيعة العالقة  

البحث  للتطوير    بني  العلمي  البحث  اهلندية ف جمال  باهلند، واإلفادة من اخلربة  التكنولوجي  العلمي والتطوير 

خلصت الدراسة إيل عدة توصيات من أمهها: رضورة التنسيق بني اجلامعات وبني قطاعات    وقد  .التكنولوجي

الب،  املجتمع اخلدمية واإلنتاجية البحثي باجلامعات واملراكز  وربط  ،  حثية بصورة مستمرة وفعالة وتقييم األداء 

ب البحثية  اال  احتياجاتاألنشطة  الصناعية،  ف التنمية  احلديثة  التقنيات  من  الصناعية    ستفادة  املجاالت  كافة 

 .نتهاج سياسة علمية وتكنولوجية حمددة وواضحة تتاميش مع طبيعة الظروف املجتمعيةاوالزراعية وغريهم، و

الدسوقى طاحون منى صميدة  بعنوان:    2015)    دراسة  الرتبية  (  العلمي يف كليات  البحث  مشكالت 

، يعترب البحث العلمي أساس النهضة والتطور   مةالنوعية بمرص ومواجهتها يف ضوء خربات بعض الدول املتقد

والوسيلة التي متكن املجتمع من بناء ذاته بعطاءاته وإبداعاته، فال يمكن الغوص ف أعامق املعرفة وأرسارها إال  

  عن طريق البحث العلمي فقد أصبح العلم وتطبيقاته ف شتى امليادين هو العنرص الفاصل بني التقدم والتخلف،

معرفة األسباب التي تعيق اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ف كليات الرتبية النوعية باجلامعات    لذلك فإن

ن جمرد ختريج حاميل الشهادات اجلامعية  إ، حيث  جدا من خطوات العالج هلذه املشكلة  مهمة املرصية يعترب خطوة  

 ومثقفة ف جماالت متعددة. العليا ال حيقق التقدم املنشود الذي حيتاج إىل ختريج كوادر مؤهلة 

تأثريها   تفاوت  وإن  وكلها  واملتشابكة،  املعقدة  املشكالت  العلمي ف مرص جمموعة من  البحث  ويواجه 

وال يمكن أيًضا التعامل    ظر إليها منفردة أو منفصلة عن بعضها البعض ال يمكن النفودرجاهتا ومدى تداخلها  

وضاع الثقافية والنفسية والسلوكية السائدة ف املجتمع، ومن أهم  معها بعيدا عن النظام السيايس احلاكم وعن األ

حني آلخر،  وعدم االستقرار عليها من    عدم تبلور سياسة واضحة املعامل للبحث والتخبط فيها،  : تلك املشكالت

  23معدل اإلنفاق عىل البحث العلمي ف مرص مل يتعد    إن  كذلك ضعف امليزانية املرصودة للبحث العلمي حيث

وإن كانت احلكومة ترغب وتعمل عىل زيادة هذه    2007من الناتج املحيل اإلمجايل، وهذه النسبة ثابتة منذ عام    %

ونتائجه من أهم املظاهر الرئيسية املميزة للقرن احلادي  البحث العلمي  و  ، % خالل مخس سنوات  1  بمقدار النسبة  

املعرفية وا  بثروهتا  تتباهى إال  الدول بام لدهيا من باحثني وعلامء    :لتقنية، أيوالعرشين، فالدول مل تعد  تتباهى 

اجلوانب   أن مصريها ف خمتلف  أدركت  الدول  لدهيا من مؤسسات بحثية وجامعات مميزة، ألن  ومثقفني وما 

سية واالجتامعية واالقتصادية واحلضارية مرتبط أساسا بعطاء هؤالء العلامء واملفكرين، وبمعنى آخر فإن  السيا 

بال التقنية  ما يعرف  النامية، ليس سوى مسألة فروق ف    بني  ”  التكنولوجيا   أي   ”فجوة  املتقدمة والدول  الدول 

دول هي: أمريكا، ورابطة    ةفمثاًل هناك ستمستوى البحث العلمي والتطور واجلهود التي تبذل ف هذا املجال،  

ملخصصة  ا  املوارد  من%    85  حتتكر  وبريطانيا   وفرنسا،  وأملانيا،  واليابان،  ،(سابًقا   السوفيتي  االحتاد  ”الدول املستقلة  
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% للدول املتبقية،  50% من هذه النسبة و   35ن أمريكا بمفردها حتتل ما نسبته  إللبحث العلمي ف العامل حيث  

 .املنظور تأيت أمهية البحث العلمي وجعله ف مقدمة األولويات ومن هذا

وضوع محاية  م  احلامية الدولية حلقوق امللكية الفكرية( بعنوان:  2017)    دراسة حممد رمضان حممد ميالد

والسياسية   القانونية  الساحة  عىل  وبقوة  نفسها  تطرح  التي  واملهمة  احليوية  املوضوعات  من  الفكرية  امللكية 

تصادية ؛ فمنذ قيام الثورة الصناعية ف النصف األخري من القرن التاسع عرش بدأ الفكر يتجه إىل رضورة  واالق

خالل محاية امللكية الفكرية بوجه عام، وكان كل يوم يمر بعد محاية االبتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي، من 

مكن أن نسميه عرص املعلوماتية، أو العرص  ذلك يؤكد رضورة هذه احلامية، حتى أتى عرصنا احلايل، والذي ي 

  اإللكرتوين؛ فقد أصبحت املعلومات أموااًل ترد عليها احلقوق، وتعقد بشأهنا العقود، وأصبحت هناك متاجر 

بتكار يّتسع ويزداد ف هذا املجال، ممّا ضاعف من الشعور العام برضورة  ية عىل شبكة اإلنرتنت، وبدأ االفرتاضا

بتكار،  وُتَعّد محاية امللكية هي محاية جلميع عنارص اال  ،كرية عىل كافة األصعدة الداخلية والدوليةمحاية امللكية الف

أم   املؤلف،  متّثل ذلك ف محاية حقوق  العالمات  سواء  أم  التجارية،  أم األسامء  املؤلف،  املجاورة حلق  احلقوق 

األصناف النباتية اجلديدة، أم تصاميم الدوائر    خرتاع، أم التجارية، أم الرسوم والنامذج الصناعية، أم براءات اال

كوين عنارص هذه  املتكاملة، ويكفي للشعور بأمهية امللكية الفكرية أن نتصور املجهود الشاق والتكلفة الباهظة لت

 ..امللكية

 للدراسة النظري أوال: اإلطار
 المحور األول: حماية الملكية الفكرية 

 تعريف امللكية الفكرية 

عبارة عن سلطة مبارشة يعطيها القانون للشخص عىل كافة منتجات عقله    :ة الفكرية بأهنا عرفت امللكي

للمدة املحددة قانونا دون    فكار من مردود مايله هذه األنتفاع بام تدر عليستئثار واالوتفكريه ومتنحه إمكانية اال

 (. 7، ص.  1998عرتاض من أحد )عامر حممود الكسوانى،  امنازعة أو 

ألهنا ناجتة  ،خرتاعات، وبلفظ آخر امللكية الذهنيةا حصيلة إبداع البرش وما يصلون إليه من    : ا وعرفت بأهن

خرتاعه وكذلك  األيف، واملخرتع عىل جهده حتى وصل إىل  الت  ف عن جمهود ذهنى، مثل حق املؤلف نظري جمهوده  

 (. 13، ص.  2007التاجر فيام وصلت إليه عالمته التجارية )حممد الشلش،  
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نسان، بمختلف أنواع هذا اإلبداع إن كان أدبيا كحق  عبارة عن نتاج إبداع ومتيز لعقل اإل  : أهنا وعرفت ب

خرتاعات  ااملؤلف واحلقوق املجاورة له وما يتبعها من تصنيفات، أو كان ملكية صناعية بمختلف أنواعها من  

 (. 4، ص.  2013وعالمات جتارية وغريها )أمحد عبد الوهاب،  

أعامل  " إىل تشري صطالحا ا الفكرية كيةاملل بأن [WIPO] الفكرية للملكية العاملية املنظمة أوضحت وقد

 والنامذج .  والرسوم والصور واألسامء  والرموز  والفنية األدبية واملصنفات خرتاعاتاال  أي: " اإلبداعية الفكر

 الصناعية )املنظمة العاملية للملكية الفكرية(. 

 ملحة تارخيية 

بدء أحكام منظمة التجارة العاملية وذلك    لدول التى طبقت محاية امللكية الفكرية قبل تعترب مرص من أوائل ا

، ورغم ذلك فقد حرصت مرص عىل إصدار قانون موحد  1949لسنة    132،  1939لسنة    57بموجب قوانني  

الدولية حلامية    ية تفاقحلامية امللكية الفكرية يضم كافة املجاالت املتعلقة باحلامية وبحيث تكون متفقة مع أحكام اال

 امللكية الفكرية. 

وينطبق مفهوم حقوق امللكية الفكرية عىل حقوق امللكية الذهنية أو الصناعية مثل احلقوق األدبية وبراءات  

خصائص هذه احلقوق متيزها بخاصية عدم اإلدراك املادى وخاصية احلامية املحددة بفرتة زمنية معينة  واالخرتاع،  

احلقوق توافر األطر القانونية اخلاصة بكل جمال    ائل أو األدوات املستخدمة حلامية هذهبجانب ذلك فإن من الوس

 (. 2، ص. 1999من جماالت هذه احلقوق عىل حدة )يارس حممد جاد اهلل، 

خرتاعات بفيينا  املعرض الدوىل لال  ف م، وبالتحديد    1873يرجع تاريخ حقوق امللكية الفكرية إىل سنة  

للقائ صدمة  حدثت  عندما  حيث  وللجمهور  املعرض  عىل  عن    متنعامني  األجانب  املخرتعني  من  كبري  عدد 

ستغالل  متناع هو خشية هؤالء املخرتعني من أن تتعرض أفكارهم للنهب واالاال   فوكان السبب    ، املشاركة  

ة بشكل عام،  أظهرت هذه احلادثة احلاجة إىل توفري احلامية الدولية للملكية الفكري   لقد  ، بلدان أخرى  فالتجارى  

  ف نبثاق أول معاهدة دولية ترمى إىل منح مواطنى بلد معني حق محاية أعامهلم الفكرية ااألمر الذى كانت نتيجته 

، ودخلت  1883مارس عام    23  ف باريس بشأن محاية امللكية الصناعية والتى صدرت    اتفاقية بلدان أخرى، إهنا  

وق تعرف بمصطلحات  للملكية الصناعية محاية تتخذ شكل حق  ىل، وأصبح بمقتضاها ا العام الت  ف حيز التنفيذ  

باريس جمرد البداية التى    اتفاقية حمددة وهى )براءات االخرتاع والعالمات التجارية والرسوم الصناعية ( كانت  

اال  بعدها  الفكرية  توالت  امللكية  محاية  أجل  من  الدوىل  املستوى  عىل  والرتتيبات  صورها    ف تفاقيات  شتى 

يع شئون امللكية الفكرية منظمة دولية مكلفة بإدارهتا، بإقرار  دبية وغريها( ، حتى أصبح جلمأفنية و  )مصنفات

، وهى املنظمة العاملية للملكية الفكرية )والتى  1974ديسمرب    17األمم املتحدة بدء من    فمن الدول األعضاء  
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،  2010)احلسينى احلسينى حممد حجاج،    WIPOنجليزية باملخترص  وباإل  OMPIيشار إليها بالفرنسية باملخترص  

 (. 52ص.  

اال حسب  الفكرية  للملكية  ظهور  أول  بإن  مرتبطا  كان  الشائع  واآللة  ا عتقاد  املطبعية  األحرف  خرتاع 

انتشار الكتب واملؤلفات املطبوعة    ف  ساهمخرتاع الذى  عىل يد املخرتع جوتنربج، هذا اال  1440العام    فالطابعة  

السهل عىل الناس نرش الكتب إن كانت من تأليف غريهم، مما جعل الكثري من املؤلفني   بشكل كبري، وأصبح من

املؤلف   فكرة حقوق  فكانت  منها،  املادية  االستفادة  من  الضياع ومتكنهم  من  بطريقة حتمى حقوقهم  يفكرون 

 (. 3، ص.  2003دريس،  إبمعناها املحدود )كامل 

املؤلف، حيث طورت من االتفاقيات السابقة، وحددت  حلامية حقوق    1952جنيف عام    اتفاقية ثم جاءت  

  ف (، و1193، ص. 2010مدة امللكية الفكرية حلقوق املؤلف بخمسة وعرشين عاما بعد وفاة صاحبها )فؤاد، 

جاءت  1961العام   التسجيال  اتفاقية،  ومنتجى  األداء  فنانى  حلامية  الحقا  روما  عرفت  والتى  الصوتية،  ت 

 (. 6، ص. 2013عبد الوهاب، باحلقوق املجاورة )أمحد 

 WIPOكانت أهم حمطات امللكية الفكرية، حيث تم إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية )  1970عام    ف

 (. 21، ص.  2007من أجل وضع وتطوير ترشيعات امللكية الفكرية حول العامل )ليىل شيخة، 

أيًضا   الفكرية    اتفاقيةومن أهم املحطات  امللكية  الدولية  جوانب حقوق  بالتجارة  العالقة    TRIPSذات 

لـ     اتفاقيةوTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights  (Gian Carlo, 2004اختصاًرا 

التي متت املوافقة عليها ف جولة األورغواي من املفاوضات التي متت ضمن  الرتيبس هي إحدى اال  تفاقيات 

 The General Agreement( اختصاًرا لـ  GATSة للتعرفات والتجارة ) العام  تفاقيةإطار املفاوضات حول اال 

on Trade in Service   1994والتي انتهت عام . 

اجلوانب املتصلة بالتجارة من امللكية الفكرية( تضم جمموعة من القواعد    اتفاقيةسمها )ا  الرتيبس كام يشري

تعترب  التي  الفكرية  امللكية  قانون  ف  القانونية  األجنبيواملعايري  واالستثامر  التجارة  لدعم  أمهية  ذات  منظمة    ،  

سنتني  األقل كل  عىل  مرة  جيتمع  يرتأسها جملس وزاري  مابني حكومات  منظمة  هي  الدولية  منظمة    ، التجارة 

يدير   الذي  املؤسيس  اإلطار  هي  الدولية  القانونية    اتفاقية التجارة  والوثائق  االتفاقيات  من  وغريها  الرتيبس 

  اتفاقية   GATSالعامة للتعرفات والتجارة )  تفاقيةمتت املوافقة عليها ف جولة األورغواي وهي: االالتي    األخرى

املتص الفكرية  اجلوانب  امللكية  من  بالتجارة  املنازعات،    اتفاقية  TRIPSلة  لتسوية  مراجعة    اتفاقيةتفاهم  آللية 

 تفاقيات املذكورة. الحق لال ات الوزارية التي اعتربت كماإلعالنالسياسات التجارية، القرارات و
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كثري من الدول    ،تجارة العاملية مرشوط بقبول مجيع االتفاقيات املذكورة كحزمة واحدةنضامم ملنظمة الاال

،  األردن العربية انضمت للمنظمة املذكورة وأصبحت بالتايل ملتزمة بالرتيبس مثل: البحرين، مرص، جيبويت،  

لدول العربية تقدمت  ، تونس، واإلمارات العربية املتحدة، وعدد من االكويت، املغرب، موريتانيا، عامن، قطر

لال مثل بطلب  و  : نضامم  السعودية، سورية  السودان،  لبنان،  تقدمت  ااجلزائر،  التى  والدول  اليمنية،  جلمهورية 

تريبس واال بطلب لال متوافقة مع  فيها وجعلها  الفكرية  امللكية  بتعديل قوانني  ملزمة  ت  تفاقيا نضامم أصبحت 

 أجل قبول عضويتها ف منظمة التجارة الدولية. التي تشري تريبس إليها وذلك كرشط من  األخرى

 أهداف محاية امللكية الفكرية 

 تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري الدولية بشأن امللكية الفكرية.   -

 تقديم خدمات عاملية ف جمال امللكية الفكرية من الطراز األول.   -

 التنمية. تفاع بامللكية الفكرية ف سبيل نتسهيل اال  -

 تقديم خدمات عالية اجلودة ف إطار أنظمة محاية امللكية الفكرية العاملية.   -

 رفع كفاءة أعامل اإلدارة والدعم ف الويبو.  -

 تنسيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها.   -

 ت املتعلقة بامللكية الفكرية. املصدر العاملي ملراجع املعلومات والدراسا  -

 حرتام للملكية الفكرية. التعاون الدويل عىل إذكاء اال  -

 امللكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العاملية.  -

 آلية تواصل متجاوب بني الويبو والدول األعضاء ومجيع أصحاب املصالح.   -

 الفكرية(. ها )املنظمة العاملية للملكية بنية دعم إداري ومايل فعالة لتمكني الويبو من تنفيذ براجم -

ئد محاية امللكية الفكرية   أمهية وفوا

تقدمه مفتاح املنافسة الناجحة   يتعترب قدرة أية دولة أو رشكة عىل احلفاظ عىل الطبيعة اخلاصة للمنتج الذ

رة أو األفكار املندجمة  وتتوقف هذه القدرة عىل الدرجة التى يتم هبا حفظ وصيانة ملكية الفك   ، ووسيلتها األساسية

من هنا تكمن أمهية محاية امللكية الفكرية بحيث يمكن من   ، عملية اإلنتاج ف املنتج أو الوسيلة املستخدمة هذا  ف

النجاح   املختلفة عىل  واهليئات  املؤسسات  مقدرة  زيادة  والكافية  املالئمة  احلامية  األسواق من خالل    ف خالل 

 بعض الطرق التالية: 

 رية األساسية. طرق التكنولوجيا واألنشطة التجا محاية   -
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 دعم فعالية البحث والتطوير. -

 التكنولوجيا والسوق.  ف توقع التغريات   -

 ىل. ا حتسني األداء امل -

 حتقيق إيرادات جديدة.  -

 ختفيض النفقات.  -

 جذب رأس مال جديد.  -

 (. 7تشجيع التنافسية )وحدة ضامن اجلودة، جامعة بنها، ص.    -

 امللكية الفكرية   أنواع 

عرب   البحث  تطورت  وعمليات  العلوم  لتطور  تبعا  وذلك  الفكرية،  امللكية  أشكال  من  الكثري  العصور 

 بتكار.والتطوير واال

 ني: يو تنقسم امللكية الفكرية إىل قسمني رئيس

 امللكية الفكرية الفنية واألدبية: - 1

يفام كانت طريقة  يقة التعبري عنه أو شكلها وكوالفنى أيا كانت طر   العلمياملجال األدبى و  فهى كل عمل  

( ملؤلفه  ملكا  العمل  يعترب هذا  منه، حيث  املراد  الغرض  أو  إىل  4، ص.  2010هلام شلبى،  إتقييمه  ويتفرع   ،)

 فرعني: 

من    ا عتباره حقاحيث يعترب هذا احلق وسيلة رئيسية حلامية املؤلفني واملبدعني، ويمكن    حقوق املؤلف:   - 

للمؤلف حقوقا أدبية جيب محايتها واملحافظة عليها، فإن له    قني معنوى أدبى و مادى، فكامنوع خاص حيوى ش 

برين حلامية املصنفات    اتفاقية ستفادة منه حسب ما نصت عليه  ستغالل إنتاجه الفكرى ماديا واالا  ف   ا أيضا حق

الفكرية  1886األدبية والفنية املربمة عام   امللكية  تعترب نواة محاية  األدبية وحقوق املؤلف )يارس حممد  ، والتى 

 (. 3، ص. 2009حسن، 

هى احلقوق املجاورة حلق املؤلف وهى عبارة عن حقوق فنانى األداء   احلقوق املجاورة حلقوق املؤلف:  -

أدائهم، وحقوق منتجى التسجيالت الصوتية كتسجيالت األرشطة واألقراص املدجمة   ف  ني ي من ممثلني وموسيق

 (. 3،ص.  2011براجمها اإلذاعية والتليفزيونية )نداء صبح،   ف هيئات اإلذاعة  تسجيالهتم، وحقوق  ف

 امللكية الفكرية الصناعية:  - 2
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تطب  هلا  توجد  التى  الفكرية  امللكية  أنواع  لكل  العام  املصطلح  كاالهو  صناعى  والرسوم  يق  خرتاعات 

ن تكون امللكية الفكرية الصناعية ذات  والنامذج الصناعية والعالمات التجارية، والبيانات اجلغرافية، ويمكن أ

 (. 12، ص. 2005طبيعة تقنية أو جتارية )أمري خورى، 

ملؤلف بام أهنا ختص  خاصة شق حقوق اوبوتتناول الدراسة احلالية حقوق امللكية الفكرية الفنية واألدبية  

اية امللكية الفكرية  ستفاضة للتعرف عىل دور محا ولذلك تتحدث الدراسة عن هذا الشق ب العلمي تطوير البحث 

 . العلميدعم وتطوير البحث  ف

 المحور الثاني: البحث العلمي

كاديمية  الوقت احلارض وتعترب املؤسسات األ ف تقدم النهضة العلمية  فمكانة بارزة   العلميحيتل البحث 

عن طريق    العلميحث  الب  فظهار قدرة الطلبة  إ، وتعمل اجلامعات عىل  العلمي هى املراكز الرئيسية هلذا النشاط  

سليمة   علمية  بطريقة  وعرضها  املعلومات  عىل    فمجع  الطالب  قدرة  بني  املعامل  واضح  األاإطار  ساليب  تباع 

سم  ارتبط ان  إخاصة ووب(،  12، ص.  2009)حممد خليل عباس وآخرون،    البحث  فواخلطوات الصحيحة  

العا اجلامعة ب التعليم  البحث    وعىل هذا األساس  العلمي ىل والبحث  ا سم  وتبنت    العلمي محلت اجلامعة شعار 

، ص.  2009ىل فقد أصبحت مسؤولة عن البحث والتطوير )عامر قنديلجى، ايامن السامرائى،  ا وظيفته وبالت

25 -26 .) 

خمتلف املجاالت، كام    ف تطوير واقعها    ف واستفادت منه    العلمي إن الدول العربية بدأت هتتم بالبحث  

التنمية الشاملة وتعد القدرة عىل    فمقررات الكليات بعد أن أدركت أمهيته    ف  العلمي قامت بإدخال البحث  

من املهارات األساسية    العلميكتابة البحوث وإعدادها بأسلوب علمى متبعا فيها اخلطوات األساسية للبحث  

 (. 11، ص. 2010ليان، عثامن حممد غنيم،  ا في لكل املخططني ومتخذى القرار )ربحى مصط

 العلمي ث  مفهوم البح 

ال  : العلميالبحث   املحاولة  علمى  كتشهو  بنقد  عنها  والتنقيب  اإلنسانية  املعرفة  وتطوير  وحتقيق  اف 

ن فهم البحث لدى الناس شئ مهم من أجل فسح املجال أمام العلامء حيث تتناسب بحوثهم  إمتكامل وواضح 

م كل  وفرت  والتى  العمل  برزت عىل صعيد  التى  اجلديدة  واحلالة  اإلاملعارصة  حيتاجه  لالا  وفق  نسان  شتغال 

 (. 31، ص.  2002لبناء جمتمع جديد متطور )وجيه حمجوب،    العلمياألساس 

كتشاف معلومات أو عالقات جديدة ونمو املعرفة احلالية والتحقق  ويعرف بأنه تقىص أو فحص دقيق ال

 (. 13، ص.  1996منها )عبد اهلل حممد الرشيف،  
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حقيقة مادية )حممد عجاج    جازه حلل أو حماولة حل مشكلة قائمة ذات يتم إن  يكام يعرف بأنه العمل الذ

 (. 9، ص. 1975اخلطيب، 

املعلومات وإثبات صحتها وربطها بمعلومات أخرى سبق   املتبع للحصول عىل  بأنه األسلوب  ويعرف 

عينة، ثم إجراء  قتناع بفكرة مقاعدة أو قانون عام، ويبدأ هذا األسلوب باملالحظة أو اال  فمعرفتها ثم صياغتها  

صيغة قانون علمى    فمعروفة    أخرىستخالص النتائج، ثم ربط هذه النتائج بنتائج  ا و  التجربة ورصد املشاهدات 

 (. 147، ص.  1973كامل طلبة،   فيأو قاعدة علمية )مصط 

ة  عبارة عن الفحص والتقىص املنظامن للحقائق واللذان يرميان إىل إضاف  :وعرفه عمر التومى الشيبانى بأنه

ال، بطريقة تسمح بنرش وتعميم ونقل نتائجها إىل الناس وبالتدليل عليها  معرفة جديدة إىل ما هو متوفر منها فع

 (. 48، ص.  1975والتأكد من صحتها وصالحيتها للتعميم )عمر التومى الشيبانى، 

ئد البحث    العلمي فوا

مواجهة املشكالت    ف جاالت العلمية ومجيع امل  ف كتشافات  الدراسة واال  ف  العلمي التعود عىل املنهج    - 1

 احلياة.  فى تواجه الفرد الت

 التعود عىل القراءة الناقدة.  - 2

 التعرف عىل املكتبة وكيفية الرجوع إىل املصادر واملراجع.  - 3

 ستغالل أوقات الفراغ بام يعود بالفائدة والنفع عىل الفرد واملجتمع والقضاء عىل الشعور بالعجز. ا - 4

 ختصار والوصول إىل النتائج واحللول. البحث والرتتيب واملناقشة واال  فعىل طريقة الكتابة    طالعاال  - 5

 عىل الدقة والنظام واإلقالل من الوقوع باخلطأ.د التعو - 6

،  1993التعرف عىل كيفية مجع املعلومات وتنظيمها وتبويبها والربط بينها )حييي وهيب اجلبورى،    -7

 (. 23ص.  

 مي العل خصائص البحث  

جتامعية عرب تبنى منهج مدروس  اعملية منظمة للسعى وراء احلقيقة أو إجياد حلول حلاجة علمية أو    - 1

 . العلميهو أسلوب البحث 

حل املشكلة بحقائق وخطوات متتابعة متناغمة عرب    ف أخذ الباحث عىل عاتقه التقدم  يعملية منطقية:    - 2

 ستنتاجى. او أستقرائى امنهج 
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ينبع من الواقع وينتهى به من حيث مالحظاته وعمليات    العلميريبية ألن البحث  عملية واقعية جت  - 3

 تنفيذه وتطبيق نتائجه. 

نتائج    -4 وصحة  موثوقية  من  للتحقق  متشاهبة  لنتائج  الوصول  أجل  من  للتكرار  قابلة  موثوقة  عملية 

قق من صالحية وفعالية  البحث ومن دقة هذه النتائج وعدم نقصها وكفايتها ألغراض البحث املقرتحة وللتح

 من البحث.  ةالبحث لطبيعة املشكلة والنتائج املرجو إجراءات

 ة لتحديث أو تعديل أو إثراء املعرفة اإلنسانية. عملية موجهة موضوعي - 5

 عملية نشطة موضوعية جادة متأنية.  - 6

ايته )سامى  تركيزه ومنهجيته ثم عمومية بدايته وهن فخصوصية   العلميعملية خاصة حيث للبحث    - 7

 (. 49، ص.  2010حممد ملحم،  

ا: اإلطار
ً
 للدراسة العملي ثاني

منطلق   وضإمن  بأمهية  الباحثة  لسنة  يامن  الفكرية  امللكية  لقانون  استنادا  مقرتح  تصور  حتى    2002ع 

ن إيل نتائج يمكن  ويتناسب مع التطور التكنولوجى مما يشجع البحث العلمي الذي يتوصل من خالله الباحث 

جابة عىل التساؤل الرئيسى للدراسة  عدت الباحثة هذا التصور لإلأا عىل أرض الواقع ومن هذا املنطلق  تنفيذه

 ما التصور املقرتح لقانون محاية امللكية الفكرية؟  : وهو

 2002الوضع الحالي لقانون حماية الملكية الفكرية المصري لسنة 

القانون   امللك  2002لسنة    82خيتلف  لصور  املنظم حلامية حقوق  املنظمة  القوانني  سائر  عن  الفكرية  ية 

بل يقع عىل شئ    منقوال   أو  عقارا  أكان   سواء   مادى   شئ   عىل   يقع  ال   القانون هذا    ف، فمحل احلق  األخرىامللكية  

حق    فاجلانبني: اجلانب املعنوى واملتمثل  معنوى غري ملموس له قيمة مالية، ويسعى القانون حلامية هذا احلق من  

  ف هلذا احلق، واجلانب املادى واملتمثل    ه تنظيم  فبراز مشاكل هذا القانون  نسب امللكية إل  ف ملخرتع  املؤلف أو ا

 أبرز مشاكل هذا القانون:  وفيام يىل ستمرار، ه ليتمكن من اال ئ احلصول عىل الكسب املادى من ورا فحقه 

 عليها   يترتب   وما   ية املصطلحات اللغو   يف فتقاد الدقة  ا   - 1

وانني للصياغة اللغوية الصحيحة من خالل استخدام العبارات الواسعة الفضفاضة والتى  إن افتقاد الق

كثري من    فبل    ؛جيعل موادها حتيد عن اهلدف الرئيسى الذى أصدرت من أجله  نتقاء اللغوى،اال  ف تفتقد للدقة  

  ته ماد  ف ائها، نص القانون  املفرتض محايتها من ور  ،رضار الواقعة من ورائها األحيان ترض باملصلحة أو احلق واأل

البند  أنه ال متنح براءات االخرتاع لعدد من اال ب  الثانية عىل    2من املادة   1خرتاعات وقد كان من ضمنها نص 
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امل"أن استغالهلا  من شأن  يكون  التى  اآلداب  االخرتاعات  أو  العام  بالنظام  اإلخالل  أو  القومى  باألمن  ساس 

  املادة   ذهھستقراء  ا ، فب"أو اإلرضار بحياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو النباتالعامة أو اإلرضار اجلسيم بالبيئة  

ينص عىل أنه ال  د  البن  هذا  من   األول   اجلزء   في ف  القانونى،  العوار  من   العديد   هبا   نجد  منها   املذكور   البند   وبخاصة

داب العامة ومن  م العام واآلخرتاعات التى من شأن استغالهلا املساس باألمن القومى أو بالنظا متنح براءات لال

به   أنه    فاملسلم  القانونية والدستورية    البند هذا  ، وبتطبيق ذلك عىل  "ال جريمة وال عقوبة إال بنص"القواعد 

قانون العقوبات    فن تكون جريمة فهذا منصوص عليه  أ  ،ل اخرتاع ما ذا كان من شأن استغالإ  أنه  نجد  القانونى

 هذا القانون.  ف فال داع لذكرها ىل ا أو القانون اجلنائى وبالت

 قلة املدد الزمنية املقررة حلامية حق امللكية الفكرية   - 2

يكون فيها احلق حتت    الفرتة التى   ف تتمثل املدة الزمنية املقررة حلامية كل حق من حقوق امللكية الفكرية،  

التى وقعت عليها   القانون لكل حق وفًقا لنوعه    ، الهذا املج  ف احلامية ويقررها من خالل االتفاقيات الدولية 

املادة    فنص القانون   •طار املدد التى تلتزم هبا مرص  إ  فوالغرض من وراء فرض احلامية عليه عىل أن يكون ذلك  

ن سنة تبدأ من  يمدة محاية براءة االخرتاع عرش"فيام يتعلق بمدة احلامية القانونية عىل براءات االخرتاع عىل أنه    9

دنى  وهذه املدة متثل احلد األ  48املادة    ف، كام حددها القانون  "العربية  مجهورية مرص  ف لب الرباءة  تاريخ تقديم ط

من اتفاقية الرتبس، وفيام خيص التصميامت التخطيطية للدوائر املتكاملة    33ادة  امل  ف احلامية املنصوص عليها  ة  ملد

  التصميامت   محاية  مدة تنقىض  أن تسجيلها عىل طلب  من تاريخ تقديم   أ قرر القانون مدة احلامية بعرش سنوات تبد

  غري  باملعلومات  يتعلق  وفيام  التصميم،  إعداد  تاريخ  من  سنة  عرشة  مخس  بمرور  األحوال  مجيع  ف  التخطيطية 

  املختصة   للجهاتتلك املدة من تاريخ تقديم املعلومات  أعىل أن تبد  56املادة   فالقانون   نص  فقد   عنها   املفصح

  الصناعية   والنامذج  والتصميامت   أقل،   الفرتتني   أى  سنوات   مخس  عن  تزيد   ال   ملدة  أو  عنها   الرسية   ةصف   زوال  وحتى

  متثل  هنا   العرش  سنواتال و    أخرى   سنوات  خلمس   للتجديد   قابلة  سنوات   بعرش  احلامية   مدة  تقدر  126  املادة  ف

املادة  األ  احلد حددته  الذى  للحامية  ا  26دنى  واألصناف  الرتبس،  اتفاقية  مخسمن  محايتها  مدة  تكون    ا لنباتية 

الزراعية، وبالتعرض   بالنسبة لغريها من احلاصالت  بالنسبة لألشجار واألعناب وعرشين سنة  وعرشين سنة 

العام    فاتفاقية الرتبس الصادرة    ف للمدد السابق ذكرها نجد أهنا ضئيلة نسبيا فهى متثل احلد األدنى املتفق عليه  

هنا اتباع مدد الفكرية وليس النص فقط عىل مدة    وينبغى  الدول املوقعة عليها،والتى تعد مرص من أوىل  1994

الدولية    فدنى  احلد األ الفكرية  ف االتفاقيات  امللكية  للحامية أطول من ذلك ملنح صاحب حق    ، مجيع حقوق 

النص فقط عىل مدة احلد  الفكرية وليس  ه  ستفادة املادية واملعنوية من وراء ملكيتلال  فامللكية الفكرية القدر الكا 

 .. مجيع حقوق امللكية الفكرية  فاالتفاقيات الدولية   فاألدنى 
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 منتهكي حقوق امللكية الفكرية   ضعف العقوبات املقررة عىل   - 3

القانون احلايل به العديد من املشاكل القانونية والتنظيمية ف عدد من املواد اخلاصة بحقوق املؤلفني فعيل 

عقوبة التعدي عىل حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة هلا، هي احلبس  والتي تنص عىل    181دة  سبيل املثال: املا 

 (. 9-1)أمحد رجب، ص    "جنيه   10.000جنيه، وال جتاوز  5000مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن 

املنصوص عليها ف العقوبات  وبالتايل رضورة تشديد  كافية  العقوبات غري  أن هذه  الباحثة  حالة    وتري 

اخلاص بحامية امللكية الفكرية بصيغته احلالية، ال يمثل رادعا للمخالفني    2002لسنة    82فقانون    خمالفة القانون،

 وجيعلهم يقبلون عىل حقوق الغري بكل سهولة. 

 الرؤية )التصور المقترح( 

ة املالئمة للبحث  يؤيت البحث العلمي ثامره؛ أن تتوافر له البيئ   ىمن أهم املقومات التي جيب توافرها حت

تعترب جزء العل الفكرية حيث  امللكية  واملتمثلة ف ترشيعات  للبحث    مي  واملحفزة  الداعمة  البيئة  من  يتجزأ  ال 

  ى الدولة أو عيل مستو  ى مستو  ضافة إىل وجود مؤسسة ترعي وتدعم حق امللكية الفكرية سواء عىل العلمي باإل

 ف:   ساهماهليئات واملؤسسات البحثية األمر الذي سي 

وقوانني حق امللكية الفكرية من قبل هذه املؤسسات ف حتفيز الباحثني للدخول ف    تفعيل ترشيعات  - 1

 ومؤسسات البحث العلمي اإلقليمية والدولية بناًء عيل أسس واضحة.  األخرىمشاريع مشرتكة مع اجلامعات  

 تقوية العالقات بني املؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الصناعي.  - 2

 سني الوضع املايل للمؤسسات العلمية والبحثية وزيادة دخل الباحثني أيضا. زيادة العائدات وحت  - 3

العادل    ستخدامداء واالة ف تقنني األسامهنرش الوعي واملعرفة بأحكام وتطبيقات امللكية الفكرية للم  - 4

 . لتلك احلقوق

 وموضوعات امللكية الفكرية. ل مع قضايا التوعية باالتفاقيات واآلليات الدولية التي تنظم وتتعام - 5

هذه    - 6 قبل  من  تفعيلها  عيل  والعمل  الفكرية  امللكية  حلامية  واضحة  وترشيعات  سياسات  وضع  إن 

  املؤسسات والعمل هبا سيؤدي إيل زيادة إقبال املؤهلني علميا وفنًيا عيل قطاع البحث العلمي.

  2002لسنة   82جيب التغلب عليها ف قانون التي   وقد كان للباحثة تصورا مقرتحا يتعلق بنقاط الضعف

يضاف إليه أهم املؤسسات التي يمكنها القيام هبذا الدور    فيام يتعلق بمقومات حق امللكية الفكرية بشكل عام،

 وكيفية ذلك من وجهة نظر الباحثة . 

 : ويوضح الشكل التايل مقومات حق امللكية الفكرية وأبرز عنارصه من وجهة نظر الباحثة



يف دعم وتطوير البحث العلمي  دور محاية امللكية الفكرية 274  

 

 

 ال: الباحث أو المؤلف أو المبدع بشكل عامأو 

كان مؤلفا أو عالمة جتارية  أملنتج بشكل عام سواء    إن الطريق من أجل احلصول عيل حق امللكية الفكرية 

حيث جيب أن يكون صاحبها عيل قدر من العلم واملعرفة تؤهله للحصول عيل هذا احلق،    أو اخرتاع أمر صعب ؛

  وجود شخص قد يكون خمرتعا أو عاملا أو قد يكون تاجرا أو قد يكون باحثا او أديبا ينشأ ب فحق امللكية الفكرية  

منتج  االستئثاري  ةيريد محاية  باحلق  املتعلقة  تلك  هي  الفكرية  امللكية  أهم سامت  من  فإن  أو    وبالتايل  للمبدع 

م  إليه نواعه  أبداعي بجميع  اإلالعمل  املخرتع أو املؤلف الذي تكفله له امللكية الفكرية واملتمثل ف حقهم ف نسبة  

بداعي واالبتكاري األمر الذي يمكنهم من  وأيضا االستئثار بالعائد املادي املتحصل من العمل اإل  دون غريهم 

يل وجود قانون  إ مقاضاة أو حماسبة من جيور عيل هذه احلقوق، وهلذا فإنه من الرضوري أن يطمئن صاحب احلق 

 دافعا له ملزيد من اإلبداع واالبتكار . ن ذلك سيكون أل حيفظ له حقه

 ثانيا: المنتج أو االختراع أو البحث 

بحامية    ةي قانون حق امللكية الفكرية هذا التنوع فيام يتعلق باملدد الزمنية املتعلقوجد من الرضوري أن يراع

ا وتعديلها بام  إليهيل النظر  إن املدد الزمنية املقررة ف قانون حق امللكية املرصي بحاجة  إحق امللكية الفكرية حيث  

ية املقومات الرئيس

متطلبات حق / 

امللكية الفكرية

حق قانون

ريةامللكية الفك

الباحث أو املؤلف 

أو التاجر أو املبدع

البحث أو 

االخرتاع أو 

املنتج

هيئة تضم جلنة 

متخصصة لفض 

املنازعات
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ة االخرتاع هي عرشون عاما فقط وينطبق  يتناسب مع احلق الفكري، فمن غري املعقول أن تكون املدة الزمنية لرباء

 ذلك عيل االخرتاع أًيا كان . 

كيف يمكن الخرتاع أن تكون املدة املقررة لتبعيته لصاحبه هي عرشون عاما فقط بل جيب أن تكون ملدي  

 ة وبعد وفاته ينتقل احلق ملن هم خلفه. احليا 

  إهنا ول عيل حق امللكية الفكرية حيث  ويرتبط هبذا العنرص أيضا الرسوم املقررة للتسجيل من أجل احلص

قد تشكل ذلك عائقا أمام العديد من الباحثني أو املبدعني نظرا ً الرتفاع الرسوم املقررة وتزايدها سنويا وهو أمر  

 احلق املايل أو املعنوي، هلذا جيب أن يضمن القانون مراعاة هذه النقطة .  ضياعيمثل شكال من أشكال 

العقوبات التي ينص عليها القانون ملنتهكي حق امللكية الفكرية حيث تري الباحثة    كام يرتبط هبذا العنرص 

القانون، فقانون   وأنه من الرضوري تشديد العقوبات املنصوص عليها ف حالة خمالفةة أهنا غري كافية وغري رادع 

  فني وجيعلهم يقبلون عىل اخلاص بحامية امللكية الفكرية بصيغته احلالية، ال يمثل رادعا للمخال   2002لسنة    82

والتي تنص عىل عقوبة التعدي عىل حقوق املؤلف واحلقوق    181نتهاك حقوق الغري بكل سهولة ؛ ففي املادة  ا

جنيه تعترب    10.000جنيه، وال جتاوز    5000بغرامة ال تقل عن املجاورة هلا، هي احلبس مدة ال تقل عن شهر و

خاصة لو تسبب انتهاكه هلذا احلق ف  وبالذي تسبب فيه منتهك احلق  املادي واملعنوي    أمام الرضر ة  ضعيف  ة عقوب

  ة يل دفع غرام إضافة  شهور باإل  3بحيث يكون احلبس اليقل عن    ة حتقيق مكاسب مإليه، وهلذا جيب تشديد العقوب

 جنية كالمها معا .  20.000تقل عن  ال

 ثالًثا: هيئة أو مؤسسة تدعم قانون حق الملكية الفكرية 

تفعيل قوانني محاية امللكية الفكرية بغرض تشجيع البحوث العلمية حيتاج أن تتبناه الدولة ويتمثل ذلك  إن  

الباحثة   وتقرتح  الدور  هلذا  تؤهلها  وإمكانيات  صالحيات  هلا  مسؤولة  جهة  وجود  اجلهات  ف  من  عددا 

التي تؤهلها للقيام هبذا الدور    واملؤسسات التي يمكن أن يناط هبا هذا الدور نظرا لتمتعها بعدد من اإلمكانات

 سيتم تناوهلا فيام بعد. 

 قد تكون كام ييل: 

 اجلامعات واملؤسسات العلمية أو اهليئات (  1

نتاج  إللنهوض باملجتمع وذلك ألهنا منبع    ف مواجهة حتديات املستقبل  ساهمتعترب اجلامعة مؤسسة علمية ت

وبالتايل فإن االهتامم بقضايا حقوق امللكية    ،( 99، ص.  2010براهيم،  إاملصنفات الفكرية )زكريا سامل سليامن  

التدريس فهم يقومون بإجراء أبحاثهم ودراساهتم وهم   الفكرية جيب أن يلقي اهتامما كبريا لدي أعضاء هيئة 

االإبحاجة   للرسقات    طمئنانيل  تتعرض  لن  أبحاثهم  وسهولة  وببأن  التكنولوجي  التطور  ظل  ف  خاصة 
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كاناال وهلذا  امللكية    خرتاق،  قانون حق  ف  واملتمثلة  العلمي  للبحث  الداعمة  البيئة  تتوافر  أن  الرضوري  من 

عيل كل جامعة  نه جيب  أوتري الباحثة    ، الفكرية لتوفري احلامية املطلوبة ملنتجات املؤسسات البحثية واجلامعات

اجلامعة يكون من مهامها    موقع بارز ومعروف داخل فها  ؤنشا إللملكية الفكرية يتم    إدارةمن خالل وحدة أو  

عنه ويتم    اإلعالنبه و  االلتزام و ميثاًقا حلامية امللكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس يتم تفعيله وأأن تضع دلياًل  

جيب أن    ألقسام بكليات اجلامعة وأال يكتفي بوضعه ف األدراج، كام طباعته عيل شكل كتيب يوزع عيل كافة ا

حترص اجلامعة عيل التعريف هبذا القانون عن طريق عقد ندوات تعريفية ف بداية كل عام درايس ألعضاء هيئة  

 التدريس للتعريف به وبأبرز بنوده. 

 ( 2) لملكية الفكرية املجمع العريب ل (  2

ا املجمع  تفعيل دور  املهم  بمن  الفكرية  للملكية  مهنية معرتفا لعريب  بام    ا عتباره مجعية  دوليا واالهتامم  هبا 

ف تفعيل الدعم واحلامية لقانون حقوق امللكية    ساهميصدر عنه من وثائق وأدلة وكتيبات يمكن من شأهنا أن ت 

من  و أوضاعه،  ف دعم وتشجيع البحث العلمي وحتسني    ساهم الذي سيالفكرية ف مجهورية مرص العربية األمر  

ي أن  إليه  سنداملمكن  التي حيتكم  القوانني  واقرتاح  املجمع وضع  إلثبات حقوقهم ف حاالت    ون الباحث  ا هلذا 

طريق   عن  وذلك  العلمية  واالنتحاالت  املجمعإالرسقات  هلذا  فرع  الفنية    (  3) نشاء  املساعدة  لتقديم  مرص  ف 

 .خرتاعرية وبراءات االللباحثني واملؤلفني واملؤسسات وأصحاب العالمات التجا 

 

عيل الصعيد العريب وتقديم املساعدة    وهو أحد اهليئات املهنية املتخصصة والتي تعني بتنظيم مهنة العاملني يف امللكية الفكرية  -2

مراقب يف   وهو عضو  الفكرية،  بامللكية  املتعلقة  املجاالت  العربية يف شتي  للدول  الفكرية.  الفنية  للملكية  العاملية  املنظمة 

لفكرية عن  تعزيز وتطوير نظام محاية امللكية الفكرية عن طريق توحيد الترشيعات العربية يف جمال امللكية ا إىلوهيدف املجمع 

املتعددة لرباءات اال واقرتاح اخلطوط  طريق دراسة اجلوانب  التأليف لوصف أسسها  التجارية وحقوق  خرتاع والعالمات 

ثيق املتعلقة بقانون محاية امللكية  األ ساسية لوضعها يف شكل قوانني، وتطوير القوانني بام يتالءم مع االتفاقيات الدولية واملوا

 (.  17، ص. 2003يظ هالل، الفكرية )رؤوف عبد احلف

"املجمع العريب حلامية امللكية   باسم  1987فرباير    23تأسس املجمع العريب للملكية الفكرية يف ميونخ/ أملانيا اإلحتادية بتاريخ    -3

 كوهنا:  وذلك للمجمع كمقر أملانيا  –الصناعية وقد تم اختيار ميونيخ 

 .بلد احلامية للملكية الصناعية واألبحاث ذات العالقة ف أوربا  -

 .1945لرباءات األملاين والذي تأسس بعد احلرب العاملية الثانية ف برلني حتى عام  عراقة مكتب ا -

 .ملكتب الرباءات األملاين ف أوربا وف أنحاء العامل  ملعروفةانجازات اإل -

والدول األوربية ف جمال محاية   - األملاين  الرباءات  تربط بني مكتب  التي  الوطيدة  العالقة  بسبب 

 .امللكية الفكرية
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 املكتبة الوطنية املرصية (  3

ينبغي أن    نشاؤها ف الوطن العريب والتي الإتعد دار الكتب املرصية من أوائل املكتبات الوطنية التي تم  

الدولة   لصورة  مكمل  عنرص  أهنا  أو  املعلومات  ملصادر  خمزن  أو  مستودع  جمرد  باعتبارها  معها  التعامل  يتم 

ذا أهنا بوابة للمعرفة وبالتايل فهي مصدر  ينبغي أن يرتسخ ف ذهن القائمني عليها ختطيطا وتنفيومؤسساهتا، بل  

السبل  كافة  وتوفري  املعرفة  لتنظيم  ومصدر  احلياة  مدي  واملعرفة  والتعلم  العلم  وتشجيع    الكتساب  إلتاحتها 

 يتعارض مع حق امللكية الفكرية.   البحث العلمي بام ال

ه مؤسسة أو هيئة وطنية تعمل  الفكرية عيل املستوي الوطني ف الدولة جيب أن تتوالإن تفعيل حق امللكية  

عيل تفعيله وتنظيم العمل به وإنشاء إدارة هلا ميزانيتها اخلاصة يكون من مهامها تفعيل قانون حق امللكية الفكرية  

إ باإلضافة  الدولة  ف  العلمي  البحث  متطلبات  مع  يتناسب  بام  تطويره  عيل  لبنود  والعمل  الدائم  التحديث  يل 

 تفاقيات والترشيعات الدولية. القانون بام يتاميش مع اال 

يلزم مؤسسات املعلومات العاملة ف جمال البحث العلمي ف    رقابيا   دورا   املكتبة الوطنية املرصية  تتوىل كام  

 املطلوبة لتنفيذه وتطويره.   إجراء التعديالت   مجهورية مرص العربية باالشرتاك ف تفعيل هذا القانون واملشاركة ف 

الوطنية املرصية يتوافر لدهيا العديد من نقاط القوة التي تؤهلها ألن تكون راعية للقيام هبذا الدور  فاملكتبة  

الدولة  من  ميزانية خاصة  ولدهيا  للدولة،  األم  املكتبة  اإل  فهي  بحق  ما وتتمتع  لكل  القانوين  داخل    يداع  ينرش 

ذلك من اإلدارات واألقسام املتواجدة    يدة للباحثني ختدم البحث العلمي ويتضحالدولة، كام توفر خدمات عد

حق امللكية الفكرية    إدارةداخل املكتبة الوطنية تسمي    إدارة بداخلها وعيل هذا فإنه من املمكن أن يتم استحداث  

فض املنازعات فيام    هبا أيضا ا  ملا حيدث داخل املؤسسات العلمية ف الدولة ويكون منوطبى  رقا   يكون هلا دور 

 الفكرية وتضع آلية لذلك.  يتعلق بحق امللكية 

 رابًعا: قانون حق الملكية الفكرية 

وهو مقوم أساسى من مقومات حق امللكية الفكرية فهناك العديد من قوانني محاية امللكية الفكرية ولكن  

ويشجعه ويراعي حقوق املؤلف    ميهذه الدراسة لقانون ينظم العمل ف البحث العل   ف  تم وضع التصور املقرتح

ساسه هذه الدراسة ؛ فقد  أوالذى قامت عىل    2002ة الفكرية استنادا عىل قانون حق امللكية الفكرية لسنة  وامللكي

بام يتناسب    2002لسنة    82من هذا التصور إيل تفعيل قانون حلقوق امللكية الفكرية استنادا لقانون    ةهدفت الباحث

املؤسسات العلمية والتقدم بمقرتحات من شأهنا  واالستفادة منه ف تطوير أداء  تجداتهمع متطلبات العرص ومس

ف    ساهم أن تعمل عيل نرش وتسويق قانون حق امللكية الفكرية بام حيقق أقيص درجات الفائدة األمر الذي سي 

 . حتفيز العاملني ف املؤسسات العلمية عيل تقديم وتنفيذ األفكار واملشاريع اإلبداعية  
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 نتائج الدراسة 
 النتائج التالية:  إىل مما سبق توصلت الدراسة 

 . 2002رضورة إدخال العديد من التعديالت عىل قانون حق امللكية الفكرية لسنة   -

البحث    - تشجيع  أجل  من  وذلك  املؤلف  حلق  قانون  أو  ترشيع  وجود  ودفع    العلمي أمهية  والتطوير 

 الباحثني نحو اإلبداع واالبتكار.

ت   - التوقيع عىل االتفاقيات املتعلقة  وصلت الدراسة التكام  حليلية إىل حرص مجهورية مرص العربية عىل 

 هذا الصدد.  فبحقوق امللكية الفكرية وتعد من أوائل الدول 

 رضورة وجود مؤسسة أو هيئة لفض املنازعات املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية.   إىلتوصلت الدراسة   -

 التوصيات 
 : اآليتح بتصورها املقرت ف الدراسة تويص 

التطور    -1 مع  وتتعامل  املستقبل  تسترشف  الفكرية  امللكية  متكاملة حلقوق  إسرتاتيجية  رضورة وضع 

 والتكنولوجي. العلمي 

 وضع معايري لتقييم الرضر الناتج عن التعدي عيل حقوق امللكية الفكرية.  - 2

 رقمية. الرشوع ف وضع إسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ال - 3

 ف دراسات البعد االقتصادي للملكية الفكرية الرقمية وأثرها عيل االقتصاد الوطني.  الرشوع  - 4

جياد السبل الكفيلة بتطوير مؤسسات حقوق امللكية الفكرية ملواكبة ثورة املعلومات والتطور اهلائل  إ  - 5

 ف استخدام احلاسب اآليل ف العامل. 

 لكية الفكرية. املنازعات ف املتأسيس مراكز حتكيم ختتص بفض  - 6

 بإنشاء هيئة وطنية حلامية امللكية الفكرية الوطنية ودعمها لتعمل بكفاءة مثل مثيالهتا األجنبية.   هتامم اال  - 7
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 املركز املرصى لدراسات السياسات العامة.

. املركز املرصى لدراسات 2002لسنة    82أمحد رجب؛ مراجعة حممود فاروق. قراءة لقانون امللكية الفكرية املرصى: قانون    -3

 https://cutt.us/fK2Jgالسياسات العامة، مسرتجع من 

ية الرتبية الرياضية ، كلوحدة ضامن اجلودة خالقيات.ألدليل حقوق امللكية الفكرية معيار املصداقية وا (. 2010هلام شلبى. )إ -4

 جامعة حلوان.  للبنات،

مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية    ساسى للجميع.سيات امللكية الفكرية: الكتاب األ(. أسا 2005أمري خورى. )  -5

 للواليات املتحدة. 

لية احلقوق،  ك دكتوراه، روحةدراسة مقارنة. أط  :وضامنات ممارستها   العلمي(. حرية البحث  2012أيمن امحد حسن تركى. )  -6

 جامعة القاهرة.

  . 59-52(، ص.  3)  47اإلدارة،   .دور اجلامرك يف محاية حقوق امللكية الفكرية  (.2010احلسينى احلسينى حممد حجاج. )  -7

 https://search.mandumah.com/Record/161536 مسرتجع من

(. عامن:  4)ط    العلميسس النظرية والتطبيق  : األ العلميلبحث  أساليب ا  (. 2010عليان، عثامن حممد غنيم. )  فيربحى مصط  -8
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  -   186، سوهاج، مجعية الثقافة من أجل التنمية وجامعة سوهاج،  1الثالث، التعليم وقضايا املجتمع املعارص، مرص، مج.  

 http://search.mandumah.com/Record/30405 . مسرتجع من215

، مسرتجع  18 17(، ص.  9,10)  4مكتبات نت،    .للملكية الفكرية  املجمع العريب  (.2003وف عبد احلفيظ هالل. ) رؤ  -11

 http://search.mandumah.com/Record/41088 من

سرتاتيجى.  هيئة التدريس عىل ضوء التخطيط اإل(. محاية حقوق امللكية الفكرية ألعضاء  2010براهيم. )إزكريا سامل سليامن    -12

 . 138-99(، ص. 11)  1الرتبية،  يف العلميجملة البحث 

13-  ( البحث    (.2010سامى حممد ملحم.  النفس  يف  العلميمناهج  للنرش والتوزيع  6)ط.  الرتبية وعلم  (. عامن: دار املسرية 

 عة.والطبا 

ئى. )إعامر قنديلجى،    -14 للنرش    العلمي: دار اليازوزى  األردن  (.1الكمى والنوعى )ط  العلميالبحث    (.2009يامن السامرا

 والتوزيع. 

 (. امللكية الفكرية. عامن: دار اجليب للنرش. 1998مود الكسوانى. )عامر حم -15

 القاهرة: عصمى للنرش والتوزيع.  .العلميمناهج البحث  (.1996عبد الل حممد الرشيف. ) -16

 . اإلعالنطرابلس: املنشأة العربية للنرش والتوزيع و مناهج البحث االجتامعي. (.1975عمر التومى الشيبانى. ) -17

أطروحة    مرص.   يفالتعليم اجلامعى    يف تصور مقرتح حلامية حقوق امللكية الفكرية   (.2006فاطمة زكريا حممد عبد الرازق. )  -18

 ، قسم اصول الرتبية، كلية البنات، جامعة عني شمس. دكتوراه



يف دعم وتطوير البحث العلمي  دور محاية امللكية الفكرية 280  

 

الرتبية   يفجملة البحث    .كليات الرتبية بسلطنة عامن: دراسة ميدانية  يف  العلمي( . معوقات البحث  2004فوزية اجلمإىل. )  -19

 .191-161(، ص. 2) 81وعلم النفس، 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )ويبو(.  التنمية االقتصادية. يفامللكية الفكرية أداة فعالة  (.2003دريس. )إكامل  -20

الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشك  اتفاقية(.  2007ليىل شيخة. )  -21 التكنولوجيا إىل الدول  حقوق امللكية  الية نقل 

 جامعة باتنة. قسم العلوم االقتصادية، قتصاد دلوىل، النامية: دراسة حالة الصني. أطروحة ماجستري، شعبة ا

(. عامن: دار امليرسة للطباعة  2طالرتبية وعلم النفس )  يف(. مدخل إىل مناهج البحث  2009حممد خليل عباس وآخرون. )  -22

 والنرش. 

قسم القانون الدويل العام،   احلامية الدولية حلقوق امللكية الفكرية. أطروحة ماجستري،  (.2017رمضان حممد ميالد. )حممد    -23

 جامعة املنصورة.  كلية احلقوق،

24-  ( الشلش.  الفقة والقانون.  (.2007حممد  الفكرية بني  امللكية  النجاح للعلوم االنسانية، مكتبة جامعة   حقوق  جملة جامعة 

 .804 -767(، ص. 3) 21 النجاح،

 دمشق.  صادر.املكتبة والبحث وامل  يفملحات  (.1975حممد عجاج اخلطيب. ) -25

(. أساليب بناء التصور املقرتح يف الرسائل العلمية . قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، كلية   2013حممد جماهد زين الدين. )  -26

 الرتبية، جامعة أم القرى.

ص.   (،57)1  الرتبية بدمياط،جملة كلية    مرص.  يف  العلميامللكية الفكرية والبحث    (.2009ن أمحد. )يوليو،  حممود جابر حس  -27

138 - 198  . 

 السادس املؤمتر. املعلومات امن  عىل تأثريها  ومدى الفكرية امللكية حقوق محاية  (.2010بريل،  أالل. ) عبد الل  محد فيمصط  -28

 ، الرياض.6والتطبيقات،  والترشيعات املفاهيم :منةاآل البيئة املعلوماتية. سعوديةال واملعلومات املكتبات جلمعية

خدمة املجتمع. املؤمتر الثانى الحتاد اجلامعات العربية، جامعة القاهرة،    يف   العلميالبحث    (.1973كامل طلبة. )  فيمصط  -29

 .  167-147ص.  فرباير، 4-7

ومواجهتها يف ضوء  كالت البحث العلمي يف كليات الرتبية النوعية بمرص  (. مش2015منى صميدة الدسوقى طاحون. )  -30

 جامعة بنها. لية تربية نوعية،ك ماجستري، قسم تربية مقارنة، خربات بعض الدول املتقدمة. 

 دائرة حق املؤلف، وزارة الثقافة الفلسطينية.  جوبة.أسئلة وأ(. امللكية الفكرية 2011نداء صبح. ) -31

الفكرية  2009)  هند علوى.  -32 الرقمية من خالل منظور األساتذةالبي   يف(. محاية اخلصوصية وامللكية  ساتذة أاجلامعيني:    ئة 

 . 102-87(، ص. 1،2) 44رسالة املكتبة،  جامعة منتورى نموذًجا.

 ومناهجه. بغداد: دار الكتب للطباعة والنرش.  العلمي(. البحث 2002وجيه حمجوب. ) -33

 اهلندسة بشربا، جامعة بنها. كلية  ة. إجراءات محاية امللكية الفكرية.وحدة ضامن اجلود -34

ورجواى وتأثريها عىل قطاع الصناعات الدوائية أاطار دورة    يفحقوق امللكية الفكرية    اتفاقية(.  1999يارس حممد جاد الل. )  -35

التكنولوجية بجامعة حلو  مرص.  يف التنمية    مارس،  24  –  22ان خالل الفرتة من  الندوة القومية بمركز بحوث ودراسات 

 منظمة التجارة العاملية. اتفاقيةمواجهة حتديات  يفد املرصى تصا االق

36-  ( تأصيلية.2009يارس حممد حسن.  املعلومات واملعرفة: دراسة  الفكرية واقتصاد  امللكية  العرب    (.  احتاد احلامدين  مركز 

 للتحكيم، كلية احلقوق، جامعة املنصورة. 

 (. بريوت: دار الغرب اإلسالمي. 1النصوص )ط (. منهج البحث وحتقيق1993وهيب اجلبورى. )حييي  -37



 281 نجالء فتحي حممد عويس د. 

 

 ثانيا: المصادر األجنبية 

1- Anderson, Jane. (2009). "Developments in Intellectual Property and Traditional 

Knowledge Protection ". Australian Journal of Adult Learning, 49 (2), p. 352 – 363, (EJ 

864443), http :// www.ERIC. Ed. Gov, 20 – 5 – 2010. 

2- McAusland, Carol & Kuhn, Peter J. (2009). "Bidding for Brains: Intellectual Property 

Rights and the international Migration of Knwoledge Workers" , National Bureau of 

Economic Research, NBER Working Paper No. 15486 (ED 507099), http :// www. ERIC. 

Ed. Gov, 20 – 5 – 2010. 

 : إلنترنت ثالًثا: مواقع ا

- http://www.ecpps.org/index.php/ar 

- http://www.wipo.int/about-ip/en 

- http://www.wipo.int/about-wipo/ar/goals.html 

- www.zipo-ye.org 

- http://www.du.edu.eg/upFilesCenter/qaap/1388160304.pdf 

 ●●● 

http://www.ecpps.org/index.php/ar
http://www.wipo.int/about-ip/en
http://www.zipo-ye.org/
http://www.du.edu.eg/upFilesCenter/qaap/1388160304.pdf


386 Abstracts 

 

The role of intellectual property protection in supporting 

and developing scientific resesrch 

Dr. Najla Fathi Mohamed Aweys 
Teacher of Library and Information Sciences 

Libraries and Information Depart. 

Faculty of Arts - Helwan University 

nag3w@hotmail.com 

 

 

This study deals with the rights of intellectual property and its role in promoting 
scientific research and development. The study The study aimed to identifying intellectual 
property rights: their concept, importance, types, and the most prominent laws regulating 
it, and the concept of scientific research : its types and Constraints. In addition to shedding 
light on the Egyptian law of intellectual property protection, and Identify the most 
important content of intellectual property protection laws in international agreements and 
take advantage of them to do this study, and develop a proposed concept for the protection 
of the intellectual property right based on Law 81 of 2002. The importance of the study 
lies in the need for a proposed concept of a law that regulates and encourages work in the 
scientific and academic community and takes into account intellectual property rights. The 
Methodology of This study uses the descriptive analytical approach because it is the most 
Suitable for the nature of the current study; which is described and analyzed the various 
literature that related with this subject, and display of ideas, analysis and then derive 
judgments and finally reach the results. The study ended with make A Proposed perception 
or vision for the intellectual property right law to avoid the defects of law 81 of 2002 which 
Commensurate with the requirements of the age and technological development, and also to 
overcome the problem of this study. This study has reached to the following results: The 
need to introduce several Modifications to the intellectual property right of the 2002 law. 
The importance of having alow of copyright to encourage scientific research, development 
and to push researchers towards creativity and innovation. The Analytical study also 
concluded that the Arab Republic of Egypt take care to sign agreements related to intellectual 
property rights and is One of the first countries in this regard. The study concluded to 
should to be there an institution or body for the settlement of intellectual property rights 
disputes. 

keywords: Intellectual Property; Scientific Research; Laws and legislations; 
Copyright; Intellectual hacking; Ethics of Scientific Research . 

 


