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  إطاللة عامة
االعتمــــاد لــــضمان اســــتمراریة الخدمــــة االجتماعیــــة جامعــــة حلــــوان فــــي إطــــار ســــعي كلیــــة   

 القیـــام بالعدیـــد مـــن مـــن الهیئـــة القومیـــة لـــضمان جـــودة التعلـــیم واالعتمـــاد فإنهـــا تحـــاولاألكـــادیمي 
  .الممارسات التي تستكمل بها معاییر االعتماد األكادیمي

ـــــویر المــــــستمر والتأهیــــــل لالعتمــــــاد لمؤســــــسات التعلــــــیم العــــــالي          وقــــــد أتــــــاح مــــــشروع التطـ
CI QAAP الفرصة للكلیـة السـتكمال هـذه الممارسـات التـي یـأتي مـن بینهـا وضـع الئحـة لحمایـة 

ن بالكلیــــة یحــــافظ علــــى حقــــوق المــــؤلفین والبــــاحثین ســــواء كــــانوا أفــــرادا أو الملكیــــة الفكریــــة للعــــاملی
ویحقــــق درجــــة مناســــبة مــــن الوضــــوح واألمانــــة العلمیــــة التــــي تــــشعرهم بالثقــــة ، مؤســــسات اعتباریــــة

  .  والشعور بملكیتهم وأعمالهم وابتكاراتهم

المفكـرین إال أن وبالرغم من وجود القوانین التي تحمي الملكیـة الفكریـة للكتـاب والمبـدعین و
  . البعض قد یتجاهل هذا القانون بشكل مقصود أو غیر مقصود

ونظـــرا ألن الكلیـــة تعتبـــر جهـــة علمیـــة بهـــا العدیـــد مـــن البـــاحثین والمـــؤلفین وحتـــى الطـــالب 
وكـذلك تقـوم الكلیـة مـن خـالل أقـسامها العلمیـة ، الذین یقدمون أوراق عمل وأبحاث نظریـة وتطبیقیـة

المشروعات والبرامج واألبحاث العلمیة والتـي تـدخل فـي إطـار الملكیـة الفكریـة ووحداتها بالعدید من 
لـذلك كـان مـن الـضروري صـیاغة میثـاق لحقـوق الملكیـة الفكریـة بالكلیـة ، للكلیة كشخصیة اعتباریة

منــشور معلـــن للجمیـــع یحــدد شـــروط ومقتـــضیات التــألیف العلمـــي واالقتبـــاس ونقــل األفكـــار وغیرهـــا 
نفــس الوقــت یقــوم بتفعیــل الجــزاءات التــي یحــددها قــانون الملكیــة الفكریــة فــي بطریقــة شــرعیة وفــي 

  . حالة المخالفة

لذلك كان من الضروري تشكیل لجنـة مـن أعـضاء هیئـة التـدریس والمعنیـین بالكلیـة لتفعیـل 
قــانون حقــوق الملكیــة الفكریــة واالســتجابة ألي شــكوى مــن أي طــرف یــدعي االعتــداء علــى أعمالــه 

  . طبیقیة وتفعیل القانون في حالة ثبوت هذه االدعاءاتالعلمیة والت

ــة  ــة للعــاملین بكلی ــد تــم إعــداد الئحــة واجــراءات االلتــزام بحقــوق الملكیــة الفكری ٕهــذا وق
  :الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان على النحو التالي
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تــــشكیل لجنــــة مــــن أعــــضاء هیئــــة التــــدریس ومعــــاونیهم واإلداریــــین بإعــــداد إجــــراءات حمایــــة  )١(
  .كیة الفكریة في إطار الخطة التنفیذیة لمشروع التطویرالمل

قامت اللجنة باالعتماد علـى قـانون الملكیـة الفكریـة فـي مـصر والمواثیـق والمعاهـدات الدولیـة  )٢(
المرتبطــة بهــذه الحقــوق وذلــك لــصیاغة إجــراءات الملكیــة الفكریــة بالكلیــة بنــاء علــى معطیــات 

 .القوانین والمواثیق الدولیة والمحلیة
مـــت اللجنـــة بإعـــداد الئحـــة إجـــراءات حمایـــة الملكیـــة الفكریـــة فـــي صـــورتها األولیـــة وقامـــت قا )٣(

ٕبإرسالها لألقسام العلمیة لمناقشتها واجراء التعدیالت المناسبة علیه واعادتهـا إلـى اللجنـة مـرة  ٕ
 .أخرى

أجــرت اللجنــة التعـــدیالت الالزمــة علـــى وثیقــة حمایــة الملكیـــة الفكریــة فـــي ضــوء مالحظـــات  )٤(
 .م العلمیة وقامت بصیاغتها مرة أخرى بعد إجراء هذه التعدیالتاألقسا

تــم عــرض وثیقــة حمایــة الملكیــة الفكریــة علــى اجتمــاع موســع حــضره أعــضاء هیئــة التــدریس  )٥(
بالكلیـــة ومعـــاونیهم واإلداریـــین وعـــدد مـــن طـــالب الدراســـات العلیـــا وعـــدد مـــن طـــالب مرحلـــة 

لمناقـشة الوثیقـة مناقـشة موسـعة وأخـذ البكالوریوس ومجموعة من مؤسسات المجتمـع المـدني 
 .وجهات النظر في االعتبار

ثــم إرســالها ، قامــت اللجنــة بــصیاغة الوثیقــة صــیاغة شــبة نهائیــة بعــد أخــذ جمیــع اآلراء علیــه )٦(
ٕإلى أحد أساتذة الحقوق كمراجع خارجي لمراجعتها واجراء التعدیالت المناسـبة علیهـا خاصـة 

 . من الناحیة القانونیة
حمایـة حقـوق الملكیـة الفكریـة بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة دلیـل ى لمناقـشة وتفعیـل تم عقد ملتق )٧(

أحمــــد كمــــال فــــي تمــــام / د.م بقاعــــة أ٢٦/١١/٢٠١٣ یــــوم الثالثــــاء الموافــــق جامعــــة حلــــوان
بحــــضور لفیــــف مــــن أعــــضاء هیئــــة التــــدریس ومعــــاونیهم ً ظهــــرا، الواحــــدة والنــــصفالــــساعة 

حمایــة حقــوق الملكیــة الفكریــة بكلیــة یل دلیــل تمــت مناقــشة وتعــد ثــم .وممثلــین عــن الطــالب
تــم اعتمــاد الوثیقــة مــن مجلــس ، وًوفقــا لمناقــشات الملتقــى الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان

 .الكلیة وتشكیل لجنة لتفعیلها
حمایـة حقـوق الملكیـة الفكریـة بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة دلیـل تم عقد ملتقى لمناقـشة وتفعیـل  )٨(

تمــام الــساعة باألقـسام العلمیــة بالكلیــة فــي م ٨/٣/٢٠١٦ الموافــق یناالثنــ یــوم جامعـة حلــوان
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بحــضور لفیــف مــن أعــضاء هیئــة التــدریس ومعــاونیهم وممثلــین عــن ، ًالحادیــة عــشرة صــباحا
حمایــة حقــوق الملكیــة تمــت مناقــشة وتعــدیل دلیــل ثــم . سام العلمیــة بالكلیــةقــالطــالب بكــل األ

تـم اعتمـاد الوثیقـة ًوفقـا لمناقـشات الملتقـى، و لـوانالفكریة بكلیة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة ح
  .من مجلس الكلیة وتشكیل لجنة لتفعیلها

 یــوم حمایــة حقــوق الملكیــة الفكریــة بكلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوانتــم مناقــشة دلیــل  )٩(
العاشـــرة عــــشرة تمـــام الـــساعة باألقـــسام العلمیـــة بالكلیـــة فـــي م ٢/٤/٢٠١٩ الموافـــق الثالثـــاء
حــضور لفیــف مــن أعــضاء هیئــة التــدریس ومعــاونیهم وممثلــین عــن الطــالب بكــل ب، ًصــباحا

 .األقسام العلمیة بالكلیة
حمایـة حقـوق الملكیـة الفكریـة بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة دلیـل تم عقد ملتقى لمناقـشة وتفعیـل  )١٠(

فــي تمــام بالكلیــة أحمــد كمــال / د.بقاعــة أم ٩/٤/٢٠١٩ الموافــق الثالثــاء یــوم جامعــة حلــوان
وأعـــضاء بحـــضور لفیـــف مـــن أعـــضاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم ، ًشـــرة صـــباحااعالاعة الـــس

ثــــم تمــــت مناقــــشة . البكــــالوریوس والدراســــات العلیــــاوممثلــــین عــــن الطــــالب الجهــــاز اإلداري 
ًوفقـــا  حمایـــة حقـــوق الملكیــة الفكریـــة بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیــة جامعـــة حلـــوانوتعــدیل دلیـــل 

  . وتشكیل لجنة لتفعیلها. الوثیقة من مجلس الكلیةلمناقشات الملتقى، وتم اعتماد
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 مقدمة :  

 اإلبداعیــة أي االختراعــات ألعمــال الفكــرالملكیــة الفكریــة هــي حقــوق امــتالك شــخص مــا 
والمـــصنفات األدبیـــة والفنیـــة والرمـــوز واألســـماء والـــصور والنمـــاذج والرســـوم الـــصناعیة، التـــي یقـــوم 

 .بتألیفها أو إنتاجها
هــي حــق مــصون تـــصون حــق المختــرع وتحمــي حقوقــه اتجــاه اآلخـــرین،  الفكریــة الملكیــةو

ًوهـــي تعبیـــر نمـــا وتنـــامي علـــى ضـــوء التطـــور وحاجـــات العـــالم وقـــد أصـــبحت تعنـــي حالیـــا حمایـــة 
  .اإلبداعواالختراع 
 علـي أنهــا الحقـوق التـي یمنحهــا المجتمـع إلـى األفــراد  الملكیــة الفكریـةتعریـفیمكـن كـذلك و

والرمـوز  رة رئیسیة لألعمال اإلبداعیة مثـل االختراعـات واألعمـال األدبیـة والفنیـةالمنظمات بصو أو
اسـتعمال إبداعاتـه  فهي تعطي المبدع الحق في منـع اآلخـرین مـن. واألسماء والصور والتصمیمات

  .استعماال غیر مصرح به لمدة محدودة من الوقت
 مـا بكـل القیـام الفكریـة ملكیةال حمایة مجال في العاملة الجمعیات أهداف تغطي ما عادةو
 تحقیـق أجـل ومـن مـصر فـي الفكریة للملكیة المنظمة التشریعات تشمله لما الحمایة تلك تتحقق به

 :یلي بما القیام في تتشارك قد الجمعیات أنشطة فإن هذه األهداف
 .الفكریة الملكیة حمایة مجال في والتطبیقیة العلمیة والدراسات البحوث تشجیع .١
 نـشر البحـوث بهـدف المتخصـصة والمجـالت والنـشرات التدریبیـة والـدورات رامجالبـ إعـداد .٢

 .الفكریة الملكیة بحمایة المتعلقة والتشریعات والبیانات
 .الفكریة الملكیة حمایة بضرورات الوعي نشر .٣
 .والفكریة الملكیة بحمایة المتعلقة التشریعات وتعدیل استحداث في المشاركة .٤
مـع  والتعـاون الفكریـة الملكیـة بحمایـة المتعلقـة الدولیـة فاقیـاتاالت مناقـشة فـي المـشاركة .٥

 .تطبیقها حسن في المعنیة الجهات
مـن  المماثـل النـشاط ذات والدولیـة واإلقلیمیـة المحلیـة والمنظمـات الجمعیـات مـع التعـاون .٦

 والمـؤتمرات المـشتركة النـدوات وعقـد والزیـارات والبحـوث والنـشرات المعلومـات تبـادل خـالل
  .الملكیة الفكریة حمایة بأمور للمعنیین التدریب دورات في التعاون إلى افةباإلض
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 أنشطة البحـوث على والقائمین التجاریة واألنشطة اإلنتاج مجاالت في العاملین مع التعاون .٧
 وحـسن تطبیقهـا الفكریـة الملكیـة بحمایـة الخاصـة التـشریعات فهـم علـى وتـشجیعهم العلمیـة

 .وحقوقهم بتكراتهمم لحمایة منها واالستفادة

 حقوق الملكیة الفكریة:   
  :تألیفال )١(

ــألیف مــن تــألیف مجموعــة مــن األشــخاص وهنــا ) المؤلــف(یمكــن أن یكــون المــصنف  :الت
 تساؤل حول نسبة إسهام كل شخص في تـألیف المـصنف وحقوقـه، ویـتم ذلـك إمـا بالتـساوي أو یثار

ف أو یكـون مـن تـألیف شـخص باتفاق األطراف علـي نـسبة مـساهمة ونـصیب كـل مـنهم فـي المـصن
 .واحد

  :حقوق المؤلف )٢(

ـــف ّ هـــو حـــق مـــن حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة یحمـــي نتـــاج العمـــل الفكـــري مـــن :حقـــوق المؤل
حقــوق المؤلــف هــو مــصطلح قــانوني یــصف الحقــوق الممنوحــة للمبــدعین ، األعمــال األدبیــة والفنیــة

ًا مــن فــروع الملكیــة الفكریــة، ًفــي مجــال األعمــال األدبیــة والفنیــة، وتــشكل تلــك الحقــوق فرعــا رئیــسی
  .الخدمة االجتماعیةویشمل ذلك حمایة المصنفات المبتكرة في 

وهـو حـق ال یجـوز التنـازل عنـه أو ) معنـوي(هذا وینقسم حق المؤلف إلى شقین شق أدبـي 
سـقوطه بالتقــادم ، وهــذا الـشق یعطــي مجموعــة مــن الحقـوق للمؤلــف علــي مـصنفه وهــي حــق تقریــر 

ف إلـــي مؤلفـــه، والحـــق فـــي االعتـــراض علـــي تـــشویه أو تحریـــف مؤلـــسبة النـــشر المـــصنف، وحـــق نـــ
المصنف وحق المؤلف في سحب مصنفه من التداول إذا كان به ما یـسئ إلـي سـمعته أو شـرفه أو 

والشق األخر هو الجانـب المـادي أو المـالي والـذي یتمثـل فـى الحـق فـي اسـتغالل . معتقداته وأفكاره
 ومنهــا إتاحــة المــصنف للجمهــور بــأي ،ر االســتغالل التجــاريي صــورة مــن صــوهــذه اإلبــداعات بــأ

وسـیلة مثـال ذلـك النــشر أو البـث لمـصنفه بــشكل سـلكي أو السـلكي أو مــن خـالل التقنیـات الحدیثــة 
  .مثال ذلك شبكة االنترنت

َوخلفه المؤلف منح فقد المالیة، الحقوق أما  وأكد، ًمالیا المصنف استغالل حقوق بعده من َ
القـانوني،  التـصرف أو اإلرث بطریـق بعـضها أو كلهـا عنهـا للتنـازل قابلـة الحقـوق ذههـ أن التـشریع
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مـن  أي عـن التنـازل ٕوان المؤلـف، حقـوق عن ًتنازال یشكل ال المادیة النسخة ملكیة عن التنازل ٕوان
 .والجغرافي الزماني نطاقه في ًمحددا یكون أن یجب المؤلف حقوق

أذیـع أو عـرف  أو نـشر لمـن المؤلـف صـفة وتثبـت التـألیف بحقـوق المـصنف مؤلف یتمتعو
 إجـراء ألي وممارسـتها الحقـوق بهـذه التمتـع یخـضع وال ذلـك، خـالف لـم یثبـت المصنف باسـمه مـا

 .شكلي

 حقوق المؤلف: 
 :المعنویة الحقوق أو األدبیة الحقوق :ًأوال

  :التالیة األدبیة بالحقوق وحده المؤلف یتمتع
 .المؤلف اسم بدون أو مستعار سمبا ینشره أو مصنفه إلیه ینسب أن .١
بـدون  مـصنفه علـى آخـر تعـدیل أي إجـراء أو إضـافة أو تغییـر أو حـذف أي یمنـع أن .٢

 .موافقته
 .التقادم أو التصرف أو التنازل السابقتین الفقرتین في الواردة الحقوق تقبل ال

 :المالیة الحقوق :ًثانیا
  :التالیة األعمال من بأي القیام للغیر یرخص أن أو یستأثر أن للمؤلف

 األشـرطة علـى والتـسجیل والتـصویر الطبـع فیهـا بمـا وسـیلة بأیـة ّالمـصنف استنـساخ  .١
 .للحسابات اإللكترونیة الذاكرة أو المدمجة واالسطوانات واألقراص

 .علیه آخر تحویر أي إجراء أو اقتباسه أو أخرى لغة إلى المصنف ترجمة  .٢
 أو الـسلكي البـث أو التمثیـل أو العـرض مثـل وسـیلة بأیـة الجمهـور إلـى المـصنف نقـل .٣

 .المعلومات شبكات أو عبر الالسلكي
  .عام بوجه للمصنف، المادي االستغالل صور جمیع  .٤
 لالنتقال قابلة التشریع هذا من السادسة المادة في علیها المنصوص للمؤلف المالیة الحقوق .٥

 .القانوني التصرف أو اإلرث بطریق بعضها أو كلها
 .علیه المؤلف حقوق عن التنازل المصنف من المادیة النسخة ملكیة عن تنازلال یستتبع ال .٦
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، مكتوب بعقد إال التشریع هذا في المقررة المالیة حقوقه من أي عن المؤلف تنازل یكون ال
 .عنه التنازل یتم حق لكل والمكاني الزماني للنطاق تحدیدا التنازل ویتضمن هذا

  :مدة الحمایة )٣(
الحـد األدنـى لحمایـة  حیاة المؤلف ومدة خمـسین سـنة بعـد وفاتـه وهـي  تشمل:مدة الحمایة

، وفي حالة اشتراك أكثر من مؤلف في العمل الواحد فإن مدة الحمایة تمتـد طـوال فتـرة حق المؤلف
 إال أنــه یجــوز للــدول أن ترفــع .حیــاتهم ولمــدة خمــسین ســنة تبــدأ مــن تــاریخ وفــاة أخــر شــخص فــیهم

وجـدیر بالـذكر أن حمایـة ، ریعاتها عـن الحـد األدنـى الـوارد باتفاقیـة بـرنمدد الحمایـة المقـررة فـي تـش
ًحقـــوق المـــؤلفین ال تعتمـــد علـــي إجـــراءات رســـمیة إلنقـــاذ هـــذا الحـــق حیـــث یعتبـــر المـــصنف محمیـــا 
بمجرد االنتهاء منه وتثبیته علي دعامـة مادیـة سـواء أكانـت مدونـة علـي ورق أو مثبتـة علـي شـریط 

  .ضوئیة أو علي قرص صلب أو غیرها من وسائل الحفظ المختلفةسینمائي أو علي اسطوانة 

 :الحمایة نطاق  )٤(
 هـذه قیمـة كانـت ًأیـا والعلـوم والفنـون اآلداب فـي المبتكـرة المـصنفات مؤلفـو بالحمایـة یتمتـع  )أ (

 .فیها المستعملة التعبیر طریقة أو تألیفها من أو الغرض نوعها أو المصنفات

 :ليی ما خاص بوجه الحمایة هذه تشمل   )ب (

 .المكتوبة المواد من وغیرها والكتیبات الكتب .١
 كالمحاضرات ًشفاها تلقى التي المصنفات .٢
 .اآللي الحاسب برامج .٣

 .غیره أو اآللي من الحاسب أو مقروءة مكتوبة كانت سواء البیانات قواعد .٤

  :االتفاقیة هذه ألغراض ًمؤلفا ویعتبر ًأیضا بالحمایة یتمتع  )ج (

وكـذلك مـن قـام ، إلـي لغـة أخـرى  المـصنف بترجمـة األصـلي المؤلـف مـن بـإذن قـام مـن .١
ـــه أو شـــرحه أو غیـــر ذلـــك مـــن األوجـــه التـــي ظهـــر المـــصنف  بتلخیـــصه أو تحـــویره أو تعدیل

 .بشكل جدید
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 فكریـة ًأعمـاال وترتیبهـا مادتهـا انتقـاء حیـث مـن تـشكل التـي والمختـارات الموسـوعات ومؤلفـ .٢
 .إبداعیة

 .األصلیة المصنفات مؤلفو بها یتمتع التي بالحمایة السابقة بالفقرة المقررة الحمایة تخل ال   )د (

  :التسجیل والحفظ )٥(

یتم التسجیل والحفظ لتلك المـصنفات كوسـیلة إثبـات عنـد إثـارة منازعـات  :التسجیل والحفظ
 وجـدیر باإلشـارة إلـي إنـه یـتم إیـداع وتـسجیل بـرامج .قضائیة في حال ما تم انتهاك لتلك المـصنفات

بمكتــب حمایــة البرمجیــات وقواعــد البیانــات بهیئــة تنمیــة  یانــات فــي مــصرالحاســب اآللــي وقواعــد الب
، ویـــتم إیـــداع المـــصنفات األدبیـــة األخـــرى مثـــل الكتـــب والمـــصنفات صـــناعة تكنولوجیـــا المعلومـــات

السمعیة والبصریة بوزارة الثقافة ویتم الحـصول علـي تـراخیص البـث اإلذاعـي والتلیفزیـوني مـن وزارة 
   .االختراع المصري للمخترع األصليمكتب براءات ، اإلعالم

  :البرمجیات في قانون حمایة الملكیة الفكریة )٦(
 یمثــل اســـتعمال برمجیـــات منـــسوخة وغیــر مرخـــصة أحـــد األعمـــال التــي تقـــع تحـــت طائلـــة 

 . التنفیذیةوالئحتهم بشأن حمایة الملكیة الفكریة، ۲۰۰۲القانون لسنة 

طـالب و عـضاء الجهـاز اإلداري بالكلیـةومعـاونیهم وأویمكن للـسادة أعـضاء هیئـة التـدریس 
 بــــشأن ۲۰۰۲ لــــسنة ۸۲وكافــــة األطــــراف اإلطــــالع علــــى القــــانون البكــــالوریوس والدراســــات العلیــــا 

  . التنفیذیةوالئحتهحمایة الملكیة الفكریة 

  :اتفاقیة میكروسوفت مع المجلس األعلى للجامعات )٧(

كروســوفت وبــین  بـین شــركة میMSDN Academic Allianceتـم توقیــع عقــد اتفاقیـة 
المجلس األعلى للجامعات لحق استخدام أحدث البرامج والتقنیات التي تنتجهـا شـركة مایكروسـوفت 

 MSDN Academic Allianceداخــل بعــض الجامعــات والتــي تــشمل حــق اســتخدام برنــامج 
  . بالكلیاتاآلليداخل معامل الحاسب 
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  :االلتزام بالمعاهدات واالتفاقیات الدولیة )٨(
 لمعاهدات واالتفاقیات الدولیة باااللتزام:  

أبرمــــت فـــــي بــــاریس اتفاقیــــة مــــن قبـــــل اتحــــاد بــــاریس لحمایــــة الملكیـــــة ) ١٨٨٣(ففــــي عــــام  -
 .)اتفاقیة باریس(الصناعیة دعیت 

 .أبرمت اتفاقیة برن لحمایة حقوق المؤلف ) ١٨٨٦(وفي عام  -

لع الزائفـــة أبرمـــت فـــي مدریـــد بأســـبانیا اتفاقیـــة لقمـــع بیانـــات تـــصدیر الـــس) ١٨٩١(وفـــي عـــام  -
   .)اتفاقیة مدرید ( والمضللة دعیت 

 .١٩٢٥اتفاق الهاي بشأن اإلیداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعیة عام  -

 ).الخمس حلقات المتشابكة(معاهدة نیروبى بشأن حمایة الرمز األولمبي  -

اتفــــاق نــــیس بــــشأن التــــصنیف الــــدولي للــــسلع والخــــدمات ألغــــراض تــــسجیل العالمــــات عــــام  -
١٩٥٧. 

 . م١٩٧٠اهدة التعاون بشأن البراءات عام مع -

 . ١٩٧١اتفاق ستراسبورغ بشأن التصنیف الدولي للبراءات عام  -

 الخاصـــــة بإیـــــداع الكائنـــــات الدقیقـــــة ألغـــــراض اإلجـــــراءات ١٩٧٧معاهـــــدة بودابـــــست لعـــــام  -
 .الخاصة بالبراءات

 . بشأن التسجیل الدولي للعالمات ١٩٨١اتفاق مدرید عام  -

 الملكیة الفكریة تأسست لها منظمة دولیـة هـي المنظمـة العالمیـة لحمایـة ًونظرا ألهمیة حقوق -
 .)(WIPO ویبوالملكیة الفكریة 

،  فـي أربعـة كتـب ٢٠٠٢ لـسنة ٨٢ینظم حمایة الملكیة الفكریة في مصر حالیا القانون رقم  -
ویتنــــاول الكتــــاب ، یـــشتمل الكتــــاب األول علــــى معالجـــة بــــراءات االختــــراع ونمـــاذج المنفعــــة 

، اني العالمـات والبیانــات التجاریـة والمؤشــرات الجغرافیـة والتــصمیمات والنمـاذج الــصناعیةالثـ
ویخــــتص الكتــــاب الرابــــع باألصــــناف ، والكتــــاب الثالــــث حقــــوق المؤلــــف والحقــــوق المجــــاورة 

  .النباتیة 
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  :للعاملین بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوانالملكیة الفكریة حمایة إجراءات 
  . بالمؤسسة اآللي الحاسب أجهزة على المرخصة غیر الجاهزة البرامج استخدام حظر .١
وق المؤلـــف بمــا یـــشكل اعتــداءا علــي حقــؤلفــات عــدم الــسماح للعــاملین بالمؤســـسة بنــسخ الم .٢

          .واألدبیة مؤلفاتلحمایة ال
وضــع إرشــادات للمتــرددین علــي المكتبــة لمراعــاة التــزامهم بالــضوابط المنــصوص علیهــا فــي  .٣

    .لملكیة الفكریةقانون ا
 إتبـــاع القواعـــد العلمیـــة المـــسموح بهـــا فـــي توثیـــق عملیـــات االقتبـــاس مـــن المراجـــع العلمیـــة أو .٤

الكتــب الدراســیة أو الرســائل العلمیــة أو أي وثــائق أو كتابــات أو مقــاالت للغیــر ســواء كانــت 
 -الرســـائل العلمیـــة(منـــشورة فـــي مكتبـــات أو مـــؤتمرات أو أي محفـــل علمـــي أو غیـــر منـــشورة 

    .......).مذكرات الطالب
ــــة أو خارجهــــا ســــواء كــــانوا أعــــضاء هیئــــة تــــدریس أو  .٥ یحظــــر علــــى أي مــــن العــــاملین بالكلی

بمـــن فـــیهم العـــاملین فـــي هـــذه المـــشروعات أو (معـــاونین أو بـــاحثین أو أي أشـــخاص آخـــرین 
اســـتخدام المعلومــــات أو البیانـــات أو المؤلفــــات التـــي تتــــضمنها مـــشاریع التطــــویر ) الوحـــدات

كلیـــة أو الوحــــدات ذات الطـــابع الخــــاص بهـــا أو أي تقــــاریر أو أبحـــاث أخــــرى تعتبـــر مــــن بال
منتجــات الكلیــة كشخــصیة اعتباریــة دون تــصریح أو اتفــاق رســمي مــن مجلــس الكلیــة أو مــن 

ومــن یثبــت أنــه قــام بـــذلك دون . عمیــد الكلیــة بعــد أخــذ رأي مجلــس الكلیــة أو بتفــویض منــه
      .   عرض نفسه للمسئولیة القانونیةاللجوء لإلجراءات السابقة فإنه ی

 .عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لمناقشة حقوق الملكیة الفكریة وأهمیتها وضرورة االلتزام بها .٦
 الـشكاوى تجمیـع ویـتم لجنـة الـشكاوى وهـي، والمقترحـات بالـشكاوى خاصـة تضع الكلیـة آلیـة .٧

 المقتـرح أو الـشكوى بنتیجـة راداألف والقیام بإخطار علیها، واإلطالع دوریة بصفة والمقترحات
 فـي وتقییمهـا الالزمـة القـرارات اتخـاذ ویـتم ،مـن خـالل لجنـة المتابعـة بوحـدة ضـمان الجـودة

 بعـض عـرض یـتم كمـا وتقییمهـا وتفعیلهـا المؤسـسة داخـل فـي أو المقترحـات الـشكاوى ضوء
 وبحـث لمناقـشتها مجلـس الكلیـة أو المختـصة علـى اللجنـة العـالي التكـرار ذات الـشكاوى
  .علیها التغلب وآلیات حدوثها أسباب
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 : تفعیل وثیقة الملكیة الفكریةتإجراءا
بقــرار مــن مجلــس الكلیــة تابعــة  كلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة حلــوانبتــشكیل لجنــة 
 : هذه اللجنةائف وتكون وظ،لوحدة ضمان الجودة

اسـات العلیـا أو مـن  مـن الـسادة أعـضاء هیئـة التـدریس ومعـاونیهم وطـالب الدرالشكاوىتلقي  -
أي طــرف آخــر حــول مــا یتعــارض أو یخــالف قــانون الملكیــة الفكریــة فیمــا یتعلــق بالنــشر أو 
التــألیف أو األفكــار العلمیـــة أو التطبیقیــة أو البـــرامج اإللیكترونیــة وكــل مـــا یــرتبط بالعملیـــات 

 .  التعلیمیة أو البحثیة
ریــة الخاصــة بالمؤلفــات العلمیــة للــسادة إتبــاع اإلجــراءات القانونیــة لحمایــة حقــوق الملكیــة الفك -

 .أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم
فــــي تحقیــــق عوائــــد اســــتخدام ) قــــدر اإلمكــــان(مراعــــاة القواعــــد المتبعــــة فــــي الــــدول المتقدمــــة  -

 .المؤلفات بما یتناسب مع الطبیعة المصریة
ایـــة تنظــیم مجموعــة مـــن ورش العمــل بالتعــاون مـــع الكلیــات المعنیــة للتـــدریب علــى نظــم حم -

 .الملكیة الفكریة
العمـــل علـــى تفعیـــل البحـــث العلمـــي والعمــــل المـــشترك والنـــدوات العلمیـــة بـــین الهیئــــات ذات  -

 .الصلة الوثیقة بالملكیة الفكریة
ٕتعیــین منـــسق للملكیـــة الفكریــة یهـــتم بنـــشر إجــراءات االلتـــزام بحقـــوق الملكیــة الفكریـــة وانـــشاء  -

 . الملكیة الفكریة في التألیف والنشروحفظ السجالت التي ترصد تطویر االلتزام بحقوق
التركیز على االهتمام بحمایة حقوق الملكیة الفكریة في األعمـال األصـلیة التـي تكـون الكلیـة  -

 :وذلك من خالل ،هي المالك الوحید لها أو مشتركة في ملكیتها
  االختراعطلب الحصول على براءات. 
 تسجیل حقوق التألیف والنشر. 
 األخرى التي تراها ضروریة للحفاظ على حقوقها جمیع التدابیراتخاذ . 
 وهذه اإلجراءات قابلة للتطویر بما یتفق مع المتغیرات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. 
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  جعالمر
 .المؤلف حقوق لحمایة العربیة االتفاقیة .١

تموز /  یولیه ١٤اتفاقیة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة في استوكهولم في  .٢
   .١٩٧٩أیلول /  سبتمبر ٢٨ والمعدلة في ١٩٦٧

 .في الوطن العربيوالحقوق المجاورة التشریع النموذجي لحمایة حقوق المؤلف  .٣

 ثقافة ودعم األهلیة العمل منظمات :المركز المصري للملكیة الفكریة وتكنولوجیا المعلومات .٤
  .٢٠٠٦  ،معلوماتال لتكنولوجیا خاصة إشارة مع القانون مواد ٕوانفاذ الفكریة الملكیة

 ةٕ بشأن تنظیم التوقیع االلكتروني وانشاء هیئه تنمیة صناع٢٠٠٤ لسنة ١٥قانون رقم  .٥
  .تكنولوجیا المعلومات

  .  بإصدار قانون حمایة الملكیة الفكریة٢٠٠٢ لسنة ٨٢قانون رقم  .٦

بإصدار الالئحة التنفیذیة للكتاب الثالث  ٢٠٠٥ لسنة ٤٩٧قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  .٧
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢الصادر بالقانون رقم  ن قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریةم

الصادر بالقانون  للكتاب الثالث من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الالئحة التنفیذیة .٨
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 

 كانون/دیسمبر ٢٠ في الدبلوماسي المؤتمر اعتمدها كما معاهدة الویبو بشأن حق المؤلف .٩
 .١٩٩٦ األول

  


