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 ممخص الدراسة

تسعى ىذا الدراسة إلى استعراض کيؼ يتعامؿ القاضي اإلماراتي مع منازعات الفعؿ 
الضار متى أخذت شکؿ اعتداٍء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ ألغراض تحديد 
القانوف واجب التطبيؽ، وذلک لموقوؼ عمى إيجابيات وسمبيات ما أعطاه إياه المشرع مف 

ت لمتعامؿ مع ىذه المنازعات لتحديد القانوف واجب التطبيؽ، ومف ثـ تقديـ ُممکنات وأدوا
بعض التوصيات التي يعتقد الباحث أف األخذ بيا سيزيد مف فاعمية ىذه األدوات لتعييف 
القانوف الذي سيحکـ النزاع وذلک کمو في ضوء اإلجابة عمى ما تثيره الدراسة مف أسئمة 

 واشکاليات.

الدراسة بمبحث أوؿ يعرؼ القارئ فيو بالحقوؽ المجاورة لحؽ سيبدأ الباحث ىذه 
المؤلؼ بحيث يسيؿ عميو بعد ذلک تتبع ما سيتـ طرحو مف أسئمة منطمقًا مف فيـٍ لماىية 
الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، ثـ سيبيف الباحث في المبحث الثاني دور القواعد 

ضار في شکؿ اعتداء عمى الحقوؽ الموضوعية لفض تنازع القوانيف في منازعات الفعؿ ال
المجاورة لحؽ المؤلؼ، باعتبارىا إحدى الوسيمتيف الرئيسيتيف لفض تنازع القوانيف، في حيف 
سيتناوؿ الوسيمة الثانية وىي منيج اإلسناد في المبحث الثالث، وسيختـ الدراسة بخاتمة 

 تعرض ما توصؿ إليو مف نتائج وما يقترحو مف توصيات.
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Abstract :- 

This study seeks to review how the UAE judge deals with 

disputes of harmful act when an attack on copyright rights is taken 

for the purposes of determining applicable law, and therefore to find 

out the pros and cons of what the legislator has given him the 

potential and tools to deal with these disputes to determine the 

applicable law, and then make some recommendations that the 

researcher believes will increase the effectiveness of these tools to 

define the law that will govern the dispute and that in the light of the 

answer to what The study raises questions and questions. 

The researcher will begin this study with a first research in which 

the reader knows the rights adjacent to copyright so that it is easier 

for him after that to follow the questions that will be asked based on 

an understanding of what rights are adjacent to copyright, and then 

the researcher in the second research will show the role of objective 

rules for resolving disputes of laws in disputes of harmful act in the 

form of an attack on copyright rights, as one of the two main means 

of resolving the dispute of laws, while the second method, which is 

the method of support in the third research, will be stamped The 

study concludes with a conclusion that presents its findings and the 

recommendations it proposes. 
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 المقدمة

 تمييد وعرض لمشكمة وموضوع الدراسة وأسباب اختياره:
في عالـٍ أصبحت الممكية الفكرية فيو الصفة المميزة، واألداة التي مف خالليا تُنقؿ 
المعارؼ والفنوف والثقافة، مف مجتمٍع إلى آخر ومف زمٍف إلى آخر، لـ تعد اإلبداعات 

بؿ اتخذت مف أدوات ووسائؿ التكنولوجيا  الفكرية حبيسة الحدود السياسية والجغرافية،
الحديثة جسورًا لمعبور فوؽ كؿ حدٍّ وحاجز، ويكفيؾ أف تمر عمى مواقع التواصؿ 
االجتماعي، أو محركات البحث لتقؼ عمى الكـ اليائؿ مف األعماؿ الفنية واألدبية والعممية 

بداع اتو وابتكاراتو، وكيؼ وغيرىا مف المصنفات واألعماؿ التي تعكس نتاج عقؿ اإلنساف وا 
ال! فإبداعات عقؿ اإلنساف ىي إرثو الذي يبقى عمى مدار السنيف، وىي اإلرث الذي يجب 

ر ىذا اإلرث في مجموعٍة دوف أخرى أف تنتفع بو البشرية جمعاء، غير مقيدًة بحدوٍد تحص
عمى أف ىذا البعد الشمولي لمممكية الفكرية يجب أال يكوف عمى حساب صاحب اإلبداع 
الفكري الذي سخر الكثير مف وقتو وجيده لموصوؿ إلى عمٍؿ إبداعٍي أو ابتكارٍي يستفيد 
منو اإلنساف، مف ىنا جاءت أنظمة وتشريعات الممكية الفكرية لتخمؽ ىذا التوازف بيف 
حقوؽ أصحاب الممكية الفكرية مف جية، والمنتفعيف منيا مف جية أخرى. وليقيف مختمؼ 

سياسية بأف الممكية الفكرية في عالمنا المعاصر لـ تعد وطنية بؿ األنظمة القانونية وال
دولية، حرصت عمى أف تكوف لتشريعات الممكية الفكرية منظور وشكؿ دولييف، مف خالؿ 

 اتفاقيات ومعاىدات دولية إلى جانب تشريعات وطنية تتالءـ مع تمؾ االتفاقيات الدولية.
د الدولي لعالقات الممكية الفكرية، فمع انتقاؿ في ىذه الدراسة يسعى الباحث لتناوؿ البع

صور ىذه الممكية مف دولة إلى أخرى تظير عالقات بيف األفراد المعنييف بيذه الممكية 
الفكرية، سواء أكانوا أفرادًا طبيعييف أـ أشخاصًا معنوييف، مما يطرح تساؤالٍت كثيرٍة عف 

ة أو األجنبية، وىي أسئمة تجيب عمييا القانوف الذي يحكـ ىذه العالقات ذات الصفة الدولي
دراسات تنازع القوانيف المعنية أساسًا بوضع آلياٍت لتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى 

 العالقات الدولية الخاصة.
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عمى أف العالقات الدولية الخاصة في مجاؿ الممكية الفكرية قد تأخذ الشكؿ التعاقدي 
دما يتعاقد مؤلؼ قصٍص مع إحدى دور النشر لنشر أو ذلؾ القائـ عمى الفعؿ الضار، فعن

روايتو في دولٍة أخرى وتخالؼ تمؾ الدار شروط وبنود العقد، فنحف أماـ مخالفة عقدية، في 
حيف أنو لو قاـ أحد األشخاص بسرقة مؤلؼ عممي لشخص ما ونسبو إلى نفسو، فنحف 

التي يضعيا الباحث أماـ اعتداء عمى حؽ مؤلؼ أخذ شكؿ الفعؿ الضار، ىذه الدراسة 
بيف يدي القارئ معنية بالفعؿ الضار وليس اإلخالؿ بااللتزامات التعاقدية، أي أنيا ستتناوؿ 
تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات إحدى صور الممكية الفكرية ذات الصفة 

 األجنبية التي تظير في شكؿ فعؿ ضار.
مقاـ األوؿ إلى أف واقع استخداـ ولعؿ سبب التركيز عمى الفعؿ الضار مرده في ال

التكنولوجيا ومواقع التواصؿ االجتماعي في زمننا الحاضر، زاد مف ُمكنة وسيولة االعتداء 
عمى إبداعات اآلخريف بعيدًا عف االلتزامات التعاقدية، بؿ إف األشخاص قد ينسبوف 

نما اطمعوا عمى ىذه اإل بداعات مف خالؿ ألنفسيـ إبداعات أشخاص لـ يمتقوا بيـ أبدًا، وا 
 المواقع اإللكترونية المختمفة.

ال الحتجنا  وىذا يقودنا لمقوؿ أف ىذه الدراسة لف تتناوؿ جميع صور الممكية الفكرية وا 
نما ستركز عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، ذلؾ أنو جمي  إلى مؤلفات طويمة، وا 

صورة فعؿ ضار، فنحف  لمباحث أف ىذه الحقوؽ تظير في شكٍؿ يسيؿ االعتداء عميو في
نشيد يوميًا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي والمواقع اإللكترونية األخرى أشخاصًا يقمدوف 
بأدائيـ ممثميف وفنانيف، ونرى الكثير مف المواقع التي تبث الحفالت والتسجيالت الموسيقية 

بية بشكؿ غير قانوف أو مرخص، مما يجعمنا أماـ منازعات فعؿ ضار ذات صبغة أجن
 تحتاج إلى تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمييا.

عمى أف ىذه الدراسة ستركز عمى الوضع وفؽ قانوف دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
أي أنيا ستتناوؿ مسألة تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات الفعؿ الضار في شكؿ 

قانوني لدولة اإلمارات العربة اعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ وفؽ التنظيـ ال
المتحدة، فباإلضافة إلى كوف دولة اإلمارات تمثؿ النطاؽ الجغرافي ليذا البحث حيث مكاف 
إعداده وتوجييو، فدولة اإلمارات سوقت لنفسيا عمى أنيا مالٌذ آمٌف وبيئٌة حامية لمممكية 

ث ظير ذلؾ في الفكرية بصورىا المختمفة، ومنيا الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، حي



 أ.م.د/ عبدهللا سيف السبىسىـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

246 
 

دارية متعددة الجوانب لمتعامؿ مع مختمؼ متطمبات الممكية  إصدارىا لمنظومة تشريعية وا 
الفكرية، كما حرصت عمى االنضماـ إلى الييئات الدولية المعنية بالممكية الفكرية، ىذا 

جائزة جمارؾ دبي ك ،الفكريةناىيؾ عف إطالؽ العديد مف المبادرات المعنية بالممكية 
، وتأسيس جمعية اإلمارات كية الفكرية لممدارس والجامعات والكميات الحكومية والخاصةلممم

لمممكية الفكرية  وغيرىا، ىذا الوضع يجعمنا نتساءؿ فيما إذا حظي تنازع القوانيف في 
منازعات الفعؿ الضار التي تأخذ شكؿ اعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، حظي 

مع توجيات الدولة في ىذا الشأف، إجابة ىذا التساؤؿ ىي ما يحاوؿ  بالتنظيـ الذي يتناسب
 الباحث اإلجابة عميو مف خالؿ وريقات البحث ىذه.

 أىداف وأىمية الدراسة:
تسعى ىذا الدراسة إلى استعراض كيؼ يتعامؿ القاضي اإلماراتي مع منازعات الفعؿ 

لمؤلؼ ألغراض تحديد الضار متى أخذت شكؿ اعتداٍء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ ا
القانوف واجب التطبيؽ، وذلؾ لموقوؼ عمى إيجابيات وسمبيات ما أعطاه إياه المشرع مف 
ُممكنات وأدوات لمتعامؿ مع ىذه المنازعات لتحديد القانوف واجب التطبيؽ، ومف ثـ تقديـ 

يف بعض التوصيات التي يعتقد الباحث أف األخذ بيا سيزيد مف فاعمية ىذه األدوات لتعي
القانوف الذي سيحكـ النزاع وذلؾ كمو في ضوء اإلجابة عمى ما تثيره الدراسة مف أسئمة 

 واشكاليات.

 نطاق الدراسة:
التزامًا بالحدود التي رسميا الباحث في بيانو لمشكمة ىذه الدراسةػ فإف البحث سيتناوؿ 

ضار التي مسألة تحديد القانوف واجب التطبيؽ، وسيقتصر ذلؾ عمى منازعات الفعؿ ال
تأخذ شكؿ اعتداٍء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، أي أف الدراسة لف تتناوؿ الصور 
األخرى مف الممكية الفكرية ما لـ يخدـ ذلؾ أغراض الدراسة ويعيف عمى الوصوؿ إلى 

 أىدافيا.
أما النطاؽ الجغرافي ليذه الدراسة فسيقتصر عمى دولة اإلمارات العربية المتحدة، عمى 

 حو الذي سبؽ بيانو عند الحديث عف مشكمة الدراسة.الن
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عمى أف اقتصار الدراسة عمى دولة اإلمارات ال يعني عدـ تناوؿ االتفاقيات الدولية 
المعنية بتنازع القوانيف في مجاؿ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، وذلؾ انطالقًا مف كوف 

يجعميا جزءًا مف التشريع  دولة اإلمارات مصادقة عمى كثير مف ىذه االتفاقيات مما
اإلماراتي، وبالتالي جزء مف األدوات التي يستخدميا القاضي اإلماراتي لفض تنازع القوانيف 
في مجاؿ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، كما أف ىذه االتفاقيات تمثؿ أساسًا لمنظـ 

 التشريعية المتعمقة بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ.

 الدراسة:منيجية  
ىذه الدراسة األسموب التحميمي لمختمؼ التشريعات والنصوص القانونية المعنية  ستتبع

بتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات الفعؿ الضار التي تأخذ شكؿ اعتداء عمى 
وسيشمؿ ذلؾ النصوص الوطنية واالتفاقيات الدولية خاصًة الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، 
اإلمارات، كما قد يشمؿ ذلؾ اإلشارة إلى الوضع في بعض تمؾ التي صادقت عمييا دولة 

فكرة  دالتشريعات األخرى، ليس مف باب المقارنة بشكؿ أساسي بقدر ما ىو مف باب تأيي
 معنية أو توضيحيا.

ولعؿ السبب في اختيار أسموب الدراسة التحميمية مرده إلى قدرة ىذا األسموب عمى 
القانونية، كما أف شمولية ىذا األسموب تستوعب  تفنيد جوانب الضعؼ والقوة في النصوص

غيره مف أساليب الدراسة كالوصفي والمقارف مما يساعد بشكؿ أكثر فاعمية عمى تحميؿ 
 مشكمة البحث.

 خطة الدراسة:
سيبدأ الباحث ىذه الدراسة بمبحث أوؿ يعرؼ القارئ فيو بالحقوؽ المجاورة لحؽ 

ا سيتـ طرحو مف أسئمة منطمقًا مف فيـٍ لماىية المؤلؼ بحيث يسيؿ عميو بعد ذلؾ تتبع م
الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، ثـ سيبيف الباحث في المبحث الثاني دور القواعد 
الموضوعية لفض تنازع القوانيف في منازعات الفعؿ الضار في شكؿ اعتداء عمى الحقوؽ 

نازع القوانيف، في حيف المجاورة لحؽ المؤلؼ، باعتبارىا إحدى الوسيمتيف الرئيسيتيف لفض ت
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سيتناوؿ الوسيمة الثانية وىي منيج اإلسناد في المبحث الثالث، وسيختـ الدراسة بخاتمة 
 تعرض ما توصؿ إليو مف نتائج وما يقترحو مف توصيات.
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 المبحث األول
 ماىية الحقوق المجاورة لحق المؤلف

 تمييد وتقسيم:
موف حؽ المؤلؼ واألحكاـ المرتبطة بو، إال عمى الرغـ مف الدراسات الكثيرة حوؿ مض

أف الوضع فيما يتعمؽ بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ يبدو مختمفًا، حيث يرى الباحث أف 
ىذا المصطمح ما يزاؿ يحتاج إلى الكثير مف الدراسة والتعميؽ لمعرفة ماىيتو، وىو بذلؾ 

ؾ ارتأى الباحث أف يبدأ ىذه غير واضح المعالـ لبعض العامميف في المجاؿ القانوني ، لذل
الدراسة بيذا المبحث الذي ييدؼ مف خاللو لتوضيح ماىية الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ 
باعتبارىا محؿ ىذه الدراسة، فيسيؿ عمى القارئ بعد ذلؾ متابعة ما سيعرض مف نقاط 

 متعمقة بتنازع القوانيف بشكؿ أكثر سالسة.

نظرية العامة لمحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، عمى أف الباحث لف يتناوؿ تفصيالت ال
فيذا مناطو مؤلفات متخصصة في ىذا الشأف، ولكنو سيركز عمى تناوؿ النقاط الرئيسية 
لماىية الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ وبالعمؽ الذي يظنو متناسبًا مع أغراض ىذه 

 الدراسة.

األوؿ منيا تعريؼ  وعمى ذلؾ فسيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب، يتناوؿ
وأنواعيا وأىميتيا، أما المطمب الثاني فسيتناوؿ شروط تمتع  ؼالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤل

الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ بالحماية وصور االعتداء عمييا، في حيف سيتناوؿ المطمب 
 الثالث التنظيـ الدولي لمحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ.
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 المطمب األول
 وق المجاورة لحق المؤلف وأنواعيا وأىمتياتعريف الحق

 أواًل: تعريف الحقوق المجاورة لحق المؤلف:
لموصوؿ إلى تعريؼ الحقوؽ المجاورة بشكؿ دقيؽ، فإنو البد مف التدرج في طرح ىذا 

الفكرية المنظمة الدولية لمممكية  ياعرفتُ المصطمح فنقوؿ أف الممكية الفكرية عامة 
(WIPO)  ًىذا التعريؼ أعطى الممكية الفكرية  1"،إبداعات العقؿ"بأنيا  تعريفًا مقتضبا

مفيومًا واسعًا مرنًا يستوعب صورًا كثيرًة مف الحقوؽ المعنوية الجديرة بالحماية، ىذه 
الحقوؽ قسميا الفقو إلى قسميف؛ األوؿ ىو الحقوؽ الفنية واألدبية والتي تضـ حؽ المؤلؼ 

قوؽ الممكية الصناعية والتجارية، وتضـ براءات والحقوؽ المجاورة لو، والثانية ىي ح
 2االختراع والعالمات التجارية والرسـو والنماذج الصناعية.

ويمكف تعريؼ حؽ المؤلؼ الذي ترتبط بو الحقوؽ المجاورة، بأنو الحؽ أو الحقوؽ 
ىذا  3المعنوية والمادية التي يستحقيا المؤلؼ عف عممو الذىني ومصنفو اإلبداعي،

د يشمؿ المؤلفات المكتوبة؛ سواء كانت أدبية أو عممية، ويشمؿ أيضًا الموحات المصنؼ ق
الفنية والمقطوعات الموسيقية والمنحوتات والبرامج اإللكترونية وغيرىا مف صور اإلبداع 

العقمي، أما الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ والتي ىي محؿ البحث في ىذه الدراسة، فتشمؿ 
خاص الذيف يبثوف الحياة لممصنؼ اإلبداعي لممؤلؼ ويوصمونو الحقوؽ التي ُتعطى لألش

لمناس، وىنا تظير العالقة بيف الُمَؤلَّؼ والحؽ المجاور لو، فإف كانت المصنؼ األدبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُينظر في ذلؾ الموقع الرسمي لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية عمى الرابط التالي:  1
 <ip/ar/-ww.wipo.int/abouthttps://w  الساعة العاشرة  17/8/2222< تاريخ آخر زيارة لمموقع

 والنصؼ صباحا.

د.ىايدي عيسى حسف، تنازع القوانيف في مسائؿ الممكية الفكرية، مكتبة كنوز المعرفة ُينظر في ذلؾ  2
 .21-22، ص 2222لمنشر والتوزيع، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

مف التفصيؿ في تعريؼ حؽ المؤلؼ ُينظر في د. جماؿ محمود الكردي، حؽ المؤلؼ في العالقات  لمزيد 3
الخاصة الدولية والنظرة العربية واإلسالمية لمحقوؽ الذىنية في منظومة االقتصاد العالمي الجديد، دار 

 .47ص -17، ص2223الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية، 

https://www.wipo.int/about-ip/ar/
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فإف أعماؿ أصحاب الحقوؽ المجاورة ىي ما يبث في ىذا الجسد لمُمَؤلِّؼ ىو الجسد،
 الروح.

 لف: ثانيًا: أنواع الحقوق المجاورة لحق المؤ 
اأِلشخاص المتمتعوف بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ يمكف تصنيفيـ تحت ثالثة 
طوائؼ، األولى ىي طائفة فنانوا األداء، أما الطائفة الثانية فتشمؿ منتجي التسجيالت 

 1الصوتية، واخيرًا تأتي طائفة ىيئات البث اإلذاعي والتمفزيوني.

بشأف حماية فناني األداء ومنتجي روما  ويقصد بفناني _ األداء كما عرفتيـ اتفاقية
في مادتيا الثالثة _ بأنيـ: " الممثموف  1961لعاـ  التسجيالت الصوتية وىيئات اإلذاعة

والمغنوف والموسيقيوف والراقصوف الذي يمثموف أو يغنوف أو يمقوف أو ينشدوف أو يعزفوف 
لتعريؼ الذي أورده المشرع مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونيا بصورة أو أخرى"، وىو ذات ا

اإلماراتي ليذه الطائفة مف المتمتعيف بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ في المادة األولى مف 
 ، بشأف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة.2222( لسنة 7القانوف االتحادي رقـ )

أو االعتباري الذي  عييالشخص الطبأما منتجو التسجيالت الصوتية فيقصد بيـ "
"، وذلؾ وفؽ المادة ذلؾ مف األصوات ريألحد فناني األداء، أو غ ألوؿ مرة أصواتاً  سجؿي

، بشأف حقوؽ المؤلؼ 2222( لسنة 7رقـ ) اإلماراتي القانوف االتحادي األولى مف
 والحقوؽ المجاورة.

تقـو بالبث اإلذاعي  ةٍ ھج یأفي حيف تعرؼ ىيئات البث اإلذاعي والتمفزيوني بأنيا: " 
"، وفؽ تعريؼ المادة األوؿ مف القانوف لسمعي أو البصري، أو السمعي البصريالالسمكي ا

لدولة اإلمارات العربية المتحدة، مع التأكيد عمى أف  2222( لسنة 7االتحادي رقـ )
 استخداـ كممة اإلذاعي ىنا تشمؿ اإلذاعة والتمفزيوف وغيرىا مف أدوات البث.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظر في ذلؾ د. محمد سعد الرحاحمة، د. إيناس الخالدي، مقدمات في الممكية الفكرية، دار ومكتبة ين 1

 . 43-34، ص 2212الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
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 لف:ثالثًا: أىمية الحقوق المجاورة لحق المؤ 
لـ تحظ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ باالىتماـ الذي حظي بو حؽ المؤلؼ عند 
بدايات الحديث عف ضرورة حماية الممكية الفكرية لحؽ المؤلؼ، بؿ تراخى الحديث عف 
حماية الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ برىًة مف الزمف، حيث ُيشير فقو القانوف المدني إلى 

مف  1922يعي لمحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ بدأت في العاـ التشر  ـأف إرىاصات التنظي
خالؿ القانوف السويسري لحقوؽ المؤلؼ في المصنفات األدبية والفنية الذي أشار إلى 
بعض النصوص المتعمقة بيذه الحقوؽ، في حيف أف الحماية القانونية لحؽ المؤلؼ تحققت 

 1791.1بصدور القانوف الفرنسي لحقوؽ المؤلؼ في العاـ 

ولعؿ األىمية المتنامية لمحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ ىو ما دفع الكثير مف 
التشريعات والمنظمات الدولية المعنية بحقوؽ الممكية الفكرية إلى إعطاء أىمية أكبر ليذه 

 الحقوؽ، حيث أدركت ىذه التشريعات والمنظمات أف:

تترجـ إلى أداء، ولـ تبث الكثير مف األعماؿ األدبية قد طواىا النسياف ألنيا لـ   (1
لتصؿ إلى الناس، وىو ما يعكس دور أصحاب الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ في إبراز 
االعماؿ األدبية والفنية، األمر الذي أدركو أصحاب حقوؽ المؤلؼ أنفسيـ، فسعوا إلى 
فناني األداء لتحويؿ أعماليـ األدبية إلى مسرحيات أو أفالـ، بؿ إنو حتى عمى مستوى 

لفرد العادي، فإف األعماؿ األدبية التي ترسخ في الذاكرة ىي األعماؿ التي تـ تحويميا إلى ا
، وليس تمؾ التي بقيت 2مسرحيات أو أفالـ أو يتـ بثيا عف طريؽ وسائؿ البث المختمفة

 بيف دفتي الكتب.

مع تنامي استخداـ التكنولوجيا ووسائؿ البث والنشر المختمفة فإف تأثير أصحاب   (2
قوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى ثقافة المجتمع ومسمؾ أبنائو أصبح ممموسًا، خاصة أف الح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stina Teilmann, British and French Copyright, A Historical Study of Aesthetic 

Implications, a Thesis Submitted for the degree of Ph.D, Department of 

Comparative Literature, University of Southern Denmark, 2224  
رمزي رشاد عبدالرحمف الشيخ، الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، دار الجامعة الجديدة ُينظر في ذلؾ د. 2

 .43، ص 2225لمنشر، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية، 
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التغير في نمط الحياة في المجتمع الدولي، وتحوؿ األشخاص عف القراءة أو زيارة 
المتاحؼ كوسائؿ لمثقافة أو مأل الفراغ، إلى قضاء ساعات عمى وسائؿ البث المرئية 

الع عمى أداء األشخاص بشكؿ أكثر متعًة، زاد مف أىمية والمسموعة التي تمكنيـ مف االط
  1ودور أصحاب الحقوؽ المجاورة.

انتشار وسائؿ التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصؿ االجتماعي وما احتوتو مف   (3
أدواِت بث سيمة وبسيطة يمتمكيا كؿ انساف في ىاتفو المتحرؾ، سيؿ وبشكؿ كبير 

حقوؽ المؤلؼ، سواء مف خالؿ تصوير وتسجيؿ حفالت االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة ل
موسيقية ونشرىا دوف إذف منتج التسجيؿ الصوتي، أو مف خالؿ أداء معيف ألحد الممثميف 
ينسبو الشخص لنفسو، وغيرىا مف صور االعتداء التي تؤثر عمى أصحاب الحقوؽ 

ؽ يحفظ ألصحابيا المجاورة لحؽ المؤلؼ ماديا ىو ما يجعؿ وجود تنظيـ محكـ ليذه الحقو 
   مصادر دخميـ مسألة جديرة باالىتماـ.

درجة اإلبداع التي يقدميا أصحاب الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، ال تقؿ مستوًا   (4
عف إبداعات أصحاب حقوؽ المؤلؼ، فالجميور كثيرًا ما يرسخ في ذىنو أداء الممثؿ أو 

ىذا االمر يجعؿ ما يقدمو المنشد دوف حتى أف يعرؼ اسـ كاتب المسرحية أو النشيد، 
 أصحاب الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ مف إبداٍع جديٌر بالحماية.

تنامي الدور التجاري واالقتصادي ألصحاب الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ بشكؿ   (5
مستمر وممفت، فكبار الممثميف يستحقوف مبالغ خيالية عمى مشاركاتيـ في األعماؿ الفنية 

بداع التي يقدمونيا فييا، وكذلؾ الوضع فيما يتعمؽ بمنتجي بسبب أدائيـ ودرجة اإل
التسجيالت الصوتية، الذيف عمموا مف خالؿ أدائيـ عمى توفير االعماؿ الفنية لمجميور 
بشكؿ ممتع وجاذب، وبالتالي أصبحوا مستحقيف مقاباًل ليذا العمؿ، كما أف ىيئات البث 

صاؿ االعماؿ الفنية لمعامة، وبالتالي فيي المختمفة تمعب دورًا وتتحمؿ تكمفة في سبيؿ إي
تحتاج إلى تغطية تكمفتيا التشغيمية وتحقيؽ ربح مف ذلؾ، وما يؤكد ىذا التأثير التجاري 

 "واالقتصادي  لنشاط أصحاب الحقوؽ المجاورة، ما أعمنتو جمعية الصور المتحركة 

Motion Picture Association"ات اإلنتاج ، وىي الجمعية التي تضـ كبريات شرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .43المرجع السابؽ، ص  ُينظر في ذلؾ 1
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بأف  2219والبث لألعماؿ الفنية واألدبية، حيث تشير الجمعية في تقريرىا السنوي لعاـ 
عائدات صناعة األفالـ والمسمسالت وغيرىا مما يدخؿ في االعماؿ الفنية بمغ في العاـ 

في إشارة واضحة إلى حجـ العائدات التي يتحصؿ  1( مميار دوالر أمريكي،122)2219
الحقوؽ المجاورة مف نشاطاتيـ المحمية بيذه الحقوؽ، فيذه المبالغ ال عمييا أصحاب 

يستفيد منيا المؤلفيف فقط بؿ تمتد لتشمؿ الممثميف ومنتجي التسجيالت وأيضًا جيات 
 البث.

جممة ىذه األوضاع المتعمقة بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ فرضت عمى العالـ 
بارىا جزءًا ميمًا في منظومة الممكية الفكرية والمشرعيف االلتفات إلى ىذه الحقوؽ واعت

 المحمية.
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" عمى "Motion Picture Associationُينظر في ذلؾ الموقع الرسمي لجمعية الصور المتحركة    1

الساعة  19/8/2222< آخر زيارة لمموقع    https://www.motionpictures.orgالرابط التالي: >  
 صباحًا. العاشرة والثمث

https://www.motionpictures.org/
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 المطمب الثاني
 شروط تمتع الحقوق المجاورة لحق المؤلف بالحماية 

 وصور االعتداء عمييا

 أواًل: شروط تمتع الحقوق المجاورة لحق المؤلف بالحماية:
روط التي تنص االتفاقيات التي تناولت الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى بعض الش

يجب توافرىا حتى يتمتع صاحب ذلؾ الحؽ بالحماية المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية، 
كما قد تنص التشريعات الوطنية عمى شروط أخرى لتحقيؽ ذات الغاية، باإلضافة إلى ذلؾ 
فإف الفقو ِأشار إلى مجموعة مف الشروط التي يجب اف يتمتع بو النشاط حتى يعتبر مف 

 رة المستحقة لمحماية.الحقوؽ المجاو 
في ىذا المقاـ مف الدراسة سيحاوؿ الباحث جمع شروط تمتع الحقوؽ المجاورة لحؽ 

 مف خالؿ نظرة شمولية ليذه الشروط، حيث تتمثؿ أىـ ىذه الشروط في: ةبالحماي ؼالمؤل
أال يحتوي ما يقدمو أصحاب الحقوؽ المجاورة لحؽ الممكية الفكرية عمى ما يخالؼ   (1

فال يتصور أف يتمتع ممثمو األفالـ اإلباحية عمى سبيؿ المثاؿ بأية حماية عمى القانوف، 
( 17ذا الشرط مف خالؿ نص المادة)أدائيـ أماـ القضاء اإلماراتي، ويمكف تأسيس وجود ى

إلى حؽ كؿ (17التي تشير في مادتيا ) لحماية المصنفات األدبية والفنية مف اتفاقية برف
ض أو تمثيؿ أي مصنؼ متى وجدت الدولة مصمحة ليا في دولة في منع تداوؿ أي عر 

ذلؾ المنع، وبال شؾ أف مخالفة أحد أعماؿ أصحاب الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ لمنظاـ 
الجدير بالذكر أنو مع تنامي انتشار 1 العاـ في الدولة يجعؿ مف مصمحة تمؾ الدولة منعو.

مفة لراقصيف ومؤديف مف الجميور مواقع التواصؿ االجتماعي وما تتضمنو مف مقاطع مخت
.  والعامة أصبح تحديد ما ىو مخالؼ لمنظاـ العاـ مسألة دقيقة تتنامى صعوبًة كؿ يـو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُينظر في تفصيؿ ذلؾ أ.د. إداورد عيد، وأ.د. كريستياف عيد، حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في القانوف  1

المبناني والقوانيف العربية واألجنبية، الجزء الثاني الحقوؽ المجاورة، انتقاؿ حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، 
يات الدولية، مكتبة صادر لممنشورات الحقوقية، بيروت، مدة الحماية، اإليداع القانوني، الجزاءات، االتفاق

 .198.، ص 2229لبناف، 
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فمثاًل حقوؽ ىيئات البث التي ُتحمى  1أف يكوف الحؽ منصبًا عمى ماؿ معنوي،  (2
 مف خالؿ أحكاـ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ تنصب عمى البرنامج الذي يتـ بثو وليس

 عمى القرص أو الشريط الذي يتـ حفظو عميو.

أف يكوف محؿ الحؽ أمرًا إيجابيًا أو مؤثرًا، فال يتصور أف يكوف مجرد الظيور في   (3
، ما لـ يكف في السكوت ذاتو أداء 2عمؿ مسرحي مع السكوت محاًل لحؽ فناني األداء

 مؤثر في العمؿ.

ؤلؼ بدرجة مف اإلبداع أف يتمتع ما يقدمو أصحاب الحقوؽ المجاورة لحؽ الم  (4
واالبتكار واالصالة، فال تكوف تقميدًا أو إعادًة لبث برنامج مف جية أخرى، أو إعادة 

 تسجيٍؿ لتسجيؿ سابؽ.

أف يؤسس الحؽ المجاور عمى مصنؼ يعمؿ عمى أساسو، أي كي يتمتع الممثؿ   (5
أدبي سابؽ،  عمى سبيؿ المثاؿ بحقو في أدائو فالبد أف يكوف ىذه األداء مؤسسًا عمى عمؿ

وىذا ما يمكف استخالصو مف تعريؽ القانوف اإلماراتي لفناني األداء بقولو: "الذي يمثموف 
أو يغنوف أو يمقوف أو ينشدوف أو يعزفوف مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونيا بصورة أو 
أخرى"، حيث ربط المشرع األداء بمصنفات أدبية أو فنية، و يرى  بعض الفقو أف ىناؾ 

ف لـ يؤسس مف صو  ر األداء ما قد يضـ جانبًا كبيرًا مف اإلبداع ويجعمو جديرًا بالحماية، وا 
 3عمى مصنؼ أدبي، منيا عمى سبيؿ المثاؿ االعماؿ الفمكمورية، وأعماؿ السرؾ والعرائس،

وقد ظيرت في اآلونة األخيرة ومف خالؿ مواقع البث المرئية المختمفة التي يشارؾ فييا 
مف صور األداء االرتجالية التي يقـو بيا مالؾ بعض الحسابات وتجذب الجميور، الكثير 

ف لـ تؤسس عمى مصنؼ فكري،  فليـ الكثير مف المتابعي وبالتالي فيي تستحؽ الحماية وا 
ويرى الباحث أف مف يقدموف ىذه األعماؿ االرتجالية أو غير المؤسسة عمى مصنؼ معيف 

ذه األعماؿ االرتجالية وىـ مؤدوىا أيضًا، يجمعوف حقي المؤلؼ واألداء، فيـ مؤلفو ى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُينظر في ذلؾ د. عامر محمود الكسواني، القانوف واجب التطبيؽ عمى مسائؿ الممكية الفكرية " دراسة  1
 .96، ص 2211مقارنة"، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 

، الحقوؽ المجاورة لحقوؽ المؤلفيف األدبية والفنية، مجمس الثقافة ُينظر في ذلؾ د. ضو مفتاح غمؽ 2
 .76، ص 2226العاـ، سرت، ليبيا، 

 . 75ُينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص  3
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وبالتالي فيـ يتمتعوف بحقوؽ تأليؼ ىذه االعماؿ وأدائيا ، فال تعارض بيف اشتراط وجود 
مصنؼ يتـ التعبير عنو والتمتع بالحؽ المجاور ليذا المصنؼ في مثؿ ىذه الحالة. وال 

عة مف اتفاقية روما لعاـ يفوتنا في ىذا المقاـ اإلشارة إلى ما نصت عميو المادة التاس
مف حيث إجازة منح الحماية لمفنانيف الذيف ال يؤدوف مصنفات أدبية أو فنية، في  1961

 إشارة إلى أف تأسيس الحؽ المجاور عمى وجود مصنؼ أدبي أو فني لـ تعد مطمقة.

تنص االتفاقيات الدولية أنو حتى يكوف الفرد مؤىاًل لمتمتع بالحقوؽ المجاورة لحؽ   (6
ؤلؼ فيما بيف الدوؿ الموقعة ليذه االتفاقية فيجب أف يكوف مقيمًا أو يحمؿ جنسية إحدى الم

الدوؿ المنضمة لالتفاقيات الدولية المعنيةػ وىذا تطبيؽ لمبدأ نسبية أثر االتفاقيات، كما أف 
ومف أمثمة ذكر ىذا الشرط، ما  1فيو تشجيع لمختمؼ دوؿ العالـ لالنضماـ ليذه االتفاقيات،

بشأف حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت ( مف اتفاقية روما 6عميو المادة )نصت 
، حيث تتطمب بعدًا مكانيًا يربط البرنامج اإلذاعي 1961لعاـ  الصوتية وىيئات اإلذاعة

 بإحدى الدوؿ المنضمة لالتفاقية حتى تتمتع ىيئة اإلذاعة التي تبث ىذا البرنامج بالحماية.

تي تتناسب وطبيعة كؿ مصنؼ مف مصنفات الحقوؽ المجاورة استيفاء الشروط ال  (7
لحؽ المؤلؼ، فمثال كي يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بالحماية المقررة فال بد أف 
تكوف تسجيالتيـ قد تـ تسجيميا أو تثبيتيا ألوؿ مرة، أو أف يكونوا ىـ أوؿ مف قاـ بيذا 

بشأف ( مف اتفاقية روما 5د في المادة )التسجيؿ أو التثبيت، وىو ما يظير مف النص الوار 
 ،1961لعاـ  حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وىيئات اإلذاعة

 التي تنص عمى أف يكوف التسجيؿ أو التثبيت تـ ألوؿ مرة.
العالنية واإليصاؿ لمجميور، وىو شرط يمكف تممسو مف االطالع عمى مجمؿ   (8

اورة لحؽ المؤلؼ، بؿ اف ىذا الشرط يتناسب مع الغرض االحكاـ المرتبطة بالحقوؽ المج
مف الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ اليادفة إلى بث الروح في المصنؼ األدبي، عمى أف 
ذلؾ ال يعني بالضرورة اتصاؿ الجميور بالنشاط المحمي مف خالؿ الحقوؽ المجاورة لحؽ 

نما يكفي اتخاذ الخطوات واستخداـ األدوات الت ي تيدؼ بالطبيعة إلى إيصاؿ المؤلؼ، وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .79ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص  1
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العمؿ إلى الجميور، حتى لو لـ يطمع الجميور عمى ىذه العمؿ، فمثاًل تسجيؿ نشيد ما قد 
ف لـ ينشر ويظير عمنًا لمجميور.  يمنح المسجؿ الحماية عمى ىذا التسجيؿ وا 

استيفاء الشروط التي قد ينص عمييا القانوف لمتمتع بالحؽ، كالتسجيؿ واإليداع   (9
 . وغيرىا

 ثانيًا: مضمون الحقوق المجاورة لحق المؤلف وصور االعتداء عمييا:
قبؿ الخوض في صور االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ فإنو البد بداية 
القوؿ أنو يختمؼ مضموف الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ وفقًا لمطائفة التي تتمتع بيذه 

معنويًا أو شخصيًا قد ال يتحقؽ في حؽ منتجي الحقوؽ، فحقوؽ فناني األداء تحوي جانبًا 
التسجيالت الصوتية أو ىيئات البث، والسبب في ذلؾ يرجع إلى طبيعة ما يقدمو المنتموف 

 لكؿ فئة مف ىذه الفئات.
ولقد حدد المشرع اإلماراتي، ومف قبمو االتفاقيات الدولية صور ىذه الحقوؽ، فنص في 

بشأف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ  2222( لسنة 7قـ )القانوف االتحادي ر  ( مف16المادة )
عمى حقوؽ أدبية يتمتع بيا فنانو األداء تتمثؿ في حقيـ في نسبة أدائيـ إلييـ،  المجاورة.

أو ما يعرؼ باسـ حؽ األبوة، وحقيـ في منع أي تغيير أو تشويو ألدائيـ بصورة تؤدي إلى 
وف الحقوؽ المالية لفناني األداء ( مف ذات القان17اإلضرار بيـ، في حيف حددت المادة )

 في:
 بث أدائيـ.الحؽ في   (1
 التسجيؿ الصوتي ألدائيـ. الحؽ في   (2

 المسجؿ. أدائيـالحؽ في نسخ   (3
( مف ذات القانوف فحددت حقوؽ منتجي التسجيالت الصوتية في حقيـ في 18أما المادة )

يـ بالوسائؿ التي منع استغالؿ تسجيالتيـ الصوتية دوف ترخيص، وحقيـ في نشر تسجيالت
 يرونيا مناسبة.
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( 19أما بالنسبة لمحقوؽ المالية لييئات البث فقد حددىا المشرع اإلماراتي في المادة )
 مف ذات التشريع بأنيا:

 .اإلذاعية وبرامجيا الستغالؿ تسجيالتيا الترخيصالحؽ في   (1
 الحؽ في عدـ نشر برامجيا وتسجيالتيا بغير ترخيص.  (2

حقوؽ ىذه فإنو يمكننا القوؿ أف صور االعتداء عمى ىذه الحقوؽ وبناء عمى صور ال
تأخذ أشكااًل تتمثؿ في النسخ والتقميد والتزوير واإلتاحة لمجميور بغير ترخيص وتداوؿ 

 النسخ المقمدة، وغيرىا مف صور االعتداء عمى الحقوؽ المذكورة.

اورة لحؽ المؤلؼ وألغراض ىذه الدراسة فإننا نقوؿ أف االعتداء عمى الحقوؽ المج
يمكف تسكينيا في فئتيف ألغراض تنازع القوانيف، األولى االعتداءات التي تأخذ شكؿ 
اإلخالؿ بالتزاـ تعاقدي كأف تقـو جية معينة بمخالفة حدود الترخيص الذي منحتيا إياه 
ىيئة البث الستغالؿ أحد برامجيا، كما أف ىذه االعتداءات قد تأخذ شكؿ اإلخالؿ بالتزاـ 

ير تعاقدي، أي صورة مف صور المسؤولية التقصيرية المتمثمة في الفعؿ الضار، مف غ
ذلؾ أف يحضر شخص معيف حفمًة ألحد المطربيف فيقـو بتصويرىا وتسجيميا ومف ثـ 
نشرىا وبثيا مضرًا بذلؾ بمنتجي التسجيالت الصوتية وىيئات البث وأيضًا المطرب 

نو في مقدمة ىذه الدراسة فإف التركيز سيكوف باعتباره صاحب أداء فني، وكما سبؽ بيا
عمى الفئة الثانية مف فئات االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ أي تمؾ التي تأخذ 

 شكؿ الفعؿ الضار.
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 المطمب الثالث
 التنظيم الدولي لمحقوق المجاورة لحق المؤلف 

 والتنظيم التشريعي اإلماراتي ليا

الدراسة أنو مع تنامي دور الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ  بيف الباحث في مقدمة ىذه
وبروز البعد الدولي ليا والذي نتج عف انتشار استخداـ التكنولوجيا بشكؿ واسع، وىو ما 
مكف األفراد مف االطالع عمى مختمؼ صور الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، وفي ذات 

قتصادية لمحقوؽ المجاورة لحؽ الوقت سيؿ صور االعتداء عميو، ومع تنامي األىمية اال
المؤلؼ؛ أيقنت دوؿ العالـ أف حماية ىذه الحقوؽ معركة ال يمكف لدولٍة أف تخوضيا 
منفردة، فما أوجدتو طبيعة ىذه الحقوؽ مف مصالح مشتركة بيف مختمؼ دوؿ العالـ خمؽ 

شترؾ ضرورة إلى استحداث أدوات دولية لحماية ىذه الحقوؽ، وقنوات لمعمؿ والتواصؿ الم
 بيف ىذه الدوؿ، وىو يحاوؿ الباحث توضيحو مف خالؿ ىذا المطمب.

عمى أف المجيودات الدولية في مجاؿ تنظيـ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ أخذت 
صورتيف، األولى تتمثؿ في إنشاء منظمات دولية معنية بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، 

ليذه الحقوؽ، وعميو فإنو سيتـ تناوؿ كؿ  والثانية معنية بعقد اتفاقيات ومعاىدات موجيةً 
صورة مف ىذه الصور في بند مستقؿ، يميو توضيح لمترتيبات التشريعية اإلماراتية لمحقوؽ 

 المجاورة لحؽ المؤلؼ.

 أوال: المنظمات الدولية المعنية بالحقوق المجاورة لحق المؤلف:

 المنظمة العالمية لمممكية الفكرية: (1

ية لمممكية الفكرية الكياف الدولي الرئيسي المعني بمسائؿ الممكية تعتبر المنظمة العالم
الفكرية، حيث تأسست المنظمة بموجب اتفاقية إنشائيا الموقعة في ستوكيولـ في العاـ 
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، وتعتبر المنظمة إحدى وكاالت األمـ المتحدة الرئيسية ويبمغ عدد أعضائيا 1967
 .1( دولة عضواً 193)

ى مف المادة الثالثة مف اتفاقية تأسيس المنظمة الغرض منيا ولقد حددت الفقرة األول
عـ حماية الممكية الفكرية في جميع أنحاء العالـ عف طريؽ التعاوف بيف بأنيا تيدؼ إلى "د

"، وىذا يشمؿ إعدادات الدوؿ وبالتعاوف مع أي منظمة دولية أخرى حيثما كاف ذلؾ مالئماً 
كية الفكرية عمى المستوى الدولي، وبالتالي فإف السياسات وتقديـ الخدمات الخاصة بالمم

نشاطات المنظمة وأعماليا زاخرة ومتنوعة عمى مختمؼ األصعدة المتعمقة بصور الممكية 
الفكرية ومنيا الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، ولعؿ مف أبرز أدوار المنظمة اإلشراؼ عمى 

مؤلؼ عمى النحو الذي سنبينو استصدار اتفاقيات دولية معنية بالحقوؽ المجاورة لحؽ ال
 عند الحديث عف أىـ ىذه االتفاقيات في البند ثانيًا.

ولقد انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى ىذه المنظمة بموجب المرسـو 
انضماـ دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى  بشأف 1975( لسنة 21االتحادي رقـ )

 .المنظمة العالمية لمممكية الفكرية

 منظمة التجارة الدولية: (2

، وىي نتاج 1995ظيرت منظمة التجارة العالمية لمعمف في األوؿ مف يناير مف العاـ 
سمسمٍة طويمٍة مف المباحثات والمؤتمرات التي تمت الحرب العالمية الثانية، كما أنيا تمثؿ 

االتفاقية العامة المرحمة االنتقالية الثانية في منظومة العمؿ التجاري العالمي، بعد أف كانت 
 تمثؿ المرحمة األولى. 1947لمتعرفة الجمركية والتجارة، الصادرة في العاـ 

تيدؼ منظمة التجارة العالمية إلى تنسيؽ العمؿ التجاري العالمي بيف مختمؼ دوؿ 
ومنظمات العالـ، بكؿ ما يتطمبو ىذا التنسيؽ مع مستمزمات سواء تشريعية أو ىيكمية، كما 

سيؽ ليشمؿ كافة صور وقطاعات العمؿ التجاري، بما ذلؾ حقوؽ الممكية يمتد ىذا التن
(، TRIPsالفكرية، التي خصصت ليا المنظمة اتفاقية شييرة سميت باتفاقية )تريبس/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمية ُينظر في اتفاقية ستوكيولـ وتفاصيؿ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية الموقع الرسمي لممنظمة 1

< آخر   https://www.wipo.int/portal/en/index.htmlلمممكية الفكرية عمى الرابط التالي: >  
 الساعة الثامنة والنصؼ صباحًا. 19/8/2222زيارة لمموقع كانت بتاريخ 

https://www.wipo.int/portal/en/index.html
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والتي نظمت بعض الجوانب المتعمقة بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، عمى النحو الذي 
 سيبيف الحقًا.

منيـ دوؿ ومنيـ كيانات تجمع دواًل، 1( عضوًا،164) يبمغ عدد األعضاء في المنظمة 
كما ىو الحاؿ بالنسبة لالتحاد األوروبي، وقد انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بشأف اتفاقية  1997( لسنة 21لمنظمة التجارة العالمية بموجب المرسـو االتحادي رقـ )
 ووثيقة جولة أورجواي. وبروتوكوؿ انضماـ الدولة إلى منظمة التجارة العالمية

 االتحاد العربي لحماية حقوق الممكية الفكرية: (3

، 2225وعمى الصعيد العربي ظير االتحاد العربي لحماية الممكية الفكرية في العاـ 
ليعمؿ تحت مظمة مجمس الوحدة االقتصادية العربية التابع لجامعة الدوؿ العربية، وييدؼ 

الفكرية ومنيا الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، ودعـ  إلى نشر الثقافة المتعمقة بالممكية
منظومة حماية ىذه الممكية بيف الدوؿ العربية أيا كاف شكؿ وصورة ىذا الدعـ، ويبمغ عدد 

 2( دولة عربية ليست منيا دولة اإلمارات العربية المتحدة.19الدوؿ األعضاء في االتحاد )

 المجاورة لحق المؤلف:ثانيًا: االتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق 
تمعب االتفاقيات الدولية لحماية مختمؼ صور حقوؽ الممكية الفكرية ومنيا تمؾ 
المجاورة لحؽ المؤلؼ، دورًا محوريًا في تنظيـ العمؿ الدولي لحماية الحقوؽ المرتبطة 
بالممكية الفكرية، سوءا عمى المستوى الموضوعي أو الشكمي، كما تمعب ىذه االتفاقيات 

في مسألة فض تنازع القوانيف المتعمقة بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ كما ىي في  دوراً 
شأف باقي صور حقوؽ الممكية الفكرية، ىذا الدور يظير في شكؿ قواعد موضوعية لفض 
تنازع القوانيف أو في شكؿ أدوات مرتبطة بمنيج اإلسناد، وىو ما يجعؿ تناوؿ ىذه 

األىمية بمكاف في ىذه الدراسة بالذات، وعميو فسيتـ االتفاقيات بشيء مف التعريؼ مف 
 استعراض بعض البيانات حوؿ ىذه االتفاقيات عمى النحو التالي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /https://www.wto.orgتجارة العالمية عمى الرابط التالي: > ينظر في ذلؾ الموقع الرسمي لمنظمة ال 1

 الساعة الثامنة والنصؼ صباحًا. 19/8/2222< آخر زيارة لمموقع كانت بتاريخ 
 ينظر في ذلؾ الموقع الرسمي لالتحاد العربي لحماية حقوؽ الممكية الفكرية عمى الرابط التالي: > 2

http://afpipr.com/  الساعة التاسعة والربع صباحًا.  21/8/2222< آخر زيارة لمموقع كانت بتاريخ 

https://www.wto.org/
http://afpipr.com/
http://afpipr.com/
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 : اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية (1

برف لحماية المصنفات األدبية والفنية أقدـ اتفاقية دولية معنية بحماية  ةتعتبر اتفاقي
 .1886ت ىذه االتفاقية في مدينة برف السويسرية في العاـ ىذه المصنفات، حيث وقع

وقد أقرت االتفاقية مجموعة مف المبادئ التي أضحت قواعد أساسية ينطمؽ منيا 
العمؿ الحمائي لمممكية الفكرية خاصة في مجاؿ المصنفات األدبي والفنية، مف ىذه 

ي أو الفني ذات الحماية المبادئ مبدأ الحماية الوطنية والذي يعني منح المصنؼ األدب
الممنوحة لمصنفات المواطنيف )الفقرة الثالثة مف المادة الخامسة(، ومبدأ الحماية التمقائية 
أي تمتع المصنؼ األدبي أو الفني بالحماية دوف الحاجة ألي شرط شكمي )الفقرة الثانية 

صارىا عمى بمد مف المادة الخامسة(، ومبدأ استقاللية الحماية أي عدـ ارتباطيا أو اقت
المنشأ )الفقرة األولى مف المادة الخامسة(، وقد مرت االتفاقية بجممة مف التعديالت كاف 

 .1979أخرىا التعديؿ الذي ُأقر في مدينة باريس الفرنسية في العاـ 
أما عمى صعيد الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ فإف ليذه االتفاقية تأثير يظير بشكؿ 

أقرتيا _ومنيا ما بيناه سمفًا_ والتي اعتنقتيا مختمؼ االتفاقيات واضح في المبادئ التي 
 المتعمقة بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ.

( دولة مما يجعؿ تأثير أحكاميا واسعًا 179يبمغ عدد الدوؿ األعضاء في االتفاقية )
 ( لسنة12جدا، وقد انضمت دولة اإلمارات إلى االتفاقية بموجب المرسـو االتحادي رقـ )

بشأف انضماـ دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى االتفاقيات المتعمقة بحقوؽ  2224
 .المؤلؼ والحقوؽ المجاورة

اتفاقية روما لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وىيئات  (2
 :اإلذاعة

بؿ  تعد ىذه االتفاقية مف أقدـ االتفاقيات الدولية المنظمة لمحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ
، وشممت تحديدًا لمحقوؽ 1961قد تكوف أقدميا، حيث صدرت ىذه االتفاقية في العاـ 

المجاورة لحقوؽ المؤلؼ وصور حمايتيا وشروط ىذه الحماية، وغيرىا مف األحكاـ، وتظير 
أىمية ىذه االتفاقية مقارنة بغيرىا مف االتفاقيات، في كونيا مخصصة لمحقوؽ المجاورة 
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شاممة لكافة ىذه الحقوؽ، ولعؿ مف أىـ أحكاـ ىذه االتفاقية تحديدىا  لحؽ المؤلؼ، وكونيا
  1(.14( سنة )المادة 22لمدة الحد األدنى مف الحماية ب )

وقد انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة ليذه االتفاقية بموجب المرسـو االتحادي 
ة إلى االتفاقيات بشأف انضماـ دولة اإلمارات العربية المتحد 2224( لسنة 12رقـ )

، وبالتالي أصبحت دولة اإلمارات ممزمة بما في المتعمقة بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة
 االتفاقية مف أحكاـ.

اتفاقية جنيف لحماية منتجي التسجيالت الصوتية من استنساخ  (3
 : تسجيالتيم الصوتية دون تصريح

مؼ صور الحقوؽ المجاورة عمى خالؼ اتفاقية روما التي جاءت عامة في تناوليا لمخت
، لتعالج مسألة معينة مرتبطة بالحقوؽ 1971لحؽ المؤلؼ، جاءت اتفاقية جنيؼ لعاـ 

المجاورة لحؽ المؤلؼ تتمثؿ في حماية منتجي التسجيالت الصوتية مف نسخ تسجيالتيـ 
واإلضرار بيـ ماديًا، حيؽ نصت االتفاقية في مادتيا الثانية عمى أنو: " تمتـز كؿ دولة 
متعاقدة بحماية منتجي الفونوغرافات مف مواطني الدولة المتعاقدة األخرى ضد عمؿ نسخ 
دوف رضاء المنتج وضد استيراد مثؿ ىذه النسخ، بشرط أف يكوف مثؿ ىذا العمؿ أو 

 االستيراد بغرض التوزيع عمى الجيور وكذلؾ ضد توزيع مثؿ ىذه النسخ عمى الجميور".

بية المتحدة ليذه االتفاقية، ولعؿ السبب في ذلؾ يرجع ولـ تنضـ دولة اإلمارات العر 
( 12إلى أف الموضوع الذي عالجتو االتفاقية سبؽ أف عالجتو اتفاقية روما بموجب المادة )

وما يمييا مف مواد تنظـ استنساخ التسجيالت الصوتية، مما قمؿ مف قيمة انضماـ دولة 
 اإلمارات ليذه االتفاقية.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنظر في تفصيؿ االتفاقية الموقع الرسمي لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية عمى الرابط التالي: >  1

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/rome/  19/8/2222< آخر زيارة لمموقع كانت بتاريخ 
 الساعة الثامنة والنصؼ صباحًا.

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/rome/
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/rome/
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ن توزيع اإلشارات الحاممة لمبرامج المرسمة عبر اتفاقية بروكسل بشأ (4
 التوابع الصناعية:

وتيدؼ إلى تنظيـ  1974وقعت ىذه االتفاقية في مدينة بروكسؿ البمجيكية في العاـ 
عممية البث عبر األقمار الصناعية بما يحممو ىذا البث مف نشر مختمؼ البرامج، حيث 

اح بمثؿ ىذا البث دوت تصريح وبضوابط تتطمب االتفاقية مف الدوؿ األعضاء عدـ السم
 . تنضـ دولة اإلمارات العربية المتحدة ليذه االتفاقية معينة، ولـ

 :بشأن األداء والتسجيل الصوتي "WIPO" معاىدة الويبو (5
، وتناولت 2222ودخمت حيز النفاذ في العاـ  1996أبرمت ىذه المعاىدة في العاـ 

اورة لحؽ المؤلؼ، النوع األوؿ ىو حقوؽ أصحاب بالتنظيـ نوعيف مف أنواع الحقوؽ المج
األداء، أما النوع الثاني فيي حقوؽ منتجو التسجيالت الصوتية، ولعؿ أبرز نصوص ىذه 

( سنة 22( منيا، حيث رفعت الحد األدنى لمحماية مف )17االتفاقية ما ورد في المادة )
نتجي التسجيالت عمى أف ذلؾ يقتصر عمى حقوؽ أصحاب األداء وم 1( سنة،52إلى )

الصوتية، أما فيما يتعمؽ بحقوؽ ىيئات اإلذاعة فإف مدة الحد األدنى لمحماية تبقى 
 سنة فقط.  22، أي 1961خاضعة التفاقية روما لمعاـ 

 ،2225( لسنة 12ولقد انضمت دولة اإلمارات ليذه المعاىدة بموجب المرسـو رقـ )
لى معاىدة الوايبو بشأف األداء والتسجيؿ بشأف انضماـ دولة اإلمارات العربية المتحدة إ

 .1996الصوتي 

 : TRIPsاتفاقية تريبس  (6
، أو ما تعرؼ حوؿ الجوانب التجارية لحقوؽ الممكية الفكريةأبرمت االتفاقية الدولية 

وأصبحت تدار مف قبؿ منظمة التجارة  1994اختصارًا باتفاقية " التريبس" في العاـ 
ىـ االتفاقيات الدولية التي اعترفت بدور وتأثير الممكية الفكرية العالمية، وتعتبر واحدة مف أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر في تفصيؿ االتفاقية الموقع الرسمي لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية عمى الرابط التالي: >  1

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/  19/8/2222< آخر زيارة لمموقع كانت بتاريخ 
 الساعة الثامنة وخمس وثالثوف دقيقة.

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/
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عمى التجارة الحرة بيف دوؿ العالـ، وقد احتوت االتفاقية عمى نصوص موجية إلى الحقوؽ 
( الذي تناوؿ صور الحقوؽ المجاورة لحؽ 14المجاورة لحؽ المؤلؼ، ومنيا نص المادة )

أصبحت دولة اإلمارات ممزمة بيذه االتفاقية  ولقد 1المؤلؼ ونطاؽ الحماية الخاص بيا،
باعتبارىا عضوا في منظمة التجارة العالمية التي اتضمت إلييا بموجب المرسـو االتحادي 

 .1997( لسنة 21رقـ )

 معاىدة بكين بشأن األداء السمعي والبصري: (7
ه لتقر أربعة حقوؽ ألصحاب األداء، ىذ 2212جاءت ىذه المعاىدة المبرمة في العاـ 

الحقوؽ ىي: حؽ االستنساخ، حؽ التوزيع، حؽ اإلتاحة، وحؽ التأجير، حيث عممت 
وقد انضمت دولة اإلمارات ليذه  2المعاىدة عمى وضع نصوص تنظـ ىذه الحقوؽ،

بشأف انضماـ الدولة إلى  2217( لسنة 22االتفاقية بموجب المرسـو االتحادي رقـ )
 معاىدة بيجيف بشأف األداء السمعي البصري.

 عالقة االتفاقيات والمعاىدات ببعضيا والمبادئ المشتركة ببنيا: (8

بعد أف استعرض الباحث في النقاط السابقة أىـ االتفاقيات والمعاىدات الدولية 
المرتبطة أو المؤثرة عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، تجب اإلجابة عمى سؤاؿ ميـ 

ا وتعددىا، لذلؾ وجب التنويو إلى بعض متعمؽ بالعالقة بيف ىذه االتفاقيات في ظؿ تنوعي
 المبادئ التي تحكـ العالقة بيف ىذه االتفاقيات وذلؾ عمى النحو التالي:

  الالحق يمغي السابق: ( أ

ويقصد بيذا المبدأ أنو إذا أقرت اتفاقية معنية حكمًا معينًا ثـ جاءت اتفاقية الحقة لتقر 
التفاقية الالحقة، وىذا ليس إال تطبيقًا لما حكمًا متعارضًا مع الحكـ السابؽ فإنو يقدـ حكـ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر في تفصيؿ االتفاقية الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية عمى الرابط التالي: >  1

_e.htm2https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel  آخر زيارة لمموقع كانت >
 الساعة الثامنة وخمس وثالثوف دقيقة. 19/8/2222بتاريخ 

ية عمى الرابط التالي: > ينظر في تفصيؿ المعاىدة الموقع الرسمي لممنظمة العالمية لمممكية الفكر  2
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/beijing/  19/8/2222< آخر زيارة لمموقع كانت بتاريخ 

 الساعة الثامنة وأربعوف دقيقة صباحًا.

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/beijing/
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/beijing/
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حيث  1بشأف قانوف المعاىدات في مادتيا الثالثوف، 1969نصت عميو معاىدة جنيؼ لعاـ 
نصت عمى أف تطبيؽ ىذا المبدأ يستمـز اتفاؽ الحكميف حوؿ الموضوع، وانضماـ الدوؿ 

شأف الحد األدنى مف الحماية لكال االتفاقيتيف، ومف األمثمة التطبيقية ليذا المبدأ ما حدث ب
، حيث رفعتيا اتفاقية الوايبو لعاـ منتجو التسجيالت الصوتيةو  صحاب األداءالمقررة أل

 .19961( سنة في اتفاقية روما لعاـ 22( سنة بعد أف كانت )52إلى ) 1996

  : االلتزام بالعالقة التكاممية بين االتفاقيات ( ب

ة معينة ال يسقط عنيا التزاماتيا المقررة عمييا ويقصد بيذا أف انضماـ أي دولة التفاقي
أقوى  1994بموجب االتفاقيات األخرى، ولعؿ نص المادة الثانية مف اتفاقية التريبس لعاـ 

ال يوجد في األجزاء مف األوؿ إلى دليؿ عمى ىذا الدور، حيث نصت المادة عمى أنو "
ية التي قد تقع عمى األعضاء تجاه الرابع مف ىذه االتفاقية ما ينتقص مف االلتزامات الحال

بعضيـ البعض بموجب اتفاقية باريس واتفاقية برف واتفاقية روما ومعاىدة الممكية الفكرية 
 1996المتكاممة"، وكذلؾ نصت المادة األولى مف معاىدة الوايبو لعاـ فيما يتعمؽ بالدوائر 

 بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي عمى حكـ مماثؿ.
في اتفاقيات فيما بينيا لتنظيـ مسائؿ  ات لمدول األعضاء الدخولأجازت االتفاقي ( ت

الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ طالما ال تتعارض أحكاـ ىذه االتفاقيات مع الحد األدنى 
لمحماية المقرر بموجب االتفاقيات، أو تخمؽ حكمًا متعارضًا مع احكاـ االتفاقيات، وقد 

 (.22ىذه المكنة في المادة ) صراحة عمى 1961نصت اتفاقية روما لعاـ 

أنيا سعت إلى تقميؿ حجـ التحفظات قدر  من المالحظ عمى مجمل االتفاقيات ( ث
المستطاع، وجعمو في نطاؽ ضيؽ مرتبط ببعض االحكاـ، وىذا التوجو نجده في المادة 

، ولعؿ السبب في 1996( مف معاىدة الوايبو لعاـ 21( مف اتفاقية روما، والمادة )31)
جو يتمثؿ في تفعيؿ دور القواعد واالحكاـ المنصوص عمييا في ىذه االتفاقيات مف ىذا التو 

خالؿ إلزاـ الدوؿ باألحكاـ والقواعد التي تعتبر الحد األدنى والضروري الواجب توافره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرابط التالي: >  ينظر في تفصيؿ الموقع الرسمي لألمـ المتحدة عمى  1
-i-1155-/volume:221155https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume

english.pdf-18232 الساعة التاسعة صباحًا. 26/12/2222< آخر زيارة لمموقع كانت بتاريخ 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf


 أ.م.د/ عبدهللا سيف السبىسىـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

268 
 

لحماية الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، وبالتالي فإف تقديـ تحفظ يعني النزوؿ عف ىذا الحد 
 األدنى مف الحماية.

 : ثالثًا: التنظيم التشريعي اإلماراتي لمحقوق المجاورة لحق المؤلف
نظـ المشرع اإلماراتي األحكاـ المتعمقة بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ في القانوف 

بشأف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، وىو التشريع الذي  2222( لسنة 7االتحادي رقـ )
 ريقات السابقة.أشار إليو الباحث في غير موضع في الو 

في ىذا التشريع حدد المشرع اإلماراتي ونظـ الكثير مف األحكاـ المتعمقة بالحقوؽ المجاورة 
لحؽ المؤلؼ، كتحديد أصحاب ىذه الحقوؽ في المادة األولى منو، ونطاؽ الحماية في 

لتاسعة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر وا ةالمواد الثانية والثالثة والرابعة والمواد السادس
 عشر، كما نظـ مدة الحماية والتراخيص في مواد الفصؿ الرابع مف التشريع.

ومف المالحظ عمى التشريع اإلماراتي أنو انعكاس لما ىو وارد في مختمؼ االتفاقيات 
التي انضمت إلييا دولة اإلمارات، وىو أمر منطقي، ذلؾ أف التصديؽ عمى االتفاقية يعني 

يع الداخمي، كما أنو انعكاس لما نصت عميو ىذه االتفاقيات مف اعتبارىا جزءًا مف التشر 
إلزاـ الدوؿ المنضمة لالتفاقيات بمواءمة تشريعاتيا المتعمقة بالممكية الفكرية مع االحكاـ 

( مف اتفاقية روما لعاـ 26الواردة في ىذه االتفاقيات، مف ذلؾ ما نصت عميو المادة )
 .1996ايبو لعاـ ( مف اتفاقية الو 23، والمادة )1961

ويظير لمباحث أف المشرع اإلماراتي التـز تمامًا باألحكاـ الواردة في ىذه االتفاقيات 
وتجنب استخداـ أي نص مرف تضمنتو، مما فوت عميو فرصة تنظيـ بعض المسائؿ 
كنشاطات فناني السيرؾ غير المرتبطة بمصنؼ أدبي وكاف مف األفضؿ لو أف المشرع 

 ىذه المسائؿ.اإلماراتي نظـ مثؿ 

أما في مجاؿ تنازع القوانيف وىو ما ييمنا في ىذه الدراسة، فقد حدد المشرع في المادة 
بشأف  2222( لسنة 7( أنو يطبؽ القانوف اإلماراتي متمثاًل في القانوف االتحادي رقـ )44)

 حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة بالنسبة لألجانب، بشرط المعاممة بالمثؿ ودوف اإلخالؿ
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بما تنص عميو االتفاقيات الدولية في ىذا الشأف، ىذا النص سيكوف محال لمزيد مف 
 التفصيؿ في المباحث القادمة.
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 المبحث الثاني
القواعد الموضوعية لفض تنازع القوانين في مسائل الفعل الضار 

 الناشئ عن االعتداء عمى الحقوق المجاورة لحق المؤلف

 تمييد وتقسيم:
المبحث األوؿ مف ىذه الدراسة البعد الدولي لمحقوؽ المجاورة لحؽ بيف الباحث في 

المؤلؼ، وكيؼ أف دوؿ العالـ لجأت إلى اتفاقيات دولية لتنظيـ ىذه الحقوؽ وتحديد آليات 
 حمايتيا، وقد انضمت دولة اإلمارات لكثير مف ىذه االتفاقيات.

عية في مجاؿ تنازع ولقد أدى وجود ىذه االتفاقيات الدولية إلى خمؽ قواعد موضو 
القوانيف ُتطبؽ لفض الخالؼ حوؿ كثير مف النقاط التي قد تثيرىا العالقات الدولية 
الخاصة المرتبطة بيذه الحقوؽ بعيدًا عف منيج اإلسناد، وىو ما اعترؼ بو المشرع 

بشأف حقوؽ  2222( لسنة 7( مف القانوف االتحادي رقـ )44اإلماراتي أيضًا في المادة )
والحقوؽ المجاورة، فأعطى األولوية لتطبيؽ القواعد الواردة في االتفاقيات الدولية المؤلؼ 

 لفض تنازع القوانيف قبؿ منيج اإلسناد.

في ىذا المبحث يحاوؿ الباحث استعراض دور القواعد الموضوعية في فض تنازع 
جاورة القوانيف في منازعات الفعؿ الضار الناتجة عف االعتداء عمى حؽ مف الحقوؽ الم

لحؽ المؤلؼ، عمى أف الباحث سيتناوؿ في المطمب األوؿ تقديمًا لماىية القواعد 
الموضوعية في مجاؿ تنازع القوانيف قبؿ أف يفند دورىا في فض تنازع القوانيف في 
منازعات الفعؿ الضار الناتج عف االعتداء عمى حؽ مف الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ في 

شارة إلى ىذه االتفاقيات فإف ذلؾ سيقتصر عمى االتفاقيات الدولية المطمب الثاني، وعند اإل
التي انضمت إلييا دولة اإلمارات العربية المتحدة عمى اعتبار أنيا تمثؿ النطاؽ المكاني 

 ليذه الدراسة.
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 المطمب األول
 ماىية منيج القواعد الموضوعية في مجال تنازع القوانين

 مجال تنازع القوانين: أوال: تعريف القواعد الموضوعية في
يعرؼ أستاذنا الدكتور أحمد عبدالكريـ سالمة القواعد الموضوعية في مجاؿ تنازع 

ستقاة مف مصادر متعددة، الموضوعية، أو المادية، المُ  مجموعة القواعدالقوانيف بأنيا: "
 يا قانوناً لمعامالت التجارة الدولية، عمى نحو يجعؿ من ذاتية قانونيًا وحموالً  وتقدـ تنظيماً 

 1".يحكـ الروابط الداخمية البحتة عف القانوف الذي مستقالً  خاصاً 

قامت بو دوؿ الخميج العربية مف  امولتوضيح ىذا التعريؼ نضرب عمية مثااًل يتمثؿ في
محاولٍة لوضع أحكاـٍ موضوعية خاصٍة باألحواؿ الشخصية تطبؽ في جميع دوؿ الخميج 

، حيث ظيرت ىذه المحاولة في شكؿ وثيقٍة عرفت باسـ دوف الحاجة لتطبيؽ فكرة اإلسناد
ىذه الوثيقة تعامؿ دوؿ الخميج العربي   ،2وثيقة مسقط لمنظاـ الموحد لألحواؿ الشخصية 

عمى أنيا دولة واحدة، وأف مواطنييا ينتموف إلى دولة واحدة، وبالتالي تطبؽ أحكاميا عمى 
شخصية بيف مواطني المجمس بشكؿ مباشر، العالقات الدولية الخاصة المتعمقة باألحواؿ ال

، فإف الحضانةنزاع حوؿ بعد طالقيما نشأ بينيما  فمو أف سعوديًا متزوجًا مف بحرينية
اإلجابة عمى كؿ األسئمة المتعمقة بالحضانة كسف سقوط الحضانة وشروط الطرؼ 

 نة. خالؿ وثيقة مسقط دوف تطبيؽ قانوف دولة معي الحاضف وغيرىا تتحدد مباشرة مف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ.د. أحمد عبدالكريـ سالمة، حماية حقوؽ الممكية الفكرية بيف منيجي قاعدة التنازع ينظر في ذلؾ  1

والقواعد الموضوعية، مجمة األمف والقانوف، أكاديمية شرطة دبي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، العدد 
 .18، ص 25األوؿ، المجمد 

سنوات، لالطالع عمى الوثيقة، ينظر  8، واستمر العمؿ بيا لمدة 1996في العاـ صدرت ىذه الوثيقة  2
في ذلؾ الموقع االلكتروني لمجمعية الوطنية لحقوؽ اإلنساف في المممكة العربية السعودية عمى الرابط 

 6:32الساعة  2222أغسطس  9بتاريخ  <آخر زيارة لمموقع كانت /https://nshr.org.saالتالي: > 
 صباحًا.

https://nshr.org.sa/
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 : ثانيًا: خصائص القواعد الموضوعية لفض تنازع القوانين
تتمتع القواعد الموضوعية لفض تنازع القوانيف بجممة مف الخصائص تميزىا عف منيج 

 اإلسناد المستخدـ لذات الغرض، ىذه الخصائص تتمثؿ في:
 :  القواعد الموضوعية قواعد مباشرة (1

القوانيف بأنيا قواعد مباشرة ُتعطي إجاباٍت تتميز القواعد الموضوعية في مجاؿ تنازع 
لألسئمة المثارة في المنازعة الدولية الخاصة دوف اسناد السؤاؿ إلى قانوف دولٍة معينٍة 

 إلجابتو، وىذا ىو ما يميز القواعد الموضوعية مقارنة بقواعد اإلسناد. 
ه القواعد ولعؿ السبب في كوف القواعد الموضوعية قواعد مباشرة يرجع إلى دور ىذ

والسبب مف وراء نشأتيا، فيذه القواعد نشأت في أحضاف التجارة الدولية والستيفاء 
متطمباتيا، فالمستثمروف حوؿ العالـ يجدوف حرجًا في أنفسيـ مف تطبيؽ منيج اإلسناد في 

الدولية، حيث قد يؤدي تطبيؽ ىذا المنيج إلى تطبيؽ قوانيف دوؿ تتميز  ـاستثماراتي
فتـ استحداث ىذه القواعد لمحيمولة دوف القفز في المنطقة  1التشريعي، بضعؼ التنظيـ

المظممة لمنيج اإلسناد، فبعض دوؿ العالـ ما يزاؿ تنظيميا القانوني لمسائؿ الحقوؽ 
المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى سبيؿ المثاؿ لـ يصؿ إلى الدرجة الكافية مف الحماية التي 

 بيؽ قوانيف تمؾ الدوؿ باطمئناف. ُتشجع أصحاب ىذه الحقوؽ عمى قبوؿ تط
كما أف كوف القواعد الموضوعية قواعد مباشرة يرجع إلى أنيا تنظـ مسائؿ متفؽ عمى 
أىميتيا في مجاؿ العالقات الدولية الخاصة، خاصة مسائؿ التجارة الدولية، فجاءت فكرة 

متطمبات ىذه  القواعد الموضوعية لتنظـ ىذه االحكاـ المالئمة لمتجارة اإللكترونية وفؽ
 2التجارة.
 : القواعد الموضوعية قواعد ذاتية (2

يقصد بكوف القواعد الموضوعية قواعد ذاتية أي أنيا تمثؿ قانونًا مستقاًل قائمًا بذاتو عمى 
 النحو الموضح في التعريؼ السابؽ الذي وضعو األستاذ الدكتور أحمد عبدالكريـ سالمة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر في ذلؾ د. خميؿ إبراىيـ محمد خميؿ، تكامؿ مناىج تنازع القوانيف، دراسة تحميمية مقارنة، دار  1

 169ص  2215الفكر الجامعي، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية، 

 ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ. 2
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ية يرجع إلى طبيعة ىذه القواعد التي تتفؽ ولعؿ كوف القواعد الموضوعية قواعد ذات
فييا مع القواعد الموضوعية في مختمؼ فروع القانونػ، فإذا كاف منيج اإلسناد منيجًا تتميز 
بو وسائؿ فض تنازع القوانيف في مجاؿ العالقات الخاصة الدولية، فإف القواعد الموضوعية 

مف العالقات الخاصة، فكالىما  ال تختمؼ في مجاؿ العالقات الدولية الخاصة عف غيرىا
 يضع أحكامًا موضوعية تجيب عمى األسئمة المطروحة مف خالؿ نصوص قانونية مباشرة.

 : القواعد الموضوعية قواعد نوعية (3

لخاصية كوف القواعد الموضوعية في مجاؿ تنازع القوانيف قواعد نوعية وجياف، الوجو 
نما األوؿ متعمؽ باألشخاص الذيف ُتخاطبيـ، فيي لي ست عامة معنية بجميع األشخاص وا 

تخاطب األشخاص المتعامميف في موضوع النزاع المنظـ مف خالؿ القواعد الموضوعية، 
أما الوجو الثاني لكوف القواعد الموضوعية قواعد نوعية، فيتمثؿ في طبيعة الموضوعات 

فالقواعد التي تتناوليا، فيي ال تخاطب إال نوع التجارة أو المسألة التي تنظميا، 
الموضوعية الخاصة بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى سبيؿ المثاؿ معنية فقط بيذا 
النوع مف الحقوؽ، عمى خالؼ قواعد اإلسناد المتعمقة بالفعؿ الضار، التي قد تتناوؿ 
الضرر الناتج عف االعتداء عمى ىذه الحقوؽ أو غيرىا مف الحقوؽ التي يتسبب االعتداء 

 1عمييا ضررًا.
 : القواعد الموضوعية قواعد تمقائية (4

الصفة التمقائية لمقواعد الموضوعية مرتبطة وبشكؿ كبير بنشأة ىذه القواعد، فكثير مف 
القواعد الموضوعية في مجاؿ التجارة الدولية ىي قواعد عرفية اتفؽ أطراؼ التجارة الدولية 

ف لـ  يتـ تنظيميا تشريعيًا سواء عؿ حتمية تطبيقيا في مجاؿ العالقات التجارية الدولية وا 
 2مف خالؿ االتفاقيات الدولية أو التشريعات الداخمية.

 : القواعد الموضوعية قواعد دولية في غالبيا (5

ىذه الصفة لمقواعد الموضوعية مرتبطة بطريقة تنظيميا، فالقواعد الموضوعية تجد 
ولية خاصة تتطمب معظـ تنظيميا في االتفاقيات الدولية، وكيؼ ال، فيي تعالج عالقات د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .174ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص  1

 .175ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ ص  2
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تعاونًا بيف مختمؼ دوؿ العالـ لوضع أحكاـ مباشرة لمسائؿ تتفؽ الدوؿ عمى وجوب 
احتراميا، وىو أمر متحقؽ في مجاؿ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى النحو الذي 
سيبينو الباحث الحقًا عند الحديث عف القواعد الموضوعية لفض تنازع القوانيف في 

 عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ.منازعات االعتداء 
إال أف كوف القواعد الموضوعية قواعد دولية المصدر في غالبيتيا ال يغني عف 
تنظيميا مف خالؿ تشريعات داخمية، فيناؾ أحكاـٌ موضوعية تتـ ترجمتيا إلى تشريعاٍت 

ادر داخمية وىذا ما أكده المشرع اإلماراتي في قانوف االستثمار األجنبي المباشر الص
، والذي نص في مادتو األولى 2218( لسنة 19بموجب المرسـو بقانوف اتحادي رقـ )

عمى سرياف أحكامو عمى مشاريع االستثمار األجنبي التي يتـ ترخيصيا وتأسيسيا في 
 الدولة، وىو بذلؾ يضع قاعدة موضوعية تفيد بتطبيؽ القانوف اإلماراتي.

 : القواعد الموضوعية تمعب دورًا وقائياً  (6
يمكف القوؿ مجازًا أف تطبيؽ القواعد الموضوعية يحوؿ دوف نشأة فكرة تنازع القوانيف، 
فااللتزاـ بيذه القواعد وتطبيقيا يمنع ظيور فكرة التنازع، فال يوجد بحث عف قانوف مناسب 

نما ما سيتـ ىو تطبيؽ قواعد موضوعي معينة بغض النظر عف كوف  ةلحكـ المنازعة، وا 
 فييا أكثر عف قانوف.  ؿصة يتداخالمسألة دولية خا
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 المطمب الثاني
تطبيقات لقواعد موضوعية لفض تنازع القوانين في مسائل الفعل الضار 

 الناتج عن االعتداء عمى الحقوق المجاورة لحق المؤلف

بداية لذي بدء يجب القوؿ أف تطبيؽ القواعد الموضوعية لفض المنازعات الدولية 
المجاورة لحؽ المؤلؼ متى كاف النزاع قائمًا عمى الفعؿ الضار الخاصة في مجاؿ الحقوؽ 

ال يختمؼ عنو فيما إذا كاف النزاع قائمًا عمى اإلخالؿ بالتزاـ عقدي، فالقاضي في كال 
الحالتيف سيبقى ممتزمًا بتطبيؽ القواعد الموضوعية عمى المنازعة متى كانت الظروؼ 

اإلماراتي عندما يواجو نزاعًا متعمقًا باعتداء والمالبسات موائمة ليذا التطبيؽ، فالقاضي 
عمى حؽ لصاحب أداء عمني، وكاف ىذا االعتداء قد أخذ شكؿ استنساخ ألدائو دوف إذنو 
وبصورة تمس سمعتو، سيبقى ممزمًا بالقواعد الموضوعية المتعمقة بمدد الحماية المنصوص 

ائية، وىي ذات القواعد الواجب عمييا في االتفاقيات، وسيبقى ممزمًا بمبدأ الحماية التمق
 تطبيقيا إذا كانت المنازعة قد أخذت الطابع التعاقدي.

ثـ أقوؿ أف القواعد الموضوعية في اتفاقيات الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ تظير عمى 
شكؿ مبادئ تمتـز بيا الدوؿ بغض النظر عف التشريع واجب التطبيؽ وما قد ينص عميو 

لما ىو وارد في ىذا المبدأ، كما أف كثيرًا مف ىذه المبادئ تمت  مف أحكاـ قد تكوف مخالفة
 ترجمتو فعميًا إلى نصوص قانونية داخمية كنتيجة اللتزاـ الدوؿ بيذه اإلتفاقيات.

وعمى ذلؾ فإف الباحث يسعى مف خالؿ ىذا المطمب إلى استعراض مجموعٍة مف 
راتي االلتزاـ بيا انطالقًا مف المبادئ التي تشكؿ قواعد موضوعية يجب عمى القاضي اإلما

التزاـ دولة اإلمارات باالتفاقيات المصادقة عمييا في مجاؿ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، 
 أو انطالقًا لما ُنصَّ عميو في قانونو، وذلؾ عمى النحو المبيف تباعًا.
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 الفرع األول
 مبدأ الحد األدنى من الحماية

تع أصحاب الحقوؽ المجاورة بمجموعٍة مف الحقوؽ ُيقصد بالحد األدنى مف الحماية تم
التي نصت عمييا االتفاقيات الدولية بحيث ال يجوز النزوؿ عف ىذه الحقوؽ باعتبارىا 

 ُتمثؿ الحد األدنى مف الحقوؽ، سواء كاف أصحاب ىذه الحقوؽ مواطنيف أو أجانب.

ؼ يتمثؿ في إيجاد ولعؿ اليدؼ مف وجود حدٍّ أدنى لحماية الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤل
نوٍع مف المساواة في الحماية بيف الدوؿ األعضاء حوؿ مضموف ىذه الحماية، مما يساعد 
في سيولة انتقاؿ صور الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ بيف ىذه الدوؿ، ويزيد مف استغالليا 

 وتحقيؽ الطمأنينة ألصحابيا أينما انتقموا مع عمميـ بوجود حد أدنى لحماية حقوقيـ.

ظير مف خالؿ ما تقدـ أف ىناؾ محدد رئيسي لتطبيؽ ىذا المبدأ، يتمثؿ في أف ما ي
ىو وارد في االتفاقيات إنما يمثؿ الحد األدنى مف الحقوؽ، فإذا كانت التشريعات الوطنية 
تقدـ حماية أكثر فإف ذلؾ يمـز الدولة بتقديـ ذات الحماية لألجانب مف أصحاب الحقوؽ 

 ف خالؿ مبدأ المساواة والذي ستتـ اإلشارة إليو في فرع مستقؿ.المجاورة لحؽ المؤلؼ م

 أما عف صور الحماية التي تدخؿ في تطبيؽ ىذا المبدأ فتتمثؿ في:

 :  تحديد حد أدنى لمدة الحماية (1

يقصد بمدة الحماية المدة التي يتمتع خالليا النشاط الفني أو االدبي أو التجاري 
المختمفة التي نص القانوف أو االتفاقيات عمييا  لصاحب الحؽ المجاور بصور الحماية

 والتي تمنع الغير مف االعتداء عمييا.
مدة دنيا لحماية الحقوؽ المجاورة لحؽ  1961وعميو فقد حددت اتفاقية روما لعاـ 

في مادتيا السابعة عشر  1996( سنة،  ثـ جاءت اتفاقية الوايبو لعاـ 22المؤلؼ ب )
 1996، عمى أنو يجب التنويو عمى أف اتفاقية الوايبو لعاـ (52لترفع ىذه المدة إلى )

التسجيالت الصوتية، مما يجعمنا نتساءؿ عف مدى  يتقتصر فقط عمى فناني األداء ومنتج
 امتداد ىذه الزيادة في الحد األدنى لمدة الحماية إلى ىيئات البث اإلذاعي.
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البث اإلذاعي لعدـ النص  ما يظير لمباحث أف مدة الحد األدنى ىذه ال تمتد لييئات
( سنة وفقًا لما جاء في اتفاقية 22عمى ذلؾ، حيث تبقى المدة الدنيا لمحماية مقتصرة عمى )

( مف 22روما، وىو ما أكده المشرع اإلماراتي بموجب نص البند التاسع مف المادة )
جاءت  بشأف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة التي 2222( لسنة 7القانوف االتحادي رقـ )

 تطبيقا لما ىو وارد في اتفاقية روما.
ولـ يتبيف لمباحث السبب وراء التمييز بيف فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية 
مف جية وىيئات البث اإلذاعي مف جية أخرى في مجاؿ مدة الحماية، ويرى أف األولى 

 فاء عمة التمييز.توحيد مدد الحماية بيف مختمؼ طوائؼ أصحاب الحقوؽ المجاورة، النت
 أما مف حيث تاريخ بدء سرياف المدة فتتمثؿ فيما يمي:

بالنسبة لفناني األداء فمدة الحماية تبدأ مف السنة التالية لسنة تقديـ األداء، وىو ما   ( أ
 ؿ( مف اتفاقية روما، أما إذا تـ تقديـ ىذا األداء مف خالؿ تثبيتو بتسجي14أكدتو المادة )

لمدة اعتبارا مف السنة التالية لمتثبيت، ولقد وضحت اتفاقية صوتي أو مرئي فتحسب ا
 (.17ىذا األمر في نص الفقرة األولى مف المادة ) 1996الوايبو لعاـ 

أما التشريع اإلماراتي فقد جاء مؤيدًا لما نصت عميو االتفاقيتيف حوؿ تاريخ حساب 
وف حقوؽ المؤلؼ ( مف قان22المدة حيث نص عمى ذلؾ في البند السابع مف المادة )

 والحقوؽ المجاورة.
( 17أما بالنسبة لمنتجي التسجيالت الصوتية فقد نصت الفقرة الثانية مف المادة ) ( ب

مف اتفاقية الوايبو عمى أف مدة الحماية تسري مف السنة التالية لنشر التسجيؿ الصوتي أو 
( 22ة مف المادة )تثبيتو عمى مسجؿ ما، إذا لـ يكف قد نشر، وىو ما أكدتو الفقرة الثامن

 مف قانوف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة اإلماراتي.

( 14أما تاريخ بدء سرياف مدة الحماية لييئات البث اإلذاعي فقد حددتو المادة ) ( ت
بالنص عمى أف ىذا التاريخ يبدأ مف السنة التالية لبث  1961مف اتفاقية روما لعاـ 

( مف قانوف 22وفؽ البند التاسع مف المادة ) البرنامج، وىو ما أكده التشريع اإلماراتي
 حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة. 
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 : الحقوق المادية واألدبية ألصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف (2

أما الصورة األخرى مف صور الحد األدنى لمحماية الممنوحة ألصحاب الحقوؽ 
قوؽ األدبية والمادية التي المجاورة لحؽ المؤلؼ فتتمثؿ في النص عمى مجموعٍة مف الح

يجب أف يتمتع بيا أصحاب ىذه الحقوؽ وال يجوز النزوؿ عنيا باعتبارىا حدا أدنى يضمف 
 العدالة في التعامؿ مع أصحاب ىذه الحقوؽ.

ففي مجاؿ الحقوؽ التي يتمتع بيا فنانو األداء نصت اتفاقية الوايبو في مادتيا 
ـ ومنع أي تحريؼ ليذا األداء يضر بسمعتيـ، الخامسة عمى حقيـ في أف ينسب أداؤىـ لي

كما أف ليـ حقوقُا مالية متعمقة باالستنساخ والتوزيع واإلتاحة والتأجير، وىو ما أكدتو 
 (.12( إلى )7اتفاقية الوايبو في موادىا مف )

( و 12( و)11أما فيما يتعمؽ بحقوؽ منتجي التسجيالت الصوتية فقد َحددت المواد )
حقوقيـ بأنيا تتمثؿ في حقوؽ االستنساخ  1996اتفاقية الوايبو لعاـ  ( مف14( و )13)

 والتأجير والتوزيع واإلتاحة.
( مف اتفاقية روما لعاـ 13أما بالنسبة لحقوؽ ىيئات البث اإلذاعي فقد حددتيا المادة )

 بأنيا تتمثؿ في الحؽ في الترخيص بالبث والتثبيت واالستنساخ. 1961
راتي عمى ىذه الحقوؽ في الفصؿ الثالث مف قانوف حقوؽ ولقد نص المشرع اإلما

(، ما يفرض عمى القاضي اإلماراتي االلتزاـ 2222المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لعاـ )
 بمضاميف ىذه الحقوؽ بغض النظر عف القانوف واجب التطبيؽ.
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 الفرع الثاني
 مبدأ الدولة األولى بالرعاية

ىو التزاـ تضطمع بو الدولة تجاه دولة أخرى، بحيث يقصد بمبدأ الدولة األولى بالرعاية 
 يستفيد رعايا ىذه الدولة األخيرة بأية امتيازات تمنحيا الدولة لرعايا دولة أخرى.

ولفيـ ىذا المبدأ نقوؿ أنو يتطمب وجود ثالث دوؿ، الدولة األولى ىو الممتزمة بالمبدأ، 
لثالثة فيي الدولة األولى بالرعاية، فعندما والدولة الثانية ىي الدولة المستفيدة، أما الدولة ا

تدخؿ الدولة الممتزمة في اتفاقية مع الدولة المستفيدة مف المبدأ بحيث يستفيد رعايا الدولة 
المستفيدة بأي امتيازات تمنحيا الدولة الممتزمة لرعايا الدولة األكثر رعايا، نكوف أماـ 

شرط الدولة األولى بالرعاية قد يكوف عامًا تطبيؽ لمبدأ الدولة األولى بالرعاية، عمى أف 
 1غير مرتبط بنوٍع معيف مف الحقوؽ وقد يكوف مقتصرًا عمى أنواع معينة.

يظير مما تقدـ أف شرط الدولة األولى بالرعاية شرط اتفاقي يظير مف خالؿ اتفاقيات، 
رؼ ممتزمة بعضيا يكوف تبادليًا بحيث يستفيد منو كال طرفي المعاىدة، فتكوف الدولة الط

 2ومستفيدة في ذات الوقت، وقد يكوف الشرط أحاديًا مف طرؼ واحد.
فتتمثؿ في أنو يعمؿ عمى تحسيف مركز األجانب في  أما قيمة ىذا الشرط إجماال

الدوؿ، كما أنو يغني الدوؿ عف الدخوؿ في سمسة طويمة مف االتفاقيات توسع مف امتيازات 
مثؿ في أنو يجعؿ مركز الدولة المستفيدة غير مستقر، مواطنييا، أما ما قد ُيؤخذ عميو فيت

حيث يؤكد الفقو عمى أف حقوؽ وامتيازات رعايا الدولة المستفيدة تنقص وتزداد وفقًا لما يتـ 
منحو لرعايا الدولة األكثر أو األولى بالرعاية، مما يجعميـ في وضع غير مستقر، كما أف 

الدولة الممتزمة تجاه الدولة المستفيدة بحقوؽ، قد تطبيؽ ىذا المبدأ وما ينتج عنو مف إلزاـ 
يجعميا مترددة في منح أي امتيازات إضافية لرعايا الدولة األكثر رعاية رغـ حاجتيا إلى 

 3ذلؾ كصورة مف صور التعاوف اإلضافي.
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ينظر في ذلؾ أ.د. محمد روبي قطب، الجنسية ومركز األجانب، الطبعة الثانية، إصدارات أكاديمية  1

 .527 ، ص2213شرطة دبي، دبي اإلمارات العربية المتحدة، 

 .528المرجع السابؽ، ص  ينظر في ذلؾ  2

 .532ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص   3
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أما في مجاؿ الممكية الفكرية وباألخص الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ فإف قيمة ىذا 
في أنو يعمؿ عمى تقميؿ االختالفات بيف الدوؿ ضافة إلى الفوائد السابقة،ر باإلالشرط تظي

التي  تفي مجاؿ امتيازات الممكية الفكرية، حيث يعمؿ عمى تمتع األعضاء بذات االمتيازا
يتمتع بيا األطراؼ األخرى حتى نصؿ في النياية إلى مستويات متقاربة مف الحماية 

 1واالمتيازات.
المعروفة  لجوانػب المتصمػة بالتجػارة مف حقػوؽ الممكيػة الفكريػةاولقد نصت اتفاقية 

فيما يتعمؽ ( عمى ىذا المبدأ في مادتيا الرابعة حيف أشارت إلى أنو: "(Tripsباتفاقية 
ف أى ميزة أو تفضيؿ أو امتياز أو حصانة يمنحيا بمد عضو إبحماية الممكية الفكرية، ف

عمى الفور ودوف أية شروط لمواطني جميع البمداف يجب أف تمنح  لمواطني أى بمػد آخػر
 ".األعضاء األخرى

وحيث أف النص المذكور أعاله جاء عامًا يشمؿ جميع أنواع وصور الممكية الفكرية 
بما فييا الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، ولما كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة قد 

، إذا 1997( لسنة 21ـو االتحادي رقـ )المرسصادقت عمى االتفاقية المذكورة بموجب 
فالدولة أصبحت ممزمًة بمنح رعايا الدوؿ األخرى األعضاء في ىذه االتفاقية أية امتيازات 

 إضافية قد تمنحيا لرعاية دولة أخرى.
الممفت لمنظر في ىذا الشرط عمى النحو الذي أوردتو االتفاقية أنو لـ يشترط أف تكوف 

اتفاقية مع  في الدولة العضو دخمت ما فمتىاالتفاقية، إلى منضمة دولة رعايةالدولة األولى بال
ف دولة أخرى تمنح بموجبو امتيازات  التريبس، لـ تكوف عضوا فقي اتفاقية رعايا تمؾ الدولة وا 

 2معينة متعمقة بالممكية الفكرية فإنو يستفيد منيا رعايا باقي األعضاء في االتفاقية.
فاقيات المتخصصة في مجاؿ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ تجدر اإلشارة إلى أف االت

لـ تنص صراحة عمى تطبيؽ ىذا المبدأ، ونقصد ىنا اتفاقيات مثؿ اتفاقية روما لعاـ 
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ُينظر في ذلؾ د. داود بف عبدالعزيز الداود، تنازع األنظمة والقوانيف في حقوؽ الممكية الفكرية دراسة  1

 .145، ص 2217مقارنة، دار الكتاب الجامعي، الرياض، المممكة العربية السعودية، 

 .522(، ص 2ُينظر في ذلؾ د.ىايدي عيسى حسف، المرجع السابؽ، اليامش رقـ ) 2
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، ولكف التزاـ دولة اإلمارات بيذا الشرط نابع مف كونيا دولة ممتزمة باتفاقية 1961
 التريبس.

 الفرع الثالث
 وطنيمبدأ المساواة بين األجنبي وال

مف المبادئ التي أقرتيا القواعد الموضوعية الواردة في االتفاقيات الدولية المعنية 
بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، مبدأ مساواة المعاممة بيف الوطنييف واألجانب مف حيث 
الحقوؽ الممنوحة ليـ، وعمى ذلؾ يمكننا القوؿ أف تطبيؽ ىذا المبدأ يعتبر الوسيمة المثمى 

بر قدر مف الحماية لألجانب رعايا الدوؿ المتعاقدة مف فناني األداء ومنتجي لتحقيؽ أك
 التسجيالت الصوتية وىيئات البث أماـ القانوف اإلماراتي.

عمى تطبيؽ ىذا المبدأ صراحة في موادىا الرابعة  1961ولقد نصت اتفاقية روما لعاـ 
إلى ربط النشاط المراد والخامسة والساسة وفؽ ضوابط وشروط معينة تيدؼ في مجمميا 

حمايتو في دولة اإلمارات _ باعتبارىا إحدى الدوؿ المتعاقدة_  مع الدوؿ المتعاقدة 
األخرى، فنجد المادة الرابعة تشترط لتطبيؽ المبدأ مف قبؿ القاضي اإلماراتي في مجاؿ 

عاقدة، في فناني األداء أف يكوف األداء قد أجري أو ثبت أو أذيع ألوؿ مرة في إقميـ دولة مت
حيف أف المادة الخامسة اشترطت ليتمتع منتجي التسجيالت الصوتية بذات الحماية الوطنية 
التي يتمتع بيا مواطنو دولة الحماية _ وىي ىنا دولة اإلمارات _ أف يكوف التسجيؿ 
الصوتي قد سجؿ أو نشر ألوؿ مرة في دولة متعاقدة، كما أف المادة السادسة مف االتفاقية 

أف يكوف البرنامج اإلذاعي قد بث مف دولة متعاقدة أو لو مقر رئيسي في دولة  اشترطت
 متعاقدة حتى يتمتع بالحماية الوطنية أماـ القانوف اإلماراتي.

( مف قانوف 44ولقد ترجـ المشرع اإلماراتي تطبيؽ ىذا المبدأ مف خالؿ نص المادة )
ييف؛ الوجو األوؿ يتمثؿ في وذلؾ مف وج 2222حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لعاـ 

نصو عمى تطبيؽ القانوف اإلماراتي عمى المصنفات واألداء والتسجيالت الصوتية والبرامج 
اإلذاعية الخاصة باألجانب مما سيخضعيـ لذات الحماية التي يتمتع بيا الوطنيوف، أما 

اقيات الدولية الوجو الثاني لتطبيؽ المبدأ فيو نص المشرع اإلماراتي عمى االلتزاـ باالتف
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التي انضمت إلييا الدولة في مجاؿ حماية حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، والتي بدورىا 
 نصت عمى ىذا المبدأ عمى النحو المبيف سمفًا. 

عمى أنو يجب التشديد عمى أف تطبيؽ ىذا المبدأ يبقى مرتبطًا وبشكؿ كبير بتطبيؽ 
لمتعاقدة في االتفاقيات التي نصت عمى ىذا مبدأ الحد األدنى مف الرعاية، أي أف الدوؿ ا

المبدأ تمتـز بمبدأ المعاممة الوطنية بشرط عدـ النزوؿ عف الحد األدنى المقرر في 
 االتفاقيات.

 الفرع الرابع
 مبدأ الحماية التمقائية ومبدأ االرتباط بحق المؤلف

 أواًل: مبدأ الحماية التمقائية:
شتراط إجراء شكمي لمحصوؿ عمى الحماية، وقد يقصد بمبدأ الحماية التمقائية عدـ ا

نصت االتفاقيات المنظمة لمحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى ىذا المبدأ، مف ذلؾ ما 
مف عدـ اشتراط إجراء شكمي  1996( مف اتفاقية الوايبو لعاـ 22نصت عميو المادة )

( مف 4في المادة ) لمتمتع بالحقوؽ وممارستيا، وقد نص عمى ذات المبدأ المشرع اإلماراتي
المصنؼ أو  إيداععمى عدـ  ترتبيال قانوف الحقوؽ المجاورة لحقوؽ المؤلؼ بقولو "

أو الحقوؽ  ةيالحما ومف أوج ومف تصرفات إخالؿ بأي وج يوعم طرأيأو ما  حقوقو تسجيؿ
 ".القانوف ذاھ اھقرري التي

وص عمييما في وقد يتساءؿ البعض فيما إذا كاف اشتراط اإليداع والتسجيؿ المنص
( مف القانوف اإلماراتي يتعارض مع مبدأ الحماية التمقائية لحؽ المؤلؼ، والحؽ 4المادة )

نما إثباتو مف جية،  أنو ال تعارض، فاإليداع والتسجيؿ ليس اليدؼ منيما إنشاء الحؽ وا 
 ورصد اإلنتاج الفني واألدبي المرتبط بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ مف جية أخرى، وعمى
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ذلؾ فإنو يمكف لشخص أف يدعى عمى آخر بدعوى االعتداء عمى حؽ مجاور لو رغـ 
 1عدـ قياـ ىذا اآلخر بإيداع وتسجيؿ الحؽ المجاور وفؽ اإلجراءات المعتمدة.

  -: ثانيًا: مبدأ االرتباط بحق المؤلف
لحؽ المؤلؼ بالحماية أنو  ةبيف الباحث عند حديثو عف شروط تمتع الحقوؽ المجاور 

أف تكوف ىذه الحقوؽ مرتبطة بتعبير عف مصنؼ أدبي معيف، وىو ما يخمؽ ترابطًا  يجب
بيف حؽ المؤلؼ مف جية والحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ مف جية أخرى، ويعني أف 
الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ تخضع لذات االحكاـ الخاصة بحؽ المؤلؼ، ما لـ يوجد 

 ختالؼ منبعو طبيعة ىذه الحقوؽ.نص خاص يقرر خالؼ ذلؾ، أو طالما كاف اال
ويظير ىذا االرتباط بيف حؽ المؤلؼ مف جية والحقوؽ المجاورة مف جية أخرى فيما 

( مف قانوف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة 24نص عميو المشرع اإلماراتي في المادة )
 ذاھفي  اھیلممؤلؼ، المنصوص عم ةيالواردة عمى الحقوؽ المال وديتطبؽ القبقولو أنو: " 

 ".المجاورة الحقوؽ أصحاب عمى القانوف
 

فإف الباحث يريد التأكيد عمى أف ما ذكر سمفًا مف مبادئ تمثؿ القواعد  -: ختاماً 
الموضوعية التي يجب عمى القاضي مراعاتيا عند النظر في منازعات الفعؿ الضار 

تطبيؽ منيج الناتجة عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ ال يحوؿ دوف 
اإلسناد عمى أجزاء أخرى مف المنازعة، فالقواعد الموضوعية ترسـ مبادئ عامة، ويمكف 
لمنيج اإلسناد التعامؿ مع الفرعيات التي قد تحتوييا ىذه المنازعات، ويبقى التحدي الرئيس 
في تطبيؽ القواعد الموضوعية يتمثؿ في تمييزىا بشكؿ غير قابؿ لمنقاش، فعمى الرغـ مف 

تفاؽ عمى ىذه القواعد إال أف بعضيا ما يزاؿ محؿ تقدير ونظر، وىو ما قد يجعؿ اال
 تطبيقيا مختمفًا مف دولة إلى أخرى.
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عي، ورقة عمؿ مقدمة ضمف حمقة عمؿ الوايبو التمييدية حوؿ المممية الفكرية، تنظيـ د. حسف جمي 1

المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بالتعاوف مع وزارة التجارة الخارجية والصناعة، القاىرة، جميورية مصر 
 .11ص  -12، ص 2224العربية، 
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 المبحث الثالث
منيج اإلسناد لفض تنازع القوانين في مسائل الفعل الضار الناشئ عن 

 االعتداء عمى الحقوق المجاورة لحق المؤلف 

 تمييد وتقسيم:
المبحث الثاني مف ىذه الدراسة دور القواعد الموضوعية في فض بيف الباحث في 

تنازع القوانيف في منازعات االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ متى أخذ ىذا 
الوحيدة لفض  ةاالعتداء شكؿ الفعؿ الضار، عمى أف القواعد الموضوعية ليست ىي األدا

نيا تمؾ المرتبطة بالحقوؽ المجاورة لحؽ تنازع القوانيف في العالقات الدلية الخاصة وم
المؤلؼ، فيناؾ منيج اإلسناد الذي ُيعتبر األساس والمنيج المميز في تطبيقات تنازع 
القوانيف، وعمى ذلؾ سيعمؿ الباحث في ىذا المبحث عمى بياف دور منيج اإلسناد في فض 

لؼ، مف خالؿ التعريؼ تنازع القوانيف الناشئ عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤ 
أواًل بمنيج اإلسناد عامة والحاجة لتطبيقو في مجاؿ االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ 
المؤلؼ، ثـ تناوؿ أىـ ضوابط اإلسناد لفض تنازع القوانيف في منازعات الفعؿ الضار 
الناشئ عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؼ المؤلؼ، وأخيرًا بياف تطبيقات منيج 
اإلسناد لتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ 

 في القانوف اإلماراتي، كؿ في مطمب مستقؿ.
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 المطمب األول
 ماىية منيج اإلسناد في مجال تنازع القوانين

 -: أوال: تعريف قواعد اإلسناد في مجال تنازع القوانين
المنيج القائـ عمى صياغة قواعد قانونية ُتسمى قواعد ُيَعرَّؼ منيج اإلسناد بأنو 

اإلسناد، ىذه القواعد مبنية عمى ضوابط اسناد يتـ مف خالليا اسناد المنازعة إلى قانوف 
دولة معينة، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا نصت قاعدة في قانوف دولة اإلمارات عمى أف القانوف 

إذا فجنسية الشخص ىي التي تحدد سف واجب التطبيؽ عمى االىمية ىو قانوف الجنسية، 
 الرشد وعوارض االىمية وغيرىا مف العناصر المتعمقة باألىمية.

تتكوف قواعد اإلسناد أساسا مف ثالثة عناصر ىي: الفكرة المسندة أو موضوع اإلسناد، 
وضابط اإلسناد والقانوف المسند إليو، فالفكرة المسندة في المثاؿ السابؽ ىي األىمية، أما 

بط اإلسناد _ وىو المعيار الذي يتـ تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى أساسو_ فيو ضا
الجنسية، أما القانوف المسند إليو فيو القانوف الذي يؤدي تطبيؽ ضابط اإلسناد إلى 

 الوصوؿ إليو.
ولكي تقـو قاعدة اإلسناد بعمميا فإنو البد مف توافر شرطيف: األوؿ أف تكوف العالقة 

القانوف الخاص، أما الثاني فيو أف ترتبط المنازعة أو العالقة القانونية بأكثر مف عالقات 
مف نظاـٍ قانوني، وذلؾ يحدث متى اصطبغ عنصر أو أكثر مف عناصرىا بصبغٍة أجنبية، 
سواء كاف ذلؾ العنصر ىو أطراؼ العالقة أو محؿ العالقة أو السبب المنشئ ليذه 

 1العالقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدولي الخاص )تنازع القوانيف، االختصاص عبداهلل سيؼ السبوسي، القانوف د. ُينظر في تفصيؿ ذلؾ  1

القضائي الدولي، تنفيذ األحكاـ األجنبية(، إصدارات أكاديمية شرطة دبي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 .33ص  -29، ص  2222
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 -: سناد لفض تنازع القوانينثانيًا: خصائص قواعد اإل
ىناؾ سمات معينة تميز قواعد اإلسناد في قياميا بدورىا في فض تنازع القوانيف عف 

 غيرىا مف وسائؿ فض تنازع القوانيف، ىذه السمات تتمثؿ فيما يمي:

  -: قواعد اإلسناد قواعد غير مباشرة (1

ال تقدـ حاًل موضوعيًا  أنيا قواعدأي "قصد بكوف قواعد اإلسناد قواعد غير مباشرة يُ 
لمنزاع المعروض، فدورىا يقتصر عمى ربط النزاع بقانوف دولٍة معينٍة، ومف ثـ يقدـ قانوف 

إلى عمى سبيؿ المثاؿ  ، فعندما ُتشير قاعدة اإلسناد1"تمؾ الدولة الحؿ لممنازعة المعروضة
منتجي االعتداء غير المشروع عمى حقوؽ أف القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات 

قانوف الدولة التي تـ التسجيؿ فييا ألوؿ مرة، فدور ىذه القاعدة التسجيالت الصوتية ىو 
لذلؾ القانوف بعد ذلؾ حكـ كؿ المنازعة إلى ىذا القانوف، وُيترؾ يكوف محصورًا في إسناد 
وىذا عمى خالؼ القواعد الموضوعية التي تضع أحكامًا مباشرًة، ، ما يتعمؽ بيذه المنازعة

وعمى ذلؾ فقاعدة اإٍلسناد  بيقيا ىو تطبيٌؽ مباشر لإلجابة عمى األسئمة المطروحة،فتط
تشبو مكاتب االستعالمات التي توجو المراجع إلى الجية التي ستقدـ لو الخدمة دوف أف 

 2تجيبو ىي لمموضوع الذي يطمبو.
 -: قواعد اإلسناد قواعد مزدوجة التطبيق (2

دوجة التطبيؽ أي أف تطبيقيا قد يقود إلى تطبيؽ يقصد بكوف قواعد اإلسناد قواعد مز 
قانوف دولة القاضي أو دولة أخرى، وبشكؿ يختمؼ مف منازعة إلى أخرى عمى الرغـ مف 
تطبيؽ ذات قاعدة اإلسناد، فبالعودة إلى القاعدة التي ذكرىا الباحث كمثاؿ لمخاصية 

ف كانت األولى، إذا كانت دولة التسجيؿ األوؿ ىي دولة القاضي فُيَطبَّ  ؽ قانوف القاضي، وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  41ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص  1
لي الخاص اإلماراتي. دراسة ألحكاـ ُينظر في ذلؾ: أ.د. أحمد محمد اليواري، الوجيز في القانوف الدو  2

الجنسية اإلماراتية ولحموؿ مشكالت تنازع القوانيف وتنازع االختصاص القضائي الدولييف في القانوف 
 .325، ص 2212اإلماراتي، الطبعة الثالثة، مكتبة الجامعة، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 
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وىذا عمى خالؼ القواعد الموضوعية التي ُتشير  1دولًة أجنبيًة فُيَطبًّؽ قانوف تمؾ الدولة،
ف تغيرت معطيات المنازعة.  دائما إلى تطبيؽ قانوف ذات الدولة وا 

 -: قواعد اإلسناد قواعد وطنية في المقام األول (3

بكوف قواعد اإلسناد قواعد وطنية أي أنيا تجد مصدرىا الرئيسي في التشريعات يقصد 
الوطنية التي تحرص عمى تضميف قوانينيا قواعد اإلسناد لتحديد القانوف واجب التطبيؽ، 
وىذا عمى خالؼ القواعد الموضوعية التي يغمب عمى مصادرىا البعد الدولي المتمثؿ في 

 االتفاقيات الدولية.
ذلؾ ال يعني أف قواعد اإلسناد ال يمكف أف تكوف ذات مصدر اتفاقي دولي، عمى أف 

ولكف حجـ ودور االتفاقيات الدولية في نشأة قواعد اإلسناد أقؿ عنو في مجاؿ القواعد 
 2الموضوعية.

 -: قواعد اإلسناد قواعد عالجية لحالة تنازع القوانين (4

قياـ حالة التنازع، بؿ تيدؼ يقصد بيذه الخاصية أف قواعد اإلسناد ال تحوؿ دوف 
لمتعامؿ معيا وعالجيا، أما القواعد الموضوعية فيو قواعد وقائية، أي اف تطبيقيا يحوؿ 
دوف قياـ حالة التنازع مف أساسيا، حيث ُتَطبَّؽ وبشكٍؿ مباشر، وتتعامؿ مع النزاع وكأنو 

 نزاع يخمو مف الصفة األجنبية التي تميز المنازعات الدولية الخاصة.

ثالثًا: الحاجة إلى منيج اإلسناد لفض تنازع القوانين في منازعات الفعل الضار 
 -: الناشئ عن االعتداء عمى الحقوق لمجاورة لحق المؤلف

في ظؿ كثرة االتفاقيات الدولية التي تناولت وصاغت قواعد موضوعية تمثؿ أحكامًا 
تقـو بو ىذه القواعد مباشرة تطبؽ عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، وفي ضوء ما 

الموضوعية مف دور وقائي لمحيمولة دوف نشوء إشكاليات متعمقة بتحديد القانوف واجب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردة وليست مزدوجة، وأف دورىا يقتصر عمى تحديد الحاالت يرى بعض الفقو أف قاعدة اإلسناد قاعدة مف 1
التي ينعقد فييا االختصاص لقانوف دولة القاضي، ولكف ىذا الرأي مردود ذلؾ أنو ال يعيف قانوف الدولة 

التي يحكـ النزاع إذا لـ تتحقؽ الظروؼ والمتطمبات التي تؤدي إلى تطبيؽ قانوف دولة القاضي، بنظر في 
 .43-42( ، ص 34سيؼ السبوسي، المرجع السابؽ، اليامش رقـ ) ذلؾ د. عبداهلل

 .18-17بنظر في ذلؾ المرجع السابؽ ، ص   2
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التطبيؽ، يثور السؤاؿ عف قيمة وأىمية منيج اإلسناد في تحديد القانوف واجب التطبيؽ 
عمى منازعات االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عامة ومتى أخذ االعتداء شكؿ 

 لفعؿ الضار خاصة، وفي مختمؼ األنظمة القانونية عامة، ودولة اإلمارات خاصة.ا
تظير الحاجة لتطبيؽ منيج اإلسناد في مجاؿ تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى 
منازعات االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ متى أخذت شكؿ المسؤولية عف 

 الفعؿ الضار فما يمي:
وىذا يعني أف القواعد الموضوعية المرتبطة بفض  ات الدولية:نسبية أثر المعاىد  (1

تنازع القوانيف والوارد ذكرىا في االتفاقيات الدولية التي انضمت إلييا دولة اإلمارات 
والمعنية بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ لف يكوف ليا مجاؿ لمتطبيؽ وفض تنازع القوانيف 

إلى االتفاقيات،  ةة ىي قوانيف دوؿ غير منضممتى كانت القوانيف المتنازعة في المسأل
وذلؾ عماًل بمبدأ نسبية أثر االتفاقيات أو المعاىدات، ىذا الوضع يتطمب تفعيؿ القواعد 

، حيث تكوف 1الوطنية لفض تنازع القوانيف والتي تظير بشكؿ ممموس في منيج اإلسناد
 .ىذه العالقات خارج نطاؽ تطبيؽ القواعد الموضوعية االتفاقية

بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ الدوؿ األعضاء  منحت معظم االتفاقيات المتعمقة  (2
صحيٌح أف ىذه التحفظات قميمة  حؽ التحفظ عمى بعض النصوص الواردة في االتفاقيات،

، 1996( مف اتفاقية الوايبو لعاـ 21ومقيدة، ولكنيا موجودة، ومثاليا ما ورد في المادة )
لذلؾ فقد تكوف دولة القاضي قد تحفظت  ، 1961ة روما لعاـ ( مف اتفاقي31والمادة )

وبالتالي أصبحت غير ممزمة بو ويجوز ليا تنظيـ  لفض تنازع القوانيف معيفعمى نص 
 ذلؾ النص تطبيؽ قاضيياوبالتالي يرفض  موضوعو بشكٍؿ مختمؼ وفؽ قانونيا الوطني، 

انوف الوطني لفض تنازع القوانيف مف رغـ انضماـ دولتو الى االتفاقية، ويمجأ حينيا إلى الق
2خالؿ القواعد التي تأخذ شكؿ منيج اإلسناد في مجمميا. 

 

لمحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ الدوؿ المنضمة إلييا  المنظمة االتفاقياتمنحت   (3
( مف اتفاقية 22، ومف ذلؾ ما ورد في المادة )وؿ في اتفاقيات مستقمة فيما بينياخكنة الدمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .439(، ص 2ُينظر في ذلؾ د.ىايدي عيسى حسف، المرجع السابؽ، اليامش رقـ ) 1
 ُينظر في ذلؾ المرجع السابؽ. 2
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مع دولة أخرى  يمكف تصور دخوؿ دولة القاضي في اتفاقيةٍ  ، وبالتالي1961روما لعاـ 
تضع بموجبيا أحكامًا موضوعية أو قواعد اسناد اتفاقية لمسألة لـ تنظميا االتفاقية الرئيسية 

، فإذا أخذت ىذه القواعد شكؿ التي منحت األعضاء صالحية الدخوؿ في اتفاقيات مستقمة
ج يطبؽ بغض النظر عف القواعد الموضوعية التي نصت منيج اإلسناد فإف ىذا المني

 عمييا االتفاقيات الرئيسية.

لمقواعد واالحكاـ الموضوعية المتعمقة بالحقوؽ  سمحت االتفاقيات المنظمة  (4
المجاورة لحؽ المؤلؼ لمدوؿ المنضمة ليذه االتفاقيات، سمحت ليذه الدوؿ بتطبيؽ بعض 

( مف اتفاقية 15ومثاؿ ذلؾ ما ورد في المادة ) يا،االستثناءات المتعمقة بالحماية ونطاق
مما قد يسمح بقياـ تنازع بيف قانوف دولة لـ تطبؽ أي استثناء مف خالؿ قانونيا  روما،

أو الوطني ودولة أخرى اعتنقت احد االستثناءات، وبالتالي ال يعود لمقواعد الموضوعية 
النزاع  القانوف واجب التطبيؽ عمى وتحديد دور في فض التنازعالقواعد االتفاقية إجماال 

 ايمجأ القاضي إلى قواعد اإلسناد المنصوص عمييحيث  ، متعمؽ بأحد ىذه االستثناءاتال
 .عمى الرغـ مف أف القوانيف المتنازعة ىي قوانيف دوؿ منضمة لالتفاقية ،في قانونو الوطني

المؤلؼ  لبعض طوائؼ الحقوؽ المجاورة لحؽ استحداث بعض القواعد واألحكام  (5
قد يؤدي إلى تطبيؽ منيج  دوف أف يكوف ليا تنظيـ في االتفاقيات المنضمة ليا الدولة

عمى منح  1961( مف اتفاقية روما لعاـ 9، فعمى سبيؿ المثاؿ نصت المادة )اإلسناد
الحماية الممنوحة بموجب ىذه االتفاقية لفناني  سيعالدوؿ المنضمة لالتفاقيات صالحية تو 

مبنية عمى مصنفات أدبية، في إشارة إلى أف ىؤالء  االً ال يقدموف أعم فاألداء الذي
األشخاص ىـ خارج القواعد المنصوص عمييا في االتفاقيات وىناؾ إمكانية لتنظيـ 
أوضاعيـ بشكؿ مختمؼ مف خالؿ النصوص الداخمية بعيدًا عف القواعد الموضوعية 

ضي نزاع متعمؽ بأحد صور ىذا األداء الواردة في االتفاقيات، وبالتالي إذا عرض عمى القا
فيمكف لو المجوء إلى منيج تنازع القوانيف لتحديد القانوف واجب التطبيؽ متى لـ ينص 
قانونو الداخمي عمى امتداد تطبيؽ القواعد الموضوعية لالتفاقيات إلى ىذا النوع مف الحقوؽ 

 المجاورة لحؽ المؤلؼ.

الفعؿ الضار في دولة اإلمارات  القائـ عمى مفيوم المسؤولية التقصيرية  (6
أف كؿ ضرر قد يصاب بو الشخص  الخطأ، يعنيوالمؤسس عمى فكرة الضرر وليس 
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يجب جبره، لذلؾ قد يتصور أف يتعرض شخص لضرر بسبب االعتداء عمى عمؿ ال يجد 
رغـ أف ىذا النشاط الذي تـ االعتداء منو القاضي أمامو خيار دوف تعويض المتضرر 

صورة مف صور الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى النحو الذي تـ تنظيمو عميو ال يمثؿ 
مف خالؿ القواعد الموضوعية، مف ذلؾ أف يتـ االعتداء عمى أداء ممثؿ سرؾ مف خالؿ 

 وىو أداء غير مؤسس عمى عمؿ أو مصنؼ أدبي أ فني. تقميده

الحقوؽ التي نصت عمييا االتفاقيات المختمفة المعنية ب القواعد الموضوعية  (7
المجاورة لحؽ المؤلؼ، تضمف الحماية ألصحاب ىذه الحقوؽ متى توافرت شروط معينة 
ومنيا العالنية، ولكف ماذا عف االعتداء بصورة لـ يرد ذكرىا أو لـ تتوافر فييا الشروط 
الواردة في مختمؼ االتفاقيات، وىو أمر قد يسبب ضرارًا لصاحب الحؽ يستحؽ عميو 

نما مف خالؿ منيج الحماية، ىذه الحماي ة لف تتحقؽ مف خالؿ القواعد الموضوعية وا 
اإلسناد، ولنضرب مثااًل عمى ذلؾ أداء ممثمي السيرؾ غير المبني عمى مصنؼ أدبي، ىذا 
األداء غير محمي مف خالؿ القواعد الموضوعية، ويمكف تعويض صاحبو عف ما أصابو 

ذا األداء، خاصة أف الشكمية مف ضرر مف خالؿ القواعد العامة متى ثبت أنو صاحب ى
 غير ضرورية في مجاؿ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ.
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 المطمب الثاني
التوجيات التشريعية والفقيية في تحديد القانون واجب التطبيق عمى 

 منازعات الفعل الضار الناشئ 
 فالمؤلعمى الحقوق المجاورة لحق  االعتداءعن 

لى الوقوؼ عمى أىـ ما قدمو الفقو وما اعتنقو يسعى الباحث مف خالؿ ىذا المطمب إ
التشريع مف قواعد اسناد تيدؼ لتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات االعتداء عمى 
الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ التي تأخذ شكؿ الفعؿ الضار، وذلؾ في سبيؿ تقييـ ىذه 

 مف خالؿ القانوف اإلماراتي.التوجيات ومف ثـ الحكـ فيما إذا كاف الباحث يؤيد تطبيقيا 
القانونية والتطبيقات التشريعية مف  تيجد المطمع عمى مجمؿ ما قدمتو الدارسا

مقترحات وتطبيقات لتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات االعتداء عمى الحقوؽ 
ما المجاورة لحؽ المؤلؼ أف ىناؾ ضابطي إسناد رئيسييف تـ االخذ بيما أو اقتراح األخذ بي

لتحقيؽ ذلؾ التحديد، ىذيف الضابطيف ىما: ضابط دولة الحماية، ضابط بمد المنشأ، ىذيف 
 الضابطيف ىما ما سيتـ تناولو كؿ في فرع مستقؿ.
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 الفرع األول
 قانون دولة الحماية 

واحدة مف أشير التوجيات الفقيية والتطبيقيات التشريعية التي ظيرت لتحديد القانوف 
ى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ ىو تطبيؽ قانوف دولة الحماية، فتطبيؽ واجب التطبيؽ عم

قانوف دولة الحماية نادى بو الكثير مف الفقو المعاصر عمى النحو الذي سيبيف تاليًا، كما 
اعتنقتو الكثير مف التشريعات ومنيا تشريع روما الثاني حوؿ تحديد القانوف واجب التطبيؽ 

فما ىو المقصود بقانوف دولة أو بمد الحماية وما ىي قيمة  1قدية،عمى االلتزامات غير التعا
تطبيقو لحكـ منازعات الفعؿ الضار الناشئ عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ 

 المؤلؼ، ىذا ما يود الباحث بيانو في ىذا الجزء مف الدراسة.

 المقصود بقانون دولة الحماية: (1

ماية التي يطبؽ قانونيا لتحديد القانوف واجب يشير الفقو إلى أف المقصود ببمد الح
لحؽ المؤلؼ ىو الدولة المراد  ةالتطبيؽ عمى منازعات االعتداء عمى الحقوؽ المجاور 

المجوء إلى قضائيا لمحصوؿ عمى ىذه الحماية، أي أف قانوف القاضي ىو ذاتو قانوف بمد 
دعوى لحماية حؽ مجاور  ، ولعؿ تأسيس ذلؾ يكمف في أنو يندر عمميًا أف ُترفع2الحماية

 تـ االعتداء عميو في دولة القاضي أماـ غير محاكـ ىذه الدولة. 
تقدير تطبيق قانون بمد الحماية عمى االعتداء عمى الحقوق المجاورة   (2

 لحق المؤلف: 

يعضد تطبيؽ قانوف دولة الحماية عمى االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ 
 ؿ في:مجموعة مف المبررات تتمث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 EC Regulation 864/2227 on the Law Applicable to Non-Contractual 

Obligations (Rome II) [2227] OJ L199/42. 

د. خميؿ خالد عبد الفتاح، مشكالت انفاذ وتنازع قوانيف الممكية الفكرية، مجمة حقوؽ حمواف ُينظر في ذلؾ  2
 .81، ص 2215، 32لمدراسات القانونية واالقتصادية، العدد 
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يتماشى مع التوجيات الحديثة في ىذا الشأف حيث تميؿ  تطبيق قانون بمد الحماية ( أ
، ومف ذلؾ ما نصت عميو الفقرة التوجيات التشريعية واالتفاقية إلى تطبيؽ ىذا القانوف

( مف تشريع روما الثاني في االتحاد األوروبي الصادر في العاـ 8األولى مف المادة )
تطبيؽ قانوف دولة الحماية عمى منازعات الفعؿ الضار  حة عمى، والتي نصت صرا2228

، كما متى أخذت شكؿ االعتداء عمى حقوؽ الممكية الفكرية إجماال ومنيا الحقوؽ المجاورة
اعتدت بتطبيقو الكثير مف االتفاقيات المنظمة لمحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، منيا اتفاقية 

يث نصت في مادتيا الخامسة عمى خضوع بيجيف بشأف األداء السمعي والبصري، ح
تحديد األشخاص المخوليف بممارسة الحقوؽ المالية لفناني األداء لقانوف بمد الحماية، 

في مادتيا السابعة التي نصت عمى اختصاص  1961وكذلؾ فعمت اتفاقية روما لعاـ 
 الدولة التي تطمب الحماية عمى أراضييا بتنظيـ ىذه الحماية.

باعتبارىا دولة القاضي سيسيؿ مف عمؿ القاضي  ولة الحمايةتطبيق قانون د ( ب
 ويمكنو مف الفصؿ في النزاع بناء عمى قانونو المعروؼ لديو.

لحؽ المؤلؼ وتأثيرىا االجتماعي واالقتصادي  أىمية مسائل الحقوق المجاورة ( ت
لدولة تطمبا اعتبار األحكاـ التي تنظميا أحكامًا متعمقًة باألمف االقتصادي واالجتماعي 

القاضي، وىو ما يبرر إخضاعيا لقانوف ىذه الدولة لحماية ىذه المصالح االقتصادية 
1واالجتماعية.

 

باعتبارىا دولة القاضي ىو استجابة لمبدأ اإلقميمية  تطبيق قانون بمد الحماية ( ث
الذي ينادي الكثير مف الفقو باتصاؼ حقوؽ الممكية الفكرية بو، خاصة أف المتتبع لنشأة 

 2لممكية الفكرية يجدىا تؤيد ىذه اإلقميمية.حقوؽ ا
إال أنو يظير أن تطبيق قانون دولة الحماية بما يؤدي إلى تطبيق قانون دولة 

 القاضي تؤخذ عميو مثالب تتمثل في:
احتمالية اختالؼ دولة ف بتطابؽ دولة القاضي بدولة الحماية، ال ينضبط القول ( أ

ـو شخص برفع دعوى أماـ القضاء اإلماراتي فقد يقالقاضي عف دولة الحماية أمر قائـ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 159(، ص 2رقـ ) ُينظر في ذلؾ د.ىايدي عيسى حسف، المرجع السابؽ، اليامش 1

 .88(، ص 42ينظر في ذلؾ د. خالد خميؿ عبدالفتاح، المرجع السابؽ، اليامش رقـ ) 2
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التي تعقد  قانوف اإلجراءات المدنيةمف ( 22بموجب المادة ) عمى مواطف إماراتي 
االختصاص لمقضاء اإلماراتي متى كاف المدعى عميو مواطف إماراتي، وكانت الدعوى 

ىـ في قائمة عمى اعتداء المواطف اإلماراتي عمى حؽ مجاور لذلؾ الشخص أثناء وجود
في  ،بحيث يريد المدعي تنفيذ الحكـ بعد صدوره مف القضاء اإلماراتيالمممكة المتحدة، 
ولعؿ ما يزيد مف ىذه  ، ىنا سنجد أف بمد الحماية ليست ىي دولة القاضي،المممكة المتحدة

االحتمالية التطورات التكنولوجية المتتابعة وتوسع أدوات القرصنة، التي تمكف أشخاصًا مف 
تداء عمى حقوؽ مجاورة ألشخاص في دوؿ أخرى، فيقـو ىؤالء األشخاص بمقاضاة االع

المتسببيف في دوليـ عوضًا عف دولة تحقؽ االعتداء وىي الدولة التي يريدوف التنفيذ فييا، 
1وبالتالي يكوف منطقيًا أف تختمؼ دولة القاضي عف دولة مكاف الحماية.

 

اضي باعتبارىا دولة الحماية والنزاع تربط ما بيف دولة الق قد ال توجد عالقة ( ب
بالدرجة التي تبرر تطبيؽ قانوف تمؾ الدولة، ففناف األداء الذي يرفع دعوى تعويض عمى 
مواطف إماراتي ألنو اعتدى عمى حقو في أدائو أثناء إقامتو خارج الدولة، قد ال يتوقع مبررًا 

 لة أخرى.لتطبيؽ القانوف اإلماراتي وىو الذي يريد انفاذ حقو في دو 

مع الوضع والحالة العالمية لمحقوؽ ال يتناسب تطبيق قانون دولة الحماية  ( ت
المجاورة لحؽ المؤلؼ، وىو ما يتعارض مع التوجيات القائمة بإقميمية الحقوؽ المجاورة 
لحؽ المؤلؼ، فيذه اإلقميمية كانت مقبولة سابقًا، أما في الوضع الحالي ومع شيوع الممكية 

ىا باعتبارىا إنتاجًا بشريًا تستفيد منو اإلنسانية جمعاء لـ يعد مقبوال القوؿ الفكرية وانتشار 
 الممكية الفكرية. ةبإقميمي

يجعؿ حماية الحؽ المجاور لحؽ المؤلؼ غير  تطبيق قانون بمد الحماية ( ث
2مستقرة، فيذه الحماية ومضمونيا يختمؼ باختالؼ الدولة التي تطمب الحماية منيا.

 

بؽ يمكف القوؿ أف الخطأ واالنتقاد الرئيس الذي أخرج فكرة بمد إذا مف جماع ما س
الحماية عف دورىا ىو بربطيا بقانوف دولة القاضي ، حيث يجب أف يوضع ىناؾ فارؽ 
بيف بمد الحماية وبيف بمد طمب الحماية، فبمد الحماية ىي البمد التي يجب تطبيؽ قانونيا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 157(، ص 2ُينظر في ذلؾ د.ىايدي عيسى حسف، المرجع السابؽ، اليامش رقـ ) 1
 .162ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص  2



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دور القىاعد المىضىعية ومنهج اإلسناد في فض تنازع القىانين
 

326 

 

ع الدعوى أماـ قضائيا،  أما عمى مستوى المشرع أما بمد طمب الحماية فيي الدولة التي ترف
اإلماراتي فنجده لـ ينص صراحة عمى تطبيؽ قانوف دولة الحماية، ولكنو نص عمى تطبيؽ 
القانوف اإلماراتي، أي قانوف القاضي، وىو ما يعني تطبيؽ قانوف دولة طمب الحماية في 

وقؼ اإلماراتي سيكوف محؿ نظر الفقو الذي يربط دولة الحماية بدولة القاضي، ىذا الم
 تحميؿ أكثر في القادـ مف أوراؽ.

 

 الفرع الثاني
 قانون بمد المنشأ

 -: المقصود بقانون بمد المنشأ (1

يقصد بقانوف بمد منشػأ الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، البمد الذي قدـ فيو فناف األداء 
وؿ مرة بالنسبة لمنتجي أداءه ألوؿ مرة، وىو البمد الذي تـ تثبيت التسجيؿ الصوتي فيو أل

التسجيالت الصوتية، وىو أيضًا البمد الذي تـ فيو بث البرنامج ألوؿ مرة في حالة حقوؽ 
 ىيئات البث اإلذاعي.

ولقد أشارت االتفاقيات المعنية بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ إلى البمد المنشأ األصمي 
( مف اتفاقية روما مف 4دة )في غير موضع، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما نصت عميو الما

 منح الحماية الوطنية لفناني األداء إذا أجري األداء في دولة متعاقدة.
 عمى االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ منشأال تقدير تطبيق قانون بمد (2

 يجد تطبيؽ قانوف بمد المنشأ تبريراتو في جممة مف العوامؿ تتمثؿ في:
ما وُيكِسب الحؽ المجاور لحؽ المؤلؼ الحماية  ي دولةاإلجراء الذي يتم اتخاذه ف ( أ

التي تنص عمييا االتفاقيات المختمفة يتحقؽ في بمد المنشأ مما يجعؿ منيا األساس في 
1وجود ىذا الحؽ، ويمنح قانونيا ثقاًل يستحؽ بموجبو أف يحكـ النزاع.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كية الفكرية، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة ُينظر في ذلؾ عمواف ىشاـ، تنازع القوانيف في مجاؿ المم 1

 . 45، ص 2218الحربي بف مييدي، الجزائر، 
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لؼ ال الذي اكتسبو صاحب الحؽ المجاور لحؽ المؤ  االعتراف بالحق المكتسب  ( ب
يتحقؽ إال مف خالؿ القانوف الذي بموجبو نشأ ىذا الحؽ، وبما أف ىذا الحؽ نشأ في دولة 

1المنشأ، فإف االعتراؼ بالحؽ المكتسب يستمـز إخضاعو لقانوف بمد المنشأ.
 

ما ىي إال صورة مف صور الماؿ،  الحقوق المجاورة لحقوق الممكية الفكرية ( ت
تخضع لقانوف وجودىا، ىذا الوجود يتحقؽ مف خالؿ ومما ىو مستقر أف األمواؿ عادة ما 

2بمد المنشأ أو األصؿ.
 

يوجد قانونًا واحدًا لحكـ المنازعة، مما يجنب  تطبيق قانون األصل أو المنشأ ( ث
الحؽ المجاور المعاممة بشكؿ مختمؼ مف دولة إلى أخرى، حيث أف بمد المنشأ عادة ما 

3تكوف بمدًا واحدًا.
 

قانوف سيؿ التعييف، فمف السيولة إيجاد وتحديد تمؾ  لمنشأقانون بمد األصل أو ا ( ج
 الدولة لوجود إجراء مرتبط بيا مما يسيؿ معرفتيا ومف ثـ تطبيؽ قانونيا.

يتناسب مع توقعات صاحب الحؽ المجاور  تطبيق قانون بمد األصل أو المنشأ ( ح
ي تطبيؽ الذي يفترض أف تقديـ صورة الحؽ المجاور لحؽ المؤلؼ في دولة معينة سيعن

قانوف تمؾ الدولة عمى حقو، خاصة أنو مف المفترض أنو يكوف قد قاـ بدراسة القانوف في 
 تمؾ الدولة وما يحققو لحقو مف حماية.

قد يتبادر لمذىف أف تطبيؽ قانوف بمد األصؿ سيواجو إشكاليًة في أف تقديـ الحؽ 
ط حقيقي بيف ىذه الدولة المجاور لحؽ المؤلؼ في دولة ما ال يتطمب بالضرورة وجود ارتبا

وىذا الحؽ، ولكف ىذا الرأي يؤخذ عميو أنو لوال التقديـ ألوؿ مرة لما حصؿ ىذا الحؽ عمى 
الحماية، مما يجعؿ بمد المنشأ حقيقي الصمة بالحؽ المجاور، كما أف االنتقاد الذي قد 

ـ تقديـ يوجو لتطبيؽ قانوف بمد األصؿ أو المنشأ والتمثؿ في صعوبة تحديده في حاؿ ت
الحؽ المجاور لحؽ المؤلؼ ألوؿ مرة في أكثر مف دولة مما يصعب تعييف قانوف واحب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص  1
 .117-97 (، ص2ُينظر في ذلؾ د.ىايدي عيسى حسف، المرجع السابؽ، اليامش رقـ ) 2
 ينظر في ذلؾ المرجع السابؽ. 3
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لحكـ المنازعة يمكف التغمب عميو مف خالؿ تطبيؽ قواعد إسناد احتياطية كقانوف دولة 
 االعتداء عمى الحؽ المجاور.

 

 

 المطمب الثالث
انون واجب تطبيقات منيج اإلسناد في القانون اإلماراتي لتحديد الق

التطبيق عمى منازعات الفعل الضار الناتجة عن االعتداء عمى الحقوق 
 المجاورة لحق المؤلف

لـ يظير لمباحث وجود تطبيقات قضائية في القضاء اإلماراتي يمكف مف خالليا رسـ 
منيٍج واضح لتعامؿ القاضي اإلماراتي مع منازعات االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ 

ي تأخذ شكؿ الفعؿ الضار، وذلؾ ألغراض تحديد القانوف واجب التطبيؽ، المؤلؼ الت
وبالتالي فإف الباحث يجد نفسو في مواجية النصوص التشريعية الموجودة والتي عمى 

 أساسيا سيبني تحميمو لموقؼ القانوف اإلماراتي مف المسألة محؿ الدراسة.

لتحديد القانوف واجب  يماراتيظير لمناظر لمجمؿ القواعد التي نص عمييا المشرع اإل
عمى االعتداء غير المشرع عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، أنو يمكف تسكينيا  ؽالتطبي

تحت بنديف، البند األوؿ يمثؿ القاعدة األصمية في تحديد القانوف واجب التطبيؽ، في حيف 
قاعدة األصمية، يمثؿ البند الثاني االستثناء الذي يطبؽ متى لـ تتوافر شروط تطبيؽ ال

 ويمكف تفصيؿ ذلؾ عمى النحو التالي.
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 الفرع األول
القاعدة العامة في القانون واجب التطبيق عمى منازعات الفعل الضار الناشئ عن 

 االعتداء عمى الحقوق وفق القانون اإلماراتي

( مف قانوف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة 44نص المشرع اإلماراتي في المادة )
،  عمى أف القانوف واجب التطبيؽ عمى صور االعتداء المختمفة عمى حقوؽ 2222لعاـ 

المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لو ىو قانوف دولة اإلمارات، وذلؾ وفؽ شروط وضوابط بينيا 
واألداءات  المصنفات عمى القانوف ذاھتطبؽ أحكاـ  ف،يفي مجاؿ تنازع القوانبقولو: " 

بشرط المعاممة بالمثؿ  وذلؾ الخاصة باألجانب، إلذاعيةاوالبرامج  الصوتية والتسجيالت
"، والمالحظ عمى ىذا النص النافذة في الدولة ةيالدول االتفاقياتومع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ 

أنو جاء عامًا ليتضمف تطبيقو صور االعتداء غير المشروعة عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ 
 عتداء.المؤلؼ في شكؿ فعؿ ضار، أو غيره مف أشكاؿ اال

 والستيفاء ىذه القاعدة العامة حقيا مف البياف فإنو البد مف تناوؿ النقاط التالية:

 -: طبيعة قاعدة تطبيق القانون اإلماراتي (1
مف خالؿ قراءة ىذا النص الذي جاء بو المشرع اإلماراتي يقؼ الباحث ُبرىة أماـ 

ىي قاعدة موضوعية، إعطاء وصؼ لطبيعة القاعدة التي وضعيا المشرع اإلماراتي، ىؿ 
أـ ىي قاعدة إسناد مفردة الجانب أـ أنيا قاعدة مف قواعد البوليس واألمف المدني، قد ال 
تظير قيمة ىذا التمييز لمقاعدة مف الناحية التطبيقية القضائية حيث سيطبؽ القاضي 

ذلؾ القانوف اإلماراتي متى تحققت الشروط، ولكف قيمة ىذا التمييز تظير فقييًا بال شؾ و 
 في تسكيف ىذه القاعدة تحت طائفة معنية مف طوائؼ قواعد فض تنازع القوانيف.

سبؽ لمباحث أف بيف المقصود بالقواعد الموضوعية وقواعد اإلسناد في مواضع سابقة 
مف ىذه الدراسة، ويبقى أف يبيف المقصود بقواعد البوليس أو االمف المدني أو كما تسمى 

لؾ حتى يمكف لمقارئ تقدير رأي الباحث في طبيعة ىذه القاعدة القواعد حتمية التطبيؽ، وذ
 وفيما إذا كاف مؤسسًا عمى تقريب حقيقي إلحدى األصناؼ الثالث مف القواعد.
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القواعد تعرؼ قواعد البوليس أو القواعد حتمية التطبيؽ ألغراض تنازع القوانيف بأنيا: "
، والتي تطبؽ مباشرة عمى المنازعة اليادفة لتحقيؽ مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية

، ما تنص عميو التشريعات في تياومف أمثم"، بغض النظر عف القانوف واجب التطبيؽ
بعض الدوؿ مف إخضاع العقود التي تبـر حوؿ عقارات كائنة فييا لقانونيا، حمايًة 

 1لمصالح اقتصادية مرتبطة بيذه العقارات.

ة التطبيؽ أو قواعد البوليس أو األمف المدني، مف خالؿ التعريؼ السابؽ لمقواعد حتمي
وباإلشارة إلى التعريفات األسبؽ لمقواعد الموضوعية وقواعد اإلسناد، يجد الباحث نفسو 
ميااًل إلى استبعاد اعتبار ىذه القاعدة قاعدة إسناد لسببيف؛ األوؿ أنيا قاعدة مباشرة؛ فيي 

نما تحدد وبشكؿ مب اشر القانوف واجب التطبيؽ، أما السبب غير مبنية عمى ضابط اسناد وا 
الثاني، فيرجع إلى كونيا قاعدة غير مزدوجة، حيث أف تطبيقيا سيؤدي إلى تطبيؽ القانوف 
اإلماراتي في جميع الحاالت، وعمى ذلؾ فقد انتفت الخاصيتيف الرئيسيتيف لقاعدة اإلسناد، 

 د.وبالتالي فمف الصعوبة بمكاف اعتبار ىذه القاعدة قاعدة إسنا

إذًا يبقى االختيار بيف اعتبارىا قاعدة موضوعية أو قاعدة مف قواعد البوليس واألمف 
القواعد الموضوعية والقواعد المدني، وقبؿ الخوض في إجابة ىذه النقطة يجب أف أقوؿ أف 

في أف كمييما يطبؽ بشكؿ مباشر دوف المجوء إلى منيج اإلسناد  افحتمية التطبيؽ تتفق
، ولكنيما تحدد القانوف واجب التطبيؽ بشكؿ غير مباشرلؿ ضوابط إسناد القائـ عمى تفعي

 يختمفاف عف بعضيما في مسألتيف ىما: 

، أما حكمًا موضوعياَ العالقة الخاصة الدولية  حكـ إلى القواعد الموضوعية تيدف ( أ
 قواعد البوليس أو األمف المجني فتسعى إلى حماية مصالح عميا لمدولة والمجتمع، سواء

كما أنيا تستيدؼ دولة القاض وقانونيا  ،اقتصادية واجتماعية وسياسية كانت ىذه المصالح
 بشكؿ رئيس، فال تفرؽ بيف عالقة دولية خاصة أو عالقة وطنية صرفو.
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 .226-225( ص 24يؿ، المرجع السابؽ، اليامش رقـ )ُينظر في ذلؾ: د. خميؿ إبراىيـ محمد خم 1
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، أما القواعد الموضوعية ذات مصدر تشريعي وطني ( القواعد حتمية التطبيق ب
 1ريع وغيرىافتنتشر مصادرىا بيف المعاىدات الدولية والتش

مف خالؿ معايير التفرقة ىذه التي نص عمييا الفقو، يجد الباحث نفسو ميااًل إلى 
اعتبار ىذه القاعدة قاعدة مف القواعد حتمية التطبيؽ أو قواعد البوليس واألمف المدني 

 وذلؾ لألسباب التالية:

ة بالنظر إلى ىذه القاعدة نجد أف اليدؼ منيا يتمثؿ في حماية مصمحة وطني ( أ
إماراتية؛ تتمثؿ في تحقيؽ الحماية التي نص عمييا المشرع اإلماراتي لحؽ المؤلؼ والحقوؽ 
المجاورة لو والتي تمثؿ الحد األدنى مف الحماية المقررة، وتيدؼ إلى ترسيخ مكانة دولة 

 اإلمارات كبيئة داعمة لمممكية الفكرية.

ىذه القاعدة تشريع  بتطبيؽ معيار مصدر القاعدة فإنو يمكننا القوؿ أف مصدر ( ب
وطني، خاصة في مواجية الدوؿ غير المنضمة لالتفاقيات الدولية، وبالتالي فمعيار 
مصدر القاعدة القانونية متحقؽ ىنا، حيث أنو ال يوجد اتفاقية تنص عمى تطبيؽ القانوف 

 اإلماراتي في ىذا الشأف.

يا المشرع اإلماراتي وبذلؾ وتأسيسًا عمى ما بينو الباحث فإنو القاعدة التي نص عمي
والتي بمقتضاىا يتـ تطبيؽ القانوف اإلماراتي عمى االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ 

 المؤلؼ ىي قاعدة حتمية التطبيؽ.

 محددات تطبيق القانون اإلماراتي: (2
لفيـ متى يطبؽ القانوف اإلماراتي عمى العالقات الدولية الخاصة التي تأخذ شكؿ 

عمى االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ فالبد مف بياف ما الفعؿ الضار المؤسس 
 يمي:

لحؽ المؤلؼ إف كاف صاحب  يطبق القانون اإلماراتي عمى الحقوق المجاورة  (1
( عمى تطبيؽ القانوف اإلماراتي 44الحؽ أجنبيًا، حيث نص المشرع اإلماراتي في المادة )

لممفت في ىذا النص أنو قصر تطبيؽ عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ لألجانب، وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .269-259ُينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص  1
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القانوف اإلماراتي عمى العالقات الدولية الخاصة عمى حالة ما إذا كاف صاحب الحؽ 
أجنبيًا، ولكف ماذا عف العالقات الدولية الخاصة، التي تأخذ صفتيا الدولية ليس بناء عمى 

نما بناء عمى صبغة أجنبية تمبس بيا موضوع الحؽ أ و سببو، مثاؿ جنسية صاحب الحؽ وا 
ذلؾ أف يتـ االعتداء عمى حقوؽ مجاور لمواطنيف إماراتييف ولكف خارج الدولة، فما ىو 
القانوف واجب التطبيؽ، خاصة أف النص لـ يشر أصال إلى تطبيؽ القانوف عمى 
اإلماراتييف في مجاؿ العالقات الدولية الخاصة، وىذا انتقاد آخر، أضؼ إلى ذلؾ فإف 

يكوف صاحب الحؽ أجنبيًا يعني أنو لو كاف المعتِد عمى الحؽ  تركيز النص عمى أف
إماراتيًا فمف يطبؽ القانوف اإلماراتي، عمى الرغـ مف أف اإلماراتي ىو األولى بالحماية التي 
يوفرىا القانوف اإلماراتي، كما أنو ال توجد عمة واضحة لمتركيز عمى جنسية صاحب الحؽ 

وليكف مثال قانوف محؿ  -بيؽ القانوف األجنبي في ىذه الجزئية، خاصة إذا كاف تط
سيمنحو حماية أكبر مف القانوف اإلماراتي، ىذا باإلضافة إلى أف مصطمح  -االعتداء 

األجنبي في حد ذاتو يثير إشكالية في حاؿ عديـ الجنسية أو متعدد الجنسية الذي يحمؿ 
ء يعتبروف أجانب ألغراض جنسية دولة اإلمارات مف بيف الجنسيات التي يحمميا، فيؿ ىؤال

تطبيؽ ىذا المحدد أو الشرط؟ عمى الرغـ مف أف المشرع لـ يجب عمى ىذه الجزئية، 
فاإلجابة مف وجية نظر الباحث ىي نعـ بالنسبة لعديـ الجنسية الذي يعتبر أجنبيًا مطمقًا، 

فيذا  أما بالنسبة لمتعدد الجنسية الذي يحمؿ جنسية اإلمارات مف بيف عدة جنسيات أخرى،
 ال يمكف اعتباره أجنبيًا في مواجية القاضي اإلماراتي.

شرطًا آخر وىو شرط المعاممة  اشترط المشرع اإلماراتي لتطبيق القانون اإلماراتي  (2
بالمثؿ، والذي يظير لمباحث أف المقصود بو ىنا أف تكوف دولة األجنبي تمنح حماية 

مجاورة اإلماراتييف حتى يطبؽ القانوف مماثمة لمتي يمنحيا القانوف اإلماراتي لمحقوؽ ال
 اإلماراتي.

 إال أن تطبيق شرط المعاممة بالمثل في موضوع النقاش يثير عدة إشكاليات وىي: 

ماذا إذا لـ تكوف دولة األجنبي ال تطبؽ ذات الحماية الممنوحة وفؽ القانوف  ( أ
ه الحالة سنمجأ إلى اإلماراتي، فما ىو القانوف واجب التطبيؽ في ىذا الحالة؟ لعمنا في ىذ

منيج اإلسناد، مما سيزيد مف حاالت تطبيؽ ىذا المنيج لدرجة قد تصؿ إلى جعمو األساس 
 في تحديد القانوف واجب التطبيؽ.
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قد يؤدي تطبيؽ شرط المعاممة بالمثؿ إلى النزوؿ عف الحد األدنى المقرر  ( ب
مع دولة اإلمارات  في مواجية الدوؿ غير المنضمة لالتفاقيات المشتركة لمحماية وذلؾ

تقرر أف مدة الحماية المقرر لحؽ  والتي تطبؽ الحد األدنى مف الحماية، فمو أف دولةً 
( سنوات، وثار نزاع أماـ القاضي اإلماراتي متعمؽ باعتداء عمى ىذا 12األداء ىي )

الحؽ، فإف القاضي اإلماراتي ىنا لف يطبؽ قانوف دولة اإلمارات ألف مدة الحماية التي 
ال مجاؿ  إذاً  ،يا تمؾ الدولة ال تتناسب مع مدة الحماية التي وضعيا المشرع اإلماراتيتضع

 لتطبيؽ القانوف اإلماراتي.

يعتقد الباحث أف شرط المعاممة بالمثؿ يجب أف ينصب عمى الحؽ ذاتو وليس  ( ت
صاحب الحؽ، فمو أف إماراتيًا امتمؾ حقًا مف الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ في المممكة 

متحدة فإف تطبيؽ القانوف اإلماراتي يجب أف يكوف مرتبطًا بأف يكوف القانوف البريطاني ال
 يمنح ذات الحؽ.

يتصور الباحث أف تطبيؽ مبدأ المعاممة بالمثؿ في المجاؿ الدولي يفترض بو  ( ث
أف يؤدي إلى تطبيؽ القانوف األجنبي وليس القانوف اإلماراتي، أي أف يطبؽ القانوف 

 ح حماية مماثمة لمحماية التي يمنحيا القانوف اإلماراتي.األجنبي متى من

إلزاـ القاضي النظر في تفاصيؿ الحقوؽ وفؽ أنظمة الدوؿ المختمفة يمثؿ  عبئًا  ( ج
 .1عمى القاضي، يستيمؾ منو وقتًا وجيدا كبيريف

 ةيصعب تحديد مفيـو ومضموف مبدأ المعاممة بالمثؿ، ىؿ ىو قائـ عمى المساوا ( ح
دؿ، ىؿ يقتصر عمى حقوؽ بذاتيا أـ أنو شامؿ لكؿ الحقوؽ، وغيرىا مف التامة أـ التعا

 العناصر المؤثرة في تحديد المقصود بمبدأ المعاممة بالمثؿ ىنا.

ما ىي قيمة تطبيؽ شرط المعاممة بالمثؿ خاصة في مواجية الدوؿ المنضمة  ( خ
الممـز بيذه لالتفاقيات التي تفرض حدًا أدنى مف الحماية يحققيا القانوف اإلماراتي 
( يعني 44االتفاقيات، أي أف تطبيؽ القانوف اإلماراتي أو االتفاقيات وفؽ نص المادة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، رسالة لمحصوؿ مراد صائب محمود البياتي، مبدأ المعاممة بالمثؿ في مجاؿ المركز القانوني لألجانب 1

 .125-122، ص 2224عمى درجة الماجستير، جامعة الموصؿ، الموصؿ، العراؽ، 
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تطبيؽ شرط المعاممة بالمثؿ متى التزمت جميع الدوؿ بذات حدود الحماية المنصوص 
 عمييا في االتفاقيات.

في  تطبيؽ شرط المعاممة بالمثؿ قد يمس بقاعدة المساواة بيف الوطني واالجنبي  ( د
الحماية والمنصوص عمييا في االتفاقيات المنضمة إلييا دولة اإلمارات، وذلؾ الف الدولة 
لف تطبؽ الحماية الممنوحة لممواطف في مواجية األجنبي إال إذا كانت دولة األجنبي تطبؽ 

 ذات الحماية لممواطف اإلماراتي.

ي عديمًا لمجنسية أو يثير تطبيؽ مبدأ المعاممة بالمثؿ ِإشكاليات متى كاف األجنب  ( ذ
يتمتع بأكثر عف جنسية أجنبية ليست مف بينيا الجنسية اإلماراتية، فكيؼ يطبؽ ىذا المبدأ 
في ىذه الحاالت، خاصة في حؽ متعدد الجنسية، فيؿ يجب أف يكوف شرط المعاممة 

1بالمثؿ متحقؽ في مواجية جميع الجنسيات التي يحمميا ذلؾ الشخص؟
 

 

مشرع اإلماراتي إلى تطبيق القانون اإلماراتي وتقييم األسباب التي دفعت ال (3
 ىذا التوجو: 

توجو المشرع اإلماراتي نحو تطبيؽ القانوف اإلماراتي عمى االعتداء غير المشروع عمى 
في غير  يالحقوؽ المجاورة يمثؿ جزءًا مف توجو أشمؿ يظير لدى المشرع اإلمارات

اإلماراتي عمى المنازعات الدولية  موضوع، ويبرز نزعة وطنية نحو تطبيؽ القانوف
الخاصة، فباإلضافة إلى ىذا النص الوارد في قانوف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لعاـ 

، والذي أخضع بمقتضاه المشرع اإلماراتي المنازعات الدولية الخاصة لمحقوؽ 2222
مسائؿ األحواؿ المجاورة لحؽ المؤلؼ لمقانوف اإلماراتي، نجده يأخذ بذات ىذا التوجو في 

، والذي 2225( لسنة 5الشخصية في المادة األولى مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ )
أخضع بمقتضاىا منازعات األحواؿ الشخصية لمقانوف اإلماراتي ما لـ يتمسؾ األجانب 

 بتطبيؽ قانونيـ.
عمى ولكف ما ىي إيجابيات ىذا التوجو التي قد تكوف داعمة لتطبيؽ القانوف اإلماراتي 

 مثؿ ىذه المنازعات؟ ىذه اإليجابيات تتمثؿ في:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ذلؾ: أ.د. عكاشة محمد عبدالعاؿ )رحمو اهلل(، تنازع القوانيف، إصدارات أكاديمية شرطة دبي، ُينظر  1

 .648، ص 2228دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
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سبؽ أف بيف الباحث عند حديثو عف تطبيؽ قانوف بمد دولة الحماية أف كثير مف   (1
الفقو ماؿ إلى اعتبار ىذا القانوف ىو قانوف دولة القاضي، أي ىو القانوف اإلماراتي إذا 

لقانوف اإلماراتي عمى ىذا النوع عرض النزاع عمى القاضي اإلماراتي، وبالتالي فإف تطبيؽ ا
مف المنازعات يمثؿ في حقيقتو تطبيقًا لقانوف الدولة المراد تطبيؽ الحماية فييا، وىو بذلؾ 
استجابة لمتطورات الحديثة في مجاؿ تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات الممكية 

الضار لقانوف بمد الفكرية إجمااًل التي تخضع ىذه المنازعات متى أخذت شكؿ الفعؿ 
الحماية، ىذا التوجو الذي نادى بو الفقو وترجـ بعد ذلؾ لنصوص تشريعية اعتنقتيا الكثير 
مف التشريعات واالتفاقيات عمى النحو الذي سبؽ بيانو عند الحديث عف تطبيؽ قانوف بمد 

 .1الحماية

داء عمى تطبيؽ القانوف اإلماراتي عمى منازعات الفعؿ الضار التي تأخذ شكؿ اعت  (2
الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ يخدـ تطبيؽ مبدأ المساواة في المعاممة الوطنية بيف الحقوؽ 
المجاورة لمموطنيف واألجانب، وىو مبدأ أقرتو االتفاقيات الدولية التي انضمت إلييا دولة 
اإلمارات والمعنية بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى النحو الذي سبؽ بيانو سمفًا عند 

 الحديث عف القواعد الموضوعية في المبحث السابؽ.

تطبيؽ قانوف دولة اإلمارات سيكوف غالبًا عندما يتـ االعتداء عمى الحؽ المجاور   (3
( مف 22لحؽ المؤلؼ في دولة اإلمارات، وبذلؾ تتطابؽ ىذه القاعدة مع نص المادة )

ف مكاف تحقؽ الواقعة قانوف المعامالت المدنية التي تخضع منازعات الفعؿ الضار لقانو 
المنشأة لاللتزاـ، أي أف القانوف اإلماراتي سيكوف ىو قانوف مكاف تحقؽ الواقعة النشأة 

 لاللتزاـ.

تطبيؽ القانوف اإلماراتي سيكوف أسيؿ عمى القاضي مف تطبيؽ قانوف آخر، كما   (4
ف أنو سيغني القاضي عف الدخوؿ في الكثير مف التساؤالت التي يطرحيا تطبيؽ قواني

 أخرى كمسائؿ الدفع بالنظاـ العاـ، واإلحالة وغيرىا.

بيف الباحث سمفًا ما يراه مف اعتبار مسائؿ الممكية الفكرية ومنيا الحقوؽ المجاورة   (5
لحؽ المؤلؼ، مف إعتبارىا مف قواعد البوليس واألمف المدني، وذلؾ لما ليا مف دور وتأثير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .157-154(، ص 2ُينظر في ذلؾ د.ىايدي عيسى حسف، المرجع السابؽ، اليامش رقـ ) 1
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اف بحيث تخضع لمقانوف اإلماراتي تمامًا اقتصادي كبير، وبالتالي فيي مف األىمية بمك
كما ىو الوضع فيما يتعمؽ بالعقار الذي أخضعو المشرع اإلماراتي لقانوف موقعو في أكثر 

1مف قاعدة أسناد.
 

سيولة تعييف القانوف اإلماراتي في ظؿ التطورات التكنولوجية المتتابعة وما يترتب   (6
عو عمى أكثر مف دولة مما يجعؿ تعييف عميو ذلؾ مف تعدد وتنوع مواضع االعتداء وتوز 

 قانوف دولة اإلمارات ليحكـ النزاع تعيينا سياًل ومباشرًا.

عمى منازعات الفعؿ الضار المتمثمة في  إال أن المتمعن في تطبيق القانون اإلماراتي
االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ سيخمص أف ىذا التوجو يعتريو النقد مف وجوه 

 ىي:

لقوؿ بأف تطبيؽ قانوف دولة اإلمارات يعني تطبيؽ قانوف دولة الحماية عمى النحو ا  (1
المقبوؿ كتوجو حديث في ىذا الشأف كالـ غير دقيؽ، فميس دائمًا تكوف دولة القاضي ىي 
ذاتيا دولة الحماية، كما أف تعريؼ دولة الحماية يجب أف ال يرتبط بدولة القاضي، فكما 

 فرؽ بيف بمد الحماية وبمد طمب الحماية. بيف الباحث سمفًا ىناؾ

القوؿ بأف تطبيؽ قانوف دولة اإلمارات عمى منازعات الفعؿ الضار التي تأخذ   (2
صور االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ ىو تطبيؽ لقاعدة اإلسناد الواردة في 

عميو، فيذه  ( مف قانوف المعامالت المدنية اإلماراتي ىو أيضًا أمر مردود22المادة )
القاعدة تطبؽ عمى منازعات الفعؿ الضار دوف أف يستمـز ذلؾ بالضرورة تطبيؽ قانوف 

 دولة اإلمارات في جميع األحواؿ.

القوؿ بأف النص عمى تطبيؽ القانوف اإلماراتي ألغراض تحقيؽ المساواة بيف   (3
بتشبيو األجنبي  األجنبي والمواطف في ىذا الشأف أيضًا أمر مردود عميو، فالقاعدة الخاصة

بالمواطف ألغراض تحديد القانوف واجب التطبيؽ ىي قاعدة موضوعية منصوص عمييا في 
االتفاقيات الدولية وبالتالي فيي متحققة في مواجية الدوؿ المنضمة لذات االتفاقيات 
ف لـ ينص عمييا القانوف اإلماراتي، عمى الرغـ مف  المنضمة إلييا دولة اإلمارات، حتى وا 

(، كما أف النص عمى تطبيؽ 44لقانوف اإلماراتي نص عمى ذلؾ فعال في المادة )أف ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .159ُينظر في ذلؾ المرجع السابؽ، ص  1
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القانوف اإلماراتي ىو نص عاـ في مواجية جميع دوؿ العالـ، في حيف أف تطبيؽ مبدأ 
المساواة ال يكوف إال في مواجية الدوؿ المنضمة لالتفاقيات، كما أف مسألة المساواة بيف 

نما مشروطة بشروط منيا شرط المعاممة  األجنبي والمواطف في الحقوؽ ليست عامة وا 
 بالمثؿ وىو ما تؤثر في تطبيقيا.

القوؿ بأف تطبيؽ القانوف اإلماراتي فيو تسييؿ مف ميمة القاضي حيث سيكوف   (4
عميو تطبيؽ قانونو عوضًا عف تطبيؽ قانوف أجنبي، أمر صحيح، ولكف السؤاؿ ىؿ دور 

تسييؿ عمؿ القاضي في المقاـ األوؿ أـ البحث عف  قواعد تحديد القانوف واجب التطبيؽ
أفضؿ القوانيف لحكـ المنازعة، سواء كاف قانوف القاضي أـ غيره مف القوانيف؟ في ظف 
الباحث أف دور قواعد اإلسناد ىو البحث عف أفضؿ قانوف لحكـ المنازعة وليس التسييؿ 

 عمى القاضي.

مع التأثير االقتصادي الكبير لمحقوؽ القوؿ بأف تطبيؽ القانوف اإلماراتي يتناسب   (5
المجاورة لحؽ المؤلؼ، كالـ في محمو ويمكف الوصوؿ إلى تطبيؽ القانوف اإلماراتي مف 

 خالؿ الدفع بالنظاـ العاـ أو اإلحالة دوف النص عمى تطبيؽ القانوف اإلماراتي.

سيمػ في أما فيما يتعمؽ بأف تطبيؽ قانوف دولة اإلمارات سيكوف سياًل الف تعيينو   (6
ظؿ التكنولوجيا الحديثة وما ترتب عمى استخداميا في االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة مف 
توزع عناصر المسؤولية بيف أكثر مف دولة، فيو رأي صحيح ولكف يمكف تحقيقو مف خالؿ 
أدوات أخرى مثؿ االعتماد عمى قانوف الدولة التي تـ فييا فعؿ االعتداء الذي يفترض أف 

 ًا.يكوف واحد

النزعة الوطنية اإلماراتية التي بدأت تفرض نفسيا وبقوة عمى التطبيقات التشريعية   (7
في دولة اإلمارات والتي يمقتضاىا يتـ تطبيؽ القانوف اإلماراتي، نزعة ال تتناسب مع 
التوجيات العالمية في مجاؿ القانوف الدولي الخاص، القائمة عمى وضع ضوابط لتحديد 

 يؽ األكثر مالءمة لحكـ النزاع دوف االرتباط بقانوف دولة معينة.القانوف واجب التطب

إذا مف خالؿ االستعراض الماضي لمبررات تطبيؽ القانوف اإلماراتي مقارنة 
ذا ما أضفنا إليو ما سبؽ لنا بيانو مف انتقاد  باالنتقادات الموجية لتطبيؽ ىذا القانوف وا 

ؽ القانوف اإلماراتي فيمكننا القوؿ أف توجو لممحددات التي وضعيا المشرع اإلماراتي لتطبي
 المشرع اإلماراتي لتطبيؽ قانوف دولة اإلمارات لـ يكف في محمو.
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 الفرع الثاني
االستثناء في القانون واجب التطبيق عمى منازعات االعتداء غير المشروع عمى 

 الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفق القانون اإلماراتي

ألوؿ مف ىذا المطمب أف المشرع اإلماراتي قد اعتنؽ تطبيؽ بيف الباحث في الفرع ا
قاعدة عامة في تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات الفعؿ الضار الناشئ عف 
االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، ىذه القاعدة تتمثؿ في تطبيؽ القانوف 

 اإلماراتي وفؽ شروط ومتطمبات سبؽ بيانيا.

ميؿ الباحث لمقاعدة العامة أنو وبسبب الشروط والمحددات التي وضعيا وقد أظير تح
المشرع اإلماراتي لتحديد القانوف واجب التطبيؽ، فإف ىناؾ بعض الظروؼ التي قد تحوؿ 
دوف تطبيؽ القانوف اإلماراتي متى انتفت شروط تطبيقو، مما يستمـز المجوء إلى وسيمة 

ىذه الوسيمة تظير في شكؿ استثناء يحاوؿ الباحث أخرى لتحديد القانوف واجب التطبيؽ، 
 بسط الحديث عنو في ىذا الفرع عمى النحو التالي:

 : مضمون االستثناء  (1

حدد المشرع اإلماراتي آلية تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات الفعؿ الضار 
اؿ، في إجمااًل سواء أخذت شكؿ اعتداء عمى حؽ مجاور لحؽ مؤلؼ، أو غيرىا مف األشك

( مف قانوف 44( مف قانوف المعامالت المدنية اإلماراتي، ثـ جاء في المادة )22المادة )
، ليضع نصًا خاصًا بتنازع القوانيف في مجاؿ 2222حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة لعاـ 

حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة وىو النص الذي سبؽ الحديث عنو في الفرع السابؽ، 
في حاؿ لـ تتوفر الظروؼ والشروط التي نص عمييا المشرع لتطبيؽ القانوف  وبالتالي فإنو

اإلماراتي وفؽ قانوف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، فإف ذلؾ يعني العودة إلى القاعدة 
األولى في تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى مجمؿ منازعات الفعؿ الضار، ىذه القاعدة 

ف كانت تعتبر األصؿ في منا زعات الفعؿ الضار، فإنيا تعتبر إحتياطًا واستثناء في وا 
منازعات الفعؿ الضار الناشئة عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، حيث أف 

 تطبيؽ القانوف اإلماراتي ىو األصؿ.
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أما مضموف القاعدة االحتياطية فيو تطبيؽ قانوف الدولة التي حدثت فييا الواقعة 
أي لو أف اعتداًء عمى حؽ مجاور لحؽ مؤلؼ يممكو شخص أجنبي مقيـ  ،ـالمنشأة لاللتزا

في دولة اإلمارات حدث في دولة أجنبية ولـ يكف ىناؾ تعامؿ بالمثؿ بيف دولة اإلمارات 
ودولة األجنبي، فإف القاضي اإلماراتي وبتطبيقو ليذه القاعدة قد يقـو بتطبيؽ قانوف تمؾ 

 حقؽ الواقعة المنشأة لاللتزاـ.الدولة األجنبية باعتبارىا دولة ت

، فكما ىو معمـو ـويثور التساؤؿ ىنا حوؿ المقصود بدولة تحقؽ الواقعة المنشأة لاللتزا
أف عناصر المسؤولية عف الفعؿ الضار وفؽ النظاـ القانوني اإلماراتي تقـو عمى عناصر 

ثالث في دولة ثالث، ىي الفعؿ الضار، الضرر، وعالقة السببية، فإذا تجمعت العناصر ال
واحدة فال صعوبة في تحديد القانوف واجب التطبيؽ بناء عمى ىذه القاعدة، ولكف الصعوبة 
تكمف في حاؿ ما إذا توزعت عناصر المسؤولية عمى أكثر مف دولة، فيكوف الفعؿ الضار 
في دولة وتحقؽ الضرر في دولة أخرى، وىو احتماؿ قائـ وبشكؿ كبير في مجاؿ الحقوؽ 

لحؽ المؤلؼ بسبب التقدـ التكنولوجي وتطور أدوات القرصنة والنشر عبر المجاورة 
اإلنترنت، فقد يقـو شخص بتسجيؿ وتصوير حفمة في المممكة المتحدة، ثـ يبثيا عمى موقع 
إلكتروني مف مقره في دبي، فيؿ يطبؽ ىنا القانوف البريطاني باعتبار أف المممكة المتحدة 

القانوف اإلماراتي لكوف اإلضرار بصاحب التسجيؿ  ىي دولة تحقؽ الفعؿ الضار، أـ
 الصوتي تحقؽ في دولة اإلمارات.

والباحث يرى أف األولى ىو تطبيؽ قانوف دولة تحقؽ الضرر، ذلؾ أف الضرر وفؽ 
القانوف اإلماراتي ىو األساس في قياـ المسؤولية عف الفعؿ الضار، كما أف قياـ المسؤولية 

ماراتي ليس اليدؼ منو معاقبة مرتكب الفعؿ الضار بقدر ما ىو التقصيرية وفؽ القانوف اإل
( مف قانوف المعامالت المدنية 282تعويض المتضرر، ودليؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة )

بقوليا أف: " كؿ إضرار بالغير يمـز فاعمو ولو غير مميز بضماف الضرر"، في إشارة تثبت 
 ،ية التقصيرية الناشئة عف الفعؿ الضارأف عنصر الضرر ىو العنصر األثقؿ في المسؤول

كما أف المقصود ىنا الضرر المباشر وليس ذلؾ غير المباشر، فالضرر المباشر ىو مناط 
مف قانوف المعامالت المدنية التي  (292) المادة بموجب نص اإلماراتي وفؽ القانوف التعويض

 الضار. طبيعية لمفعؿ ةنتيج الضرر التعويض مرتبط بكوف إلى أف تقدير قيمة ضماف تشير
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مف جماع ما تقدـ يمكننا القوؿ أف األجدر ىو النص صراحة عمى تطبيؽ قانوف مكاف 
 تحقؽ الضرر المباشر منعًا ألي تأويؿ قد ال يؤدي إلى تطبيؽ قانوف مكاف تحقؽ الضرر.

 محددات تطبيق االستثناء: (2
شأة لاللتزاـ، أي متى أما فيما يتعمؽ بمحددات تطبيؽ قانوف دولة تحقؽ الواقعة المن

تطبؽ ىذه القاعدة فإف  الباحث يرى أف تطبيؽ قانوف دولة تحقؽ الواقعة المنشأة لاللتزاـ 
عمى منازعات الفعؿ الضار التي تأخذ شكؿ اعتداء عمى حؽ مجاور لحؽ المؤلؼ يكوف 
 في موضعيف؛ األوؿ حالة العالقات الدولية الخاصة المؤسسة عمى معيار آخر غير أجنبية
صاحب الحؽ المجاور لحؽ المؤلؼ الذي تـ االعتداء عميو، أما الموضع الثاني، فيو 
انتفاء المعاممة بالمثؿ بيف دولة اإلمارات ودولة األجنبي الذي تـ االعتداء عمى حقو، وىي 
الحاالت التي ال تنطبؽ فييا القاعدة األصمية وفؽ التفصيؿ الذي سبؽ بيانو عند الحديث 

 ؽ القاعدة األصمية.عف محددات تطبي

 تقييم االستثناء: (3

تظير قيمة تطبيؽ قانوف مكاف تحقؽ الضرر المباشر في منازعات الفعؿ الضار 
 الناشئ عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ فيما يمي:

مكاف تحقيؽ الضرر ىو المكاف الذي تذىب توقعات األطراؼ لتطبيؽ قانونو، فيو  (1
 و الخسارة المترتبة عمى االعتداء عمى الحؽ المجاور لحؽ المؤلؼ.المكاف الذي تحققت في

لولى وجود ضرر وتحققو لما قامت المسؤولية، مما يجعؿ الضرر ىو العنصر ذو  (2
 الثقؿ في العالقة والذي يحب أف يؤخذ بعيف االعتبار عند تحديد القانوف واجب التطبيؽ.

لح االقتصادية والفكرية لمدولة تطبيؽ قانوف دولة تحقؽ الضرر فيو استجابة لممصا (3
التي حدث فييا الضرر، فيذه الدولة يطبؽ قانونيا لحماية مصالحيا التي تكوف قد 

 تضررت بسبب الضرر الذي أصاب الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى أراضييا.

مف وجية نظر الباحث فإف تطبيؽ دولة تحقؽ الضرر يستوعب في داخمو غيره مف  (4
لتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات االعتداء عمى الحقوؽ الضوابط الحديثة 

المجاورة لحؽ المؤلؼ وعمى رأسيا قانوف بمد الحماية، فقانوف بمد الحماية وفؽ لما سبؽ 
لمباحث بيانو مف أنو يفترض أف يشير إلى قانوف البمد الذي يراد تفعيؿ الحماية فيو، وليس 
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د تحقؽ الضرر، فيذا الضرر ىو مناط حماية والذي عمى بمد القاضي، فإف ىذا البمد ىو بم
 أساسو يتـ وضع ىذه الحماية.

كما أف تطبيؽ قانوف دولة تحقؽ الضرر متى كانت ىذه الدولة إحدى الدوؿ  (5
المنضمة إلى االتفاقيات المنضمة إلييا دولة اإلمارات في مجاؿ الحقوؽ المجاورة لحؽ 

وف اإلماراتي ولكف بشكؿ غير مباشر كونيا ممتزمة المؤلؼ، يعني في الحقيقة تطبيؽ القان
 بالحد األدنى مف الحماية الذي تمتـز بو دولة اإلمارات.

إال أنو عمى الرغـ مف إيجابيات تطبيؽ القانوف المحمي في مجاؿ الفعؿ الضار الناشئ 
عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى النحو المبيف سمفًا إال أف تطبيؽ 
ىذه النظرية في مجاؿ االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ يثير بعض االنتقادات 

 التي يمكف التعامؿ معيا عمى النحو التالي:
تطبيؽ قانوف دولة مكاف تحقؽ الواقعة المنشأة لاللتزاـ في مجاؿ الحقوؽ المجاورة  ( أ

مف الحماية لمحقوؽ  لحؽ المؤلؼ قد يعني تطبيؽ قانوف دولة ال تمنح المستوى المطموب
المجاورة وىو ما قد يضر بما تسعى دولة اإلمارات لتحقيقو مف حماية مناسبة لحقوؽ 
الممكية الفكرية بما تود الدولة تأسيسو مف خمؽ بيئة حاضنة لمممكية الفكرية، إال أف ىذا 
ا االنتقاد يمكف التعامؿ معو مف خالؿ فكرة الدفع بالنظاـ العاـ التي يتـ عمى أساسي

استبعاد تطبيؽ القانوف األجنبي إذا كاف مخالفًا لمنظاـ العاـ في دولة القاضي، وىي ىنا 
دولة اإلمارات، وبالتالي عدـ توفير القانوف األجنبي لمحماية التي تكوف عمى مستوى 

 القانوف اإلماراتي يمكف لمقاضي تفسيرىا عمى أنيا مخالفة لمنظاـ العاـ اإلماراتي.

المشرع اإلماراتي نص صراحة في الفقرة األولى مف المادة  عمى الرغـ مف أف ( ب
( عمى تطبيؽ قانوف تحقؽ الواقعة المنشأة لاللتزاـ إال أنو أضاؼ في الفقرة الثانية مف 22)

ذات المادة حكمًا يقرر استثناء، فنجده يقوؿ أنو ال يطبؽ قانوف مكاف تحقؽ الواقعة المنشأة 
ف لـ يكف  لاللتزاـ إذا كاف الفعؿ الذي نشأ بموجبو الضرر مشروعًا وفؽ القانوف اإلماراتي وا 

كذلؾ وفؽ قانوف تحقؽ لواقعة المنشأة لاللتزاـ، مما يجعمنا نتساءؿ، ما القانوف الذي 
سيحكـ النزاع إذا في ىذه الحالة! ويرى الباحث أف الحديث عف مشروعية الفعؿ أو عدـ 

اجب التطبيؽ، كما يعتقد أنو يجب مشروعيتو ىي مسألة الحقة عمى تحديد القانوف و 
الفصؿ بيف تحديد القانوف واجب التطبيؽ والحكـ بو، فتحديد القانوف واجب التطبيؽ ال 
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يعني بالضرورة أف تطبيؽ ذلؾ القانوف سيمـز المدعى عميو بالتعويض، كما يظير مف 
ير مشروع استقراء نص ىذه الفقرة، أف المشرع اإلماراتي بموجبيا تطمب أف يكوف الفعؿ غ

وفؽ القانوف اإلماراتي وقانوف دولة تحقؽ الواقعة المنشأة لاللتزاـ، وىو ما يضع عبئًا عمى 
المدعي في إثبات عدـ المشروعية، ناىيؾ أف حديث المشرع عف عدـ المشروعية يتعارض 
مع كوف الفعؿ الضار في دولة اإلمارات مؤسس عمى الضرر وليس الخطأػ فمماذا الحديث 

ير المشروعية التي تعني الخطأ، كؿ ىذه االنتقادات تصب في كوف النص الذي ىنا عف غ
( لتطبيؽ قانوف دولة تحقؽ الواقعة 22أورده المشرع اإلماراتي في الفقرة الثانية مف المادة )

 المنشأة لاللتزاـ يثير إشكاليات كاف مف الممكف تجنبيا مف خالؿ إلغاء نص الفقرة الثانية.

ؽ الواقعة المنشأة لاللتزاـ ليس دائما بالسيولة في مجاؿ تحديد دولة تحق  ( ت
االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، فقد يتصور أف يتـ بث حفؿ موسيقي معيف 
دوف إذف منتج التسجيؿ الخاص بو عمى اإلنترنت، فيتسبب ذلؾ بخسائر كبير لذلؾ المنتج 

الضرر المباشر؟! ويرى الباحث أف في أكثر مف دولة، فكيؼ يتـ ىنا تحديد دولة تحقؽ 
ىذه اإلشكالية يمكف التعامؿ معيا مف خالؿ تجزئة القانوف واجب التطبيؽ، أي تطبيؽ 

 قانوف دولة تحقؽ الضرر فيما يتعمؽ بالضرر الذي تحقؽ في كؿ دولة.

مف جماع ما تقدـ يمكننا القوؿ أف تطبيؽ مكاف تحقؽ الضرر المباشر لتحديد القانوف 
بيؽ عمى منازعات الفعؿ الضار الناشئ عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة واجب التط

(، كتحديد 22لحؽ المؤلؼ، يبدو مقبوال متى أرتبط بإجراء بعض التعديالت لنص المادة )
لغاء الفقرة الثانية مف  أف المقصود بالواقعة المنشأة لاللتزاـ ىو دولة الضرر المباشر وا 

 (.22المادة )
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 الخاتمة

عد أف استعرض الباحث في السابؽ مف أوراؽ منيجي القواعد الموضوعية واإلسناد ب
مف أجؿ تحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات الفعؿ الضار الناشئة عف االعتداء 
عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، وأسقط مناقشاتو عمى الوضع في القانوف اإلماراتي، 

 التوصيات التي يسوقيا عمى النحو التالي:خمص إلى مجموعة مف النتائج و 
 أوال: النتائج: 

في مقدمة ىذه الدراسة طرح الباحث تساؤاًل رئيسيًا حوؿ تقييـ المناىج التي اتبعيا 
القانوف اإلماراتي لتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى منازعات الفعؿ الضار الناشئ عف 

ه الدراسة ستتناوؿ التحميالت المتعمقة االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة، كما بيف أف ىذ
واإلسناد لتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى ذات المنازعات،  ةبمنيجي القواعد الموضوعي

 وفي ىذا المقاـ يجيب الباحث عف ىذا التساؤؿ مف خالؿ استعراض النتائج التالية:
حقوؽ المجاورة مما الدولية والمنظمات الدولية المعنية بال تىناؾ العديد مف االتفاقيا (1

يعكس أىمية البعد الدولي ليذه الحقوؽ ويعظـ مف أىمية وجود قواعد محددة لتحديد 
القانوف واجب التطبيؽ، وقد انضمت دولة اإلمارات إلى معظـ ىذه االتفاقيات والمنظمات 

 الدولية.

 وجود الكثير مف االتفاقيات الدولية التي تتناوؿ جوانب مف الحقوؽ المجاورة لحؽ (2
المؤلؼ، أدى إلى ظيور الكثير مف القواعد الموضوعية لإلجابة عمى ما تثيره المنازعات 
الدولية الخاصة المتعمقة بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ مف تساؤالت، مما جعؿ لمنيج 
القواعد لموضوعية دور كبير في مجاؿ تنازع القوانيف المتعمؽ بالحقوؽ المجاورة لحؽ 

 المؤلؼ.

ف عظـ دور القواعد الموضوعية في مجاؿ منازعات االعتداء عمى عمى الرغـ م (3
الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، إال أنو ال يزاؿ ىناؾ مبررات تدعـ تطبيؽ منيج اإلسناد في 

 ىذا النوع مف المنازعات.
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عمى الرغـ مف القبوؿ الواسع لضابط دولة الحماية ليكوف ىو مناط تحديد القانوف  (4
نازعات الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، إال أف ليذا الضابط واجب التطبيؽ عمى م

 إشكالياتو التي تعود أصال إلى الخمط بيف دولة الحماية ودولة طمب الحماية.

عمى الرغـ مف التزاـ المشرع اإلماراتي بالقواعد الموضوعية التي نصت عمييا  (5
أنو نص عمى قاعدة معينة االتفاقيات الدولية المعنية بالحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ، إال 

تحدد القانوف واجب التطبيؽ، حيث أسند منازعات االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ 
المؤلؼ لمقانوف اإلماراتي، مع اشتراط المعاممة بالمثؿ، مما أدى إلى ظيور بعض 

 المفارقات.

لحؽ عمى الرغـ مف وضع القانوف اإلماراتي لقاعدة تسند منازعات الحقوؽ المجاورة  (6
المؤلؼ إلى القانوف اإلماراتي، إال أف وضعو لشروط لتطبيؽ ىذا القانوف، فتح مجااًل 

 لمعودة لقاعدة تطبيؽ القانوف المحمي في منازعات الفعؿ الضار متى انتفت ىذه الشروط.

تطبيؽ القانوف المحمي لفض تنازع القوانيف في مجاؿ االعتداء عمى الحقوؽ  (7
كؿ فعؿ ضار، يجد الكثير مف العوامؿ التي تعضد تطبيؽ، المجاورة لحؽ المؤلؼ عمى ش

( لتجاوز االنتقادات الموجية 22إال أنو تطبيقو يجب أف يتضمف تعديالت لنص المادة )
 ليذا النص.

إذا مف مجمؿ ىذه النتائج فإف الباحث يجيب عمى السؤاؿ الرئيس لمبحث بالقوؿ أف 
التطبيؽ عمى منازعات الفعؿ الضار الناشئة منيج المشرع اإلماراتي لتحديد القانوف واجب 

عادة توجيو  عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ منيج يحتاج إلى ضبط وا 
 ليؤدي الغرض المطموب منو وفؽ التوصيات التالية.

 ثانيًا: التوصيات:
 بعد استعراض ىذا النتائج لدراسة موضع البحث، فإف الباحث يقدـ توصياتو التي يعتقد
أف األخذ بيا قد يزيد مف فاعمية مناىج تحديد القانوف واجب التطبيؽ في منازعات الفعؿ 
الضار الناشئ عف االعتداء عمى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ خاصة في منظومة 

 القانوف اإلماراتي، ىذه التوصيات تتمثؿ في:
ؤلؼ بشأف حقوؽ الم 2222لسنة  7رقـ ( مف القانوف 44إلغاء نص المادة ) (1

والحقوؽ المجاورة في مجاؿ الفعؿ الضار، وترؾ منازعات االعتداء عمى الحقوؽ المجاور 
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( مف قانوف 22لحؽ المؤلؼ عمى شكؿ فعؿ ضار لتحكـ مف خالؿ نص المادة )
 المعامالت المدنية اإلماراتي، أي إخضاعيا لمقانوف المحمي.

اراتي لتشير الفقرة األولى ( مف قانوف المعامالت المدنية اإلم22تعديؿ نص المادة ) (2
 منيا إلى نكاف تحقؽ الضرر المباشر وليس " الواقعة المنشأة لاللتزاـ".

 ( مف قانوف المعامالت المدنية اإلماراتي.22إلغاء نص الفقرة الثانية مف المادة ) (3

ختاما أود القوؿ أف البحث مف ىو إال عمؿ مكتوب يحاوؿ مف خاللو الباحث استعراض 
وؿ نقاط معينة، قد يصيب وقد يخطئ، ولكف تبقى قيمة البحث ليس فقط وجية نظره ح

نما ما يثيره مف نقاط، وما يفتح مف أبواب لمزيد مف الدراسة  حوؿ فيما يقدـ مف توصيات وا 
 موضوعو.
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 1886لعاـ  فاقية برف لحماية المصنفات األدبية والفنيةات . 

  اتفاقية روما بشأف حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وىيئات اإلذاعة
 .1961لعاـ 
  اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية الموقعة في ستوكيولـ في العاـ
1967. 
  المعاىدات بشأف قانوف 1969معاىدة جنيؼ لعاـ. 
  اتفاقية جنيؼ لحماية منتجي التسجيالت الصوتية مف استنساخ تسجيالتيـ الصوتية

 .1971دوف تصريح 
  اتفاقية بروكسؿ بشأف توزيع اإلشارات الحاممة لمبرامج المرسمة عبر التوابع

 .1974الصناعية 
  معاىدة الويبوWIPO"   " 1994بشأف األداء والتسجيؿ الصوتي. 
 دولية حوؿ الجوانب التجارية لحقوؽ الممكية الفكرية، أو ما تعرؼ االتفاقية ال

 .1994اختصارًا باتفاقية " التريبس" في العاـ 

  2212معاىدة بكيف بشأف األداء السمعي والبصري. 

 التشريعات التي تم ذكرىا: ( ب

o :دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ( لسنة 5قانوف المعامالت المدنية رقـ )1985. 

 بشأف اتفاقية وبروتوكوؿ انضماـ الدولة  1997( لسنة 21االتحادي رقـ ) المرسـو
 إلى منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة أورجواي.

 ( لسنة 7القانوف االتحادي رقـ )بشأف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة 2222. 

 ( لسنة 12المرسـو االتحادي رقـ )بشأف انضماـ دولة اإلمارات العربية  2224
 .متحدة إلى االتفاقيات المتعمقة بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورةال
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  بشأف انضماـ دولة اإلمارات العربية 2225( لسنة 12رقـ )االتحادي المرسـو ،
 ي.المتحدة إلى معاىدة اتفاقية الوايبو بشأف األداء والتسجيؿ الصوت

 ( لسنة 22المرسـو االتحادي رقـ )عاىدة بيجيف بشأف انضماـ الدولة إلى م 2217
 بشأف األداء السمعي البصري.

 ( لسنة 19المرسـو بقانوف اتحادي رقـ )بشأف االستثمار األجنبي المباشر. 2218 
o :أخرى 

- EC Regulation 864/2227 on the Law Applicable to Non-

contractual Obligations (Rome II); [2227] OJ L199/42. 

 ثالثًا: المواقع اإللكترونية:
 وقع الرسمي لألمـ المتحدةالم                                <www.un.org > 

 الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية            <https://www.wto.org/ > 

 كريةالموقع الرسمي لممنظمة العالمية لمممكية الف            <www.wipo.int > 

 ريةالموقع الرسمي لالتحاد العربي لحماية حقوؽ الممكية الفك : 

  <http://afpipr.com/ > 

 الموقع الرسمي لجمعية الصور المتحرؾMotion Picture Association":" 

  <https://www.motionpictures.org   > 

  :الموقع االلكتروني لمجمعية الوطنية لحقوؽ اإلنساف في المممكة العربية السعودية 

 <https://nshr.org.sa/ > 
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