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  الشكر والتقدير
  

  ،،،اسةذي أعانني على إتمام هذه الدرالشكر والحمد هللا رب العالمين ال

ومن ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتي في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية 

  .يدهمالذين درست وتتلمذت على أ

 وأتقدم بجزيل الشكر إلى ٌأستاذي الدكتور الفاضل غسان خالـد رئـيس قسـم العلـوم    

ن له فضـل كبيـر فـي    في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، الذي كا االنسانية

  .لة، بما قدمه لي من نصح وتوجيهاتعلى هذه الرسااإلشراف 
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تـه  الذي تكبد عناء السفر من أجـل أن يبـدي مالحظا  تقدير للدكتور الفاضل أنورأبوعيشه وال

   .فجزاه اهللا كل خيرالقيمه على هذا العمل 
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 الملخص

موضوع هذا البحث، مسألة الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي، دراسة مقارنة بـين  

المشرع المصري، واألردني، وموقف الفقه والقضاء من حماية برامج الحاسـب   موقف كل من

  . حق المؤلفاآللي وفقاً لقانون براءات اإلختراع وأحكام قانون 

درست من خالل هذا البحث، أن هناك عدة إتجاهات، لحماية هذه البرامج، اإلتجاه األول 

إخضـاع بـرامج   : الجانب األول: هو توفير الحماية لها بموجب قانون حق المؤلف، وله جانبان

وهنـاك  . هو الرأي القضائي والتشـريعي : الحاسب اآللي لقوانين حق المؤلف، والجانب الثاني

ت بعض اإلدارات الحكوميـة المختصـة   تجاه إكتفى بالنصوص التقليديه، لهذه الحماية حيث تبنإ

  . تنفيذ قوانين حقوق التأليف في هذا اإلتجاه

إأل أن الغالبية العظمى من الدول، أصبحت تتجه إلى تعديل التشريعات القائمه، لحقـوق  

  .التأليف لتشمل برامج الحاسب اآللي

قف المشرع األردني فقد كان لفتره طويلة خاليٍ من قانون لحماية حق أما بالنسبة إلى مو

المؤلف، إلى أن تعاظمت األصوات التي تنادي بسن قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن صـدر  

، الذي وضع حماية للمصنفات األدبية، وأن هذا القانون منذ البداية 1992لسنة ) 22(القانون رقم 

الحماية المقررة للمصنفات األدبية، وهذا ما نص عليه صراحةً فـي  شمل برامج الحاسب اآللي ب

  ).ب(المادة الثالثه منه وفي البند الثامن فقرة 

أما المشرع المصري، فإنه وضع حماية قانونية لبرامج الحاسب اآللي من خالل منظومة 

ألدبية أو المالية، متكاملة تتضمن مفهوماً لتلك الحماية، وطبيعتها، وحقوق مبتكر البرامج سواًء ا



ي 

والطبيعة الخاصة لهذه البرامج واألسس المنظمة لها، ولم يفرق بين حماية برامج الحاسب اآللي 

وغيرها من المصنفات ومن األفضل أن يضع المشرُع المصري حماية قانونية فعالـه لبـرامج   

  .الحاسب اآللي ويفصلها عن باقي المصنفات المحمية

يعي، من حماية برامج الحاسب اآللي وفقاً لقانون بـراءات  ودرست أيضاً الموقف التشر

  .وموقف الفقه والقضاء من حماية هذه البرامج، وفقاً الحكام قانون حق المؤلف اإلختراع

إشتمل هذا البحث على فصل أول، درست فيه ماهية الحاسب اآللي والبرامج ودواعـي  

الحاسب اآللي، من حيث تعريف حق وفي الفصل الثاني، درست حقوق مؤلف برنامج . حمايتها

ومـن  , المؤلف والطبيعة القانونية له، كما ودرست القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب اآللي

وفي  .هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق، ومرحلة التحقيق األبتدائي والمحكمة المختصة

  :قوانين الوطنية فدرست فيهالفصل الثالث بحثت موضوع حماية برامج الحاسب اآللي في ظل ال

  .ة اإلجرائية لبرامج الحاسب اآلليالحماي -1

  .وصور هذه الحماية -2

  .واإلجراءات الوقائية للحماية -3

  .وسائل الحماية الموضوعية، لبرامج الحاسب اآللي بنوعيها المدنية والجزائية -4

تم دراسـة حمايـة   وبعدها درست حماية برامج الحاسب اآللي في ظل القانون الدولي، ف

) الويبـو (هذه البرامج عن طريق المنظمات الدولية، بالذات المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة   

  ). اليونسكو(للتربية والثقافة والعلوم  ومنظمة األمم المتحدة

ثم درست بعد ذلك اإلتفاقيات الدوليه الخاصة بحماية حق المؤلف والتي منهـا إتفاقيـة   

نفات األدبية، والفنية، وإتفاقية الجوانب المتصـلة بالتجـارة مـن الملكيـة     لحماية المص) برن(

  .العالمية لحقوق المؤلف، وأخيراً اإلتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف ، واإلتفاقية)تربس(
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  المقدمة

وشمل  ،تطور العالم تطوراً ملموساً في جميع مجاالت الحياة وخاصة في األونه األخيرة

  .المواصالت واإلتصاالت بشكل رئيسيسائل هذا التطور و

فأنعكسـت   ،لقد رافق ظهور الثورة الصناعيه تطورات بسائر جوانب الحياة في المجتمع

بدرجة  ،وضخامة عدد الكتب التي تحويها ،متطلبات تلك الثورة على المعلومات بزيادة غزارتها

وأمـاكن   ،لى مكتبات كثيـرة أصبح من الصعوبة باالمكان حفظها وتخزينها ؛ ألن ذلك يحتاج إ

  .واسعة وجهد كبير لتصنيفها وتبويبها

ثـم تطـور ليشـمل تخـزين      ،الذي بدأ بالعمليات الحسابية ،ومع ظهورالحاسب اآللي

 ،هيـة ودقـة متنا  ،وإستيعاب المعلومات وتجميعها وترتيبها وإمكانية إسترجاعها بسرعه فائقـه 

  .أقصر وقتاأليدي بأقل جهد وأصبحت المعلومات في متناول 

وال يخفى على أحد ما تحظى به برامج الحاسب اآللي من أهمية في شتى مناحي الحياة 

وقيامها بالكثير من المهام والواجبات بسرعة فائقة ودقة متناهية، لذلك فإنه من الواجـب  , العلمية

ا، ألن الميـزات  المتسارع لهذه البرامج، وتوفير الحماية القانونية الالزمة له أن يتم مسايرة التقدم

الكثيرة للحاسب اآللي جعلت االستعانة به، وإستخدامه حاجة ضرورية في كافة المجاالت وانظمة 

االتصاالت وذلك بظهور شبكة االنترنت، والتي جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة، فـأي إنسـان   

  .تعب هذه الشبكة وهو جالس في بيته دون عناء أو يستطيع التجول في جميع العالم عبر

بالرغم من اإليجابيات الكثيرة لالنتر نت إال أن لهـا بعـض السـلبيات مثل،إسـتغالل     

وأسرع ِانتشاراً، من الجرائم  ،القراصنة لهذه الشبكة إلرتكاب جرائم اإلنترنت، وهى اكثر تأثيراً

. واالشخاص العاديين واالعتبـاريين  ،العادية وأصبحت هذه الجرائم تمس المرافق الهامة للدولة

كسـحب   وخاصًه الجرائم المتعلقة في البنوك وتعامالتها اإللكترونية ،فهي تمس مصالح المجتمع

والمساس بحيـاة   ،األرصدة وإيداعها عن طريق البطاقة الممغنطة وكذلك تقليد برامج الحاسوب

  .األفراد الخاصة في المجاالت التي يستعمل فيها الحاسب اآللي
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فهي تتعلـق بأسـاليب المعالجـة االلكترونيـة      ،عة خاصةوالجريمة المعلوماتية لها طبي

  .التعديالت عليها للبيانات فهي تمكن المستخدم من االطالع على وثائق الحاسوب وإجراء

وإنما صاحب مهارات عاليـة   ،من هنا يتضح أن المجرم المعلوماتي ليس شخصاً عادياً

وتقليد  ،لتغيير المعلومات )الكود(ري الرقم الس قدره فائقة على إستخدام خبراته في إختراق وذو

  .للحاسب اآللي البرامج أو التحويل من الحسابات باالستخدام غير المشروع

 عن طريق سن قوانين ،إلى توفير الحماية الالزمه لهذه البرامج ولقد سعت غالبية الدول

ولكن . الحماية وعقد المؤتمرات واالتفاقيات الدولية من جهة أخرى لتوفير هذه ،داخلية من جهه

وإنما تناولتها ضـمن حمايـة حـق     ،هذه الحماية لم تتناول وبشكل خاص برامج الحاسب اآللي

كونها دول مستهلكة وليسـت منتجـة لهـذه     ،المؤلف والمشكلة أكثر تفاقماً بالنسبة للدول النامية

ع سـن  وإن ما تقوم به هذه الـدول فـي موضـو    ،منتوجات التكنولوجيا البرامج او لغيرها من

التشريع الالزم ال يعدوعن كونه نسخاً لتشريعات الدول االخرى ويعتـري نصـوص قوانينهـا    

فإننا لو تفحصنا القوانين المعمـول   وعليه ،النقص الكثير في مجال حماية برامج الحاسب اآللي

لـي  فإننا ال نجد نصوصاً تتناول هذه التكنولوجيا وبالتحديد برامج الحاسب اآل ،بها في هذه الدول

مع أنها عالجت في بعض القوانين مسألة الملكية الفكرية فـي   ،بالحماية أو المعالجة بشكل خاص

إلى أنها لم تبحـث   وحماية الرسوم والنماذج الصناعية ،مثل حماية حق المؤلف ،بعض جوانبها

 أو ألنها دول أي حقل من حقول الملكية الفكرية تكيفيه ضمن إما لقصور في ،في هذا الموضوع

  .التنتج مثل هذه التكنولوجيا أو البرامج

حتـى   ،وبمراجعة الدراسات السابقة نجد أنها تعلقت بموضوع الملكية الفكرية بشكًل عام

والفنية فإن هذه المعالجة كانت بشكًل عام ولم تتطـرق   ،ولو أنها عالجت موضوع الملكية االدبية

  .من جميع جوانبه إلى موضوع حماية برامج الحاسب

 ،كل ما يخص برامج الحاسب اآللي وبشكل تفصـيلي  تناول في هذا البحث دراسةو سأ

وبالتـالي موقعهـا مـن     ،والفنية ،من الملكية األدبية موقع حماية برامج الحاسب اآللي مع بيان
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 ،مـن تشـريعات   وأن ما يفيدنا في هذا البحث متابعة ما هو جديـد  .الملكية الفكرية بشكل عام

وأمل في أن الدراسة التحليلية لهذا الموضوع سـتنعكس بـدورها علـى    وقرارات محاكم وفقه 

تحديـد  : التى أوجدها إستخدام الحاسب اآللي ،التشريعات المختصة وعلى أهم المسائل القانونية

وهل هي مصنفات قابلة للحماية بموجب قـانون   ،ماهية برامج الحاسب اآللى وطبيعتها القانونية

كـالقوانين الخاصـة    ،ات يمكن حمايتها في إطار الملكية الصناعيةأم أنها إختراع ،حق المؤلف

  .ببراءات االختراع

لتوفير الحماية لهذه البرامج مع تزايد صور االعتداء  ،وتحديد الوسائل القانونيه المناسبة

  .التى تتعرض لها

  أهمية الدراسة

 ،ستغلها القراصـنة والتى إ ،رافق ظهور الحواسب االلية الكثير من الجرائم الناجمة عنها

 ،والمجرمين لتحقيق أهدافهم الذاتية وفي هذه الدراسة سوف يتم التعرف علـى هـذه الجـرائم   

عن طريق بيـان دور القـوانين فـي معالجتهـا      ،وإعطاء فكره بسيطة عنها وسبل الوقاية منها

 ،جـة لهـا  وتكمن أهمية هذه الدراسة في حداثتها وقلة المراجع والمصادر المعال ،والتغلب عليها

البحث أهمية بسبب الحاجة الملحه له فهو ضروري لكل شـخص يتعامـل مـع     وهذا ما يعطي

االمان والسرية للمعلومات الخاصة و يعطية سـبل الوقايـة مـن     لتحقيق ،برامج الحاسب اآللي

  .الجرائم المعلوماتية

  الدراسات السابقة

 –رسـالة دكتـوراه    –لمنطقية الحماية القانونية للكيانات ا :خالد حمدي عبد الرحمن .د

  . 1992 -جامعة عين شمس  كلية الحقوق

بحث منشور بالمؤتمر  –االنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات  –محمد السعيد رشدي  .د

  . 1999مارس  15-14من  -كلية حقوق حلوان –العلمي الثاني 
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 منهج البحث

حليلي ؛ إذ سيعمل الباحث على تحليل في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الت أعتمد ت

والوقوف على االجتهـادات القضـائية بتحليلهـا     ،النصوص القانونية ذات الصلِة في الموضوع

 ،وأعتمدتُ في هذه الدراسة أيضاً على المـنهج المقـارن   ،وبيان المبدأ القانوني الذي تقوم عليه

والواليات المتحدة  ،وفرنسا ،ردنواأل ،مصر حيث تبين هذه الدراسة موقف المشرع في كالً من

  .في كل من هذه الدول والقضاء من حماية هذه البرامج ،وموقف الفقه ،االمريكية

  :هذا وقد جاء البحث على النحو التالي

  .ودواعي حمايتها ،والبرامج ،الفصل األول ؛ ودرست فيه ماهية الحاسب اآللي :أوالً

  .لف برنامج الحاسب األليالفصل الثاني ؛ درست فيه حقوق مؤ :ثانياً

   .الفصل الثالث ؛ ودرست فيه حماية برامج الحاسب اآللي في ظل القوانين الوطنيه :ثالثاً

  .تضمنت نتائج البحث وتوصياته ،ثم تال ذلك خاتمة

حاولت قدر االمكان الخروج برسالة علمية  على الرغم أننى ،وقائمه للمراجع والمصادر

ُل من بعض الصعوبات التى واجهتني ؛ في إعداد هـذه االطروحـة   لم يخ ،مميزه اال أن االمر

السيما أن المكتبات القانونيـة فـي    ،والمصادر ،وباألخص فيما يتعلق بالحصول على المراجع

  .ال زالت حديثة العمر ،فلسطين
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  الفصل االول

  ماهية الحاسب اآللي والبرامج ودواعي حمايتها

  

  ليماهية الحاسب اآل :المبحث األول

  ماهية برامج الحاسب اآللي وأسباب حمايتها :المبحث الثاني

  



 6

  الفصل األول

  .ماهية الحاسب اآللي والبرامج ودواعي حمايتها

قسمت هذا الفصل إلى مبحثين؛ وذلك تمهيدا للدخول إلى متن الحماية القانونية لبـرامج  

حماية لهذه البـرامج مـن   فحتى نتمكن من دراسة ال.هذا البحث والتي هي أساس ،الحاسب اآللي

خالل وضع تشريعات خاصة تنطبق وطبيعة هذه البرامج فانه يتوجب بدايةً ولو بشكل مـوجزا  

ببيان مكونات الحاسب اآللي وعناصره وألجل ذلك البد من الحديث عن ماهيـة الحاسـب    ملقيا

 :المبحث الثانيوأما ،اآللي والعناصر التي تتدخل في تركيبته، وهذا ما سنجده في المبحث األول

األسباب التي تدعو إلى الحماية القانونية لمثل هذه  حكما وض،فتناول ماهية برامج الحاسب اآللي

  .البرامج

  المبحث األول

  ماهية الحاسب اآللي

وقد  .بيان أنواعه و مكوناته وفوائده ع، م1درست في هذا المبحث تعريف الحاسب اآللي

  .مطلب األول تحديد مفهوم الحاسب اآلليدرست في ال :قسمته إلى ثالثة مطالب

أما الثالث فقد درست فيه مزايا وفوائد الحاسب اآللي . وفي الثاني مكونات الحاسب اآللي

  .وأهميته في حياتنا

  تحديد مفهوم الحاسب اآللي: المطلب األول

جهاز الكتروني مصنوع من مكونـات منفصـلة   "يوجد هناك أكثر من تعريف للحاسب 

  .2"لمعالجة أو إدارة البيانات بطريقة ما  ةها باستخدام أوامرخاصيمكن توجيه

                                                 
وهو أحد الوسائل المستخدمة في )computer(يعتبر الحاسب اآللي هو التسمية العربية الشائعة والمقابلة للفظ اإلنجليزي  1

,  شكلة قرصنة البـرامج الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي وم,عماد محمد,نقال عن المحامي سالمة . إعداد البيانات

  .25صفحة , 2005لسنة ,  1طبعة , دار وائل للنشر 
  .3،ص1999،سنة 3،دار وائل للنشر،طالحاسوب والبرمجيات الجاهزةالزعبي، محمد بالل وآخرون،  2
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القـرارات   ذواتخـا , آلة تقوم بأداء العمليـات الحسـابية  "كما يعرف الحاسب اآللي أنه 

  .1"المنطقية على البيانات الرقمية بوسائل الكترونية وذالك تحت تحكم البرامج المخزنة فيها

جهاز الكترونـي بصـري كيميـائي    " اآللي بأنة ولقد عرف المشرع األمريكي الحاسب

معلومات ذات سرعة عالية يؤدي وظائف حسابية أو تخزينية ويشـتمل   دكهربائي أو جهاز إعدا

تسهيل اتصاالت مباشرة مقترنة أو تعمل بـاالقتران مـع    وأ, على أي تسهيل لتخزين المعلومات

  . 2"هذا الجهاز

النطق العربي لذلك المنظم اآللي " عرفه بأنه دفلقأما بالنسبة إلى الدكتور إسماعيل رضا، 

للبيانات ويمثل قمة التكنولوجيا المعلوماتية المعاصرة، بفضل قدرته الفائقة على تخزين كم مـن  

كما عرفتـه  . 3"له مع إمكانية استرجاعها بعد ذلكالبيانات والمعلومات بحيث تصنف وترتب داخ

جهاز الكتروني يسـتطيع ترجمـة أوامـر    " ي بأنه الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب اآلل

مكتوبة بتسلسل منطقي لتفيد عمليات إدخال بيانات، أو إخراج معلومات والقيام بعمليات حسـابية  

  .4أو منطقية

عبارة عن  فإن الحاسب اآللي وبعد دراسة التعريفات السابقة أما من وجهة نظر الباحث

 :أجزاء متشابكة مع بعضها ومقسومة إلـى شـقين  جهاز الكتروني مكون من عناصر متداخلة و

والشق األخر غير الملموس ويطلـق   ،)hardwar(الشق المادي الملموس ويطلق علية مصطلح

وهما يهدفان إلى تحقيق نتيجة أو هدف مشترك، وهو العمـل علـى    .)softwar(علية مصطلح 

، وإصدار ةيات الحسابية الالزمبأداء العمل استقبال المعلومات ومعالجتها و ذلك من خالل قيامها

القرارات المنطقية عن المعلومات الرقمية المدخلة من خالل وسائل الكترونية، وبتسلسل منطقي 

                                                 
  .7، ص1998، المكتب الجامعي الحديث، سنةة، اإلسكندري، مقدمة الحاسبات وتشغيل الحاسبات الصغيرةدالفيومي، محم 1
، اإلسـكندرية،دار وائـل   1، طالحاسب اآللي ومشكلة قرصـنة البـرامج   جالحماية القانونية لبرامعماد محمد، سالمة، 2

  .26،ص2005للنشر،سنة 
  .26ص سابق،المرجع ال 3
، لبنـان، دار وائـل   1، طالحاسب اآللي واالنترنـت  مجرائ محمد، الهواوشة صايل فضل، لاحمد، جال ةالمناعسة، أسام 4

  .8،،ص2001،بيروت، سنةللنشر
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للحصول على النتائج المطلوبة، وبسرعة عالية وتخزين هذه النتائج ضمن ترتيب معين يسـهل  

س إال جهاز أو آلة صامتة على المستخدم لهذا الحاسب الحصول على ما يريد والحاسب اآللي لي

  . جامدة ال تؤدي أي عمل إال بناًء على أوامر يعطيها إياها األفراد

  مكونات الحاسب اآللي: المطلب الثاني

وهي المكونات الفيزيائيـة   1هناك ثالثة عناصر رئيسية يتكون منها جهاز الحاسب اآللي

  :والبرمجيات والمستخدمون وسأتحدث عن كل واحده منها

والمقصود هنا األجزاء االلكترونية والميكانيكية التي تجعل  :)المعدات(المكونات الفيزيائية : أوال

الحاسب اآللي قادراً على القيام بعمله وذلك عند إعطائه المعلومات حتى يقوم بتنفيـذها لتحقيـق   

  .النتيجة المرجوة من وراء إعطائه لهذه المعلومات

نفصـلة وموضـوعة فـي خـزائن معدنيـة أو      وإن هذه المكونات تكون عادة أجزاء م

  ":وتتكون هذه األجزاء من التالي. بالستيكية ترتبط مع بعضها بكوابل

 ). المفاتيح، الناسخ ةالفارة، لوح(وهي : أجهزة اإلدخال -1

  .)الشاشة، الطابعة(وهي :وأجهزة اإلخراج   

 . مؤقتو هي التي تعمل على حفظ المعلومات والبيانات بشكل : الذاكرة الرئيسية -2

وهي التي تقوم بدعم الذاكرة الرئيسية من اجل العمل على تأمين مكان لكي : الذاكرة الثانوية -3

 .تحفظ به البرامج والمعلومات غير الخاضعة لعملية المعالجة

تعد هذة الوحدة هي األساس بالنسبة إلى جهاز الحاسب اآللي فـإذا   :وحدة المعالجة المركزية -4

لتشـغيل   ةله ولها دور رئيسي إذ تقوم بتنفيذ جميع العمليات الالزملم تكن موجودة فال قيمة 

الجهاز، وهي التي تقوم بأجراء العمليات الحسابية الموجودة في البرنامج المراد تنفيذها، كما 

                                                 
  .8محمد بالل وآخرون، مرجع سابق، ص الزعبي، 1
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كمـا تعمـل علـى تحريـك     ،تقوم بنقل البيانات والمعطيات من الوحدات المسـاعدة واليها 

 ".اليها المعلومات من الذاكرة الرئيسية و

وهي التي تعمل على تشغيل المكونات الفيزيائية للحاسب اآللي لذلك فإنه قبل : البرمجيـات : ثانيا

أن نتطرق إلى البرمجيات يجب أن نتعرف على برنامج الحاسب اآللي والذي هو عبـارة عـن   

اية ماذا يفعل بغرض الوصول إلى غ اآلليمجموعة من التعليمات المتسلسلة التي تخبر الحاسب 

مصطلح عام يطلق على أي برنـامج منفـرد أو   "أما فيما يتعلق بالبرمجيات فتعرف بأنها .معينة

ويطلق مصطلح المبـرمج علـى ذلـك    .1"مجموعة من البرامج والبيانات والمعلومات المخزنة 

  .الشخص الذي يصمم البرنامج

والشق  .ضبرمجيات عامة األغرا يأال وه :الشق األول: من شقين توتتكون البرمجيا

هم أولئك األشخاص الذين يسـتخدمون الحاسـب   : المستخدمون :ثالثا. 2برمجيات النظم :الثاني

اآللي من اجل أنجاز بعض المهام من خالل تنفيذهم لهذه البرمجيات على الحاسب اآللي من أجل 

ير والمستخدمون أنواع فمنهم المبتدئ ويقصد به ذاك الشخص غ. الحصول على الغاية المطلوبة

وليس خبيراً باستعمال الحاسب اآللي والذي يكون في اغلب األحيان بحاجـة إلـى    صالمتخص

المساعدة من أجل تنفيذ المهام التي يريدها على الحاسب اآللي للحصول علـى النتيجـة التـي    

ومنهم الخبير وهو ذلك الشخص الذي يتمتع بقدرة كبيرة على التعامـل مـع   . اتجهت غايته لها

  .3لي واستخدامهالحاسب اآل

  مزايا الحاسب اآللي وفوائده في حياتنا: المطلب الثالث

إن لجهاز الحاسب اآللي أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، وذلك ألنه يعتبر قمة ما توصلت 

ومن خالل هذا المطلب سـوف  . 4إليه التكنولوجيا المعلوماتية و يستخدم في الكثير من المجاالت

                                                 
 سـنة , عوالتوزيدار البركة للنشر 1ط،, مقدمة في قواعد البيانات, حمزة الغولة ,خلدون الجدوع ,عبد اللطيف ,أبو سالمة 1

  .17ص ,2001
  .32صمرجع سابق،  عماد محمد، سالمة، 2
 .4ابق، صبالل وآخرون، مرجع س دالزعبي، محم 3
 .4ص ,سابقالمرجع ال 4
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فعلـى سـبيل   . وأهميته على كافة األطر والمجاالت المتعددة والمختلفة ادرس فوائد هذا الجهاز

متطورا  فان المجتمع ال يكون قويا وال ،المثال في مجال التعليم وخصوصا في هذا المجال بذات

إذا كان يجهل إلية التعامل مع الحواسيب وذلك الن الحاسوب وفي وقتنا الحالي ذو تأثير كبيـر  

، وذلك من خالل قيامة بإنجاز العديد من ةوالمؤسساتي ،والمكتبية ،ا اليوميةعلى كافة نواحي حياتن

   .المهام وبسرعة فائقة

إذ أن غالبية األعمال في وقتنا الحاضر يتم عملها عن : وكذلك أيضا في مجال التوظيف

بالمعنى أن جهاز الحاسوب ليس إال وسيلة إلنجاز هذة األعمال وبالتـالي  . طريق الحاسب اآللي

فإن أصحاب العمل يحتاجون إلى أشخاص وموظفين يجيدون ويكونون قادرين على التعامل مـع  

هذه اآلالت، ولذلك فان معظم أصحاب العمل والشركات يطلبون من الشخص المتقـدم بطلـب   

للحصول على وظيفة في شركاتهم أن يكون حاصال على شهادات تؤهله للتعامـل مـع أجهـزة    

أمـا علـى   . 1استخدام الحاسوب تساعد في الحصول على الوظيفة ولذلك فان معرفة .الحاسوب

فان الحاسب اآللي يساعد على القيام بوظائف معينة وبشـكل أسـرع وبكفـاءة     :صعيد اإلنتاجية

) word processing(أال وهو معالج النصـوص   ،عالية، ونوضح ذلك من خالل المثال التالي

اآللي، وأن هذا المعالج يمنح وثائق نهائيـة وبشـكل   والذي يعتبر من التطبيقات الشائعة للحاسب 

ولقد تم تصنيع هذا البرنامج ليحتوي على قـاموس  . أكثر مرونة وأسهل من استخدام اآللة الكاتبة

داخلي ويشتمل أيضا على باحث عن الكلمة إضافة إلى أنُه يتمتع بقـدرة هائلـة علـى تخـزين     

وان الحاسب اآللي يستخدم في جميع .الوقت والجهد البرامج التي يتم من خاللها توفير الكثير من

  :النشاطات وذلك لألسباب التالية ونذكر منها على سبيل التعداد ال الحصر ما يأتي

إن الحاسب اآللي يساعدنا في أنجاز اعمالنا بشكل أسرع وذلك من خـالل تقصـير الفتـرة     -1

 . 2ية وبشكل دقيقالزمنية التي نستغرقها في القيام باعمالنا الحسابية والمنطق

                                                 
  .34محمد، مرجع سابق، ص عماد سالمة، 1
 .34المرجع السابق، ص 2
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إذ إن الحاسب اآللي يقلل تكاليف القيام بعمل معين وبشكل كبير وللتدليل على : تقليل التكاليف -2

إذ إن استخدام األقمار الصناعية في االتصاالت أدى إلـى تقليـل    :ذلك نضرب المثل األتي

 .تكلفة الهواتف

أن يقوم بتخزين عدد ضـخم  يمكن للحاسب اآللي : القدرة على تخزين البيانات واسترجاعها -3

جدا من البيانات وله القدرة أيضا على استعادة تلك البيانات التي تم تخزينهـا عنـد طلبهـا    

وان السبب في ذلك يعود إلى الطاقة التخزينية الهائلة التـي  .والحاجة إليها وبسرعة فائقة جدا

 . 1يتمتع بها الحاسب اآللي

ك بعض السلبيات الكثيرة للحاسب اآللـي اذكـر   بالرغم من االيجابيات أعاله إال أن هنا

  :منها

 تتعلق في العائلة نفسها في حالة أن استخدام الحاسب اآللي من قبل األفراد :سلبيات اجتماعيه -1

للهو والتسلية إذ أنها تؤدي إلى مضيعة الوقت وانشغالهم عن أعمالهم ودراستهم األمر الـذي  

  .عكس على األسرة ذاتهايؤدي إلى الكثير من السلبيات التي تن

تتعلق من خالل حصر رؤوس األموال العائدة من استخدام الحاسـب اآللـي    :سلبيات ماليه -2

الـذين   نوألنت في يد فئة من األشخاص القائمين عليها وبالتالي إنشاء طبقه مـن الرأسـماليي  

  . يسيطرون على هذا المجال وحصره بأيديهم وتحكمهم باألسعار

من خالل انه يعزز سيطرة االستعمار السياسي واالقتصادي في  :ه واقتصاديهسلبيات سياسي -3

  .البالد

                                                 
الجاسـم لاللكترونيـات    لدار النشر مؤسسة جما، 1ج ،2، طالمرجع األساسي لقاعدة البيانات مجدي محمد، العطا، أبو 1

  .5ص,1989سنة, ,مطابع االبتكار
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  المبحث الثاني

  ماهية برامج الحاسب اآللي ودواعي حمايتها

ندرس في هذا المبحث ماهية برامج الحاسب اآللي والمبررات التي تدعو إلى حمايتهـا،  

خصصت األول لبيـان تعريـف بـرامج    . لذلك فقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب

الحاسب اآللي، والثاني لبيان صور االعتداء التي يتعرض لها هذا البرنامج، والثالث لبيان أهمية 

الحماية القانونية واالقتصادية لبرامج الحاسب اآللي، والرابع لبيان الموقف التشريعي من حمايـة  

  .برامج الحاسب اآللي وفقا لقانون براءات االختراع

  تعريف برامج الحاسب اآللي: المطلب األول

مجموعـة  " هناك الكثير من التعريفات لبرامج الحاسب اآللي فمنهم من عرفة مثال بأنه 

مجموعـة  "وفي تعريف أخر بأنه. 1"من التعليمات المتسلسلة التي تخبر الحاسب اآللي ماذا يفعل

أما فيما يتعلق . 2"لوضوح والتفصيلمن التعليمات موجهة للحاسب االلكتروني مكتوبة بنوع من ا

بمصطلح التفصيل والوضوح، فأن أهمية ذلك تتجلي في الدور الذي يقومان به في فهم الحاسـب  

للتعليمات حتى يتمكن من إعطاء الغاية المطلوبة من جراء إعطائه هذه البيانـات والمعلومـات   

عد نقلها على دعامة تسـتطيع  مجموعة من التعليمات التي تسمح ب"وعرفه آخرون بأنه  .بسهولة

. 3"وظيفة أو مهمة أو نتيجة معينة بواسطة آلة معالجـة المعلومـات   اآلله قراءتها لبيان أو أدائها

عـن مجموعـة مـن    "كما وعرفة قانون حق المؤلف في الواليات المتحدة االميركية بأنه عبارة

باشر في الحاسبة االلكترونيـة  التعليمات أو األوامر التي يمكن استعمالها بشكل مباشر أو غير م

  .4"وذلك لغرض استخراج نتيجة معينة

                                                 
  .63بالل، مرجع سابق، ص دالزعبي، محم 1
رقـم   ح، مصطل1981سنة  )، فرنسييإنجليزي، عرب(قاموس المصطلحات الصادر عن المنظمة العربية للعلوم اإلدارية  2

1441.  
، سنة 59بحث منشور في مجلة اإلدارة العامة، العدد ،حماية حقوق التأليف لبرامج الحاسبات االلكترونيةنواف،  كنعان، 3

 .175ص ،1988
 20ص  د محمد، مرجع سابق،سالمة عما: نقالً عن  4
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وبحسب رأي الشخصي فاني اعرف برامج الحاسب اآللي وباختصار على أنها مجموعة 

من التعليمات التي قد ُيعبر عنها بأي لغة أو رمز بأي شكل من األشكال بحيث يمكـن توجيههـا   

  . آللي للوصول إلى نتيجة أو غاية معينةبطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحاسب ا

  صور االعتداء التي يتعرض لها برنامج الحاسب اآللي: المطلب الثاني

 ولذلك فقـد قمـت   .في هذا المطلب سوف أدرس االعتداءات التي تتعرض لها البرامج

 النسـخ  :النسخ الحرفي للبرامج و في الثاني: درست في األول. بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  .غير الحرفي للبرامج

  النسخ الحرفي للبرامج: الفرع األول

المقصود به هو إعادة إنتاج البرنامج وملحقاته بشكل كامـل أو تقليـده دون زيـادة أو    

وان هذا يعد من اشد صور االعتداء على البـرامج إنتشـاراً   . نقصان أو أجراء أي تعديل عليه

اللجوء إلى وسيلة النسخ لهذا البرنامج سـواء أكـان   وشيوعاً بين العامة، ففي أغلب األحيان يتم 

إلى بذل الجهد الذي كان قد بذله مؤلف  جبشكل كلي أو جزئي، نظراً لسهولة القيام بذلك وال يحتا

البرنامج عند إعداده برنامجه وكذلك أيضا فإن النسخ يؤدي إلي تقليل التكلفة المالية بالنسبة إلـى  

  .1الناسخ

  غير الحرفي للبرامج النسخ: الفرع الثاني

وأشكال هذا االعتداء تتجلـى  . بالمعنى االستحواذ على أفكار الغير ،يقصد بذلك االنتحال

فـي ذلـك يعـود إلـى      بفي حالة وجود نسخة مأخوذة عن األصل ومطابقة لها بشدة، والسـب 

سـتعارة  االستعارة الدقيقة لبعض العناصر وكلما كان الناسخ يتمتع بقدرة كبيرة على أن يظهر اال

وأن هناك عـدة طرائـق   . 2هذه بأفضل ما يكون كلما زادت الفرصة لينتج مصنفا أو شيئا جديداً

   :يتبعها القراصنة عندما يقومون بنسخ هذة البرامج ومن هذة الطرائق

                                                 
  .9،ص2003الجامعي، سنة ردارا لفك ة، اإلسكندري، الحماية القانونية للكيانات المنطقيةأبو الغيط، رشا مصطفي 1
  .1992دكتوراة مقدمة لحقوق عين شمس، سنة ة، رسالالمنطقية تالحماية القانونية للكيانا .خالد حمدي عبد الرحمن، 2
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الوصول إلى برنامج المصدر والحصول عليه والذي يعد من المراحل التي يمر بها البرنامج . 1

وذلك كله يتم من خالل وحدة الترجمة .لك من أجل تحويله إلى برنامج جديدفي فترة إعداده وذ

الموجودة بالمنظم اآللي ومن النادر ما يتم اللجوء إلى هذا النوع من الطرائق والسبب في ذلك 

وإن ذلك ال يقدر .طويل وتكلفة كبيرة ووقت ،يرجع إلى أن هذه الطريقة تحتاج إلى كفائه عالية

  .المالية ةد من الشركات الكبرى وذات المالءمعليه سوى عدد محد

وان هذه الطريقة أفضل من األولـى   .عن طريق انتحال بعض ما ورد في وصف البرنامج. 2

وكفاءة عالية، وهي ما يتم اللجوء إليه عادة مـن قبـل    ةإلى تكلفة كبير جوذلك ألنها ال تحتا

 . 1القراصنة

  اآللي أهمية حماية برامج الحاسب: المطلب الثالث

هناك الكثير من األسباب التي تدفع األشخاص إلى االعتداء على حقوق الملكية الفكريـة  

  .وانتهاكها، وخصوصا فيما يتعلق ببرامج الحاسب اآللي

ونذكر منها على سبيل المثال وجود مجموعات جاهزة مـن البـرامج بمتنـاول أيـدي     

اهظة من أجل الحصول عليها مقارنة األشخاص وكذلك أيضا حاجة النسخة األصلية إلى نفقات ب

إعتقاد الـدول الناميـة    ،باإلضافة إلى جانب ذلك. بالنسخ المقلدة التي تحتاج إلى تكاليف زهيدة

وأن ذلك كلُه من ،ودول العالم الثالث بضرورة الحصول على ما تنتجه الدول المتقدمة من برامج

اتها و الـدول المسـتوردة وهـي الـدول     أجل العمل على تقليص الهوة بين الدول المتقدمة بتقني

  .2النامية

على أنه يجب حماية برامج الحاسب اآللـي   نوبالرغم مما تم ذكره إال أن الكثير متفقو

كافة الطـرق القانونيـة    مسواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، باستخدا

  .3توفير حماية لهذه البرامج ومنتجيها لالمتاحة من اج

                                                 
  .9ص ،مرجع سابق رشا مصطفي، أبو الغيط، 1
جامعـة  ,كليـة الحقـوق   , ، مجلـة روح القـوانين  المسؤولية في مجال المعلومات والشـبكات ,نبيلة إسماعيل رسالن،  2

  .59ص,1999اغسطس, عشر نالعدد الثام,طنطا 
 .59ص مرجع سابق، سالمة،عماد محمد، 3
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  :إن اسباب االهتمام بحماية هذه البرامج على المستويين المحلي والدولي تعود لما يأتيو

  .القيمة االقتصادية لبرامج الحاسب اآللي الذي ُيكون؛ بسبب استثمارات كبيرة وجهد ال ينكر .1

توفير الحماية القانونية لهذه البرامج يؤدي إلى أن يتم تسويق هذه البرامج دون مبالغة فـي   .2

 .إذ أن المبالغة في السعر تسبب التعدي على هذه البرامج. سعرها

في إبداعاتهم دون خشية من الفقر  اتوفير الحماية القانونية للمبدعين يدفعهم إلى أن يستمرو .3

والحاجة وذلك ألن اإلبداع الفكري بأي شكل، يعتبر صورة حضارية في أي مجتمع ويجب 

ز على إبداعاتهم وينفرد لعوائدها المالية فـإن  ألنه في حالة كان هناك قرصان يحو. حمايته

ويبحث عن مصدر رزق أخر طالما  ،ذلك سوف يؤدي إلى جعل المبدع يتوقف عن إبداعه

 . 1أنه محروم من التمتع بحقوقه المالية واألدبية التي هي أبسط ما يجب أن ُيقدم لهذا المبدع

وا بنشرها ؛ مما يتسـنى اسـتفادة   توفير الحماية لهذه البرامج يشجع مبدعيها على أن يقوم .4

 .الجميع منها بدالً من أن يقوموا باالحتفاظ بها في دائرة محددة

لهذه الحماية دور مهم في تطوير البرامج المحلية، وذلك من خالل تخصيص جزء من ثمن  .5

 . كل برنامج لعمليات التطوير

مـن   وكما هو واضح لدى الجميع فإن تخصـص برمجـة الحاسـبات اآلليـة يعتبـر     

التخصصات المهمة التي تخرجها الجامعات، والسبب في ذلك يرجع إلى شـدة التنـافس عليهـا    

دخول نظام الحاسوب كافة نواحي الحياة، ذلك يـؤدي   بولحاجة سوق العمل المتزايد لها، وبسب

  .إلى طلب المزيد من المبرمجين والبرامج

مجـال يعملـون لـدى    إذ يتم إعداد البرامج عن طريق أشخاص متخصصين في هذا ال

 ويوجد أيضا شركات متخصصة فـي  .IBM, Compaq(2( :شركات إنتاج هذه الحاسبات، مثل

                                                 
  .12ص أبو الغيط، رشا مصطفي، مرجع سابق، 1
  .59ص ابق،مرجع س عماد محمد، سالمه، 2
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إنتاج البرامج وهي التي تعمل على استقطاب المبدعين وذلك من أجل تصميم وتصـنيع بـرامج   

  . جديدة، حتى تكون منافسة في األسواق

  اآللي  أهمية الحماية القانونية لبرامج الحاسب: الفرع األول

  :لبرامج الحاسب اآللي لألسباب التالية ةتعود أهمية الحماية القانوني

 إن توفير الحماية القانونية لهذه البرامج يصبغ على الدولة االحترام ويطمـئن المـواطنين   .1

وبشكل خاص مؤلفي هذه البرامج والحيلولة دون فقدانهم لحقوقهم إذا ما حدث اعتداء على 

  . 1هذه الحقوق

هذه البرامج يشكل رادعاً قوياً لردع المرتكبين لقرصنة البرامج وأنه ومن غير وضع حماية  .2

ردع  نتلك الطريقة أو الوسيلة ال يمكن أن تتوفر الحماية القانونية لها ولن يكـون باإلمكـا  

 .2الجناة من ارتكاب تلك الجريمة ويحول دون عقابهم

لى نظم المعالجة اآللية عن طريـق  إن حماية هذه البرامج يؤدي إلى وقف طرق التحايل ع .3

محوها أو تعطيلها أو استغاللها ألغراض خارجه عن القانون مما يلحـق ضـررا بالمـال    

 .3العام،والخاص معاً

تعويض القائمين على البرامج سواء كانوا المؤلفين أم أصحاب حق االنتفـاع علـى هـذه     .4

 .البرامج عن األضرار التي تلحق بهم من الغير

الفنية لحماية البرامج غير كافية وحدها لحمايتها من النقل واالنتحـال بطريقـة   إن الوسائل  .5

غير قانونية ومهما كانت هذه الوسائل الفنية متطورة وحديثة فإنها لن تستطيع الصمود أمام 

                                                 
،اإلسـكندرية،دار  الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية ,يخالد مصطف, فهمي 1

  .40،ص2005الجامعة الجديدة للنشر،سنة 
  .66ص,1992،القاهرة،دار النهضة العربية،سنة جرائم الحاسب اآلليقشقوش،هدى حامد،  2
عـن   ة،مجلة الزهراء الصادرالحماية المدنية لبرامج الحاسب اآللي في الفقه اإلسالمي والقانونالنجار،عبد اهللا مبروك، 3

خالد مصـطفى  :نقال عن الدكتور1418،القاهرة ص2،ج2003،سنة21كلية الدراسات اإلسالمية والعربية،فرع البنات،العدد

  .40فهمي،مرجع سابق ص
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فالحماية الفنية لن تغني عن الحماية القانونيـة ولكـن ضـرورية    . حداثة وسائل القرصنة

 .1لوجودها

  أهمية الحماية االقتصادية لبرامج الحاسب اآللي: يالفرع الثان

  :وذلك لألسباب التالية

تخفيض تكاليف اإلنتاج وتشكل حـافزا فعـاالً    ىأن حماية هذه البرامج تؤدي وبشكل كبير إل .1

  . 2نحو التوجه لزيادة اإلنتاج وتشجيع المستثمرين

وإن هذه االستثمارات تعد ،مجضخامة االستثمارات والميزانيات المستعملة في إنتاج هذه البرا .2

تحقيق أهـداف التنميـة    ىوأن حماية مثل هذه البرامج يؤدي إل،دافعاً قوياً لالقتصاد القومي

 .3االقتصادية وتشجيع العاملين في هذا المجال من زيادة استثماراتهم

 تشجيع االبتكار في مجال البرامج سيؤدي إلى تشجيع مؤلف البرامج في االستمرار بابتكـاره  .3

وعمله إذا اخذ مقابل مادي عادل نتيجة للعمل الذي قام به وعدم القيام بذلك سـيكون سـببا   

 . 4لترك هذا اإلبداع وعدم قيام الشركات والمؤسسات بتمويل هذه البرامج

إن الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي ستسهم بشكل كبير في تخفيض قيمة البرامج والتي  .4

ر القائمين عليها أن أول نسخة سيتم بيعها سوف يتم نسخها بطريقـة  ارتفع ثمنها نظرا لشعو

 .غير قانونية وبيعها دون إذن

القضاء على قرصنة البرامج لما تشكله من إثراء بال سبب لطبقة معينة على حساب المؤلفين  .5

األصلين وبالرغم من تمتع القراصنة بمهارات فنية عالية وبـدال مـن أن يسـتخدموا هـذه     

في إنتاج برامج جديدة فإنهم يستخدمونها في سرقة إبداعات وأفكار غيرهم وذلـك   المهارات

                                                 
  .62ص مرجع سابق، نبيلة إسماعيل، رسالن، 1
  .12،ص2003دار النهضة العربية، سنة , ، القاهرةبرامج الحاسب اآللي والقانون,  شحادة غريب مي،شلقا 2
  .41نقالً عن الدكتور خالد مصطفى فهمي،مرجع سابق ص.1419عبد اهللا مبروك، مرجع سابق،ص, النجار 3
  .34،ص1987طباعة والنشر،سنة ،عمان،دار الثقافة لل، الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآلليمحمد حسام, لطفي  4
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عن طريق فك الشيفرات ونسخ البرامج وبيعها بأسعار رخيصة وإن ذلك بدوره يفقد العاملين 

 .1في هذا المجال الحماية المرجوة

  المصنفات المشمولة في الحماية: الفرع الثالث

والذي الغـي بقـانون    1954لسنة  354المصري رقم  نومن القان) 1(لقد نصت المادة 

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكـرة فـي اآلداب   "على أنه  2002لسنة  82رقم 

والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنهـا أو أهميتهـا أو الغـرض    

  .2"منها

أحكام هذا " نصت على أن  1957ون الفرنسي لسنة من القان) 2( وكذلك أيضا فان المادة

تحمي حقوق المؤلفين الواردة على كافة أعمال الذهن أياً كان نوعها وطريقـة التعبيـر    القانون

ومن خالل نص المادة الثانية أعاله فإنـه يجـب لكـي يتمتـع     ". عنها وأهميتها والغرض منها

  :المصنف في الحماية توافر شرطين

  .وهو االبتكار :يشرط موضوع :أوال

  .شرط شكلي وهو أن يكون قد تم التعبير عن المصنف: ثانيا

ـ    ،يقصد بهذا المصطلح التميز بالمعنى :االبتكار :أوال  فالطابع الشخصي الـذي يمنحـه المؤل

لبرنامجه والذي بدوره يؤدي إلى تمّيز برنامجه عن غيره من البرامج التي تكـون فـي نفـس    

االبتكار الجدة المطلقة، بل يكفى لتوافره أن يكون المؤلف قد أضاف وال يقصد بعنصر  .3المجال

  .4شيئا جديدا بجهده وعبقريته وبغض النظر أن تكون االضافه قد تمت على فكرة قديمة أو سابقة

                                                 
1 Bertrand(A):Lecendre, la programme etlaloi,lemonade,vendredi, 3mail1985, n12512 (special 
sibob) .42فهمي،خالد مصطفى،مرجع سابق،ص.نقالً عن الدكتور.  

  ).2002يوليو سنة 22(بتاريخ ) 22(نشر هذا القانون في العدد 2
القـاهرة، دار   ،3، طع العلمي في الملكية األدبية والفنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءالمرجلطفي، محمد حسام،  3

  .21_20، ص1992النشر الذهبي، سنة 
  .104، صمرجع سابق، حمدي خالد, عبد الرحمن 4
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لذلك فإن عمل المبتكر يكون بين اإلتيان بشيء جديد وبشكل كامل ومجرد من التجديـد  

إنه يمكن إعتبار العمل المقتبس مصنفاً مبتكراً وذلـك ألن  في طريقة العرض، وبناء على ذلك ف

الشخص المقتبس يقوم بدوره الشخصي أثناء العرض ويقوم بالتعبير عن ذلك في ألفاظ تتناسـب  

  .والغرض الذي قام باالقتباس ألجله

ا المترجم ال يقتصر فقط على قيام وعمل المترجم يعتبر عمال مبتكراً وذلك ألن دور هذ

الحرفية وإنما يقوم باختيار األلفاظ التي تتناسب مع النص الذي يريد ترجمتـه والتـي    بالترجمة

ويعد من قبيل االبتكار أيضـا   .وتؤدي إلى ذات المعنى المقصود ،تحافظ على قوة العبارات فيه

تجميع األحكام القضائية والتعليق عليها بشرط أن يظهر المؤلف شخصيته في هذا العمل وبنـاء  

فإن المصنفات مطلقة االبتكار ال تدين بشيء االلعمل سابق عليها وأن المؤلف وحـدة  على ذلك 

   .1يستفيد من حماية حق المؤلف

أما بالنسبة إلى المصنفات نسبية االبتكار فهي تلك التي يستمد مؤلفها عناصر عمله فيها 

االبتكاريـه   وفـي حالـة  . من عمل سابق عليها باإلضافة إلى أنه يبرز شخصيته في هذا العمل

إال أن ذلك ال يكون بشكل  ،النسبية فانه وبالرغم من كون مؤلفها يتمتع بحماية قانون حق المؤلف

  .2مطلق وذلك ألنه يكون واجبا عليه تقديم مقابل للمؤلف الذي استوحى العمل منه

وكذلك أيضا فان عنوان المصنف يتمتع بالحماية إذا كان متميزاً، أما إذا كـان العنـوان   

فمثالً الشخص ليس ممنوعاً عليه أن يقـوم بتـأليف كتـاب    . ارجاً وشائعاً فال يحظى بالحمايةد

بعنوان شرح القانون التجاري والسبب في ذلك أن جميع آو غالبية المؤلفين يعنونون كتبهم بهـذا  

  .العنوان

في  والسبب ،مرشد الحيران، فان ذلك يعني تمتعه في الحماية: أما إذا كان العنوان مثال

وأنه وفي القانون المصري يوجد اسـتثناء علـى قاعـدة    . 3ذلك يرجع إلى كونه عنوانا متميزاً
                                                 

  .649ص ,1988سنة ومكان النشر، ,بدون دار النشر ،أصول القانون حسام الدين كامل، ,االهوائي 1
  .218ص ,مرجع سابق خالد حمدي، حمن،عبد الر 2
 ،1967سـنة   دار النهضة العربيـة،  القاهرة، ،8حق الملكية، ج  -الوسيط في القانون المدني عبد الرزاق، السنهوري، 3

  .297-296ص
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االبتكار فيما يتعلق بقانون حق المؤلف، إذ انه لم يضيف الحمايـة القانونيـة علـى مصـنفات     

التصوير المرئية والمصنفات السمعية والبصرية والتي تكون مجـردة مـن أي طـابع إنشـائي     

هذه المدة تبدأ مـن تـاريخ    نسنة وأ) 15(ا على نقل المناظر نقال آليا استثناًء لمدة ويقتصر فيه

أمـا بالنسـبة   . من القانون المصري لحق المؤلف) 20(نشر المصنف وذلك بحسب نص المادة 

بالمعنى أنه يحق ألي شخص استعمال هـذه األفكـار دون أي    لألفكار فأنها ال تحظى بالحماية

دي هذا االستعمال إلى المس بمصنف أخر وإال التزم المستعمل بان يحصـل  بشرط إال يؤ، قيود

  .1على ترخيص مكتوب من مؤلف هذا المصنف

فأنه يشترط لكي يتمتع العمل الـذهني المبتكـر بالحمايـة     :بالنسبة إلى الشروط الشكلية :ثانيا

حيـز الوجـود حتـى     بالمعنى أن يخرج هذا العمل إلى. القانونية أن يتم التعبير عن هذا العمل

فإن ذلك يؤدي إلى إسباغ الحماية القانونية  ،يحظى بالحماية وأنه وفي حالة توافر هذين الشرطين

على هذا المصنف وبغض النظر عن قيمته أو أهميته وأن المصنفات تقسم تبعاً إلى نوعها إلـى  

 يت والفيلم السـينمائ المصنفات األدبية والتي يعبر عنها في الكلمات مثال تلك الكتب والمحاضرا

وأن هناك مصنفات أدبية ال تحظي بالحماية ومن أمثلتها القوانين واألحكام القضائية مـالم تكـن   

متميزة وكذلك أيضا الخطب والمحاضرات التي يتم إلقاؤها في جلسات علنية للهيئات التشـريعية  

األدبي والفني والسياسـي  واإلدارية والمرافعات القضائية وفي االجتماعات ذات الطابع العلمي و

وتقسم المصنفات أيضا تبعا لمؤلفها إلى المصنفات الفردية وهـي التـي   . 2واالجتماعي والديني

تنسب لشخص واحد، والمصنفات متعددة المؤلفين، والمصنفات المشتركة، والمصنفات المركبـة  

م بتوجيـه مـن   هي التي يشترك في تأليفها أكثر من شخص وذلك كله يت: والمصنفات الجماعية

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنشر هذا المصنف بإرادته وتحت اسمه، و جميـع األشـخاص   

المشتركين في تأليف هذا المصنف يندمج عملهم مع بعضهم البعض بحيث ال يتم فصل أي عمل 

                                                 
، دراسة النظام القانوني لحماية الحقوق الذهنية في مصر مع إشارة خاصة لمصنفات الحاسب اآللي ,محمد حسام, لطفي 1

 ,8/4/1995قناة الجزيـرة الفضـائية، بتـاريخ     بشير أتون، )قرصنة برامج الحاسب اآللي( وجزة مقدمة لندوة إعالميةم

  .32ص مرجع سابق، ,، نقال عن رشا مصطفي أبو الغيط الحماية القانونية للكيانات المنطقية10ص
  .263ص مرجع سابق، نواف، كنعان، 2
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وفي هذه الحاله يكون لذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي وحده الحق في مباشـرة   .1عن األخر

  . من القانون المصري) 27(عليه المادة  تلف ويعد هو مؤلفه وهذا ما نصحقوق المؤ

وهي التي يتم إنتاجها عن طريق عدة أشخاص بحيـث ال  : وأخيرا المصنفات المشتركة

وفي هذه الحالة يعتبر جمـيعهم مـؤلفين    .يمكن فصل حصة كل منهم عن اآلخر في هذا العمل

  . عليها مع بعضهم البعضللمصنف وتكون لهم حقوق متساوية أو متفق 

وأن عملية تقدير المشاركة الذهنية لكل شخص في عملية التأليف تعتبر مسألة من مسائل 

   .2الواقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع

الموقف التشريعي من حماية برامج الحاسب اآللـي وفقـا لقـانون بـراءات     : المطلب الرابع

  االختراع في كل من مصر وفرنسا

. لب سوف أدرس الموقف التشريعي من حماية بـرامج الحاسـب اآللـي   وفي هذا المط

الموقف التشريعي في كل من : درست في األول. ولذلك فقد قمت بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  .مصر و فرنسا

موقف الفقه والقضاء من حماية برامج الحاسب اآللي وفقا ألحكام قانون حـق  : والثاني

  . المؤلف في كل من مصر وفرنسا

الموقف التشريعي من حماية برامج الحاسب اآللي وفقا لقانون براءات االختراع : الفرع األول

  في كل من فرنسا ومصر

لقد اتجهت غالبية األبحاث إلى مدى إمكانيـة اعتبـار بـرامج الحاسـب اآللـي مـن       

  .االختراعات الجديدة التي يأخذ بشأنها براءات اختراع حتى تحظى بالحماية القانونية

                                                 
  .34صرشا مصطفى، مرجع سابق، , أبو الغيط 1
  .34، ص4، رقم 13س –مجموعة المكتب الفني  -1962\1\4نقض مدني  2
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 wipo(1(وتم تشكيل العديد من اللجان وذلك عن طريق المنظمة العالمية للملكية الفكرية

من أجل أن تقوم هذه اللجان بوضع حماية لهذه البرامج، وأول ما درست هذه اللجان هو مـدى  

إمكانية تطابق نظام براءات االختراع مع هذه البرامج حتى تشملها الحمايـة القانونيـة، ولكـن    

  . 2رسى األمر على عدم تطبيق هذا النظام على البرامج سرعان ما

أكتـوبر   5في ) ميونخ(وأخذت االتفاقية األوروبية بشأن براءات االختراع المنعقدة في 

بمبدأ عدم اعتبار البرامج التي يتم إعدادها عن طريق عملية تجميع البيانات من قبيل  1973سنة 

نسي والدول األوروبية قد نصت صراحة على عـدم  وكذلك أيضا فان المشرع الفر. االختراعات

إخضاع برامج الحاسب اآللي للحماية عن طريق قانون براءات االختراع، وان كـان المشـرع   

الفرنسي قد سمح بمنح البرامج الحماية عن طريق قانون براءات االختراع ولكن ضمن شـروط  

 2/1الثة من التشريع والذي صدر في ثإذ إنه وفي المادة السابعة وفي فقرتها الثانية وال. 3خاصة

قد نصت على أنه ال يعتبر اختراع صناعة البـرامج أو سلسـلة التعليمـات بشـأن      1968سنة 

و السبب في رفض هذا القانون منح براءات اختراع لبـرامج الحاسـب   . عمليات األله الحاسبة

كما وقد أكد التشـريع  . اعيااآللي يعود إلى انتفاء الطابع الصناعي عنها فهي ال تعد ابتكارا صن

فال تعد الخطط  1968سنة  1/ 2والذي تضمن تعديالت على تشريع  1978\ 7\13الصادر في 

وإن . 4عليها طرائق ممارسة األنشطة العقلية أو الذهنية أو برامج الكمبيـوتر  واألسس التي تقوم

ظام الحماية المقـررة  القضاء الفرنسي ذهب أيضا إلى مبدأ عدم إخضاع برامج الحاسب اآللي لن

كان لهم رأي مخالف إذ أنهم  نلبراءات االختراع، على الرغم أن هناك جانباً من الفقهاء الفرنسيي

فـإذا   .قد اشاروا إلى إمكانية استفادة هذه البرامج من الحماية المقررة في نظام براءات االختراع

ع فأنه ال نستطيع في هذه الحالة قدمت البرامج مثال على اعتبار أنها عنصر من عناصر االخترا

                                                 
1 world in teueclual property organization 

  .35ص ،2003سنة دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ,الحماية القانونية للكيانات المنطقية ,رشا مصطفي أبو الغيط، 2
 ، القاهرة، دار النهضـة العربيـة،  في حماية برامج الكمبيوتر المعلوماتية ةاالتجاهات الحديثمحمد عبد الظاهر،  حسين، 3

  .25ص ،2001-200سنة  للنشر والتوزيع،
4 V.ART,L.611-10-2,LOINO78-742,DU13-7-1978,G.O3 .نقال عن الدكتور حسين، محمد عبد 

-2000ر النهضـة العربيـة للنشر،سـنة    ،دااالتجاهات الحديثة في حماية برامج الكمبيوتر المعلوماتيـة،القاهرة الظاهر،

  .26،ص2001
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حرمانها من الحماية المقررة وفق نظام براءات االختراع، و السبب في استبعاد برامج الحاسـب  

اآللي من أن تشملها حماية براءات االختراع يرجع إلى صعوبة التأكد من جدة هذه البرامج حتى 

  .1يتم تقدير مدى استحقاقها للبراءة أم ال

ذكور أعاله أنه في حالة تمكننا من استغالل البرنـامج فـي مجـال    ونخلص مما هو م

صناعي كأن أدخل طريقة جديدة لالستغالل وأمكن في الوقت نفسـه التحقـق مـن جـدة هـذا      

البرنامج، فال يوجد هناك ما يمنع من أن يشتمل هذا البرنامج على الحماية المقـررة لبـراءات   

-10-3(عندما نص في المـادة   1978الصادر سنة االختراع،و هذا ما اكده المشرع الفرنسي 

116.L (    والتي مضمونها أنه في حالة أن طلب البراءة انصب على البرنامج ذاتـه فـأن هـذا

الطلب يرد،أما إذا انصب على طريقة صناعية معينة وأن هذه الطريقة تساعد في عمل البرنامج 

  . دفإنه يتم قبوله وال يستبع

من البراءة  مفقد ذهبت إلى األخذ بأن الطريقة التقنية ال تحرأما محمكة استئناف باريس 

إذا قامت في مرحلة أو عدة مراحل على برنامج الحاسب اآللي وأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى 

استبعاد معظم االختراعات المهمة والضرورية لعمل برنامج الحاسب اآللي من نطـاق الحمايـة   

  .دي إلى عواقب وخيمة من الناحية العمليةالمقررة لبراءات االختراع مما سيؤ

من االتفاقية األوربيـة بخصـوص   ) 2\52(، فقد نصت المادةأما على الصعيد األوروبي

أن البراءة ال تستبعد بالنسبة إلى برامج الحاسب اآللي إذا لم ينصـب طلـب   : براءات االختراع

  . 2نفسه جالبراءة على البرنام

فان حماية برامج الحاسب اآللي عن طريق  حدة األمريكيةأما بالنسبة إلى الواليات المت

وللتدليل علـى ذلـك الحكـم    . قانون براءات االختراع شهد تزايدا ملحوظا والقى إهتماماً كبيراً

                                                 
1 TR-CORR-DENANTERRE,29-1-1984,GAZ-PAL,1985,1,63  ،محمـد عبـد    نقال عن الدكتور حسـين

  .26ص المرجع السابق، ،الظاهر
2 office European des brevets, chamber dercours technique ,affair vicom,15-17 1986,Jcp.eq 

avril,1987,p15 28مرجع سابق ص, محمد عبد الظاهر ,حسين.د. قالً عنن.  
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 [tr(Dimond-v-diehr)الصادر من المحكمة العليا في الواليات المتحدة األمريكية في قضـية  

من الحماية عن طريق نظام براءات االختراع بسـبب  فقد حكمت بأن االختراع اليمكن حرمانه 

  .1وصدر في هذا المجال العديد من األحكام القضائية ،أنه يستخدم برنامج الحاسب اآللي

، لبـراءات  19492لسـنة   132فان القـانون رقـم    أما عن موقف المشرع المصري

ختراع لبرامج الحاسب االختراع لم يتطرق إلى مدى شمول الحماية القانونية الخاصة ببراءت اال

وعلـى  . 2002لسنة  82اآللي ويالحظ أنه يوجد هناك قانون معدل للقانون السابق وهو قانون 

ذهبوا إلى إمكانية منح البـراءة عـن    فيوجد هناك جانب من الفقهاء المصريينالرغم من ذلك 

و . 3اآللـي قامت في إحدى مراحلها على برنامج الحاسـب   ووسيلة صناعية جديدة ومبتكرة، ول

بإلقاء نظرة بشأن حماية برامج الحاسب اآللي وفقا للحماية المقررة في نظام براءات االختـراع  

كان يوفر لهـا   ننجد أن هذا االتجاه يقدم الكثير من الحماية لهذه البرامج من الناحية المدنية، وإ

وأنـه   ،تقع على البراءةالتي  جالحماية الجنائية والتي تكون على شكل عقوبة بالنسبة إلى البرام

نجد أن هناك فقط نصاً واحداً بشأن الحماية الجنائيـة   1949لسنة) 132(وبالرجوع إلى القانون 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عـن سـنتين   :" من ذات القانون والتي نصت)48(وهو نص المادة 

  :4تين العقوبتينوبغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تزيد على ثالثمائة جنياً أو بأحدي ها

  .كل من قلد موضوع إختراع منحت له براءة وفقا لهذا القانون .1

 كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أستورد من الخارج أو حاز بقصـد االتجـار   .2

منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بـذالك متـى كـان    

 .مصر اإلختراع أو الرسم أو النموذج مسجال في

                                                 
1 J.M.mou sseron, etm. vivant, notesous ledecisiondu 15-7-1986, Jop,ed. 

E.1989,11,14916,et .m.vivant et.A.LUCAS.JCPM1988, edE-chronique dactualite, droitde lin 
forma.tique.no 15297. 28ص,مد عبد الظاهر، مرجع سابق مح,حسين. نقالً عن الدكتور.  

  .1949أغسطس سنة  25بتاريخ  113 دنشر هذا القانون في الوقائع المصرية، العد 2
  .66سابق، ص علطفي، محمد حسام، مرج 3
  .، مرجع سابق1949لسنة ) 132(من القانون رقم ) 48(المادة  4
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 .كل من قلد موضوع رسم أو نموذجاً صناعياً تم تسجيلة وفقا لهذا القانون .3

كل من وضع بغير حق على المنتجات أو اإلعالنات أو العالمـات التجاريـة أو أدوات    .4

التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى االعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسـجيله  

 ". رسما أو نموذجا 

نجـد   1955لسـنة  ) 650(من ذات القانون والمعدلة بالتشريع رقم)49(ادة وان نص الم

أنها نصت على العديد من اإلجراءات التحفظية التي يحق لصاحب البراءة المعتـدى عليهـا أن   

من التشريع ذاته على أن جميع الجرائم المنصوص عليها فـي  ) 51(فقد نصت المادة . يلجأ إليها

الخاص بالعالمات والبيانـات التجاريـة، وكـذلك     1939لسنة ) 57(هذا القانون والقانون رقم 

جـرائم   سالخاص بقمـع الغـش والتـدلي    1941لسنة ) 48(المنصوص عليها في القانون رقم 

  .1متشابهة ومتماثلة في العود

وعلية نجد أن تشريع براءات االختراع ال يتضمن ال من قريب أو من بعيـد الحمايـة   

ه فان فائدته تنعدم بالنسبة فيما يتعلق بالحماية المدنية لبـرامج الحاسـب   وعلي ،المدنية للبراءات

  . اآللي

من اإلتفاقيـات التـي تتعلـق ببـراءات      روالجمهورية المصرية قد انضمت إلى الكثي

ثـم إتفاقيـة    .3لحماية الملكية الصـناعية ) باريس(، ومن أوائل هذه االتفاقيات اتفاقية 2االختراع

وقـد   1971سـنة  ) واشنطن(لنسبة إلى براءات اإلختراع و التي قد تمت فيالتعاون المشترك با

  .1984وفي سنة  1979جرى عليها تعديل في سنة 

                                                 
  .1994 لسنة) 281(والمعدل بالقانون رقم 1941لسنة ) 48(القانون رقم  1
 .66سابق، ص علطفي، محمد حسام، مرج 2
، ولقد جري عليها عدة تعديالت ومـن  1891سنة ) مدريد(والتي قد تم استكمالها في 1883أبرمت هذه االتفاقية في سنة  3

  .1951، حيثُ إنضمت إليها مصر في سنة 1967سنة ) استكهولم(آخر هذه التعديالت التعديل الذي تم في 
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بشـأن  ) بودبست(ثم إتفاقية  ،.1بشان التصنيف الدولي للبراءات) ستراسبورج(ثم اتفاقية 

جراء تعديل عليهـا  وقد تم إ 1977االعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة في مجال البراءات في سنة 

  . 1980في سنة

ولقد كانت أخر االتفاقيات التي إنضمت إليها مصر االتفاقية العالمية للملكيـة الفكريـة   

و قـد صـدر القـرار     ،1994ابريل سنة  15الموقعة في المغرب وخصوصا في مراكش في 

ـ  1995لسنة  )57(الجمهوري رقم  ى هـذه  والذي بموجبه قد تم الموافقة على إنضمام مصر إل

ولقد . trips(2(المنظمة، ولقد كانت من ضمن االتفاقيات التي أشتملت عليها هذه المنظمة إتفاقية 

وان هذه  3صادق مجلس الشعب على هذه االتفاقية بحيث أصبحت تشريعا من التشريعات الوطنية

  .بدورها تؤدي لحماية حق المؤلف تاالتفاقيا

ماية برامج الحاسب اآللي وفقا ألحكام قـانون حـق   موقف الفقه والقضاء من ح: الفرع الثاني

  المؤلف

بمدى كفاية تشريع براءات االختراع من توفير  اإن الغالبية العظمى من الفقهاء لم يقتنعو

ولذلك فقد اتجهوا إلى تشريعات حق المؤلف من  ،الحماية القانونية الالزمة لبرامج الحاسب اآللي

  . 4أجل البحث عن حماية لهذه البرامج

  موقف الفقه

لقد أنقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لحماية هذه البرامج وفقا ألحكام قانون حق المؤلـف  

  :ولقد أستند كل من الفريقين إلى حججه

                                                 
علما بأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة  1995وقد أدخل عليها تعديالت في سنة  1971سنة  يتفاقية فأبرمت هذه اال 1

  .1975التي كانت قد شاركت وانضمت إلى هذه االتفاقية في سنة 
2 )trips (هذه الكلمة هي تسمية مختصرة للكلمات التالية :General agrementon tariffs and trade.  
عمل مقدمة فـي   ةورق االختراع إلية لحماية االبتكارات ونافذة لتنمية التكنولوجيا، تبراءا ي عبد القادر،الرفاعي، فوز 3

اكتـوبر لسـنة   18الجديد، الواقع والمستقبل المنعقد فـي  ) مشروع(مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية في إطار القانون 

  .32ص,سابق ععبد الظاهر، مرج د، بشير أتون الجزيرة، نقال عن الدكتور حسين، محم2000
  .35ص ,مرجع سابق، محمد عبد الظاهر حسين، 4
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 أتجه هذا الفريق إلى عدم حماية برامج الحاسب اآللي وفقاً"  :الفريق المعارض من الفقهاء: أوال

توافر عنصر التميز بالنسـبة إلـى هـذه     إلى عدم والسبب في ذلك يرجع ،لقوانين حق المؤلف

البرامج فبالرغم من أن هذا البرنامج يحتاج إلى مجهود ذهني إال أنه ال يعبر فيه عن شخصـية  

   .المؤلف

وأنه من وجهة نظر أصحاب هذا االتجاه أن تعدد محللي النظم أمام ذات المشكلة يـؤدي  

أنهم مؤهلون جميعا لذات النوع من العمل وبـذلك   افي النهاية إلى توصلهم إلى نفس الحل، طالم

  .1"فإن البرامج تكون مجردة من أي طابع إبتكاري

ويستندون في رأيهم هذا إلى أن برامج الحاسب اآللي تكـون موجهـة لآللـة ولـيس     

للجمهور، ويدعي أنصار هذا االتجاه أن متلقي المصنف المبتكر هو اإلنسان، وهذا ما ال يتوافر 

إذ أن الجمهـور  . لحاسب اآللي وذلك ألنها تكون موجهة إلى اآللة ولـيس لإلنسـان  في برامج ا

يتلقون النتيجة المعلوماتية والتي تنتج بسبب االتصال بين البرنـامج والكيـان المـادي لجهـاز     

  . 2الحاسب اآللي

وذهب أنصار هذا االتجاه أيضا إلى أن تشريعات حق المؤلـف ال تمـنح الحمايـة إال    

لذلك، فإن إضفاء حماية قوانين حق  ةهائية المبتكرة بغض النظر عن مضمونها، ونتيجللصيغة الن

المؤلف على البرامج ستكون بال فائدة، وذلك ألنه سيكون بإمكان أي شخص يتمتع فـي القـدرة   

حتى ولو كان يتمتع في الحماية،  ،والخبرة من إحداث أي تغيير ولو كان شكلياً على هذا البرنامج

لحالة فإننا لن نستطيع أن نعاقبه، والسبب في ذلك يرجع إلى أن هناك اقتباسـاً بغيـر   وفي هذه ا

  . 3ترخيص من المؤلف الن محل االعتداء يكون هنا هو المضمون األساسي للبرنامج األصلي

ولقد ذهب أنصار هذا االتجاه كذلك إلى رفض حماية برامج الحاسب اآللي عن طريـق  

إلى طول مدة الحماية وهي التي تكون طوال حياة المؤلف باإلضـافة  قوانين حق المؤلف إستنادا 

                                                 
  .35رشا مصطفي، مرجع سابق، ص أبو الغيط، 1
  .26خالد حمدي، مرجع سابق،ص عبد الرحمن، 2
  .37ص ,مرجع سابق محمد عبد الظاهر، ,حسين 3
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مقارنةًً مـع  ) المصري و الفرنسي(وهذا بحسب كل من التشريع  ،إلى خمسين سنة من بعد وفاته

  .1العمر القصير لهذا البرنامج سواء أكان من الناحية العملية أو التقنية

ريق حججا تفند الحجج التي قدمها الفريق المعارض قدم هذا الف: الفريق المؤيد من الفقهاء: ثانيا

والتي تتعلق بالطابع اإلبتكاري لهذه البرامج، فلقد رفض هذا الفريق القول إنه ال توجـد هنـاك   

ابتكاريه بالنسبة للبرامج مستندين في ذلك إلى أن قيام الشخص بإعداد البرنامج يبرز بشكل كافً 

ولقد ذكر أنصـار  . ره يؤدي إلى القول بوجود االبتكاريةشخصيته في هذا البرنامج وان هذا بدو

هذا االتجاه فرضا لو تعدد المبرمجون لحل مشكلة واحده، فإنهم وفي ذات الوقت لن يصلوا إلـى  

  .2وذلك الن لكل واحد منهم أسلوبه وطريقته في العمل ،حل واحد

دية بين قانون بـراءات  وذهب أنصار هذا االتجاه أيضا إلى أنه مع التسليم بالتفرقة التقلي

االختراع وقانون حق المؤلف الذي يحمي الشكل، فأن الحماية التشريعية للصياغة النهائية تنصب 

أيضا على المضمون المبتكر وأن الُمشرع يساوي في العقاب بين الشخص الذي يعتـدي علـى   

القـول   وخلص أصحاب هـذا الـرأي أن  . المضمون المبتكر ومن يعتدي على الصيغة النهائية

بقصور تشريعات حق المؤلف عن قدرتها على حماية حاالت النسخ الجزئي غير المرخص بهـا  

أما فيما يتعلق بطول مدة . 3من المؤلف األصلي وهذا إدعاء يفتقر إلى األساس القانوني الصحيح

جـب  أن ذلك ال يعني استبعاد المدة المقـررة بمو : الحماية فلقد كان الرد من قيل الفريق المؤيد

قانون حق المؤلف مستندين في ذلك إلى أن المشرع قد وضع فترات حماية أقصـر للمصـنفات   

) 4\11(ومن أمثلة ذلك مصنفات الفن التطبيقي، فلقد نصت المـادة   .التي تستوجب طبيعتها تلك

على أن مدة الحماية المقررة لتلك المصنفات ال تقل عن خمس وعشرين سنة .4)برن(من إتفاقية 

                                                 
  .232،233ص مرجع سابق، حمدي، خالد عبد الرحمن، 1
  .91ص رجع سابق،محمد حسام، م لطفي، 2
 ,1994، دار الحقوق للنشر، سنةالمدخل للعلوم القانونية نظرية الحق الدين كامل، محمدي، االهواني، حسا عبد الرحمن، 3

  .80ص
 13وقد جرى عليها تعديل ببرلين في  1896مايو سنة4وكُملة في باريس في 1886سبتمبر سنة 9وقعت هذه االتفاقية في  4

يونيـو سـنة   26وفي بروكسل فـي   1928يونيو سنة  2والمعدلة بروما في,1914مارس سنة  20ببرن في  1908نوفمبر

  .1971يوليو سنة  24وأخيراً في باريس في  1967يوليو سنة 14واستكهولم في  1948
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 :)جنيـف (من إتفاقية ) 3\4(وهذا ما نصت علية المادة  ،ه المده من تاريخ إنهاء المصنفتبدأ هذ

ونستخلص مما هـو مـذكور   . 1يجب أال تقل عن عشرة سنوات إن مدة الحماية لهذه المصنفات

أعاله أن أنصار هذا الرأي ذهبوا إلى العمل على إنقاص مدة الحماية أيضا بالنسبة إلى البرامج، 

م باستبعادها من حماية قانون حق المؤلف وذلك حسب طبيعتها والباحث مؤيـد لهـذا   ال أن نقو

  .الفريق ومتوافق معه ألنه منصف لمؤلف وحقوقه

في بداية القرن العشرين رفض القضاء إسباغ الحماية المقررة في قـانون حـق    موقف القضاء

  .يةالمؤلف على برامج الحاسب اآللي ولكنه بعد ذلك أسبغ عليها الحما

فقد صـدر   ،وللتدليل على أن القضاء لم يقم بإسباغ الحماية على هذه البرامج في البداية

العديد من األحكام القضائية التي تشير إلى ذلك واذكر منها على سبيل التعداد ال الحصر الحكـم  

أن المحكمـة رفضـت   : والذي مضمونه 1972\1\24الصادر عن محكمة لنقض الفرنسية في 

و التي رفضت بموجبه إسباغ ) باريس(دم لها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الطعن المق

حماية حق المؤلف على البرامج ويرجع السبب في إصدارها الحكم عدم تعلق األمـر بمصـنف   

مبتكر، وان منح مثل هذه الحماية من شأنه أن يؤدي إلـى إبطـال مفعـول أحكـام بـراءات      

  . 2االختراع

والـذي   1984يونيو سنة  4الصادر عن محكمة استئناف باريس في وكذلك أيضا الحكم 

ال يمكن أن نعتبر إعداد برنامج بعمل من أعمال الذهن، وذلك ألن األمر ال يعدو كونه  :جاء فيه

تجميع تكنولوجي ال يرقي إلعمال الذهن وفي هذه الحالة يمنح الحق للمبتكر في اللجوء ألحكـام  

د مرور فترة معينة تغير موقف القضاء من رافض لحماية بـرامج  ولكن وبع. الملكية الصناعية

الحاسب اآللي وفقا لقانون حق المؤلف إلى المنحاز لمنح هذه الحماية، ولقد صدرت عدة أحكـام  

 18التجارية فـي  ) باريس(في هذا الشأن نضرب منها على سبيل التوضيح ما جاء عن محكمة 

هو عبارة عن مصنف يتم حمايته بموجب أحكام القانون والذي أعتبر أن البرنامج  1980 نوفمبر

                                                 
  .38مرجع سابق،ص,رشا مصطفى  أبو الغيط، 1
   .39المرجع السابق، ص 2



 30

ولقد عرض الموضوع علـى محكمـة   . الخاص بحق المؤلف 1957مارس سنة  11الصادرفي 

والتي بدورها ذهبت إلى اعتبار أن إعداد البرنامج يعتبر من أعمـال الـذهن   ) باريس( استئناف 

أسلوب للعرض ولذلك فـأن عمـل   وأن المبرمج مثله مثل مترجمي المؤلفات يستخدم أكثر من 

  .1المبرمج يعد من أعمال الذهن ألن شخصيته تبرز فيه

صراحة على حماية برامج الحاسـب   1985يوليو سنة 3ولقد نص القانون الصادر في 

غير أن هذا ال يمنع مـن أن  . اآللي وفقا إلحكام حق المؤلف وهذا ما أخذت به المحاكم الفرنسية

، مستندة فـي  2طبيق قانون حق المؤلف على برامج الحاسب اآلليتقوم بعض المحاكم برفض ت

ذلك إلى غياب الطابع الجمالي عن البرنامج على إعتبار أنها تعد أمرا جوهريا ولذلك فأن هنـاك  

إتجاهاً فقهياً وقضائياً يرى أن برامج الحاسب اآللي ال تستحق إخضاعها للحماية المقـررة فـي   

وعموما فأن قانون الملكية الفكرية  .3تفاء الطابع االبتكاري عنهاتشريعات حق المؤلف وذلك ال ن

قد أعتبر أن جميع الحقوق الناشئة ) 9\113(وفي المادة 1985يوليو سنة  3الفرنسي الصادر في 

عن البرنامج الموضوع من عامل أو أكثر والمتعلقة في المؤلف أثناء قيامهم بتأدية العمل، تكون 

  .لصالح رب العمل

محكمة النقض الفرنسية على أن برامج الحاسب اآللي ذات طابع إبتكـاري فـي    وأكدت

الفقه الفرنسي  كما أن .19864كثير من األحكام الصادرة عن الجمعية العمومية للمحكمة في سنة

في ذلك الى انه ال يمكـن ألي   اذهب إلى إن برامج الحاسب اآللي ذات طابع ابتكاري، واستندو

صصين أن يصلوا إلى هدف واحد ولو أنهم اتبعوا نفس وسائل العـرض  شخصين ولو كانا متخ

كما ورأوا أن حماية هذه البرامج عن طريق قانون حق المؤلف هي الطريقة الكافيـة واألكثـر   

  .5فعالية ألنه يضمن لها الحماية الالزمة

                                                 
  .39أبو الغيط، رشا مصطفى، مرجع سابق،ص 1
  .33ن، محمد عبد الظاهر، مرجع سابق، صحسي 2
3 TRIB-CORR- Nanterre,(15ch)29-6-1984,R-I-DA29-juin1984,p.183,paris,4-6-1984,d,1985,i)-

(r,311,ops,colombt. ،39ص مرجع سابق، نقال عن الدكتور حسين، محمد عبد الظاهر.  
  .39ص ,مرجع سابق ,رشا مصطفى ,أبو الغيط 4
5 claucle colombetmpropretenion.cit,p.93. 35محمد عبد الظاهر، المرجع السابق،ص حسين، :نقالً عن.  
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على أنه يعتبـر مـن   1994مايو سنة  11ونصت المادة األولي من القانون الصادر في 

من ذات القانون من نطاق البرامج  ةووسعت المادة الثاني ،صنفات األدبية برامج الحاسب اآلليالم

المشمولة بالحماية ولم تقصرها فقط على ما يتوصل إليه العامل أثناء العمل بل أصبحت تشـمل  

  . 1أيضا البرامج التي يتوصل لها العمال بناء على تعليمات من رب العمل

تمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المؤلف على مؤلفه سواء أكانـت  وأن منتج البرنامج ي

أدبيه مثل العرض والسحب والتعديل أو مالية كالحق في استخدام البرنامج بشكل يعود علية بنفع 

وأن طرح البرنامج على الحاسب اآللي يخضع للشروط التي تطبق في حالة عرض فـيلم   .مادي

منتج الحق في أن يطرح البرنامج بطريقة غير مباشرة كعمـل  على شاشة للجمهور، وكما أن لل

ل عن الحقوق المتعلقـة باالسـتغالل   نسخ منه تكون في متناول الجمهور، كما يحق له أن يتناز

المادي للبرنامج إلى شخص أخر ولكن شريطة أن يقوم األخير بإثبات ذلك ألنه يعد تصريحاً له 

ن معتديا على حق المنتج، وأن عملية التنازل تتم بموجب باستعمال هذا البرنامج وبغير ذلك يكو

عقد مبرم بين الطرفين يحدد فيه مضمون التنازل ونطاقه، وقد يحتوي هذا العقد علـى شـروط   

كأن يشترط عليه مثال أن يقوم باسـتغالل   ،يضعها المنتج تقيد الغير بكيفية إستخدام هذا البرنامج

ة دون الخارج وفي هذه الحالـة يتعـين علـى مسـتغل     البرنامج وعرضه في داخل حدود الدول

والسؤال الذي يطرح حول مدى إمكانية نسخ صورة  .2البرنامج مراعاة هذه الشروط واألخذ بها

عن البرنامج بغرض االستعمال الشخصي ؟ وكما هو واضح لدينا فأن أخذ صورة من المصنفات 

بمعنى أنه ال يكون . نون حق المؤلفبغرض االستعمال الشخصي ال تشكل جرماً يعاقب علية قا

الغرض من وراء ذلك قصد االستعمال الجماعي لهذه النسخة، وان ذات األمـر ينطبـق علـى    

البرامج إذ إنه في حالة أراد شخص نسخ صورة عن البرنامج ألجل استعمالها الشخصي فإنه ال 

                                                 
  .36ص ،مرجع سابقحسين، محمد عبد الظاهر،  1
  40سابق، صالمرجع ال 2
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وذلـك   ،ستعمالها العائليوذات الحال ينطبق أيضا في حالة إ ،يحتاج إلى إذن من مؤلف البرنامج

  .1الن عرض البرنامج على العائلة ال يعتبر عرضاً على الجمهور

أما على المستوي العالمي وبعد عدة إجتماعـات للمنظمـة العالميـة للملكيـة الذهنيـة      

)wipo(2 .    فقد تم تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مدى إمكانية إضافة برتوكـول إلـى اتفاقيـة

وقد جرى عدة إجتماعات لهذه اللجنة نتج عنها أنها  ،ة المصنفات األدبيةيخصص لحماي 3)برن(

وفي نهايـة األمـر اسـتقرت     ،صاغت مشروعاً تضمن أحكاماً تتعلق بالحاسب اآللي ومصنفاته

برن، تحمي برامج الحاسب اآللي على إعتبار أنه من المصـنفات  ( أغلبية اآلراء على أن معاهدة

لم تقف حاجزا أمام الرغبة في إنشاء اتفاقية جديدة تخصـص لحمايـة    األدبية وإن هذه االتفاقية

بان يعمل علـى تشـكيل    ompi(4(برامج الحاسب اآللي وهذا ما دفع المكتب الدولي التابع إلى 

صياغة مشروع معاهدة حول حماية برامج الحاسب اآللي وهذا  لجنة من الخبراء لكي تعمل على

ع يتكون من ثالث عشرة مادة، تتضمن المواد الست األولـى  ما حدث فعالً فقد تم صياغة مشرو

تعريف برامج الحاسب آللي ومالك هذا البرنامج وحقوقه، وحماية هذه البرامج ومدة هذه الحماية 

ولكن االنتقاد الذي وجه لها أنها بقيت اختيارية للدول األعضاء بمعنى أن لهم الحرية باألخذ بها 

  . 5أم ال

                                                 
كما ال يعد النسخ لالستعمال الشخصي انتهاكا لقانون : من القانون الفرنسي )2\41(من القانون المصري، والمادة)2(المادة 1

شتا ين، ترجمة الدكتور محمد حسام  نمؤلف وفقا للفقه األمريكي،أنظر في ذالك حقوق المؤلف من تأليف بول جو لدحق ال

، نقال عن الدكتور حسـين،  111، ص1999لطفي،وسليمان قناوي، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، سنة 

  غ.41محمد عبد الظاهر، المرجع السابق،ص
  intellectual property ciperty organization. Worldر للكلمات التالية وهي اختصا 2
، وقد جري عليها تعديل ببـرلين  1896مايو سنة  4وكملت في باريس في  1886سبتمبر سنة 9وقعت هذه االتفاقية في  3

وفـي  1928ة يونيـو سـن   2بروما فـي   ة، والمعدل1914مارس سنة  20والمكملة ببرن في  1908نوفمبر سنة  13في 

  .1971يوليو سنة  24وأخيرا في باريس في  1967يوليو سنة  14استكهولم في  1948يونيو سنة  26في  لبروكسي
  mondia ledela propriety industrially organization.وهي اختصار للكلمات التالية 4
، مجموعة أبحـاث،  المؤلف في الدول العربيةالجات والحماية الدولية لبرامج الكومبيوتر وحق  إبراهيم، إبراهيم احمد، 5

  .52، ص1994سنة 
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  الفصل الثاني

  حقوق مؤلف برنامج ألحاسب أآللي

فها مـن الحقـوق   درست فيما سبق أهمية حماية برامج الحاسب اآللي، وما تعطيه لمؤل

والتي تثبت لمبتكرها مباشرةً، وأن السبب في ذلك يرجع إلى ضخامة األربـاح الناتجـة عـن    

  . إستغالل هذه البرامج ونظراً لقيمتها االقتصادية العالية

تعريف حق المؤلف والطبيعة : المبحث األول: ولقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

  . الحق المالي للمؤلف :الحق األدبي للمؤلف، و الثاني: األول :القانونية له وجاء في مطلبين

في القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب اآللي وجاء فـي ثالثـة    :المبحث الثاني أما

ويشـتمل علـى    )وفق القواعد الخاصة(الحماية المباشرة لبرامج الحاسب اآللي  :األول: مطالب

الحماية الكلية للملكية الفكريـة  : الفكرية للبرامج والثاني الحماية الجزئية للملكية: األول: فرعين

أمـا المطلـب    )وفق القواعد العامـة (الحماية غير المباشرة للبرامج : والمطلب الثاني .للبرامج

   .درست الجهات المختصة بمتابعة الجرائم الواقعة على البرامج والمحكمة المختصة: الثالث
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  المبحث األول

  و الطبيعة القانونية لهتعريف حق المؤلف 

والذي أطلق . هو أحد فروع الملكية الفكرية وهو ما يسمي أيضاً بالملكية الفكرية األدبية

حـق  "، والمطبق في فلسطين 19111لسنة ) 46(على تسميته في قانون حق الطبع والتأليف رقم 

أعاله ذلك الحـق   من القانون) 2\1(والمقصود به وبحسب المادة ) عثماني(وهو "الطبع والتأليف

، ويملك أيضاً إعادة إصدار أي جزء جوهري منـه  2الذي يملكه الشخص وحده في إصدار األثر

  . تمثيل أي جزء منه علناً وأو حق تمثيل األثر أ, في شكل مادي مهما كان

ولكن هذا التعريف يشوبُه القصور وذلك ألنه يركز ويهتم بالحق المادي للمؤلف ويهمل 

متمثل في نسبة مصنف له وحقه أيضاً في سحبه من التداول على الرغم مـن أن  حقه األدبي وال

وهناك مـن  . المؤلف هو الشخص الذي يبدع ويبتكر األثر، سواء كان شخصاً معنوياً أو طبيعياً

المعلمة الناتجة عن نشاط فكري إبداعي تأتي بما هو جديد في الفكـر  "يرى أن حق المؤلف هو 

الحقـوق التـي   " في حين يعرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه  ،3"تجاريةويكون لها قيمة 

ويعرفه أيضاً  .4"ترد على أشياء غير مادية والتي تدرك بالفكر المجرد واليمكن إدراكها بالحس 

مجموعة من المزايا األدبية والمالية التي تثبت للكاتـب أو  " المنعم فرج الصدة بأنه دالدكتور عب

  .5"لم المبتكر على مصنفهالفنان أو المع

الفقهاء من حيث  عن بقية تعاريف فومن خالل دراسة هذه التعريفات، نجد أنها ال تختل

المضمون، وأن السبب في تعدد التعريفات يرجع إلى عدم قيام التشريع في الدول بإالفصاح عن 

   .تعريف واحد ومحدد لحق المؤلف وترك ذلك الجتهاد الفقهاء

                                                 
هو قانون إنجليزي تم سريانه في فلسطين بموجب مرسوم ملكي حيث وضع موضع العمل في فلسـطين إعتبـاراً مـن     1

21\3\1924.  
 .هو المصنف: األثر 2
 .275، صمرجع سابق, السنهوري، عبد ألرزاق  3
  276المرجع السابق، ص 4
، بدون سنة 15محاضرات في القانون لمدني، القاهرة، معهد البحوث و الدراسات ألعربية، ص, بد المنعم فرج الصدة، ع 5

  .نشر
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بالتكيف والطبيعة القانونية لحق المؤلف فإن هناك الكثير من الجدل ثـار  أما فيما يتعلق 

بين فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية لحق المؤلف فلقد إختلفت النظريات وتعددت اآلراء في 

تحديد هذه الطبيعة فهناك من الفقهاء من ذهب إلى أن هذا الحق يعتبر من الحقوق الشخصية في 

ض اآلخر حق ملكية وفي حين يراه البعض اآلخر أنه حق ذو طبيعة مزدوجـة  حين إعتبره البع

والسبب الرئيسي الذي أدى إلى حدوث إخـتالف بـين   . فهو يأتي وسطاً بين النظريتين السابقتين

الفقهاء في تعريف حق المؤلف هو عدم قيام غالبية القوانين في معظم الـدول بوضـع تعريـف    

وفي هذا خـالل هـذا    .1تحديد طبيعة هذا الحق بصفة قاطعةواضح ومحدد لحق المؤلف وعدم 

  :المبحث سوف أدرس هذه النظريات

  حق المؤلف من الحقوق الشخصية: النظرية األولى -1

النظرية الجانب األدبي لحق المؤلف علـى   هأنصار هذ غلّب ةوعلى نقيض نظرية الملكي

الجانب األدبـي الـذي    غلب عليةحقوق المؤلف تندمج في حق واحد ي الجانب المادي بحيث أن

ولقد واجهت هذه النظرية العديد من االنتقادات الشديدة التي وجهـت   .2الغلبة واألولوية تكون له

ومـن أهـم هـذه     ،لها التي كانت السبب في فشلها وعدم نجاحها وتطبيقها على ارض الواقـع 

فقد وقعت في خطـأ فـادح   االنتقادات أنها لم تسبغ التكّيف المفصل والصحيح لحقوق المؤلف، 

األمر الذي يؤدي  ,هو الجانب األدبي فقط عندما ذهبت إلى أن حق المؤلف يكون له جانباً واحداً

من الناحية العلمية إلى وضع العقبات في وجه استغالل المصنف وذلك بالتركيز على أنه جـزء  

ونيـة إال علـى الشـكل    من شخصية المؤلف، كما أن التشريعات المختلفة ال تسبغ الحماية القان

إال حينما تتخـذ شـكالً    المادي المحسوس أما الفكرة بحد ذاتها فإنها ال تتمتع بأي حماية قانونية

ـ . مادياً  هومن أهم االنتقادات أيضا التي وجهت لهذه النظرية هو عدم قابلية حق المؤلف للحوا ل

أن للمؤلف الحـق فـي أن   بشخصية المؤلف، في حين أن الفقه والقضاء متفقان على  بعد ربطه

                                                 
، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 1، طالحماية المدنية للحق أألدبي للمؤلف في التشريع األردنيهارون، جمال،  1

  .75م، ص2006
  .85لسابق،ص المرجع ا 2
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يتقاضى الفوائد عن عمله وهو من أجل أن يجني ذلك الربح المادي ال بد لـه أن يتنـازل عـن    

  . 1جانب من حق المؤلف

  من حقوق الملكية حق المؤلف: النظرية الثانية -2

يعتبر مـن   يذهب أنصار هذه النظرية إلى القول بأن حق المؤلف بجانبيه األدبي والمالي

لكية بكل ما لحق الملكية من خصائص مميزه، وهي أنه حق غير قابل للتنـازل عنـة   حقوق الم

أما حجـة  . 2المالية ةوأنه يقبل التوقيت وأنه يمكن الحجز علية باعتباره عنصراً من عناصر الذم

أصحاب هذه النظرية تكمن في تحليلهم لحق الملكية تحليال دقيقاًً فوجدوا فيه عناصر حق الملكية 

 مال واستغالل وتصرف، فاالستعمال متوافر بطبيعة الحـال، و اإلسـتغالل أيضـاً ألن   من استع

المؤلف يستطيع أن يضع مصنفه أو برنامجه للتداول بالطرق المختلفة وأخذ المقابل المالي عـن  

  . ذلك، وكذلك التصرف موجود أيضاً وذلك عندما يقوم المؤلف بتدمير مصنفه أو حوالته للغير

  حق المؤلف ذو طبيعة مزدوجة: ثالثةالنظرية ال -3

ويرى أنصار هذا النظرية أن حق المؤلف ذو طبيعة مزدوجة تتمثل الطبيعة األولى في 

حقوق أدبية، حيث نصت معظم التشريعات المختلفة في العالم على أن حق المؤلف على نتاجـه  

لمنافع أو اإلرباح التي يجنيها الفكري وأما الطبيعة الثانية فتتمثل في حقوقه المالية والتي تتحدد با

النظرية أن الحـق   هويرى أغلب أنصار هذ. من جراء نشر مصنفاته أو برنامجه أو استثماره له

وأن كالً منهما له طبيعـة قانونيـة    األدبي للمؤلف يختلف عن الحق المالي له اختالفا جوهرياً،

وجهت للنظريـة   ت اإلنتقادات التيوهذه النظرية لها أساس واقعي إذ أنها تالف. تميزه عن اآلخر

إذ أن أنصارها يرون أن االستغالل المـادي لإلنتـاج    ،الشخصية ونظرية الملكية لحق المؤلف

كما أن هذه النظرية أصـابت الحقيقـة    ،الذهني يعد عنصراً لُه أهميتُه إلى جانب العنصر األدبي

وهي النظرية التي نالت فـي   .وهي التي قدمت الحل لكل ما كان يعانيه حق المؤلف من مشاكل

  .3النهاية تأّيد الفقه المصري والفرنسي وتشريعات الملكية الفكرية في معظم دول العالم

                                                 
  .61، ص 1992، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة، 1، طحق المؤلفنواف،  كنعان، 1
  .24، ص 1967، اإلسكندرية، منشأة المعارف، سنة الحقوق على المصنفات األدبية والعلمية المتيت، أبو اليزيد، 2
ر النهضة العربية، سنة دا ،حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الكتاب األولمحمد سامي،  الصادق، مأمون، عبد الرشيد، 3

  80ص  ،2006
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  الحق األدبي للمؤلف: المطلب األول

وهي الحقوق التي تكون لصيقة بالشخصية اإلنسانية بحيث ال يجوز للمؤلف أن يتصرف 

  .1دمبها أو يتنازل عنها، وأنها ال تسقط بالتقا

ولقد تم وضع تنظيم لهذا النوع من الحقوق في معظم التشريعات والقوانين المتعلقة بحق 

المؤلف بالخصوص إلى تلك المستنبطة من القانون الروماني وأن هذه الحقوق تتمتـع بالحمايـة   

 وسـوف . 2وفقاً للمبادئ العامة وال يتم إيرادها في التشريعات الخاصة في البالد اإلنجلوسكسونيه

  :أوضح هذه الحقوق، وفقاً للتشريع األردني وذلك ألهمية التعرف إليها وهي على النحو األتي

الحق في أن ينسب المصنف إلى مؤلفه وأن يذكر أسمه على جميع النسخ وهذا مـا نصـت    .1

والتي جاءت علـى  . 1992)لسنة) 22(من قانون حق المؤلف األردني رقم ) أ\9(عليه المادة 

للمؤلف الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر أسمه علـى جميـع النسـخ     "النحو األتي 

  . 3"المنتجة

وأن هذا الحق ال يكون مؤقتاً وأنه أبدي ال يجوز التنازل عنه مع األخذ بعين االعتبـار  

   :األمور اآلتية

ال يحق لورثة المؤلف إخفاء أسم المؤلف عن الجمهور والعامةّ إذا كان قد وضـع أسـمه    -أ

مصنفه أو برنامجه قبل وفاته، أما إذ لم يكن قد وضع أسمه علـى هـذا المصـنف أو     على

البرنامج قبل وفاته فال يحق لورثته من بعده أن يضعوا أسمه على ذلك المصنف بعـد وفاتـه   

وأنه في حالة تم نشر مصنف بدون ذكر أسم مؤلفه عليه يعطي الحق في متابعة حقوق التأليف 

  . للناشر

                                                 
، 2002مطبعة جامعة طنطا، سـنة  . بدون مكان نشر. بعض مشكالت تداول المصنفات عبر اإلنترنت بدر، أسامه أحمد، 1

  .18ص
نشـر فـي سـنة    ) اليونيسـكو (منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافـة  ن، صدر عالمبادئ أألولية لحق ألمؤلف 2

  .24،ص1981
  .16/5/1992بتاريخ ) 3821(نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد  3
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هناك أكثر من شخص قام بتأليف المصنف أو البرنامج فيُعد المشاركون جميعـاً  إذا كان  -ب

في الحقوق ما لم يتم أالتفاق على غير ذلك، وفي حالة عدم قيام أحـد المـؤلفين أو    نمتساوي

أكثر ممن إشتركوا في تأليف األثر بمراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون حق الطبـع  

عتباره من تأليف المؤلف األخير أو المؤلفين اآلخرين فقط وهذا مـا  والتأليف فيعامل األثر با

  .1من قانون حقوق الطبع والتأليف) 2\16(نصت علية المادة 

الحق في تعديل مصنفه وأن هذا الحق مقصور على المؤلف وحـده إذ أن أفكـار المؤلـف     .2

و التنقيح يقوم بها المؤلـف  الواردة في مصنفه أو برنامجه هي أفكار قابلة لإللغاء أو التعديل أ

مـن   ،)ج\8(لغيره ممارسته إال بإذنه فقد نصت المـادة   زوحده وهو حق خالص له وال يجو

الحق في إجراء أي تعديل على مصنفة سواء بتغيـر  " قانون حماية حق المؤلف األردني على 

يف الـيهم بحكـم   وال يجوز القيام بذلك لمن الت حقوق التأل "2أو التنقيح أو الحذف أو اإلضافة

القانون كالورثة أو الناشر أو المترجم أو الوزير في حال إنقطاع الورثة أو عـدم وجـودهم   

أصالً ولكن هناك إستثناًء وارداً على الحق أعاله يتعلق بالترجمة، إذ يجوز للمترجم أن يعـدل  

و في نصوص الترجمة شريطة أال يؤثر ذلك على سمعة المؤلف أو على الفحـوى العلمـي أ  

  . 3المغزى المطلوب وأن يشار إلى التعديل حيثما تم صراحةً

حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه أو برنامجه أو عدم نشره، بصفة أن هذا الحق هو حـق   .3

أدبي استئثاري وحقه أيضاً في تحديد الطريقة التي يتم بها النشر وفي حالة أنه توفي المؤلـف  

لم يكن المؤلف قد أوصـي  بعده ممارسة هذا الحق ما  ولم يكن مصنفه قد نشر فإن لورثته من

وفي حالة أنه لم يكن له ورثة فإن الحق في تقرير نشر مصنفة أو عـدم نشـرة   بعكس ذلك، 

  .4يؤول إلى الدولة بصفة أن الدولة وارثة من ال وارث له

                                                 
الساري المفعول في الضفة الغربية وهو قانون إنجليزي تم سـريانه   1911لسنة ) 46(قانون حقوق الطبع والتأليف رقم  1

  .21/3/1924في فلسطين بموجب مرسوم ملكي اعتباراً من 
للمؤلف وحده الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه " ، التي تنص على أن1992لسنة ) 22(من القانون رقم) 2\8(المادة 2

 "نقيح أو الحذف أو اإلضافةسواًء بالتغير أو الت
  .1911لستة  46من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم ) 1/2(المادة  3
ـ شديد،عبد الرشيد مأمون،  4 ، 1978القاهرة،دار النهضة العربية،سـنة   , االحق األدبي للمؤلف، النظرية العامة وتطبيقاته

 .325ص
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ا كـان  حق المؤلف في منع مصنفه أو برنامجه من التداول أو سحبه أو إدخال تعديل علية إذ .4

هناك دواعٍ جدية لذلك، وبشرط أن ال يلحق ذلك ضرراً بمن آلت إليـه حقـوق االسـتغالل    

المالي، وفي حالة ألحق ضرر فيتوجب تعويضه تعويضاً عادالً ويعود تقـدير مـدى جديـة    

ـ   ال  قاألسباب الداعية للمنع أو السحب إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن هـذا الح

هذا الحق  ليتنازل عنه لآلخرين، وبعد الوفاة أيضاً ال يستطيع ورثته استعما يجوز للمؤلف أن

  . 2كما اعترف بهذا الحق ونص عليه صراحةً في قانون حماية حق المؤلف .1نيابةً عنه

 :حق المؤلف في دفع أي إعتداء على مصنفه أو برنامجه، يوجد هناك نوعان مـن الحمايـة   .5

ة الجزائية يشترط لقيامها أن يكون قـد تـم إيـداع المصـنف أو     الجزائية والمدنية، و الحماي

البرنامج حسب األصول و لكن ذلك ال يشترط بالنسبة إلى الحماية المدنية والتي تقـوم علـى   

حق المؤلف في احترام سالمة مصنفة يرجـع إلـى كـون     نأساس التعويض عن الضرر وأ

وأن أي إعتـداء   ،أو العلمية أو الفنيةالمؤلف الفكرية وسمعته األدبية  المصنف يمثل شخصية

وللمؤلف الحق في دفع أي إعتـداء  . 3عليه من الغير من شأنه أن يشوه سمعته أو اإلضرار به

يقع على مصنفه وذلك من خالل اتخاذ الوسائل التحفظية الالزمة من منع وحجز وضبط كمـا  

تداء علـى مصـنفة   يتضمن ذلك حق المطالبة في التعويض عن أي ضرر يصيبه نتيجة االع

وقد اعترف بهذا الحق الكثير من قوانين حق المؤلف الوطنيـة  . وإيقاع العقوبة على المُعتدي

   .ونصت عليه صراحةً

لحماية الملكية األدبية والفنية بحق المؤلف  )برن(وعلى المستوي الدولي اعترفت اتفاقية 

   .4صنفة دون إذنهفي االعتراض على أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر على م

                                                 
  .325ص مرجع سابق،عبد الرشيد مأمون،  شديد، 1
للمؤلـف إذا طـرأت   " والتي نصت  1994لسنة ) 29(من قانون حماية حق المؤلف المصري المعدل رقم ) 43(المادة  2

أو بإدخال تعديالت عليه برغم تصرفه في  اسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة االبتدائية الحكم بسحب مصنفة من التداول

حقوق االستغالل المالي ويلُزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من الت حقوق االستغالل المالي اليه تعويضاً عادالً يـدفع  

  ".في غضون أجل تحدده المحكمة و إال زال كل اثر للحكم 
  .125ص ،مرجع سابق ،حق المؤلفنواف، , كنعان  3
  .لحماية الملكية األدبية والفنية) برن(من اتفاقية ) 6(المادة  4
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وهناك خصائص عدة يتمتع بها الحق األدبي للمؤلف ويرجع الفضل في توضيح مفهـوم  

الحق األدبي وخصائصه إلى القضاء الفرنسي، فقد تضمنت بعض أحكامه ما يمكن إعتبارة تكيفاًً 

بطبيعته القانونية وذلك من خالل جعله حقاً من حقوق الشخصية ولتوضيح ذلك نضرب المثـل  

" :الفرنسية والذي جاء فيـه ) السين(عن محكمة  1927تي المتمثل بالحكم الذي صدر في عام األ

إن الفنان الذي يلقي في أحد صناديق المهمالت في الطريق العام بعض لوحاته بعـد أن مزقهـا   

، فـإذا  1"ه التي القاها في صندوق المهمالتوشطبها، يظل متمتعاً بحقه األدبي على أجزاء لوحات

إال الملكية المادية، وعلى ذلك ال يحق له  تا أحد المارة فليس لهذا األخير على هذه اللوحاجمعه

أن يصلح ما بهذه من تلف أو أن يجمع أجزاءها ويعرضها في مكان عام ألنه بذلك يكون معتدياً 

ن من القـانو ) 713، 539(على الحق األدبي للرسام، وأنه يكون من العبث االستناد إلى المادتين 

المدني الفرنسي اللتين تنصان على أن األموال المتروكة تعتبر أموالً عامة، الن أحكـام هـاتين   

المادتين ال تنطبق على الفنان الذي يلقي بأجزاء من لوحاته بعد أن يمزقها الن نية التـرك لـم   

قـد  ول. الشيء المادي وليس على المناظر نفسها والتي تعود إلى موهبته وذوقه تنصب إال على

اآلراء الفقهية إلى إعتبار أن الحق األدبي  اتجهت االتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف وغالبية

للمؤلف يعتبر من الحقوق المرتبطة بالشخصية وبناء على ذلك فإنه يتمتـع بكافـة الخصـائص    

نه حق المميزة لهذا النوع من الحقوق، والتي منها انه ال يجوز الحجز عليه وال التصرف فيه وأ

  : دائم ال يسقط بالتقادم وال ينتقل إلى الورثة، وسندرس كل من هذه الخصائص

الحق األدبي للمؤلف ال يجوز التصرف فيه وال الحجز عليه ويترتب علـى   :الخاصية األولى .1

إعتبار الحق األدبي للمؤلف من الحقوق المرتبطة بشخصية المؤلف كأن يكون ممـاثالً لهـا   

عليه ويعتبر حقاً دائماً ال يسقط بالتقـادم   زير قابل للتصرف فيه وال الحجبمعنى أنه يصبح غ

ولقد أخد القضاء والفقه في فرنسا بتلك الخاصية وذلك بعد أن أكـدت   .2وال ينتقل إلى الورثة

عليه معظم األحكام القضائية وأكدت على حظر أي تنازل عن هذا الحق ألن ذلك يؤدي إلـى  

سية ولقد إستقر الفقه أيضاً على أن هذا الحق غير قابل للتصرف فيه الخروج عن طبيعته األسا

على إعتبار أنه يعتبر جزءاً من شخصية المؤلف وفي حالة أن المؤلف قام ببيع مصـنف لـه   

                                                 
 .24-23صمرجع سابق، المتيت، أبو اليزيد،  1
  .86، مرجع سابق، صحق الملكيةكنعان، نواف،  2
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بيعاً نهائياً فإنه يعتبر كمن باع جزءاً من شخصيته، ونتيجة لذلك فإن قيام المؤلف بالتنازل عن 

اخذ هذا المبدأ بعد ذلك قانون حمايـة الملكيـة األدبيـة والفنيـة      الحق األدبي غير جائز وقد

  .1الفرنسي

) برن(وأما على المستوي الدولي فإن الخبراء الذين شاركوا في مؤتمرات تعديل إتفاقية 

قد الحظوا في المادة السادسة منها التي حددت مضمون الحق األدبي للمؤلف لم تشر صـراحةً  

للتصرف فيه لذلك فلقد لجأ الخبراء إلى إجراء تعديل بسيط على هـذه  على عدم قابلية هذا الحق 

وبناًء على هذا التعديل  )أو كل مساس أخر بذات المصنف(المادة وذلك من خالل إضافة عبارة 

فإن هذه االتفاقية قد اعترفت ضمناً بأن الحق األدبي للمؤلف ال يقبل الحجز عليه و يكون بإمكان 

إيقاع الحجز علية وذلك على إعتبار أنه حق  هونتيجة لذلك يستطيع دائنوالمؤلف أن يتصرف فيه 

   .2يقوم بمال

وأن هذا يعني انه يبقي طوال حياة المؤلـف   :الحق األدبي للمؤلف حق دائم :الخاصية الثانية .2

كما هو  هوحتى بعد مماته يتولى ورثته مباشرة هذا الحق، أي أنه غير محدد بمدة زمنية معين

بالنسبة لحق االستغالل المالي الذي يكون لمدة محددة وهي حياة المؤلف وعدد محـدد  الوضع 

وأن الحق األدبي يبقى قائماً حتى بعد انقضاء المدة الزمنية المحـددة   ،من السنوات بعد وفاته

   .3للحق المالي وأن هذا الحق ال ينتهي إال عندما يوضع المصنف في زاوية النسيان

حق المؤلف تنص على أن الحق األدبي للمؤلف هو أبدي ال ينتهـي   وإن غالبية قوانين

   .4ويسقط بالتقادم

                                                 
  .56ص ،1958ألقاهرة، سنة  مصرية، ، الكتاب أألول والثاني، مكتبة االنجلوحق ألمؤلفلقاضي، مختار، ا 1
  .53-51، ص )برن(راجع إتفاقية  2
  .447صمرجع سابق، السنهوري، عبد الرزاق،  3
، دراسة مقارنة، بغداد،دار الحريـة للطباعة،سـنة   حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقيالفتالوي، سهيل حسين،  4

  .76_75،ص1978
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  الحق المالي للمؤلف: المطلب الثاني

وأن هـذا   ،1ويتمثل بالمكاسب المادية التي تعود على هذا المؤلف نتيجةً الستغالل مؤلفِه

له إال بإذن منـه أو  أن يستغ دالحق هو حق إستئثاري يقتصر على المؤلف وحده وال يجوز ألح

من خلفه بعد مماته وأن لمؤلف البرنامج الحق في أن ينقل هذا الحق إلى الغير لكي يتصرف فيه 

مؤكـدةً   )برن(ولكن ضمن الشروط التي يحددها المؤلف ولقد جاءت المادة السادسة من إتفاقية 

   .على حماية هذا الحق

" على أنه ) 147(وفي المادة 2002لسنة ) 82(وهذا ما نص عليه القانون المصري رقم 

إستغالل لمصنفة  يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق إستئثارى في الترخيص أو المنع ألي

بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ والبث اإلذاعي أو األداء العلني أو الترجمـة أو  

لك إتاحته عبر أجهزة الحاسب اآللي التحوير أو التأجير أو اإلعارة أو اإلتاحة للجمهور بما في ذ

أو من خالل شبكات اإلنترنت أو شبكات المعلومـات أو شـبكات االتصـال أو غيرهـا مـن      

   .2"ئلالوسا

من ذات القانون على جميع صور اإلستغالل بل على الـبعض  ) 147(ولم تنص المادة 

لكي يتم معالجـة أي   منها وذكرت في نهاية الفقرة عبارة وغيرها من الوسائل و السبب في ذلك

   .صورة أخرى قد تظهر في المستقبل

نجد  1991\5\14الصادر في  يوأنه بالنظر إلى نص المادة الرابعة من التوجيه األوروب

  : أن مؤلف برنامج الحاسب اآللي يتمتع بما يأتي

الحق في نسخ برنامجه سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي وبغض النظـر عـن الطريقـة     -1

   .3لة في ذلك وبأي شكل من األشكالالمستعم

                                                 
الملكية الفكرية رقـم  الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل قانون حماية سعيد سعيد،  عبد السالم، 1

  .115،ص2004، القاهرة،دار النهضة العربية،سنة2002لسنة) 82(
  .2002سنة ) 82(من قانون حماية الملكية المصري رقم) 147(المادة  2
  .88ص مرجع سابق،فهمي خالد مصطفي،  3



 44

. حق الترجمة أو االقتباس أو التحوير لبرنامج الحاسب اآللي دون أن يلحـق أي أضـرار   - 2

ويمكن أن نستنتج بعض الحقوق التي يمكن لمؤلف البرنامج أن يستغلها على برنامجه سواء أكان 

و االسـتغالل الـذي    حق التـرخيص  -1:ومن هذه الحقوق. 1بصوره مباشرة أو غير مباشرة

بموجبة يتنازل المؤلف وورثته عن حقهم في أن يقوموا بإنتاج أي عدد من النسخ للمصنف مقابل 

ذلك يلتزم األخير بالطبع واإلعالن، مع مالحظة أن حق االستغالل بالنسبة إلى البرامج ال يعطي 

ـ  مؤلف العميل الحق في استغالل النسخة الممنوحة له إذ يحمى ن اإلسـتغالل غيـر   البرنامج م

و السبب في ذلك كي يستطيع مؤلف البرنـامج أن يأخـذ   . 2المرخص ألى من عناصر برنامجه

العائد المنتظر من استغالل برنامجه، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي تؤدي إلى تركيز حقـوق  

خيص عقـد التـر   مؤلف البرنامج في الحق في نسخ البرنامج و استغالله أيضاً، إنه ومن خالل

باالستغالل يتم االتفاق ما بين المؤلف والغير على عدد النسخ الجائز تداولها، والمـدة الزمنيـة   

  .3والنطاق المكاني له والقيود الالزمة أيضاً على تصدير البرنامج للخارج لالستغالل

  :وأن الترخيص باالستغالل لبرامج الحاسب اآللي يقسم إلى نوعين وهما

  .غالل في حالة إعداد البرنامج بناًء على طلب عميل واحدحق الترخيص باالست )أ

  .حق الترخيص باالستغالل عن طريق النسخ )ب

الحق في التتبع وهـذا مـا    -2ومن الحقوق المالية التي يتمتع بها مؤلف البرنامج أيضاً،

نصت عليه العديد من التشريعات وذلك من أجل حماية حق المؤلف، ويرتبط هذا الحق بـالحق  

الي له وذلك ألنه يستطيع من خالله الحصول على نسبة من ثمن بيع النسخة األصلية لمصنفة الم

وهذا ما نص عليه في قانون حمايـة الملكيـة الفكريـة    . 4في كل مرة يتغير فيها مالك المصنف

من الزيادة الذي تحقق نتيجة %) 10(، وأن هذه النسبة ال تتجاوز )3\147( المصري في المادة 

                                                 
  .46،ص 2001، دار النهضة ألعربية، القاهرة، سنة دالمصنفات بالتعاق البراوي، حسن حسين، 1
  .45، صمرجع سابق، يألحماية ألقانونية لبرامج ألحاسب اإللكترونلطفي، محمد حسام،  2
  .45، ص2000، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة حقوق مؤلفي ألمصنفات المشتركةعبد الصادق، محمد سامي،  3
  .104ص  مرجع سابق،فهمي خالد مصطفي،  4
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في البرنامج األصلي وبغض النظر عن شكل هذا التصرف ونوعه، بمعنى فـإذا قـام   التصرف 

مؤلف البرنامج ببيع برنامجه إلى عميل وقام األخير ببيعه إلى شخص أخر فإنه وفي هذه الحالة 

  .1يحق للمؤلف أو ذي الشأن الحصول على النسبة المذكورة أعاله

اتفاق مؤلف البرنامج مع العميل علـى  والسؤال الذي يطرح نفسه هو حول مدى إمكانية 

  حرمان المؤلف من حق التتبع؟

لإلجابة عن هذا التساؤل فإن الُمشرع المصري لم يضع نصاً ُيقرر فيه جواز االتفاق بين 

الطرفين على حرمان المؤلف من حق التتبع، ونتيجةً لذلك فإن أي إتفاق في مثل هـذه الحالـة   

للمؤلف أن يتنازل عـن حـق التتبـع للغيـر وال      زك ألنه ال يجويعتبر باطالً بطالناً مطلقاً وذل

وذلك لما لحق التتبع من فائدة كبيرة . 2التصرف فيه أثناء حياته بغض النظر عن أي ضغط عليه

من قـانون حمايـة الملكيـة    ) 147(كما ونصت المادة . تعود على المؤلف بالكثير من األسباب

حق المؤلف في  -3يكن ضمن القانون السابق إال وهوعلى حق آخر وجديد لم  الفكرية المصري

عقـد   :بأنـه " تأجير مصنفة وذلك كحق إستئثارى له وقد عرف المشرع المصري عقد اإليجار 

مؤجرة لمدة معينة لقـاء أجـر   يلتزم المؤجر بمقتضاه أن ُيمكن المستأجر من االنتفاع بالعين ا ل

ن أعاله على أن الحق في التأجير ال ينطبـق  من ذات القانو) 147(ولقد نصت المادة . 3"معلوم

) تربس(على البرامج إال إذا كان المحل األساسي في عملية التأجير، وهذا ما نصت علية إتفاقية 

منها على التزام الدول بمنح المؤلفين وورثتهم حق أجارة أو منع تأجير أعمالهم ) 11(في المادة 

وأن هذا ما ال ينطبق على تأجير البرنامج في حالة أنه الطبع إلى الغير  األصلية المتمتعة بحقوق

  . 4ال يكون هو الموضوع األساسي في عملية التأجير

                                                 
  .104فهمي، خالد مصطفى، مرجع سابق، ص  1
  .154، مرجع سابق، ص حق المؤلفكنعان، نواف،  2
مدى خضوع برامج الحاسب اآللي للحماية المقررة للمصنفات األدبية في ظل قـانون   عبد العال، مدحت محمد محمود، 3

 .35، ص2002، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة حماية حق المؤلف
 1947ابريـل سـنة    15ة من حقوق الملكية الفكرية والتي ابرمت في من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجار) 11(المادة  4

دولة وقد جرى عليها العديد من التعديالت وتضمنت هذه االتفاقية أحكاما خاصةً فيما يتعلق بحماية بـرامج   125بمشاركة 

  .الحاسب اآللي
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في حالة قام شخص بتأجير محل لـه   :ولتوضيح ما هو مذكور فإننا نضرب المثل اآلتي

إال ببرنامج خاص، فقام المؤجر بشراء هـذا   ليوجد به أجهزة حاسوب وأن هذه األجهزة ال تعم

فأن عملية التأجير هنا ال تنصب على البرنـامج ولكـن   ) س(لبرنامج من مؤلف للبرامج يدعي ا

  .يدخل ضمن عناصر التأجير في عقد اإليجار

أما إذا أجر مالك المحل البرنامج للغير ليقوم بإعمال خاصة بـه فإنـه يحـق لمؤلـف     

ذا ما نصت عليه المادة السابعة ، وه1البرنامج هنا أن يمنعه من تأجير برنامجه إال بموافقته وإذنه

وكما أن للمؤلف الحق في نشر مصنفه وذلك عن طريق إصدار نُسخ عـن   ).wipo( من إتفاقية

النشر تمثيل األثر التمثيلي أو الموسيقي بصورة علنيـة أو إلقـاء    لالمصنف للجمهور، وال يشم

نفسـه المؤلـف وقـد     محاضرة بصورة علنية أو إنشاء أثر فني معماري، وقد يكون الناشر هو

وأن الحق , هيتعاقد المؤلف مع ناشر ليقوم بإعداد المصنف وتوزيعه بين الجمهور على مسؤوليت

المالي للمؤلف غير دائم بمعنى أنة مؤقت على عكس الحق األدبي الذي يتصف بديمومته وأنـه  

لتنـازل عنـه   حق غير قابل للتنازل عنه وال يسقط بالتقادم، أما الحق المالي فهو حق يجـوز ا 

  . 2للغير

أما بالنسبة لمدة الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي والتي يصعب أن نطبق عليها مدة 

الحماية العادية المقررة للمصنفات األخرى وأن السبب في ذلك يرجع إلى التطور السريع الـذي  

إلـى إعاقـة أوجـه     تتميز به هذه البرامج وأن تطبيق مدة حماية طويلة على هذه البرامج يؤدي

ومن هنا إتجهت معظم الدول، إلى تعديل النصوص الخاصة بحماية . التقدم في مجال التكنولوجيا

حق المؤلف على برامج الحاسب اآللي، واقترحوا أن تكون هذه المدة مساوية للمدة التـي تلـزم   

من الربح مـن   مبتكر البرنامج حتى يحصل على قيمة إستثمارة ويستطيع أن يحقق مبلغاً مناسباً

  . برنامجه

ولقد أقر الميثاق األوروبي مدة حماية لقواعد البيانات وهي خمس عشر سنة تبـدأ مـن   

ولقد نص التشريع المصري رقـم  . تاريخ النشر وأن هذه المدة تشمل أيضاً برامج الحاسب أآللي

                                                 
1 Lebo is (a): op> cit , p , 135 ets.106ع سابق، ص نقالً عن الدكتور خالد مصطفى فهمي، مرج 
  .387، مرجع سابق، ص حق المؤلف, كنعان، نواف  2
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نة تبدأ من على أن مدة الحماية المقررة لبرامج الحاسب اآللي هي عشرون س 1992 لسنة) 38(

وفي المادة الثانية منه قـد   1994لسنة ) 29(تاريخ إيداعه، إال أن القانون المصري المعدل رقم 

الغي هذه العبارة المتعلقة بمدة الحماية ونص على أن مدة الحماية هي طـوال حيـاة المؤلـف    

مـن  ) عشـرون (وأن ذلك يعني الرجوع إلى نص المادة . 1باإلضافة إلى خمسين سنة بعد وفاته

  .1954 لسنة) 354(القانون المصري المعدل رقم 

مـن قـانون حـق     2)32(أما بالنسبة إلى موقف المشرع األردني فلقد نص في المادة 

خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلـف ولكـن    المؤلف أن مدة الحماية لهذه البرامج هي

قانون حماية حق المؤلـف وفـي   المعدل ل 1998لسنة ) 14(المشرع األردني وفي القانون رقم 

) 22(منه أخرج برامج الحاسب اآللي من المدة التي كانت تخضع لها فـي القـانون  ) 10(المادة 

ونص على أن مدة الحماية هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ وفـاة المؤلـف أو مـن    1992لسنة 

من قانون حق ) 30(وهذا ما نصت علية المادة . 3تاريخ وفاة أخر مؤلف إذا كانوا أكثر من واحد

تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليهـا فـي هـذا    "المؤلف األردني 

القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته أو بعد وفاة أخر من بقي حياً من الـذين  

ماية يعتبـر  ولغايات حساب مدة الح اشتركوا في تأليف المصنف إذا كانوا أكثر من مؤلف واحد

ـ  تاريخ الوفاة واقعاً في أول كانون الثاني  الفعلـي  الوفـاة  ي تـاريخ من السنة الميالدية التي تل

  . 4"للمؤلف

أما بالنسبة إلى الحقوق األدبية . هذا يتعلق بالحقوق المالية لمؤلف برنامج الحاسب اآللي

وهـذا   .المشـرع األردنـي   بحسب ةلمؤلف البرنامج فإن مدة الحماية المقررة لها إلى ماال نهاي

موقف منتقد للمشرع األردني إذ كان األجدر به أن يحدد مدة حماية تتناسب وطبيعة هذه البرامج 

وذلك الن هذه المدة طويلة وال تتناسب مع طبيعة هذه البرامج والتي تكون بتطور مستمر سواٌء 

  . 5تكنولوجيأكانت تقنية أو تكنولوجيه وأن هذا يؤدي إلى عرقلة هذا التقدم ال

                                                 
 .138سالمه، عماد محمد، مرجع سابق، ص  1
  .1992لسنة ) 32(قانون حق المؤلف األردني رقم  2
  .136المناعسة، أسامه، وآخرون، مرجع سابق، ص  3
  .138سالمه، عماد محمد، مرجع سابق، ص 4
  .202ص مأمون، عبد الرشيد، مرجع سابق، 5
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  المبحث الثاني

  لحماية برامج الحاسب اآللي ةالقواعد المقرر

الحمايـة   :األول :وقسم إلى مطلبين ،هذا المبحث أدرس حماية برامج الحاسب اآللي في

   :وقسمته إلى فرعين )القواعد الخاصة(المباشرة لبرامج الحاسب اآللي وفق 

  .رامجالحماية الجزئية للملكية الفكرية للب :األول

  .الحماية الكلية للملكية الفكرية للبرامج :الثاني

). وفق القواعـد العامـة  (الحماية غير المباشرة لبرامج الحاسب اآللي : والمطلب الثاني

  : وقمت بتقسيم هذا المطلب إلى

  . العقود :أوالً

  .ةالمسؤولية التقصيرية والمنافسة غيرا لمشروع: ثانياً

  )وفق القواعد الخاصة(اشرة لبرامج الحاسب اآللي الحماية المب :المطلب األول

ولقد نشاْ فـي سـبيل    ،لها معاني عدة وتفسيرات كثيرة) الحق(وكما هو واضح فإن كلمة

ذلك العديد من االتجاهات لتوضيح هذا المصطلح ومن هذه االتجاهات االتجاه الشخصـي الـذي   

  . 1)بأنة سلطة إرادية تثبت لصاحب الحق( عرفه

بأنه عبـارة عـن    رفه من جهة الموضوع الذي يكون وارداً عليه هذا الحقومنهم من ع

بأنه سلطة إراديـة يحميهـا   (وهناك اتجاه ثالث جمع بين الجهتين فعرفه .مصلحة يحميها القانون

  .2)القانون

                                                 
  .67عماد ممد، مرجع سابق،ص ,سالمة 1
  .68المرجع السابق، ص  2
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نصت علـى أن الحـق    1)67(في المادة 1976لسنة ) 43(المدني األردني رقم نوالقانو

   :إلى يقسم

رابطة  :من ذات القانون والتي عرفته بأنه) 68(صي وهذا ما نصت عليه المادة الحق الشخ -1

بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عينـي أو القيـام بعمـل أو     بقانونية بين دائن ومدين، يطال

  .االمتناع عن العمل

 سـلطة (من القانون المدني األردني بأنـة   )69(وهذا ما نصت علية المادة : الحقوق العينية-2

  ).مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين

  الحماية الجزئية للملكية الفكرية للبرامج: الفرع األول

  لصناعيةاالملكية : أوالً

حق مباشرة يمنحه القانون للشخص بحيث تعطيه مكنة االستئثار بكل ما ينتج "والتي هي 

لنمـاذج الصـناعية وامتيـازات    عن فكره من مردود مالي متعلق بنشاطه الصناعي كالرسوم وا

  .2"االختراع

ومن التعريف أعاله نستخلص أن الملكية الصناعية تشمل كالً من النمـاذج الصـناعية   

" براءات اإلختـراع "هو  االختراع وامتيازات اإلختراعات وأن الذي يهم هنا توالرسوم وبراءا

الحاسب اآللـي مـن خاللهـا     ومعرفة أهم اآلثار الخاصة المترتبة عليها، وكيفية حماية برامج

 1999لسنة ) 32(األردني رقم  االختراع واالختراع كما عرفته المادة الثانية من قانون براءات

آلة فكرية إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجـاالت التقنيـة وتتعلـق بمنـتج أو     "بأنه 

  .3بطريقة صنع أو بكليهما

                                                 
  .16/3/1996بتاريخ ) 4106(نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العدد  1
  .76، ص 1998،عمان، دار الجيب للنشر والتوزيع، سنة 1، ط الملكية الفكريةالكسواني، عامر محمود،  2
  ).1999(لسنة  )32(قانون براءات االختراع رقم  3



 50

نتـاج  " يازات االختراعات والرسوم األردنية بأنهولقد عرفت المادة الثانية من قانون امت

جديد أو سلعة تجارية جديدة أو استعمال أي وسيلة أكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة 

  . 1"ألي غاية صناعية

  :ومما سبق ذكره هناك بعض الصور التي تتلخص فيها صور االختراع وهي

  .اكتشاف وسيلة معينة لتحقيق غاية صناعية -أ

  .استعمال وسيلة سابقة بطريقه جديدة لتحقيق غاية صناعية -ب

  .الجمع بين الفكرة اإلبداعية التي تتعلق بمنتج مع طريقة صنعه-ج

وأن هناك شروطاً يجب توافرها لمنح براءة اإلختراع بحسب ما أسـتقر عليـة قـانون    

   :براءات اإلختراع األردني في المادة الثالثة والرابعة منة وهي

بمعنى أن الشيء المراد إعتباره إختراعاً يجب أن يكون متفوقاً علـى الفـن   : د إختراعوجو -1

  . الصناعي في عهده

 ،بمعنى أن ال يكون مخالفا للقانون و النظـام العـام واآلداب  : أن يكون االختراع مشروعاً -2

لتزويـر  ال يجوز تسجيل إختراع توصل إليه شخص مخالف للقانون ومن ذلك إختراع آلة  :مثالً

  . النقود، أو برنامج للفيروسات

سيعد من قبيل اإلخالل بعنصر الجدة اإلفشاء عن األختراع بأي طريقة كانـت   :شرط الجدة -3

وأن يكون األختراع جديـداً مـن حيـث التقنيـة     . حتى ولو كان ذلك من خالل إلقاء محاضرة

ال يؤخـذ بالكشـف عـن    ، و2الصناعية ولم يسبق وأن اطلع علية الجمهور بأي وسيلةً كانـت 

ومن  ،األختراع للجمهور إذا حدث ذلك خالل االثني عشر شهراً التي سبقت إيداع طلب التسجيل

                                                 
  1952.قانون امتيازات اإلختراع والرسوم لسنة 1
القليـوبي،  . و د,6، ص 1994، عمان، دار الفرقـان، سـنة   الملكية الصناعية والمحل التجاريعباس، محمد حسني،  2

 .6، ص 1996، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر، سنة 2سميحة، الملكية الصناعية، ط
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أهم الخصائص والميزات التي يجب توافرها في شرط الجدة هي السرية وعدم معرفة الجميع أو 

   .أي شخص بأمر اإلختراع الجديد

مـن القـانون فـي     ةما نصت عليه المادة الثالثوهذا : انطواء اإلختراع على نشاط إبتكاري -4

إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي ) "ب(الفقرة 

   .1"المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع األختراع

ى أن أي اختراع و هناك قاعدة مفادها أن كل جديد مبتكر وليس كل مبتكر جديد، بالمعن

يتم التوصل إليه يجب أن يجمع بين شرط االبتكار وشرط الجدة، وأن كالً من الشرطين يكمـل  

  . األخر

فالجدة يقصد بها أن ال يكون أحد قد أطلع على األختراع أما االبتكار فيقصد به التميـز  

  . 2بالشكل دون المضمون

فـي المـادة    لقد نص المشرع المصري :أن يكون هذا األختراع قابالً لالستخدام الصناعي -5

وكذلك المشرع األردني فـي المـادة    1949لسنة 132األولى من قانون براءات االختراع رقم 

على توافر شـرط قابليـة االسـتغالل     1999لسنة  32الثالثة من قانون براءات االختراع رقم 

المقصـود بقابليتـه   و .خاضع لقانون حمايـة بـراءات االختـراع    الصناعي للُمبتكر لكي يكون

لالستغالل الصناعي هو استخدام الُمبتكر الذي يترتب عليه نتيجة صناعية تصـلح لالسـتغالل   

دون تحديد لهذه المجاالت على سبيل الحصر ثم تحديدها على  ،الصناعي في كافة مجاالت الحياة

الستفادة منهـا فـي   مما تتيح أمام المبتكرين االبتكار في مجال الصناعة التي يتم ا ،سبيل المثال

  .3كافة نواحي المجتمع

                                                 
  .6، ص1949، القاهرة، دون دار نشر، سنة 1، جسيط في القانون التجاريالوشفيق، محسن،  1
، رسالة دكتـوراه  النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول الناميةعوض اهللا، جالل احمد خليل،  2

  .71، ص1979مقدمة لكلية الحقوق في جامعة عين شمس،القاهرة،سنة 
  .من قانون براءات االختراع األردني) 3(براءات االختراع المصري والمادة  من قانون) 1(المادة  3
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إن عدم مخالفة النظام العام واآلداب العامة هو مبدأ : أال يكون األختراع مستبعداً من الحماية -6

لكافة األنظمة والقوانين، ولقد نص قانون براءات االختراع على ذلـك لكـي يـتم حمايـة      عام

ا شيُء منطقي إذ أنه يكون من المستحيل الـدعوة  المجتمع أوال ومن ثم حماية المبتكر ثانياً، وهذ

وأنه وبـالرجوع لقـوانين    .1إلى حماية ما يضر بالمجتمع أو ما هو مخالف للنظام العام واآلداب

براءات االختراع أعاله ال نجد أي نص سواًء في القوانين األردنية والمصرية ينص على حماية 

ع، وأن المادة الثانية من القانون المصري والمـادة  برامج الحاسب اآللي باعتبارها براءات اخترا

الرابعة من األردني لحماية براءات االختراع قد استثنت هذه البرامج من الحماية، والسبب فـي  

  .2)الخوارزميات(ذلك يرجع إلى أنها نظريات عملية تم التوصل لها من خالل طرق رياضية 

 ا فلقد نصت االتفاقية األوروبية الموقعة في فرنس: أما بالنسبة إلى الدول األوروبية، مثل

منها صراحةً على استبعاد برامج الحاسب اآللي من دائرة ) 52(، وفي المادة 1973عام)ميونيخ(

  :حمايتها، وأن السبب في ذلك يعود إلى

البرامج، وذلك ألنهـا تحتـل    جمنع الواليات المتحدة األمريكية من السيطرة على سوق إنتا -1

  .3ومن بعدها تأتي اليابان وفرنسا ،األولى في هذا المجال المرتبة

وهـذا بحسـب إحصـائيات منظمـة      :عدم تمتع برامج الحاسب اآللي بالطابع الصـناعي  -2

من برامج الحاسب اآللي يمكـن أن ينطبـق عليهـا شـرط      %)1(والتي ذكرت أن ) wipo(أل

  .االستغالل الصناعي

 هذه البرامج، لكي نستطيع أن نقدر هل يمكن مـنح  صعوبة البحث عن مدى توافر الجدة في -3

  .البراءة أم ال

                                                 
، 48_47ص, 1998، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة، سنة الملكية الصناعية وبرامج الحاسبجالر، برنارداً،  1

  .ترجمة الدكتور محمد حسام لطفي
تمنح براءات االختراع عن االكتشافات النظرية والعلميـة لطـرق    ال(من قانون براءات االختراع المصري ) أ/2(المادة 2

االكتشافات والنظريات العلمية (من قانون براءات االختراع األردني ) ب/4(وكذلك المادة ) رياضية والبرامج والمخططات

  ).والطرق الرياضية
  .56ص ،قمرجع ساب ،الحماية القانونية لبرامج الحاسب االلكتروني لطفي، محمد حسام، 3
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وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي، فاستقرت أحكامه على عدم إمكانية منح البراءة لبرامج 

الحاسب اآللي، في حالة أن طلب البراءة انصب عليها، إال أنه قد أكد على ضرورة أن يتم مـنح  

ءة ال تنصب على البرنامج نفسه وإنما هي خاصة بطريقة تقنيـة  البراءة عندما يثبت في أن البرا

  .1معينة ترتكز في أحد مراحلها إلى برنامج الحاسب اآللي

ومما تقدم نستخلص أن العبرة في منح براءة اختراع أو عدم منحها لهذه البرامج، يرجع 

ذاته فإن الـذي   جامإلى اسلوب كيفية كتابة طلب البراءة بمعنى أنه إذا انصب الطلب على البرن

أما إذا أنصب على اسلوب التقنية التي يكـون لبرنـامج    .يترتب علية هو الرفض وعدم القبول

الحاسب دور فيها فإن مصيره القبول ومنح البراءة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الطريقة هي 

  .محال للطلب وليس البرنامج

فإن القضاء األمريكي وفي حكمـه  . 2ةأما فيما يتعلق بموقف الواليات المتحدة األمريكي

فقد حكمت المحكمة العليـا بخطـأ    ،، المتعلق ببراءة االختراع1952يوليو سنة  19الصادر في 

مكتب براءة االختراع الذي لم يمنح براءة إختراع لطريقة تقنية متميزة والتي تتعلق بإنتاج كـاو  

وضعها تحـت درجـات حـرارة    صناعي والمتمثل بخلط مادة الكبريت مع المطاط مع  كتشو

مختلفة، وأن هذه الطريقة كانت تتم عن طريق حسابات دقيقة جداً يتم التحكم بها عـن طريـق   

ونتيجة لذلك فلقد حكمت المحكمة بمنح البراءة لهذه . برامج الحاسب اآللي المبرمجة لهذا الغرض

وأن موقف .ه الطريقةالطريقة وبغض النظر عن دور برنامج الحاسب اآللي الذي يقوم به في هذ

بإسلوب كتابة طلب البراءة، أي أنه يجب  الواليات المتحدة األمريكية كما في فرنسا، تكون العبرة

أخذ الحذر عند كتابة الطلب بحيث يبدو محله وسيلة جديدة وليس برنامج حاسب ألي تقوم عليـه  

  . هذه الطريقة

لسـنة  ) 32(اءات االختراع رقـم أما بالنسبة إلى موقف األردن وبالرجوع إلى قانون بر

  .3فإنه لم ينص على هذا الموضوع بنص صريح سواء بمنح البراءة أو رفض منحها 1999

                                                 
  .75سالمة، عماد محمد،مرجع سابق، ص  1
 .62لطفي، محمد حسام، مرجع سابق،ص 2
  .1/11/1999،بتاريخ )4389(نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد  3
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يكون األخذ  ونتيجة لهذا النقص التشريعي والفقهي والقضائي المتعلق في هذا الموضوع

  .1اًبما أستقر عليه في كالً من الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا كما تم ذكره سابق

وبإلقاء نظرة عما تم الحديث عنه في السابق بشأن إمكانية منح براءة اختـراع لبـرامج   

يالحظ أن الحماية عن طريق قانون براءة االختراع هي الوسيلة الثانوية لحمايـة   الحاسب اآللي

   .البرامج،في حال أنها استوفت الشروط الواجب توافرها في هذا الشأن

  ةالملكية التجاري :ثانياً

كل ما يبتكره اإلنسان وكل ما يتمخض عن العقل البشري من عناصر " وهي عبارة عن 

  .2"نشاطه التجاري وإستمراره وتميزه يستخدمها اإلنسان إلقامة

وتتكون الملكية التجارية من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية و هـذه العناصـر   

وأن من هذه العناصر ما يقـوم  . التجاريةتخصص لممارسة مهنة تجارية معينة، مثل العالمات 

لسـنة  )33(فالعالمة التجارية تنظم في القانون رقم .بدور مهم في إقامة وممارسة المهنة التجارية

والتي تُميز بضائع التاجر وتفرقها عن مثيالتها وإن االسم التجاري يميز التاجر ويجعلـه   1952

  .3رية فقطهو العالمة التجا وما يهم ،معروفاً بين الناس

هي كل إشارة أو دالله مميزه يتخذها الصـانع أو مقـدم الخدمـة أو     :العالمة التجارية

التاجر لتمّيز صناعته أو بضاعته أو خدماته عن مثيالتها التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقـدمها  

ت وأن هناك عدة خصائص تتمّيز بها العالمة التجارية إذ أنها تحدد مصـدر المنتجـا   .اآلخرون

  . وتمكن المستهلك من التميز بين المنتجات وهي أيضاً وسيله لإلعالن عن البضاعة أو الخدمة

وأن هناك عناصر يجوز إدخالها في تركيب العالمة التجارية وذلك بحسب نص المـادة  

وعناصر ال يجوز إدخالهـا فـي    .1952لسنة ) 33(السابعة من قانون العالمات التجارية رقم 

   .من ذات القانون )الثامنة(التجارية وذلك بحسب ما نصت عليه المادة تركيب العالمة 

                                                 
  .من قانون براءات االختراع األردني) 3(وبحسب نص المادة . 79سالمة،عماد محمد، مرجع سابق،ص 1
 .19صمرجع سابق، ، الكسواني، عامر محمود 2
  .233،ص1983دار الفرقان، سنة  ،عمان،1،طالوجيز في الملكية الصناعية والتجاريةصالح الدين،  الناهي، 3
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وأن العالمة التجارية تحقق مصالح المنتجين والموزعين و التجار والمستهلكين وذلـك  

من خالل الدور الذي تقوم به في جذب المستهلكين أو العمالء إلى السلع التي تحمل تلك العالمة 

لك في معرفة البضاعة التي يريدها وتوفر عليه الوقـت والجهـد   وذلك ألنها تسهل على المسته

وأن ذلك كله يؤدي إلى تشجيع . كما أنها تمّيز السلع عن مثيالتها المعروضة في األسواق. أيضاً

المنافسة المشروعة بين التجار والذي بدوره يؤدي إلى تخفيض األسعار؛ مما يؤثر إيجابياً علـى  

يادة األنشطة التجارية في السوق المحلي والخارجي وبالتالي زيادة االقتصاد الوطني من خالل ز

وانـه ومـن   . 1مما يزيد اإليرادات الضريبية وتحسين المسـتوى المعيشـي للسـكان    اإلنتاج،

اإلحصائيات المتعلقة بالعالمة التجارية ذات العالقة ببرامج الحاسب اآللي يالحظ أهمية حمايـة  

اسب اآللي، وذلك ألن هذه العالمة لم تكتسب أهميتها إال من قيمـة  العالمة التجارية لبرنامج الح

البرامج التي تمثلها ولذلك يجب أن تتمتع بالحماية المدنية والجزائية حتى يتمكن صـاحبها مـن   

  . مالحقة المعتدين في حالة وقوع أي اعتداء عليها ومطالبته بالتعويض

البرنامج لتبرز معه عند التشغيل، ألن  وفي أغلب األحيان يتم دمج مثل هذه العالمات مع

   .هذه الطريقة تمنع النسخ المباشر

  الحماية الكلية للملكية الفكرية للبرامج : الفرع الثاني

وهي عبارة عن مجموعه مـن األفكـار   : درست في هذا الفرع الملكية األدبية و الفنية

لإلبداع الفكري العقلي والتي  ىرواآلراء ونتاج العقل والذهن والخيال والفن وجميع الصور األخ

وأن اإلبداع الفكري ال يقتصر فقط على التـأليف، إذ أنـه    .2"حق المؤلف" تسميتها أطلق على 

تنـدرج   ىيشمل جميع اآلراء واألفكار ونتاج ألذهن والعقل والخيال والفن وكافة الصور األخـر 

  . تحت مفهوم حق المؤلف

                                                 
، دراسة مقارنـة، جامعـة   الحماية القانونية للعالمة التجارية بين القانون األردني والقانون الدولي، الخشروم، عبدا هللا 1

  .2ص، 1999سنة  كلية الحقوق، مؤتة،
 .181ص مرجع سابق، عامر، الكسواني، 2
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اعراً أو ناقداً، كما أن المؤلف قـد يكـون ملحنـاً    فالمؤلف قد يكون كاتباً مسرحياً أو ش

ولقد عرفته المادة الرابعة من قانون حماية حق . موسيقياً أو رساماً أو مصوراً ونحاتا أو مبرمجاً

يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً إليه سواًء كان ذالـك بـذكر   "األردني المؤلف 

ويسري هذا الحكـم   .إال إذا قام الدليل على غير ذلك اسمه على المصنف أو بأي طريقه أخرى

  . 1"على االسم المستعار بشرط أالّ يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف الحقيقية 

مع عـدم اإلخـالل بحقـوق مؤلـف     " كما وأن المادة الخامسة من نفس القانون نصت 

   :المصنف األصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً ألغراض هذا القانون

من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى وتحويله من لون مـن الـوان األدب أو الفنـون أو     -أ

العلوم إلى لون أخر منها أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شـرحه أو التعليـق عليـه أو    

   .فهرسته أو غير ذلك من األوجه آلتي تظهره بشكل جديد

وضعه غيره سواء كان هـذا األداء بالغنـاء أو    المؤدي الذي ينقل إلى الجمهور عمال فنياً -ب

   .أو اإللقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأي طريقه أخرى بالعزف

مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجـب   -ج

  . أحكام هذا القانون

اً نجد أن اآللية المتبعة لفحص إذا كان هذا الشـخص  ومن نص المادتين المذكورتين سابق

فالجهد الذي يترتب على االبتكار هو الذي يعطـي صـاحبه    .مؤلفاً أم ال هي اإلبداع واالبتكار

عليه المادة السابعة من قانون حق المؤلف  توهذا ما نص .حقوق التأليف الممنوحة لحق المؤلف

مؤلف شخصاً منفرداً قام بتأليف مصنفه وفقاً ألرائه وقد يكون ال ،1992لسنة ) 22(األردني رقم

ومعتقداته وقد يكون عبارة عن مجموعه من األشخاص الذين يعملون معاً من أجل إنتاج مصنف 

  .2واحد كما هو الحال في حالة إعداد برنامج معين للحاسب اآللي

                                                 
والقانون  1998لسنة  14وقد عدل هذا القانون بالقانون المعدل رقم . 1992لسنة  22من القانون األردني رقم ) 4(ألماده  1

  .16/5/1992بتاريخ ) 3824(،نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد1999لسنة، 29المعدل رقم 
  .1992لسنة ) 22(انون حق المؤلف األردني رقم من ق) 7(المادة 2
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  )د العامةوفق القواع(الحماية غير المباشرة لبرمج الحاسب اآللي : المطلب الثاني

بعد أن انتشرت صناعة برامج الحاسب اآللي في الدول المتقدمة بدأت تنمو هذه الصناعة 

في الدول النامية وتتقدم فبدأت عملية التعريب لهذه البرامج وذلك من أجل استخدامها واستثمارها 

وأخذوا يبحثون عـن وسـائل تحمـي هـذه      دومارس هذا العمل العديد من الشركات واأل فرا

 ةالمسـؤولي  :العقـود، وثانيـا   :أوال: الستثمارات واإلبداعات ودرسـت فـي هـذا المطلـب    ا

  . )المنافسة غير المشروعة(التقصيرية

  العقود: أوال

هناك قاعدة تستند إليها جميع األنظمة وبغض النظر عن مصدرها سواء كـان القـانون   

لذا فقد تـم اللجـوء    ."عة المتعاقدينإن العقد شري" الطبيعي أم الشريعة اإلسالمية المتمثلة بمقولة 

إليها من قبل مصممي البرامج باعتبارها وسيلة لمواجهة مستعملي البرامج أو المـرخص لهـم   

ويتعلق هذا الفرض في حال أن شركة قد ابتكرت برنامج للحاسب اآللي وفرضـت   ،بإستغاللها

 .1لمشروع الذي يعملون بهعلى العاملين به عدم نشر أسراره أو إستغاللة بأي شكل خارج هذا ا

وفي الحقيقة فإنه يجب المحافظة على سرية البرامج وعدم إفشائها واطالع الغير عليهـا ونشـر   

والعـاملين  ) الشـركة (وأن ذلك يحتاج إلى ذكر بند خاص في العقد ما بين المشروع  ،محتوياتها

   .2الن ذلك يدخل في حسن النية ،فيه

  )منافسة غير المشروعةال(المسؤولية التقصيرية :ثانياً

األصل أن أي حق يتمتع بحماية مدنية وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية وعليه فإنه يحق 

لمن وقع تعد على حقه أن يرفع دعوى مدنية على المتسبب في الضرر أساسها المنافسـة غيـر   

  . المشروعة، إذ إن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر ولو لم يكن مميزاً

دعوى المنافسة غير المشـروعة، وهـي الخطـأ     موأن هناك شروطاً يجب توافرها لقيا

  .والضرر والعالقة السببية

                                                 
1 Thunis(x):op. cit.p.141  141نقالً عن الدكتور مصطفى خالد فهمي، مرجع سابق،ص.  
  .19حسين، محمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص 2
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  الجهات المختصة بمتابعة الجرائم الواقعة على البرامج: المطلب الثالث

تتميز جرائم الحاسب اآللي بالكثير من السمات التي جعلتها تتميز وتختلف عن غيرهـا  

وأن ذلك بـدورة أدى   ،تعتبر نوعاً جديداً من الجرائم ذات صورة وطبيعة مختلفة من الجرائم إذ

وأن ذلك وضع على الجهـات   ،إلى تغير شامل وكلي في آلية التحقيق المتبعة وطرق جمع األدلة

   .التي تقوم بعملية التحقيق أعباء اضافيه تتعلق بكيفية الكشف عن هذه الجريمة وأدلتها

ة حملت القضاء أيضا أعباء جديدة وذلك من خالل تعديل الكثير من كما وأن هذه الجريم

  .1مفاهيمه التقليدية سواًء فيما يتعلق باألدلة أو تطبيقاتها أو لقوتها في اإلثبات

وإن الجهة صاحبت االختصاص في مباشرة التحقيق االبتدائي هـم أعضـاء الضـابطة    

, األدلة األزمة عن هذا النوع من الجـرائم   العدلية الذين يباشرون مرحلة التحقيق األولي وجمع

أعضـاء الضـابطة    1961لسنة ) 9(ولقد حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم 

  . 2العدلية ذو االختصاص العام والخاص

يقـوم  " وأن المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني نصت على أنه 

ة المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي بوظائف الضابطة العدلي

  .3"ال يوجد فيها مدعي عام كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون

أما بالنسبة إلى , وإنهم يكتسبون هذه التسمية ألنهم يمارسون وظائفهم على كافة الجرائم 

يباشرون اختصاصاتهم ولكن ضمن حدود أعضاء الضابطة العدلية ذو االختصاص الخاص فهم 

  : ومنهم ،)4(الجرائم التي يوكل إليهم أمر ضبطها ومتابعتها بقوانين خاصة 

, 1998لسنة ) 20(من قانون الجمارك رقم ) 41(أعضاء الضابطة الجمركية حيث أن المادة ) 1

فـي منـع    ، يمنح الصالحية لموظفي دائرة الجمارك2000لسنة ) 27(والمعدل بالقانون رقم 
                                                 

  .243المناعسة، أسامة وآخرون، مرجع سابق،ص  1
  .2001لسنة ) 16(والمعدل بقانون رقم . 1961 لسنة) 9(قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم  2
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 8(المادة  3
 .من القانون أعاله) 9/2(والمادة) 10(المادة )4(
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حق من حقوق الملكية الفكريـة التـي    ىإدخال بضائع مستوردة من الخارج تشكل اعتداء عل

  .تحظي بالحماية وفقاً لتشريعات التي نصت على حمايتها

" من قانون حق المؤلف األردنـي ) أ/36(لقد نصت المادة : موظفو مكتب حماية حق المؤلف )2

ئرة المكتبة الوطنية مفوضين من قبل الوزير من يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دا

وان المادة الثامنـة مـن   . 1"رجال الضابطة العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون

قانون أصول المحاكمات الجزائية ذكرت أن موظفي هذا المكتب يتمتعون بكافـة صـالحيات   

صاصهم يقتصر فقط على الجـرائم ذات  اخت )أ: 2الضابطة العدلية وأن ذلك يكون ضن قيدين

أن صفة الضابطة العدلية ال تثبت إال لمن فوضه الوزير فـي  ) ب .صلة بقانون حق المؤلف

  .ذلك

من قانون أصـول  ) 2/1(أما بالنسبة لمرحلة تحريك الدعوى فإنه وبالرجوع إلى المادة 

ـ  "الجزائية األردني التي تنّص المحاكمات  دعـوى الحـق العـام     ةتختص النيابة العامـة بإقام

   ."ومباشرتها وال تقام من غيرها إال في األحوال المبينة في الفانون

فإن الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق العـام ومباشـرتها    بالمعنى انه وكقاعدة عامة

هي النيابة العامة، وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني يالحظ انـه سـمح   

تحريك هذه الدعوى ومنها المضرور الذي يعين نفسه مدعياً بالحق الشخصي  لجهات أخرى حق

  .3وكذلك أيضاً المجني عليه الذي يقدم شكوى للنيابة العامة

وبعد االنتهاء من عملية التحقيق وجمع األدلة تبدأ مرحلة المحاكمة وذلك عنـدما يحيـل   

وأن هـذه   ،أنها المحكمة المختصـة  المدعي العام أوراق الدعوى إلى محكمة البداية على إعتبار

المرحلة تنتهي إما بإصدار حكم باإلدانة أو البراءة أو إصدار قـرار بإسـقاط الـدعوى وعـدم     

   .4سماعها

                                                 
  .2001لسنة ) 52(، والمعدل في القانون رقم 1992لسنة ) 22(قانون حماية حق المؤلف األردني رقم  1
  .245ع سابق، المناعسة، أسامة، مرج 2
  .262المرجع السابق، ص  3
  .182سالمة، عماد محمد،مرجع سابق، ص  4
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  حماية برنامج الحاسب اآللي عن طريق المنظمات الدولية : المبحث الرابع
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  الفصل الثالث

  حماية برامج الحاسب اآللي في ظل القوانين واالتفاقيات الدولية

ظى بالحماية ضمن قانون حق المؤلف وذلـك  تحدثت سابقاً أن برامج الحاسب اآللي تح

  . في أغلب التشريعات، وأن هناك بعض الدول وضعت تشريعات خاصة لحماية هذه البرامج

وأن وسائل الحماية المقررة لها هي ذاتها الوسائل الواردة فـي قـانون حـق المؤلـف     

رامج الحاسب اآللي للمصنفات المشمولة بالحماية بموجبة، مع وجود بعض التفاوت بالنسبة إلى ب

  .والتي يعود السبب فيها إلى الطبيعة الخاصة لهذه البرامج

وأن قانون حق المؤلف األردني وفي المادة الرابعة منه والتي يفهم منهـا أنـه أعتبـر    

المبرمج من ضمن المؤلفين وبالتالي فإنه يحظى بالحماية المنصوص عليها فـي قـانون حـق    

الوسائل لحماية حق المؤلف، وأنها تساهم جميعهـا فـي تـوفير    وأنه يوجد العديد من . المؤلف

  . إال أنها تتفاوت من حيث إجراءاتها وطبيعتها. الحماية للمؤلف

الحماية اإلجرائية لبرامج الحاسب اآللـي  : األول: وقسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث

إتـالف  : والثـاني .لـي صور الحماية اإلجرائية لبرامج الحاسـب اآل : األول: وفيه ثالثة مطالب

  .وسائل الحماية الموضوعية لبرامج الحاسب اآللي: والثالث. المصنف المقلد

 التعـويض العينـي  : أما المبحث الثاني تحدثت عن طرق التعويض وفيه مطلبين األول

  الحماية الجزائية لبرامج الحاسب اآللي : والثاني التعويض بمقابل، والمبحث الثالث

و جاء فيـه   .ظل القانون الدولي اول حماية برامج الحاسب اآللي فيتن :والمبحث الرابع

االتفاقيـات   :والثـاني  ،حماية برامج الحاسب اآللي عن طريق المنظمات الدولية :مطلبين األول

   .الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف
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  المبحث األول

  الحماية اإلجرائية لبرامج الحاسب اآللي

أن يلجأ إلى القضاء المدني لطلب اتخـاذ تـدابير عاجلـة     يحق للمؤلف وخلفه من بعده

 ،تستهدف المحافظة على حقوقه من اعتداء وشيك على حقه أو منع اعتداء حال علـى مصـنفه  

حيث أجازة معظم التشريعات اتخاذ بعض التدابير االحتياطية أو المؤقتة قبل عرض النزاع على 

السـاري   1911لسـنة  ) 46(ع والتأليف رقم القضاء وقبل الفصل فيه، ونص قانون حقوق الطب

إذا : "المفعول في الضفة الغربية على مبدأ الحماية اإلجرائية لحق المؤلف حيث نص علـى أنـه  

وقع تعٍد على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر فيحق لصاحب الحق المذكور أن يلجـأ إلـى   

بالتعدي على ذلك الحق كاستصدار أمر  كافة طرق المقاضاة التي يخوله إياها القانون فيما يتعلق

  .1"رر أو محاسبة المعتدي أو غير ذلكتحذيري أو أمر بالمنع أو الحصول على عطل وض

غير أن هذه المادة جاءت مبهمة وفضفاضة وينقصها كثير من التفصيالت التـي عنـت   

ه الحماية بقية التشريعات على أدراجها ضمن قوانين حماية حق المؤلف لذلك سأدرس ببحثي هذ

ودراسة الوسائل اإلجرائية  ،في إطار القانون األردني لحماية حق المؤلف والقوانين المعدلة عليه

   .لحماية حق المؤلف تتطلب معرفة هذه الحماية والشروط الواجب توافرها لتطبيق هذه الحماية

  صور الحماية اإلجرائية المقررة لبرامج الحاسب اآللي: المطلب األول

ذه الصور بحسب الضرر الذي ينجم عن االعتداء على هذه البـرامج أو حـق   تختلف ه

مؤلفها فقد يكون الهدف من اإلجراء وقف الضرر أو منع حدوثه وقد يكون بحصر الضرر الذي 

وقع فعالً من جراء االعتداء وذلك بالحجز التحفظي وقد يصل األمر إلى حد إتـالف المصـنف   

   .في االعتداء عليهواألدوات المستعملة ) البرنامج(

                                                 
  .1911لسنة ) 46(من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم ) 6/1(المادة  1
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  األمر بوقف التعدي: الفرع األول

تجيز تشريعات حقوق المؤلف لمن يدعي وقوع اعتداء مصنفه أن يطلب من المحكمة أو 

 ،قاضي األمور المستعجلة إصدار أمر قضائي على وجه االستعجال بوقف التعدي على مصـنفه 

  .فعل التعدي والغاية من هذا األمر هو إنهاء ومنع االستمرار بارتكاب

فمثالً قيـام شـخص مـا بنشـر      ،أما كيفية وقوع هذا التعدي فانه أن يكون بعدة أشكال

أو إذا  ،قبل أن يقرر المؤلف نشر المصنف كالمصنف أو البرنامج أو عرضه على الجمهور وذل

تم نسبة المصنف أو البرنامج لغير مؤلفه أو تم النشر بغير الطريقة التي وافق عليهـا المؤلـف   

وغيرها من الحاالت األخرى التي تمثل اعتداء على حق المؤلف والتي يمكن استصدار أمر من 

ومفهوم وقف التعدي ال يقتصر على وقف نشـر   ،قاضي األمور المستعجلة بوقف التعدي عليها

المصنف أو البرنامج أو طبعه فحسب بل إن هذا المفهوم يشمل عدة إجراءات يستطيع صـاحب  

حماية حقه من وقوع االعتداء عليه وتتكفل التشـريعات بـالنص علـى هـذه     الحق ممارستها ل

فقد نص المشرع األردني في القانون المعدل  ،اإلجراءات التي يصعب حصرها بإجراءات معينة

  .1على ذلك 1999لسنة ) 29(رقم 

   :غالبية التشريعات ويمكن رد اإلجراءات التي تندرج تحت مفهوم وقف التعدي إلى

، فإذا كان المصـنف كتابـاً أمكـن    أو عرضه أو صناعته) البرنامج(قف نشر المصنف و: أوالً

المطالبة بوقف نشره، أما إذا كان برنامجاً معيناً أمكن وقف نسخه، وإذا كان شيء مسجالً أمكن 

وقف صناعته وإنتاجه، فاألمر هنا يتعلق بطبيعة المصنف سواًء مـن حيـث وقـف النشـر أو     

د خولت قوانين حق المؤلف التي نصت على هـذا اإلجـراء الوقـائي    العرض أو الصناعة وق

القاضي سلطة وقف نشر المصنف ومنع تداوله كلما كان هناك مساس أم نيل من حقوق المؤلف 

غير أن القاضي يجب عليه توخي الحذر والحيطة عند األمـر   ،ال يمكن التهاون أو التسامح فيه

                                                 
كقانون حماية حق المؤلف حيث كـان   1999لسنة ) 29(نص المشَرع األردني على هذا اإلجراء في القانون المعدل رقم  1

بل التعديل يعطي المحكمة صالحية وقف نشر المصنف أو توزيعه ومنـع األداء العلنـي وغيرهـا مـن     النص السابق ق

  اإلجراءات، غير أن عبارة وقف التعدي جاءت أفضل من النص السابق لشمولها
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ثبت من وقوع االعتداء فعالً أو أن هذا االعتداء قد أصـبح  بوقف النشر أو منع التداول فعليه الت

  .1وشيك الوقوع

ويقصد بذلك التعريف بالمصنف تعريفاً  :المقلد) البرنامج(إجراء وصف تفصيلي للمصنف  :ثانياً

وعادةً مـا تقـوم    ،دقيقاً نافياً للجهالة يميزه عن غيره من المصنفات التي تكون في ذات المجال

الوصف التفصيلي المشار إليه عن طريق إنابة أحد الموظفين للقيام بذلك ويهدف المحكمة إعداد 

بـه   ةهذا اإلجراء إلى تمييز المصنف محل االعتداء عن غيره من المصنفات األخرى المتشابه

والتعرف فيما إذا كان هذا المصنف من المصنفات المحمية بموجب القانون أم هو من المصنفات 

  .2ايةمن الحم تالمستثنيا

يعتبـر هـذا اإلجـراء مـن احـد       :تعديل المصنف أو أخذ أجزاء منه في أحوال معينة :ثالثاً

إذ يطلب مـن المؤلـف أو    ،اإلجراءات الوقائية لحماية حق المؤلف والتي يمكن للقاضي اتخاذه

الناشر بإجراء تعديالت معينة على المصنف الذي تم االعتداء عليه أو تقليده بغية زوال اسـباب  

ويقوم القاضي بتعين خبير لكي يتـولى مراقبـة مـا إذا كانـت      ،قف نشر المصنف أو تداولهو

  .)3(ويتم إعالن دور النشر دور النشر بهذه التعديالت  ،التعديالت التي أمر بإدخالها قد أدخلت

أو حذف أجزاء منه كإجراء وقـائي إجـراًء فعـاالً    ) البرنامج(ويعتبر تعديل المصنف 

إذ يكـون مـن    ،أما بالنسبة لما تم نشره فانه ال يكون فعاالً ،ت التي لم تنشر بعدبالنسبة للطبعا

الصعب إدخال التعديالت التي قررها القاضي على ما تبقى من النسخ أو الطبعات التي وصـلت  

   .3إلى أيدي القراء

نع استمرار إثبات األداء العلني إليقاع أو تمثيل أو إلغاء مصنف متداول بين الجمهور وم :رابعاً

  .العرض القائم أو حظره مستقبالً
                                                 

  .399، صمرجع سابق، حق المؤلفكنعان، نواف،  1
  397سابق، صالمرجع ال 2
القاهرة، دار النهضة العربية، سـنة   الحق في الخصوصية،_ ام الحياة الخاصة الحق في احتراالهواني، حسام الدين،  )3(

 . 418-417، ص 1978
  .455ص  مرجع سابق،، حق المؤلفكنعان، نواف،  3
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  حجز المصنفات المقلدة: الفرع الثاني

يعتبر الحجز على المصنفات المقلدة من أهم الوسائل التي تضمن حماية حـق المؤلـف   

والحد من االعتداء الذي وقع على مصنفه وحصر اإلضرار التي وقعت من جراء ذلك االعتداء 

عام على انه وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من القيام بـأي  وُيّعرف الحجز بمفهومه ال

  .1عمل قانوني أو مادي يخرج هذا المال أو ثماره عن ضمان الدائن الحائز

غير أن الحجز الذي يمارسه المؤلف كإجراء تحفظي يختلف عن الحجـز االحتيـاطي   

وقف نشر المصنف المقلد ومنـع   إذ أن الغرض منه هو ،العادي أو التنفيذي الذي يقوم به الدائن

 ،تداوله بين الجمهور إضافة إلى حفظه من التلف الذي قد يقوم به المعتدي ليمحو أثار جريمتـه 

كما أن التنفيذ على المصنف المقلد واألدوات التي استعملت في إنتاجه في حالة الحكم بتعـويض  

  . 2نهاالضرر الذي أصاب المؤلف يؤدي إلى إستحصال مبلغ الضرر من ثم

ن اجل الحصول على أمـر بـالحجز   وان هناك شروط على المؤلف أو صاحب الحق إتباعها م

  :وهي

فاألصل انه ال يمكن توقيع هذا الحجز إال من صاحب الحـق  : تقديم طلب من ذوي الشأن :أوالً

المعتدى وهو المؤلف أو خلفاؤه من الورثة أو الموصى إليهم أو الناشر وكذلك كل متعاقـد مـع   

  .3مؤلف تضر من نشر المصنف على هذه الصورةال

من قانون حماية حق المؤلف المصري على لفظ صـاحب الحـق   ) 6/1(ونصت المادة 

وأحالت إلى المادة الخامسة من نفس القانون األشخاص الذين لهم الحق فـي المقاضـاة وطلـب    

                                                 
القواعد العامـة فـي   النمر، أمينة، . ود. 1962، القاهرة، سنة التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجاريةولي، فتحي،  1

نقالً عن الدكتور كنعان نواف المرجع سـابق  . 251، ص 1970، اإلسكندرية، بدون دار نشر، سنة ق الحجزالتنفيذ بطري

  .463ص 
  .279الفتالوي، سهيل، مرجع سابق، ص  2
  .464، مرجع سابق، ص حق المؤلفكنعان، نواف،  3
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لمؤلف المصـري  اإلجراء التحفظي، وبالرجوع إلى نص المادة الخامسة من قانون حماية حق ا

  .1يتضح انه يشمل جميع األشخاص المذكورين أنفا

حيث يجوز تقديم طلب الحجز إلى قاضـي   :أن يقدم الطلب إلى الجهة القضائية المختصة :ثانياً

ويمكن تقديم هذا الطلب إلى المحكمة  ،األمور المستعجلة بصفته طلب مستعجل وهذا هو األفضل

الحجز سواًء قبل رفع الـدعوى أو أثنـاء السـير فـي      ويقدم طلب ،المختصة أصال بالدعوى

  .فقد تكون هذه الجهة القضائية محكمة البداية ،2الدعوى

إجراء وصف تفصيلي للمصنف المراد حجزه من قبل المحكمة قبـل أن تصـدر أمرهـا     :ثالثاً

والغاية من تطلب المشروع مثل هذه الشروط في طلب الحماية هو تمكين القاضي مـن  : بالحجز

التأكد من ماهية هذا المصنف والتعرف عليه إذا كان ضمن المصنفات المحمية بموجب قـانون  

  .3حماية حق المؤلف أم ال

 إتالف المصنف المقلد: المطلب الثاني

المقلد أو صور المصنف إلى نشر بوجـه غيـر   ) البرنامج(اإلتالف هو إعدام المصنف 

جراء جـوازي يخضـع للسـلطة التقديريـة     وهذا اإل ،مشروع والمواد التي استعملت في نشره

للمحكمة وتكون نفقاته على عاتق الشخص المعتدي ولقد أجازت معظم تشريعات حقوق المؤلف 

   .هذا اإلجراء

الساري  1911لسنة ) 46(من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم ) 3/3(فقد نصت المادة 

وأخضـعته للسـلطة    .دانة أو لم تتمالمفعول في الضفة الغربية على هذا اإلجراء سواء تمت اإل

جميع النسخ المقلدة أو يقوم بتسليمها لصاحب حـق   فالتقديرية للمحكمة فإما يقوم القاضي بإتال

  . الطبع والتأليف أو التصرف فيها حسب الوجه الذي يراه مناسباً

                                                 
  .من قانون حماية حق المؤلف المصري) 6/1(المادة  1
) 49(المنشور في الوقائع المصرية العـدد   1954لسنة ) 354(حق المؤلف المصري رقم من قانون حماية ) 43(المادة  2

 .24/6/1954مكرر بتاريخ 
  .267، صمرجع سابقهارون، جمال،  3
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إال أن كون هذا اإلجراء يتعارض في حاالت كثيرة مع أحكام الحجز على المصنف التي 

كما أنه قد يضر بمصلحة المؤلف أو الناشـر أو المجتمـع    ،كون في الغالب أفضل من إعدامهت

  . 1لذلك وضعت معظم تشريعات حق المؤلف قيود واستثناءات على هذا اإلجراء

ومن أهم القيود واالستثناءات التي وضعتها تشريعات حقوق المؤلف على هذا اإلجراء 

   :لفي غالبية التشريعات في هذا المجا

إذا طلب صاحب الحق على المصنف المقلد بيع نسخه بدالً من إتالفها وذلك القتضاء مبلغ  -)1

ويكون ذلك في حدود ما يفي بتعويض المؤلف عن الضرر الـذي أصـابه    ،التعويض من ثمنها

  .2ويجوز له أيضاً أن يطلب وضع الحجز على اإليراد الناتج من االيقاع واإللقاء غير المشروع

فالحكم الذي تصدره المحكمة إذا كان غير قابل للتنفيذ فأنه ال  :لمصنفات التي يتعذر إتالفهاا -)2

وكذلك األمر في المصنفات فإن جدوى الحكم بإتالفها ال يتحقـق إال إذا كانـت هـذه     ،قيمة له

المصنفات قابلة لإلتالف كالكتب واألفالم والمجالت وغيرها، إال أن هناك بعـض المصـنفات   

إتالفها بسبب كونها أشياء غير مادية أو ألنها تنتهي من الوجود بعـد نشـرها مباشـرة     يتعذر

فاألجدى في هذه الحالة هـو طلـب إيقـاع     ،كاإللقاء المباشر أو عن طريق اإلذاعة والتلفزيون

الحجز على اإليرادات التي ستحصل من جراء نشر هذه المصنفات بشكل غير مشروع مـا دام  

  . 3القانون يجيز ذلك

تتعلق دائماً بالعقارات كالتحف الموجودة على الجـدران وكالشـكل   : المصنفات المعمارية -)3

الهندسي للعقار الذي يعتبر من المصنفات المعمارية إذا تضمن ابتكـارا لمؤلفـة، ولمـا كانـت     

المصنفات المعمارية والمباني التي تضمنها تكتسب أموال طائلة وتدخل في الثروة الوطنية لذلك 

منعت معظم تشريعات وحقوق المؤلف إتالف هذه المصنفات و نص المشـرع األردنـي فـي    

  .1، على هذا االستثناء1992لسنة ) 22(القانون رقم 

                                                 
  .298-294الفتالوي، سهيل، مرجع سابق، ص  1
  .األردني من قانون حماية حق المؤلف) ا/47(من قانون حماية حق المؤلف المصري، والمادة ) 45(المادة  2
  .461، مرجع سابق، ص حق الملكيةكنعان، نواف،  3
 .1992لسنة ) 22(من القانون األردني رقم ) د/47(المادة  1
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فالمصنفات المترجمة إلى اللغة العربية بطريقـة غيـر    :المصنفات المترجمة للغة العربية -)3

ك يعود إلى أن هذه المصـنفات تعـود   مشروعة ال يجوز إتالفها أو تغير معالمها والسبب في ذل

بالفائدة في تنمية الثروة الفكرية وجعل المصلحة العامة هي المصـلحة العليـا وتغليبهـا علـى     

وفي هذه الحالة يجب تثبيت الحجز على المصنف أو نسخة أو على صـورته  ،المصلحة الخاصة

أمـا   ،ة إلى اللغـة العربيـة  المأخوذة منه وهذا االستثناء يقتصر على الترجمة من اللغة األجنبي

الترجمة من اللغة العربية إلى لغةً أجنبية آخري أو الترجمة من لغة أجنبية إلى أجنبية آخري فال 

   .1يسري عليها هذا االستثناء

  وسائل الحماية الموضوعية لبرامج الحاسب اآللي: المطلب الثالث

لتي تعود على المجتمع وعلـى  فيما سبق أهمية حماية برامج الحاسب اآللي والفائدة ا مر

مؤلف البرنامج وأصحاب حق االستغالل نتيجة تلك الحماية ومدى الحاجة الملحة نحـو وضـع   

حماية قانونية فعالة تسهم بشكل فعال في دفع تطوير برامج الحاسب اآللي، حتى تزيـد قـدرتها   

  . التخزينيه وإجراء العمليات المطلوبة منها

, وضع األحكام القانونية المناسبة لحمايـة هـذه البـرامج   ولن يحدث هذا إال عن طريق 

وذلك في ظل االنتشار المتزايد لظاهرة القرصنة ومالحقة اإلعتداءات التـي تقـع علـى هـذه     

. البرامج، مع وضع قواعد فعالة ومحددة توفر الحماية الكاملة للمؤلف والقائمين على البرنـامج 

ى البحث عن إنشـاء تشـريعات جديـدة أو اسـتكمال     وهذا ما دعا المشرع بكافة دول العالم إل

التشريعات الحالية وخاصة في مجال حماية برامج الحاسب اآللي لتالفي العقبات المثارة حـول  

   .حماية هذه البرامج

إن الهدف  والتي منها الحماية المدنية لبرامج الحاسب اآللي ضمن تشريعات حق المؤلف

ج الحاسب اآللي هو تشجيع اإلنتاج الفكري واالبتكار واسـتثمار  من تقرير الحماية القانونية لبرام

القائمين بثمار جهودهم واطمئنانهم وتشجيعهم على إنتاج المزيد من األعمال، ولقد وضع المشرع 
                                                 

، نقالً عن المتيت أبو اليزيد، الحقوق علـى المصـنفات   1954من قانون حماية حق المؤلف المصري لسنة ) 45(المادة 1

  .187القاضي، مختار، مرجع سابق، ص. ، و د141، ص 1996المعارف، سنة الفنية واألدبية والعلمية، اإلسكندر، منشاة 
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الحماية المدنية إلى جانب الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي بإعتباره نوعاً أخر من الحمايـة  

خرى والتي تهدف إلى تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به نتيجـةً  ال تقل أهمية عن األ

  .لالعتداء الذي وقع على برنامجه سواٌء كان المؤلف أم صاحب الحق في إستغاللة

فالحماية المدنية بالنسبة إلى المضرور أفضل من العقوبة الجنائية المحتمل توقيعها على 

ومـن هنـا    ،ما لحق به من ضرر دي إلى جبرالجاني بقدر ما يعنيه الحصول على تعويض يؤ

   :و الحماية المدنية تتخذ صورتين. المدنية وتطبيقها ةالمسؤولي تظهر أهمية إعمال

فالعقـد   ،حماية تعاقدية وهي المترتبة على اإلخالل الواقع بعدم تنفيذ بنود العقد: الصورة األولي

عينة في العقد يكون صـحيحاً وأثـاره   بمعنى إذا إتفق الطرفان على شروط م .شريعة المتعاقدين

وإن القانون المدني األردنـي  . 1إذا نشأ عن العقد التزامات تنصرف إلى المتعاقدين والخلف العام

منه قد نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين فال يجـوز نقضـه إال بإتفـاق    ) 147(في المادة 

  .الطرفين

التقصيرية وهذا ما نص علية القانون المـدني   ةليالحماية بواسطة قواعد المسؤو :الصورة الثانية

وممـا   ."للغير ُيلزم من ارتكبه بالتعويض كل خطأ سبب ضرراً" منه ) 256(األردني في المادة 

تقومان على مبدأ واحد فكلتاهمـا جـزاء اإلخـالل     ال شك فيه أن المسؤولية العقدية التقصيرية

وهـو التـزام    ،تزام عقدي ناتج عن المسؤولية العقديةبالتزام سابق إال أنه في الحاله األولى االل

  . 2قانوني في المسؤولية التقصيرية ويترتب نتيجة ذلك على كلتا المسؤوليتين فروق أساسية

وأن النصوص المختلفة في كافة دول العالم التي شملت تشريعات حق المؤلف ال تشتمل 

ل الحاسب اآللي، وإنما اقتصرت على المدنية في مجا ةعلى أية شيء بشأن بخصوصية المسؤولي

  .1تقرير الحق في التعويض للمضرور من اإلعتداءات على البرامج

                                                 
  .202، ص 1985، بدون مكان نشر ودار نشر، سنة الوجيز في مصادر القانونشنب، محمد لبيب،  1
  .174رسالن، نبيلة، مرجع سابق، ص  2
  .177المرجع السابق،ص  1
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للمؤلف الذي وقـع  "منه ) 49(وهذا ما نص عليه قانون حق المؤلف األردني في المادة 

اعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفة بمقتضي أحكام هذا القانون الحق فـي  

لى تعويض عادل عن ذلك، على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمـة  الحصول ع

المصنف األدبية أو العلمية أو الفنية ومدى استفادة المعتدي من إسـتغالل المصـنف، ويعتبـر    

التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيـع األشـياء التـي    

  .1"داء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوىاستخدمت في االعت

ونتيجةً لذلك، إذا كانت الوسائل الوقائية التي استخدمت وتستخدم لمنع وقـوع االعتـداء   

غير مجديه، والجهة القضائية المختصـة إذا رأت عـدم ضـرورة     )المبرمج(على حق المؤلف 

 .االعتداء في هذه الحالة هو التعـويض  اللجوء إلى اإلجراءات الوقائية فإن الجزاء المترتب على

يؤدي في الغالب إلى ضرر غير مادي يـؤثر علـى شخصـية     )المبرمج(واالعتداء على حق 

بصورة غير الئقة من  )المبرمج(المؤلف وسمعته في المجتمع، كأن يقوم المعتدي بنشر مصنف 

فاالعتداء الذي  .2وشرفةخالل قيامة بإجراء تعديالت علية تؤدي إلى اإلساءة إلى سمعة المؤلف 

قد يكون من شخص تربطه بالمؤلف رابطه تعاقديـة، أو مـن    )المبرمج(يقع على حق المؤلف 

وأن الوضع في كل من الحالتين يختلف . الغير الذي ال يوجد بينة وبين المؤلف أي رابطة عقدية

عد المسـؤولية  فإن المؤلف في الحالة األولى يطالب بالتعويض وذلك عن طريق قوا األخر، عن

أما في الحالة الثانيـة   ).المبرمج(التعاقدية، وان عبء اإلثبات يقع على عاتق المدين المتعاقد مع 

فإن المؤلف يطالب بالتعويض عن طريق قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن خطـأ الغيـر   

وإن عبء اإلثبات يقـع  ولذلك فإن االدعاء بوقوع االعتداء يتم بالنسبة للحق المادي واألدبي معاً 

بمعنى أن هـذا  . على المؤلف الذي يجب علية أن يثبت أن هناك خطأ من الغير وضرراً لحق به

   .االعتداء أساء إلى سمعته وانتهاك حق من حقوقه

  : وهناك شروطاً يجب توافرها لقيام الحماية المدنية، أال وهي

                                                 
 .من قانون حق المؤلف األردني) 49(المادة  1
  .473مرجع سابق، ص  واف،كنعان، ن 2
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  :الخطأ -1

ن الخطـأ فـي دعـوى المنافسـة غيـر      لم يتناوله القانون بتعريف واضح ومحدد ولك

 فهو يتطلب بدايةً وجود منافسة بين شخصين أو أكثر يرتكب أحدهم ،المشروعة له معنى خاص

خطأ في هذه المنافسة ويعتبر هذا الخطأ متحققاً وقائماً سواء تم عن طريق القصد أو عن مجـرد  

أ ناشئاً عن الجهـل فـي   اإلهمال وبغض النظر عن توافر سوء النية وبغض النظر إن كان الخط

أحكام التنافس ويكون الفعل خطئاًً في هذا الشأن إن هو ال يتفق وقواعد العدالة والشرف واألمانة 

في التجارة وال يتفق والعادات والتقاليد التجارية، كما أن من شأنه أن يلحق ضرراً بمن ارتكـب  

خطئاً أم ال ويجوز إثبـات ذلـك   وأن القاضي هو الذي يحدد إذا كان العمل يعد  .الخطأ في حقه

   .1بكافة وسائل اإلثبات المشروعة

فالخطأ العقدي يتوافر إذا لم يكن الشخص الذي يلتزم بالعقد بتنفيذ إلزامه الناشئ عن هذا 

 تالعقد، سواء أكان عدم التنفيذ قد حدث عمداً أو نتيجة إهمال، وهناك نـوعين مـن االلتزامـا   

زام العقدي نفسه فهنالك التزام بتحقيق نتيجة يتوافر فيها عنصـر  العقدية وذلك حسب طبيعة االلت

الخطأ بمجرد عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه والنوع األخر هو التزام ببذل عناية والذي يقتضـي  

  .2من المدين بذل عناية الرجل المعتاد في تنفيذه اللتزامه وإال توافر عنصر الخطأ

بالتزام قانوني يفرضه القانون على كل شخص ولـو   أما الخطأ التقصيري فهو اإلخالل

فإذا  ،كان غير مميز بوجوب قدر العناية الالزمة والتبصر الكافي عند ممارسة األعمال واألفعال

ما صدر من شخص فعل يجرمه القانون أو عمل غير مشروع لزمه جبر الضرر الـذي يلحـق   

عندما يكون المعتدي على هذا الحـق   ويكون الخطأ العقدي في مجال حقوق المؤلف. 1باآلخرين

فعندما ال يقومون  ،تربطه به عالقة تعاقدية مثل المتنازل إليهم عن حقوق االستغالل أو الناشرين

يحق للمؤلف المطالبة بالتعويض وفقاً لقواعد  ،بتنفيذ التزاماتهم المترتبة بموجب العقد الذي بينهم
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فيظهر في حالة االعتداء على حقوق المؤلف مـن   أما عن الخطأ التقصيري ،المسؤولية العقدية

قبل الغير الذي ال يربطه بالمؤلف أي تعاقد في خصوص المصنف كأن يقوم المؤلـف بإعـداد   

بقيام شخص آخر بنسبة هذا الكتاب إليه وكذلك الحال بالنسبة إلـى   كتاب معين ونشرة ويتفاجئ

  . 1برنامج الحاسب اآللي

إلى سمعت المؤلف األدبية أو حالة قيام دور العـرض   أو أن يحدث فيه تعديالت تسيء

التي ال تربطها عالقة عقدية مع المؤلف بعرض إنتاجه أو برنامجه وأخذ أرباح ضخمة وذلـك  

  .تجنباً للتعاقد مع المؤلف بالحصول على عقد إستغالل بالطرق المشروعة

  :الضرر -2

وعة ويعتبر الضرر هو كل أذا يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشر

واالعتداء على حق المؤلـف   ،فال تعويض بون ضرر ،الشرط األساسي لقيام المسؤولية المدنية

يمكن أن يكون ضرر غير مادي يمس شخص المؤلف ويؤثر على مركـزة االجتمـاعي وهـو    

  .2األكثر وقوعاً

 وأن دعوى المنافسة غير المشروعة قد يكون الهدف منها إما التعويض عـن الضـرر  

وعبء إثبات الضرر ووفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية يقـع علـى    ،وأمال منع وقوعه

 ,3أو أدبيا ويستطيع إثبات الضرر بكافة طرق اإلثبات المشروعة ،عاتق المدعى سواء كان ماديا

ويقع على عاتق المدعى علية بالمقابل بنفي هذا الضرر، وأن المحكمة هي التي تقـرر ثبـوت   

ر من عدمه وفقاً لما يقدمه المدعي من بيانات، غير أن األمر هنا مختلف بالنسبة للضـرر  الضر

فأن كان الفقه والقضاء قد اسـتقرو   ،على حقه األدبي ءاألدبي الذي يلحق المؤلف نتيجة االعتدا
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على أن المضرور هو المكلف بثبات الضرر الذي يصيب الحق المالي للمؤلف، إال أن الخـالف  

  .1ن التعويض على الضرر األدبيثار بشأ

إذ أن الحق األدبي للمؤلف يرتبط بشخصيته، واحترامه، مكرس بموجب القـانون فهـل   

يلزم المؤلف بإثبات الضرر األدبي الذي أصاب حقوقه نتيجة االعتداء الذي لحق به وفقاً للقواعد 

  العامة في المسؤولية المدنية؟ 

يل على المؤلف إثبات ما أصابه مـن ضـرر   ذهب جانب من الفقه إلى أنه من المستح

من حصول االعتداء دون حاجه  دجراء االعتداء على حقه األدبي، فالضرر يُعد ثابتاً بمجرد التأك

إلثبات عناصره وذلك ألنه يلحق ضرر بذات المؤلف فيكفي أن يثير المؤلف عدم رضـاه عـن   

ويض دون حاجة إلثبات الضـرر،  التعديالت التي ادخلها الناشر حتى يمكنه الحصول على التع

وبالمقابل يرى جانب آخر من الفقه أن على المؤلف أن يتبع القواعد العامة في المسؤولية المدنية 

والتي تلزم المتضرر بإثبات الضرر الذي لحق به نتيجة االعتداء على حقه سواء كان أدبيـاً أو  

عل من المؤلف خصماً وحكماً في نفس مادياً، ويستند هذا الرأي على أنه ليس من المقبول أن تج

الوقت وإنما يتعين أن يبقى لقاضي السلطة التقديرية في التثبت من الضرر الذي أصاب المؤلف 

  . 2وإال وجب عليه رفض دعوى المسؤولية

مـن القـانون   ) 163(ووفقاً ألحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المـادة  

من القانون المدني الفرنسي فإن من يتسبب بضرر للغير فإنه ) 1382(المدني المصري والمادة 

  .3يلتزم بالتعويض عن هذا الضرر

كل إضرار بـالغير يلـزم   " من القانون المدني األردني نصت ) 256(كذلك نص المادة 

  .1"غير مميز بضمان الضررفاعله ولو 
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   .العالقة السببية بين الخطأ والضرر -3

اْ وضرر لقيام المسؤولية المدنية بل يجب أن يكـون الخطـأ   ال يكفي أن يكون هناك خط

أي وجود عالقة سببية ما بين  ،الصادر من المعتدي هو السبب في الضرر الذي يصيب المؤلف

والمفروض تكون قائمة فال يكلف المؤلف بإثباتها بـل يجـب علـى     ،هذا الخطأ وذلك الضرر

  .1ى أنها غير موجودةالمعتدي على صاحب الحق نفي هذه العلقة إذا ادع

ص هذه العالقة يمثل مسألة من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي  صوإن استخال

وان وجود الخطأ والعالقة السـببية بـين    ،الموضوع وال يوجد عليها رقابة من محكمة القانون

قـع  الخطأ والضرر بصفة أنها تمثل سلطة تقديرية لقاضي الموضوع باعتبارها من مسـائل الوا 

أما بالنسبة إلى الضرر من حيث وجوده ومقدار التعويض الذي يحكم بـه   فإنها ال تخضع للطعن

  .القاضي فانه يخضع للطعن وفق اإلجراءات المعتاد

                                                 
، عمان، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع،   "مصادر الحق الشخصي في القانون المدني " مصادر االلتزام  الفار، عبد القادر، 1
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  المبحث الثاني

  طرق التعويض

ترتـب   ،متى تحققت المسؤولية بتوافر عناصرها الثالث من خطأ وضرر وعالقة سببية

وقد يكون التعويض  ،اء المدني الذي يقوم على أساس جبر الضررعلى ذلك التعويض وهو الجز

وقد يكون  ،عينياً بإعادة الحال إلى ما كان علية قبل االعتداء وهذا هو األصل واألفضل للمؤلف

فبـذلك   ،وذلك في حال عدم إمكانية إصالح الضرر عينيـاً  )التعويض النقدي(التعويض بمقابل 

هذا المبحث سأتناول طرق التعـويض حيـث جـاء فـي      ومن خالل .يأخذ التعويض صورتين

  ).التعويض النقدي(والثاني التعويض بمقابل  ،المطلب األول التعويض العيني

  )التنفيذ العيني( التعويض العيني: المطلب األول

هو تنفيذ التزام من اعتدي على المؤلف عينياً فتزيل المحكمة كل اثـر باالعتـداء، أي   

فاألصـل  . كلياً وذلك بإعادة الحال إلى ما كان علية قبل وقوع االعتداء إصالح الضرر إصالحاً

هو الحكم بالتنفيذ العيني إذا كان ممكناً ألنة يؤدي إلى إزالة الضرر الذي أصاب المؤلف بدالً من 

   .1إعطائه مبلغاً من المال

و هذا التعويض يختلف بحسب طبيعة المصنف محل االعتداء فيأخذ صـوراً وأشـكاال   

منه ) 47(في المادة  1992لسنة ) 22(ولقد نص قانون حماية حق المؤلف األردني رقم  ،متعددة

  :2"على هذه الصور وهي

  إتالف المصنف المقلد :أوالً

من قانون حماية حق المؤلف األردني نصت على أن المحكمة بنـاء   3)أ/47(إن المادة 

لمقلد أو الصور المأخوذة عنة والتـي  على طلب المؤلف أو ورثته الحكم بإتالف نسخ المصنف ا
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نشرة بطريقة غير مشروعة وكذلك المواد التي استعملت في نشرها، والمحكمة في هذه الحالـة  

يكون لها السلطة التقديرية في االستجابة لهذا الطلب أو رفضه، على أن اإلتالف يسبب إشكاليات 

حكم اإلتـالف وال تنفـذه إال عنـد    عدة لحق المؤلف لذا على المحكمة أن تتأني عند إصدارها 

صدور الحكم واكتسابه الدرجة النهائية، وإن اإلتالف ال يعد وسيلة مرغوباً بها عنـد المؤلـف   

المتضرر ذلك ألنه يترتب علية إعدام المصنف كلياً ويزيله عن الوجود وال يكون لـه أي اثـر   

  . 1مستقبالً

  ها غير صالحة لالستعمالتغير معالم النسخ والصور والمواد أو جعل: ثانياً

ن تقضي بتغيـر معـالم النسـخ    نص قانون حماية حق المؤلف األردني بأن للمحكمة أ

والمعدات أو جعلها غير قابلة لالستعمال بدالً من إتالفها،ولها الصالحية بتغيـر تلـك   والصور 

صـنف  المعالم وجعل النسخ والصور قابلة لالستعمال وأن في ذلك مصلحة للمؤلف، فيبقـي الم 

في حـين إذا   قائماً وموجوداً رغم تغير معالمه بحيث يستطيع المؤلف استخدامه في مجال أخر،

قررت المحكمة جعل هذه النسخ والصور أو المعدات غي قابلة لالستعمال فذلك يؤدي إلعـدامها  

  .2وجعلها ال قيمة لها وغير صالحة الستغاللها في كافة المجاالت األخرى

  نسخ المصنفالحجز على : ثالثاً

من قانون حماية حق المؤلف األردنـي أن للمحكمـة   ) 47(من المادة ) ج(نصت الفقرة 

الحكم بمصادرة النسخ والصور والمواد المستعملة بدالً من إتالفها أو تغير معالمها وجعلها غيـر  

حيث أن المحكمة تقوم بمصادرة المصنف أو الصور المأخوذة عنـة والمـواد   . قابلة لالستعمال

المستعملة في إخراجه ليس كعقوبة، وإنما باعتبار المصادرة بمثابة إجراء أولى من أجل بيعهـا  

  .3لتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه من خالل مردود هذه النسخ أو الصور واألدوات
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  التعويض العيني قد يكون بصورة إزالة التشويه من المصنف وإعادته إلى أصلة :رابعاً

ة إعادة المصنف إلى التداول بين الجمهور إذا كان االعتداء منصباً على وقد يكون بصور

حق المؤلف في سحب مصنفة من التداول وكذلك حالة تأخر المنتج عن عرض المصـنف فـي   

الوقت المحدد بقصد تفويت فرصة عرضة في الوقت المناسب فهنا يلجأ المؤلف إلـى القضـاء   

  .1تعويض من جراء هذا التأخيرمطالباً بالتنفيذ العيني مع حصوله عل 

ومن الممكن أن يلجأ القضاء إلى ما يسمي باإلكراه المالي بإلزام المعتـدي بـالتعويض   

العيني كإلزام الناشر مثالً بأن يقوم بإضافة فقرات تم إزالتها من المصنف وااللتزام بدفع غرامه 

  . 2نتيجة ذلك

  ) التعويض النقدي(التعويض بمقابل :المطلب الثاني

فـال   ،إذا استحال جبر الضرر الناجم عن االعتداء على المصنف بوسيلة التنفيذ العينـي 

حيث يكـون   ،يكون أمام القاضي إال أن يحكم بمبلغ من النقود على الُمعتدي كجزاء غير مباشر

المصنف محل االعتداء قد نشر وأصبح من غير اليسير الحصول على النسخ المتداولة فال ينفـع  

إلى التعـويض   ءفال سبيل هنا إال باللجو ،افه أو إتالفه أو إضافة أجزاء إليه أو حذفهاالحجز إليق

غير أن تحديد مقدار التعويض النقدي الذي يدفعه المعتدي المتسبب في الضرر للمؤلـف   .النقدي

ولقد وضعت التشـريعات   ،ليس باألمر البسيط وخاصةً إذا كان االعتداء واقعاً على الحق األدبي

صة لحقوق المؤلف عدة معاير يجب على القاضي األخذ بها عند تقـديره التعـويض عـن    الخا

   .3الضرر الذي يستحقه المؤلف

والقوانين األخرى ذات العالقة لم تضع نصـوص   1911لسنة ) 46(إال أن القانون رقم

اعـد  معينة تحدد معاير معينة لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المؤلف وأحال ذلك إلـى القو 

                                                 
سهيل الفـتالوي، مرجـع   . والدكتور .466_465ص  محمد سامي، مرجع سابق،والصادق عبد الرشيد مأمون،  ،شديد 1

  .313سابق،ص 
  .477_476،مرجع سابق، ص حق المؤلفكنعان، نواف،  2
  .512_511ص محمد سامي، مرجع سابق،مأمون، والصادق  عبد الرشيد ،شديد 3
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ومن التشريعات التي نصت في قوانينها على هذه المعاير واالعتبارات المشرع األردني  .العامة

، حيث نص على أنه يجب مراعـاة مكانـة   1992لسنة ) 22(في قانون حماية حق المؤلف رقم 

ومدى المردود الـذي عـاد علـى     ،للمصنف المؤلف الثقافية والقيمة األدبية أو العلمية أو الفنية

  . 1عند تقدير قيمة التعويض الذي يستحقه المؤلف ،معتدي من جراء استغالل المصنفال

                                                 
  .1992لسنة ) 22(لف األردني رقم من قانون حماية حق المؤ) 49(المادة  1
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  المبحث الثالث

  الحماية الجزائية لبرامج الحاسب اآللي

فإذا أرتكب الفعل وترتب  .أما مدنية أو جنائية ،يرتب العمل الواحد نوعان من المسؤولية

مدنيـة   ةأما إذا شكل الفعل مسؤولي ،العقوبة عليه مسؤولية جنائية فإن الجزاء المترتب عليه هنا

  . 1كان الجزاء المترتب علية التعويض

ولما كانـت   ،وكما هو واضح لدى األغلبية فإن قواعد القانون الجنائي تفسر بشكل ضيق

حماية برامج الحاسب اآللي تحقق أهداف التنمية االقتصادية وتشجع االبتكارات والتطور العلمي 

ن حماية هذه البرامج تقتضي وجود نص صريح يقرر تلـك الحمايـة ويبـين    فإ، والتكنولوجي

ومن ثم فإن حماية برامج ألحاسب أآللي تنطوي على تحقيق الحماية الجنائية ألسـرار   ،حدودها

  . 2األفراد في مواجهة النشر

المصنف لـدى مراكـز اإليـداع     )عإيدا(ويشترط لقيام الحماية الجزائية وجوب تسجيل 

السـاري   1911لسـنة  ) 46(فالمشرع الفلسطيني في القانون رقم ،لمحددة في القانونالمختصة ا

في كل دعوى تقام بخصـوص االعتـداء   " نصت ) 6/3(المفعول في الضفة الغربية وفي المادة 

وهـذا   ،"على حق الطبع والتأليف في أي اثر يفترض فيها أن حق الطبع والتأليف ال يزال قائماً 

فغالبية تشريعات حقوق المؤلـف اشـترطت لقيـام     .من نفس القانون) 7(مادة أيضاً ما أكدته ال

 ،الحماية الجزائية أن تكون المصنفات مسجلة لدي المراكز المختصة والمحـددة فـي القـانون   

 ،فالمشرع المصري نص على وجوب أن يكون االعتداء قد حدث على مصنفات يحميها القانون

األردنية فيما يتعلق بالجرائم التي تفرض على جريمة االعتداء وهذا ما ذهبت إليه محكمة المنبر 

على حق التأليف تنفذ إذا كان المصنف مسجالً لدى الجهـات المختصـة أي متمتعـاً بالحمايـة     

                                                 
 .294، ص مرجع سابقرسالن، نبيلة إسماعيل،  1
، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الجنائية ألسرار األفراد في مواجهة النشرسرور، طارق أحمد،  2

 .198، ص 1991سنة 
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 47/85تميـز حقـوق   (القانونية أما إذا لم يكن مسجالً فال تطبق هذه الجرائم ألنه غير محمـي  

  .1)1986لسنة من مجلة نقابة المحامين  1076صفحة 

وأن المشرع المصري لم يضع نصوصاً خاصة لحماية برامج الحاسـب اآللـي ولكـن    

بعضاً من الفقهاء يرى إمكانية البحث عنها عن طريق الجرائم التقليدية؛ وذلك ألنها أصبحت من 

   :والتي منها الصناعات التقليدية التي تستثمر فيها المبالغ الطائله ورؤوس األموال

  جرائم ضمن قواعد قانون حق المؤلف: ولالمطلب األ

حق المؤلف يتمتع بحماية أخرى غير الحماية المدنية، أال وهي الحماية الجزائية والتـي  

فعالـة لهـذه    ذلك أن وضع عقوبة جزائية على المعتدي يكفل حماية .تعد مكملة للحماية المدنية

فـإن بـرامج   . كون عبرة لغيرةالحقوق وذلك ألنها تشتمل على قوة ردع وزجر للمعتدي لكي ي

الحاسب اآللي في القانون األردني تحظي بالحماية وذلك بموجب قانون حـق المؤلـف، ولكـن    

   .شريطة أن تتمتع باالبتكار واإلبداع وذلك ألن المصنفات المبتكرة هي التي تحظى بالحماية

كثر شيوعاً، إذ ومن الجرائم التي تقع على هذه البرامج هي جريمة التقليد، والتي هي األ

أنها تشمل كل إعتداء على حق من حقوق المؤلف المشمولة في الحماية، باإلضافة إلى جريمـة  

  . التعامل بالبرامج المقلدة وسوف نتطرق إلى كل منها على حده

  جريمة التقليد  :أوالً

ـ    اإن غالبية التشريعات والقوانين لم تضع تعريفاً محدد وواضحاً لجريمة التقليـد، وإنم

كل اعتداء يقع علـى الملكيـة األدبيـة    :" حددت األفعال التي تُعد جريمة تقليد، فمنهم من عرفها

وجود سرقة أدبية سواٌء أكانت كليـة أو   -أ: والفنية وأنه ال بد أن يتوافر شرطان أساسيان وهما

  .2"ن يتسبب هذا االعتداء بضرر ماأ -جزئية لهذا المصنف ب

                                                 
  .270، ص1998ن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة ، عماحقوق الملكية الفكريةنقالً عن قليوبي، ربي طاهر،  1
  .180، صمرجع سابقالقاضي، مختار،  2
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استنتاج للمصنفات المنشورة أو الفوتوغرافيـة بـأي   " بأنها  )الويبو(وقد عرفتها منظمة 

طريقة مناسبة من أجل توزيعها على الجمهـور وإعـادة إذاعـة البـرامج اإلذاعيـة دون أي      

  .1"تصريح

كال ما صـنع أو  : " من قانون حقوق الطبع والتأليف على ما يلي) 3/2(ونصت المادة 

لف ال تزال حقوق طبعة محفوظة أو تسبب في ذلك أحرز عن علم منه لوحتاً بقصد تقليد نسخ مؤ

  .عن علًم منه ولمنفعته الخاصة بدون موافقة أصحاب حق الطبع والتأليف يعتبر أنه أرتكب جرماً

" :1992لسنة ) 22(من قانون حماية حق المؤلف األردني رقم ) أ/51(كما نصت المادة 

ق بمباشرة امتيازات المؤلف المنصوص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يقوم بغير ح

فكل  ،ويالحظ من ذلك أن المشرع األردني وسع من نطاق جريمة التقليد. 2"هذا القانونعليها في 

من يعتدي على حق المؤلف عن طريق نسبة المصنف إلية أو على حق المؤلف في تقرير نشـر  

 .مؤلف يعتبر مرتكباً لجريمة التقليدمصنفة أو برنامجه أو تعديله أو االعتداء على الحق المالي لل

، 2002لسـنة  ) 82(وهذا ما نص علية أيضاً قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 

ويمكن تعريف جريمة التقليد في مجال حقوق المؤلف على أنها قيام المعتدي باالعتـداء علـى   

األدبية أو العلمية أو الفنية كما  حقوق المؤلف التي ال تزال محفوظة له من خالل تقليد المصنفات

عرفها بعض الفقهاء بأنها كل اعتداء مباشر أو غير مباشر على حقوق التأليف فـي المصـنفات   

  .3واجبة الحماية

وجريمة التقليد وهي األكثر شيوعاً ال تختلف عن غيرها من الجـرائم األخـرى التـي    

  .يشترط لقيامها توافر الركن المادي والمعنوي

                                                 
، نقالً عن المحامي 1980معجم مصطلحات حق المؤلف والحقوق المشابه المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جنيف، سنة  1

  .161سالمة عماد محمد، مرجع سابق، ص 
 .حماية حق المؤلف األردني من قانون) 8،9،10(المواد  2
  .428، صمرجع سابق ،حق المؤلفنواف،  كنعان، 3
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  كن الماديالر -أ

الذي يتحقق بوقوع فعل التقليد، باستنساخ أو طبع المصنف دون إذن من صاحب الحـق  

كمـا أن قيـام   , والتأليف وقد يكون باالعتداء على أي من الحقوق األدبية أو الماليـة للمؤلـف   

المعتدي بإدخال تعديالت بشكل كامل على المصنف أو البرنامج تُحرفه عن الشكل أو المضمون 

  .1ن وضعهما المؤلف دون الحصول عل إذن كتابي منه أو من يخلفه يعد تقليداًالذي

ويشترط لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة أن يكون االعتداء قد وقع على مصـنف  

أي مسجالً لدى الجهات المختصة التي يحددها القانون وال يشترط فـي   ،محمي بموجب القانون

بل يكفي قيام المعتدي بمجرد استنسـاخه دون   ،يتم إذاعته للكافةالمصنف أو البرنامج المقلد أن 

   .إذن من صاحبة

  الركن المعنوي -)ب

وقـد   ،وهو توافر القصد الجرمي لدى الفاعل وذلك بأن تكون نيته قد اتجهت لهذا الفعل

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ال يكفي لقيام جريمة التقليد توافر القصد الجرمي العـام مـن علـم    

رادة فقط بل ال بد من توافر القصد الجرمي الخاص وهو سوء النية لدي المتهم على اعتبـار  وإ

أن هذه الجريمة هي من جرائم القصد الخاص التي يشترط فيها علم المقلد بأنـه يقـوم بتقليـد    

يمكن أعماله في ظل قانون  مصنف واجب الحماية بموجب القانون ولمنفعته الخاصة وهذا الرأي

 غير أن الرأي الراجح هو توافر القصد الجرمي العام من علـم وإرادة  ،بع و التأليفحقوق الط

فقط الذي كاٍف لقيام جريمة التقليد فوقوع الركن المادي من المتهم دليل على نية الغش والتدليس 

وأن اثبـت   ،وعليه أن يقوم بإثبات أن ما ارتكبه لم يكن بقصد التقليد أي أنه حسـن النيـة   ،لديه

تهم حسن نيته فإن ذلك ال يحول من الحكم عليه بالتعويض عن األضرار التي ترتبـت علـى   الم

  . 2عدم احتياطه

                                                 
  .518الصادق، محمد سامي، مرجع سابق، ص . مأمون، عبد الرشيد 1
  .520_519المرجع السابق، ص  2
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وال يشترط لمؤاخذة المعتدي عن جريمة التقليد أن يكون المؤلف معروف االسم وإنمـا  

  .1تتوافر حتى إذا اتخذ المؤلف اسماً مستعاراً أو لم يذكره كلياً على المصنف أو البرنامج

لسنة ) 46(من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم ) 6/3(ذا ما يمكن استدالله من المادة وه

   .)26(، في المادة 1922لسنة ) 22(، ومن قانون حماية حق المؤلف األردني رقم 1911

  من الخارج  جريمة بيع أو تأجير أو عرض أو توزيع المصنف المقلد أو استيراده :ثانياً

  : 2من قانون حقوق الطبع والتأليف وهي) 3/1(عليها في المادة وهي الجرائم التي نص 

 .القيام بإعداد نسخ مقلدة للبيع أو التأجير ال تزال حقوق طبعها محفوظة -1

 بيع أو تأجير نسخ مقلدة أو تقديمها للبيع أو تأجيرها بقصد الربح  -2

 .توزيع نسخ مقلدة بقصد االتجار أو بقصد اإلضرار بحقوق صاحب الطبع -3

 .النسخ المقلدة بقصد االتجار علناًعرض  -4

 .استيراد نسخ مقلدة من الخارج بقصد البيع أو التأجير -5

وال يشترط لقيام هذه الجرائم أن يكون الفاعل قلد المصنف بنفسه أو اعتدى على الحقوق 

ويفترض في هـذه   ،بل قد يكون شريكاً للفاعل األصلي أو فاعالً معنوياً ،األدبية والمالية للمؤلف

لجرائم أن جريمة التقليد قد وقعت بالفعل أي تكون الركن المادي لهذه الجريمة من خالل القيـام  ا

وتعتبر هذه الجرائم من جرائم  ،باإلعداد أو البيع أو التأجير أو العرض أو االستيراد من الخارج

واإلرادة أن القصد الجرمي الخاص ألنه وباإلضافة إلى اشتراط توافر القصد العام المتمثل بالعلم 

  .يكون الفاعل على علم بأنه يتعامل مع نسخ مقلدة ويقع إثبات نفي ذلك على المتهم

                                                 
  .156مرجع سابق، ص المتيت، أبو اليزيد، 1
على هذا النـوع مـن   ) 2/أ/51(، في المادة 1992لسنة ) 22(نص المشرع األردني في قانون حماية حق المؤلف رقم  2

  .الجرائم
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وال يغير من قيام هذه الجريمة أن القائم بالبيع أو التأجير أو العرض أو االستيراد مـن  

  .الخارج قد حقق أرباحاً من وراء ذلك أو لم يتحقق له ذلك

تأجير أو عرض النسخ المقلـدة أن تكـون بقصـد     غير أنه يشترط لقيام جريمة بيع أو

التجارة كما يشترط في جريمة توزيع النسخ المقلدة أن تكون بقصد التجارة أو بقصد األضـرار  

وأيضاً يشترط في جريمة استيراد نسخ مقلدة من الخارج أن تكون بقصد  ،الطبع صاحب قبحقو

قلدة بقصد االستعمال الشخصي فقط فأنه ال البيع أو االتجار فإذا قام شخص مثالً باستيراد نسخ م

  .1يعتبر مرتكباً بجريمة استيراد نسخ مقلدة

  .المقلدة خعقوبة جريمة التقليد والتعامل بالنس: المطلب الثاني

تنص معظم قوانين حق المؤلف على عقوبات معينة عند ارتكاب جريمة التقليد والتعامل 

   :بالنسخ المقلدة ومن هذه العقوبات

  عقوبات األصليةال -1

المعدل بالقانون رقـم   1924من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة ) 3/2(نصت المادة 

، على أنه يعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً مصرياً كل من ارتكب جريمـة  1911لسنة ) 46(

ن جنيهاً التقليد والتعامل بالنسخ المقلدة، وفي حالة التكرار يعاقب الفاعل إما بغرامه قدرها خمسو

في حماية حق المؤلف نص  1992لسنة ) 22(أما القانون األردني رقم  .أو بالحبس مدة شهرين

على عقوبة جريمة التقليد والتعامل بالنسخ المقلدة الحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة 

ين، وفي حالـة  ال تقل عن خمسمائة دينار أردني وال تزيد عن ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبت

  .2التكرار يحكم على الفاعل بالحد األعلى لعقوبة الحبس

                                                 
  .1911لسنة ) 46(من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم ) 3/1(نص المادة  1
  .من قانون حماية حق المؤلف األردني) أ/51(المادة 2
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  العقوبات التكميلية -2

وأنه باإلضافة إلى العقوبات األصلية السابقة هناك عقوبات اضافيه الهدف منهـا إعـادة   

الحال إلى ما كانت علية قبل االعتداء والحصول على التعويض العادل مـن المعتـدي ويمـك    

  :إجمالها

الحكم بمصادرة األدوات المخصصة للنشر أو اإلنتاج غير المشروع ومصادرة جميع النسـخ   )أ

   .المقلدة

ويكون الحكم خاضـع لسـلطة    ،الحكم بإتالف النسخ المقلدة واألدوات المستخدمة في التقليد )ب

  .1التقديرية للقاضي

ن سنة أو وقف ترخيصـها  الحكم بإغالق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة ال تزيد ع )ج

  .2لمدة معينة أو نهائياً ويكون ذلك خاضع لسلطة التقديرية للقاضي

الحكم بنشر الحكم الصادر باإلدانة على نفقة المحكوم علية بإحدى الصحف اليومية المحليـة   )د

  .3مرة واحدة أو أكثر ويكون ذلك خاضع للسلطة التقديرية للقاضي

ي جرائم التقليد والنسخ المقلدة هـي محكمـة الصـلح    وأن المحكمة المختصة بالنظر ف

بصفتها الجزائية وفي األردن فأن المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجرائم هي محكمة البدايـة  

  . 4بصفتها الجزائية

بالنسبة لتقادم عقوبة جريمة التقليد والتعامل بالنسخ المقلدة هي ثالثة سنوات تبـدأ مـن   

  .1تاريخ وقوع االعتداء

                                                 
  .1911لسنة ) 46( ، والمعدل بقانون حقوق الطبع والتأليف رقم1924من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة ) 3/3(المادة 1
  .1992لسنة ) 22(من قانون حماية حق المؤلف األردني رقم ) 50(المادة  2
  .من قانون حماية حق المؤلف األردني) ب/51(المادة  3
  .من قانون حماية حق المؤلف األردني) 2(المادة  4
  .1911لسنة ) 46(من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم ) 10(المادة  1
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  لمبحث الرابعا

  حماية برامج الحاسب اآللي في ظل القانون الدولي

في القرن الثامن عشر بدأ االهتمام بحماية اإلنتاج الـذهني علـى المسـتوي العـالمي     (

 ،والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الدول التي شّرعت قوانين لحماية حق المؤلف في تلك الفترة

ولقـد قمـت   . 1)لى التعاون بينها لحماية اإلنتاج الـذهني أدركت أن تطبيق هذه القوانين يحتاج إ

حماية برامج الحاسب اآللي عن طريق المنظمات الدولية : األول :بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

االتفاقيـات الدوليـة    :والثـاني  .إذ فهناك العديد من المنظمات التي تطرقت إلى هذا الموضوع

  . العديد من االتفاقيات التي أشارت إلى هذا الموضوع الخاصة بحماية حق المؤلف حيث تناولت

  حماية برامج الحاسب اآللي عن طريق المنظمات الدولية: المطلب األول

لقد تم إنشاء العديد من المنظمات الدولية لإلشراف على ضمان تنفيذ االتفاقيات الدوليـة  

ا كان يوفر الحمايـة المباشـرة   المقررة لحماية المصنفات الفنية واألدبية، ومن هذه المنظمات م

 وجاء المطلب في فروع. لحقوق المؤلف، ومنها ما كان يوفر الحماية ولكن بطريقة غير مباشرة

والثاني منظمة األمم المتحدة للتربيـة والثقافـة   ) wipo(األول المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

  ).unesco(والعلوم 

  2)الويبو(ية الفكرية المنظمة العالمية للملك: الفرع األول

وإحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة وتركـز   ،وهي منظمة دولية حكومية

الصناعية واألدبية والفنية في كافة دول العالم بفضل : نشاطها على دعم الملكية الفكرية وحمايتها

                                                 
  65مرجع سابق، ص  د،د، محمسالمه، عما 1
وهي كلمة مختصرة للحروف األولـي مـن   ) WIPO) (ويبو(يشار للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بكلمة موجزة وهي  2

كمـا يشـار إليهـا بكلمـة     . world in teueclual property organizationالكلمات المكونة باللغة اإلنجليزية وهي 

)OMPI (ولى السم المنظمة بالغتين الفرنسية واالسبانية، وأن انضمام أي دولة لهذه المنظمـة  وهي مختصرة للحروف األ

أن يكون عضواً في منظمة األمم المتحدة أو في أي وكالة من الوكاالت المتخصصة التابعـة  : يكون ضمن الشروط التالية

) 171(الدول األعضاء فـي هـذه المنظمـة     وقد بلغ عدد.لها أو أن تكون طرفاً في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية

األردن، األمـارات  (دولـة وهـي   ) 16(1999عضواً وبلغ عدد الدول العربية األعضاء في هذه المنظمة حتى ابريل عام 

العربية المتحدة، تونس، البحرين، الجزائر، ليبيا، السودان، العراق،ُعمان، قطـر، الكويـت، لبنـان، مصـر، المغـرب،      

  .1،2،ص1999الصادر عن المنظمة بالغة العربية في ابريل عام ) ويبو(أنظر في ذلك كتيب منظمة ) نالسعودية، اليم
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ـ   ب إتفاقيـة  تعاون الدول مع بعضها البعض، مقرها جنيف وقد تم تأسيس هذه المنظمـة بموج

و االنضمام إلـى  . 1970والتي دخلت حيز التنفيذ عام  1967التي أبرمت في عام  )استوكهولم(

وفي مجال حق المؤلف تتولى هـذه المنظمـة   . هذه المنظمة متاح ألي دولة ولكن ضمن شروط

اإلشراف على إدارة المعاهدات واالتحادات التابعة لها في مجال حق المؤلـف، وتقـديم الـدعم    

على تشـجيع   ةلمساندة والمشورة في البلدان النامية في مجال حق المؤلف وتعمل هذه المنظموا

االبتكار واإلبداع الذهني في مجاالت اآلداب والفنون والعلوم في البلدان النامية وتشـجيع نشـر   

ت وكذلك إعداد كتـب وكتيبـا  . 1االبتكارات الذهنية المتعلقة بهذه المجاالت ومساعدة هذه البلدان

وأدله على االتفاقيات الدولية وإصدار المعجمات والنشرات لصالح البلدان النامية بلغات متعددة، 

وهذا ما دفع الفقهاء إلى القول بضرورة إنشاء حماية تشريعية خاصة تكفل الحماية الفعالة لبرامج 

المـادة  ومحل الحماية في هذه المنظمة هو كافة برامج الحاسب اآللـي، تـنص    .الحاسب اآللي

األولي من النصوص النموذجية لهذه المنظمة على أنها تبسط حمايتها على برامج الحاسب اآللي 

  :2على أساس العناصر التالية

  .البرنامج بمعناه الضيق –أ 

  .وصف البرنامج -ب

  .المستندات الملحقة في البرنامج -ج

   معيار الحماية الذي تأخذ به هذه المنظمة: أوال

فإن معظم دول العالم تأخذ بهذا المعيار لحماية مصنفات الفكر اإلنساني كما هو معروف 

المختلفة وهذا ما استقر في أذهان العاملين في مجال حق المؤلف، فهو الطابع الشخصي النـاتج  

عن الجهد الفكري المتميز الذي يغلف المصنف على نحو يجعل منه ناطقاً باسم مؤلفـه ولـيس   

ر في جميع مراحل برنامج الحاسب اآللي، إذ يكفي توافره في جزء منه شرطاً أن يتوافر االبتكا

أو في مرحله من مراحل إعداده ويوجد هناك فرق بين البرنامج المجرد من االبتكار والـذي ال  

                                                 
  .133، ص 1994، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، سنة جرائم الحاسوبعرب، يونس،  1
  .192سالمة، عماد محمد، مرجع سابق، ص 2
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. والبرنامج المبتكر الذي يحظى بالحماية ضمن مقدار محدد يتناسب وطبيعتـه  تتوافر له الحماية

والتـي   المنظمـة  همن النصوص النموذجيـة لهـذ   )الرابعة(المادة  وهذا ما نصت عليه وأكدته

مضمونها أنها تحمي صياغة البرنامج المبتكر دون المضمون، وهذا ما يميز االبتكار عن الجدة، 

أي أن الجدة متطلبة بالنسبة للمضمون أما بالنسبة إلى االبتكار فإنه ينصب على الصيغة النهائية 

  . 1للمصنف

  ق المحميةالحقو :ثانياً

نصـت علـى األعمـال     )ويبـو (من النصوص النموذجية لمنظمة  )الخامسة(إن المادة 

المحظور القيام بها بغير الرجوع لصاحب البرنامج، إذ تضمنت ثماني فقرات متتالية نصت على 

  :الحقوق المحمية وهي

حق المؤلف فـي  في الفقرة األولي منها االعتداء على  )الخامسة(تحظر المادة : حق التوزيع -1

التوزيع وبغض النظر عن كون ذلك عن طريق إذاعة البرنامج أو تسهيل ذلـك ألي شـخص   

أما الفقرة الثانية من ذات المادة فنصت صراحة على حظـر أي  . 2دون موافقة صاحبة بذلك

أشـرطة،  (عمل من شأنه تمكين أي شخص من اإلطالع على أي شيء مخزن علية البرنامج 

يمكن نسخها دون موافقة صاحب البرنامج على ذلك وبناًء على مـا تقـدم   أو ) أو أسطوانات

يعتبر اعتداًء وانتهاكاً لحق صاحب البرنامج في توزيع مصنفه ويؤاخذ كل من مكن أو سـهل  

   .أو حرض على هذا اإلطالع قبل أن يأذن صاحبه بإطالع الجمهور عليه

منها حظرت النسخ، وبغـض النظـر عـن    في الفقرة الثانية  )الخامسة(والمادة : حق النسخ -2

الوسيلة المستخدمة لتحقيق ذلك، وبغض النظر عن الشكل الذي كان عليـة البرنـامج، فهـذا    

الحظر ال يسري إال على فعل النسخ سواٌء أكان كلياً أو جزئياً للعناصر المبتكرة من البرنامج 

                                                 
  ).ويبو(المادة الرابعة من النصوص النموذجية لمنظمة  1
  ).ويبو(من النصوص النموذجية لمنظمة ) 5/1(انظر نص المادة  2
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الت الرياضـية والتـي ال   على هذا األساس فإن وقوع االعتداء على الخوارزميات أو المعاد

  . 1تكون محمية بطبيعتها يعتبر عمالً مباحاً وال يعاقب علية القانون

إن الحماية قرينة االبتكار وأن مسألة تحديد وقوع النسخ من عدم وقوعه طبقـاً لمفهـوم   

هذا النص يخضع لتقدير الخبراء حسب االعتبارات التي درج عليها في مجال نسخ المصـنفات  

  . 2محمية بتشريعات حق المؤلفالفكرية ال

إن االستعمال يعد من أكثر وسائل االعتداء على البـرامج، ولقـد حظـرت    : حق االستعمال -3

  : 3الفقرة الرابعة والسادسة عدة صور الستعمال البرنامج على النحو األتي

ـ   -أ ل إستعمال البرنامج من أجل عمل برنامج أخر مطابق له ولو من الناحية العمليـة أو عم

   .االستعمال الضيق للبرنامج ىوصف له وهذا ما يسم

وأن هذه الصورة من صور االستعمال ترد على برنامج الحاسب اآللي بمعناه الضـيق  

وذلك العتبارها تعليمات موجهة إلى اآلله فقط فيخرج من نطاق تطبيق هـذه الفقـرة البيانـات    

لية فإن صـاحبها يقـع تحـت طائلـة     وإن ارتكاب أي فعل من األفعال التا. الوصفية للبرنامج

  : المسؤولية والقانون

استبدال اللغة المستعملة في كتابة البرنامج دون المسـاس بمضـمونه، إذ إن مثـل هـذا      -1

االستبدال ال يؤثر إال على الصياغة فقط وال يحرم صاحب البرنامج حقه األصلي في إدعاء 

  .أبوة برنامجه في لغته الجديدة

ج نفسه ليتالءم مع احتياجات المعتدي دون أن يؤدي ذلـك إلـى المسـاس    تحوير البرنام -2

  .بمضمونه

                                                 
 )ويبو(لمنظمة  ةمن النصوص النموذجي) 5/2(أنظر نص المادة  1
  .174لطفي، محمد حسام، مرجع سابق، ص  2
  ).ويبو(لمنظمة  ةمن النصوص النموذجي) 5/4/6(، والمادة 133، مرجع سابق، ص جرائم الحاسوبيونس، عرب،  3
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تحوير البرنامج األصلي إلى برنامج أخر مطابق له من الناحية العملية بقصـد ترويجـه    -3

فالقرصان يقوم بإحداث تعديل أو تغير . على هذه الصورة أو بعد تحويله إلى بيانات وصفية

ك من أجل الوصول إلى برنامج أخر مطـابق للبرنـامج محـل    على محتوي البرنامج، وذل

 .االعتداء، ويقوم بعد ذلك بترويجه على الصورة التي أدخل فيها تعديالً أو تغيراً مرة أخرى

وذلك أدى إلى الكشف عن حماية جديدة لصاحب البرنامج مـن عمليـات االعتـداء علـى     

فال يكتفي بمجرد التحوير القابـل   ء؛برنامجه التي يقوم بها من يتصف بقدر أكبر من الدها

للكشف عنة بسهولة بل يتجه إلى التغير في شكل البرنامج وهيئتـه دون المسـاس ببنيتـه    

األساسية ويلجأ القرصان إلى عمل برنامج مطابق للبرنامج األصلي رغم اختالفه عن هـذا  

  .1البرنامج من حيث الشكل

قصد عمل وصف أخر مطابق أو التوصل إلـى  استخدام البيانات الو صفية في البرنامج ب -ب

ما ينصرف إلى " وهذه الصورة ترد على وصف البرامج ويقصد بالوصف . البرنامج األصلي

  . التقديمات المفصلة على نحو يسمح بتحديد مجموع التعليمات المكونة للبرنامج

أجل توجيه عمل إستعمال برنامج مقلد على النحو الوارد في الحالتين السابقتين وذلك من  -ج

  .آلة قادرة على معالجة المعلومات أو تخزينها فيها

  2)اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم : الفرع الثاني

تعتبر هذه المنظمة من المنظمات الدولية التي أسهمت في حماية حـق المؤلـف علـى    

 )الويبـو (ومن خالل تعاونها مع منظمة المستوي الدولي سواٌء أكان من خالل جهودها المنفردة أ

وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال، وتتولى هذه المنظمات اإلشراف علـى  

   :باألتي إدارة االتفاقيات العالمية وتنفيذ لحقوق المؤلف وتتمثل إسهاماتها في مجال حق المؤلف

                                                 
  203، عماد محمد، مرجع سابق، ص سالمة 1
وهي مختصرة للحروف األولي من الكلمات المكونة السـمها بلغـة   ) Unesco(يشار لهذه المنظمة بكلمة موجزة وهي  2

 ).united nations educational organization(اإلنجليزية 
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شتركة والتي تكون متخصصة مـن أجـل   من خالل اللجان الم )الويبو(التعاون مع منظمة  -1

  .متابعة التطورات في مجال حق المؤلف

  .على تشجيع التأليف والترجمة مع المراعاة الواجبة لحقوق المؤلف) اليونسكو(تعمل  -2

  .تقوم المنظمة بجهود واسعة لتيسير انتفاع البلدان النامية في المصنفات المحمية -3

ف وحمايتها من القرصنة الفكرية، ال لكونها إنتهاكاً لحقـوق  تشجيع مبدأ احترام حقوق المؤل -4

المؤلف فحسب، بل الن حماية منتجي هذه المصنفات ومبدعيها من االعتداء أمر الزم لتنمية 

  . الثقافية والتربوية

إنشاء الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة، وقد انبثق عنة جهاز فرعي، وهو لجنـة الصـندوق    -5

   .1مؤلفالدولي لحقوق ال

  االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف: المطلب الثاني

أبرمت الدول العديد من االتفاقيات الخاصة بحماية حقوق المؤلف والسبب في ذلك يعود 

الفكريـة   مإلى تزايد الضغوط من المؤلفين والناشرين من أجل توفير حمايـة أكبـر إلنتاجـاته   

هذا المطلب العديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بحمايـة حـق   ولذلك فقد تناولت في . والذهنية

واالتفاقية  ،واالتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، )تربس(و إتفاقية ،)برن(المؤلف والتي منها إتفاقية 

  .العربية لحماية حقوق المؤلف

                                                 
حيـث ضـم خبـراء     1969طن سـنة  بدأت فكرة إنشاء هذا الصندوق للمرة األولي في االجتماع الذي عقد في واشـن  1

عن حقوق المؤلف تكون مهمته تذليل  ومتخصصين في مجال حقوق المؤلف لوضع األسس إلنشاء مركز دولي في اليونسك

الصعوبات العملية التي تتعرض لها البلدان النامية التي ترغب باستعمال المصنفات المحمية، ثم بعد ذلك استكملت دراسـة  

في بوتوجا حتى تـم اعتمـاد إنشـاء هـذا      1973نة العام الدولي للكتاب التي اجتمعت في عام فكرة إنشاء الصندوق لج

كنعـان،  . أنظر في ذلك الدكتور. 1974الصندوق من قبل المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة عشر في نوفمبر عام 

  .61، ص2004دار الثقافة للنشر، سنة  ، عمان،1نواف، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، ط
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  1لحماية المصنفات األدبية والفنية) برن(إتفاقية : الفرع األول

اقية أول إتفاقية متعددة األطراف في مجال الملكية األدبية والفنية، إذ تـم  تعتبر هذه االتف

. 1971وعدلت بعد ذلك عدة مرات وأخر هذه التعديالت كـان فـي سـنة     1887إبرامها عام 

كانت ثنائية  )برن(ومعظم الجهود الدولية الخاصة بحماية اإلنتاج الفكري والتي أبرمت قبل إتفاقية

نجـد أن  ) برن(وبالرجوع إلى نصوص إتفاقية . 2قص في جميع النواحيغطت الن )برن(ولكن 

تشير إلى أن حماية حق المؤلف تشمل التعابير ال األفكار أو اإلجراءات أو طرائق ) 2\9(المادة 

التسجيل أو المفاهيم الرياضية، والهدف األساسي من إبرام هذه االتفاقيـة هـو حمايـة حقـوق     

وتضمنت هذه االتفاقية، في المادة األولى أحكاماً خاصة  .لى مصنفاتهمالمؤلفين األدبية والفنية ع

والشروط الواجب توافرها  ،ومعاير الحماية ،بتحديد المصنفات األدبية والفنية المشمولة بالحماية

  .لالستفادة من الحماية ومبدأ المعاملة بالمثل

بلغـة اآللـة تتمتـع    إن برامج الحاسب اآللي وبغض النظر عن كونها بلغة المصدر أم 

والمـادة  ) 1\10(بالحماية والسبب في ذلك ألنها تعتبر أعماال أدبية وذلك بحسب نـص المـادة  

ـ ). برن(من إتفاقية ) 2\10(  لوأن هذه الحماية ال تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها وال تخ

  . بحقوق المؤلف المرتبطة بهذه البيانات

من االتفاقية والمتعلقة بحقوق تأجير بـرامج الحاسـب   ) 11(أما بالنسبة إلى نص المادة 

أن البلدان األعضاء تلتزم بإعطاء المؤلفين وخلفائهم الحق في إجازة أعمـالهم أو   يالحظ اآللي،

                                                 
، وعدلت في برلين في 1896، وكملت في باريس عام 1886سبتمبر عام  Berne convention (9(ابرمت اتفاقية برن  1

، وفـي  1928يونيو عـام  2، ثم عدلت في روما في 1914مارس عام  20، ثم كملت في برن في 1908نوفمبر عام  13

، وأخيراً في باريس 1967يوليو عام  14، وفي استكهولم في 1948يونيو عام  26ة الثانية في بعد الحرب العالمي لبروكس

دولـة عربيـة   ) 10(دولـة منهـا   ) 140(وكان عدد أعضاء الدول المنضمة إلى هذه االتفاقيـة  1971يوليو عام  24في 

وبالرغم من التعديالت الكثيـرة  ) اليمن، ااألردن، البحرين، تونس، الجزائر، المغرب، ُعمان، لبنان، مصر،موريتاني(وهي

التي أدخلت على هذه االتفاقية منذ إبرامها وحتى أالن هي تعديالت اقتضتها الحياة السياسية واالقتصـادية، فضـالً عـن    

. سـنة ) 114(التطورات التكنولوجية في وسائل االتصاالت وأن أهم ما يميز هذه االتفاقية هو استمرار تطبيقها على مدي 

 .68كنعان، نواف، حق المؤلف، مرجع سابق، ص . في ذلك الدكتور أنظر
  20لطفي، محمد حسام، مرجع سابق، ص  2
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حظر تأجير هذه األعمال المتمتعة بحقوق الطبع المنتجة عنها تأجيراً تجارياً للجمهور، بإسـتثناء  

يكون تأجيرها أدى إلى إنتشار نسخها بشكل يلحق ضرراً ماديـاً  ، شريطة أال ةاألعمال السينمائي

أما بالنسبة لبرامج الحاسب اآللي فإن الحال مختلـف إذ أن تـأجير البـرامج ال    . بصاحب الحق

ينطبق علية هذا االلتزام، والسبب في ذلك يرجع إلى أن التأجير ال ينصب على البرنامج نفسـه  

من االتفاقيـة  ) 12(وبالرجوع إلى المادة . الموضوع األساسيبالمعني أن البرنامج ال يكون هو 

والتي يتم فيها اإلشارة لمدة الحماية فقد أشارت أنه عند تحديد مدة حماية أي عمل من األعمـال،  

بإستثناء األعمال الفوتوغرافية أو األعمال الفنية التطبيقية فإنه يتم حسابها بناًء على أخـر مـدة   

أن هذه المدة ال تقل عن خمسين سنة تبدأ من نهاية السنة التقويمية التي حياة الشخص الطبيعي و

سمح فيها بنشر تلك األعمال، أو في حالة عدم وجود ترخيص بالنشر في غضون خمسين سـنة  

  .1اعتباراً من إنتاج العمل الفني

  2)تربس(إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية : الفرع الثاني

وحاولت الدول المتقدمـة خصوصـاً   ) برن(لم تقتنع الدول بالحماية التي قررتها إتفاقية 

  .البحث عن حماية أكثر في مجاالت الملكية الفكرية بإعتبارها المصدر األول في هذه المجاالت

من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالميـة أحكامـا خاصـة    ) ج/1(وتضمن الملحق رقم 

، التي تتعلـق  3)14-9(حيث نص في القسم األول من هذه االتفاقية في المواد بحقوق المؤلف ، 

بحماية برامج الحاسب اآللي وحماية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئـات اإلذاعـة،   

وفـي القسـم الثـاني     ،وتحديد مدة الحماية والقيود واالستثناءات من الحقوق المطلقة للمـؤلفين 

نفاذ حقوق الملكية األدبية والفنية، وتبرز أهمية االتفاقية في أنهـا تضـمنت   اإلجراءات العادلة إل

                                                 
  .371، ص1997عة والنشر والتوزيع، سنة ، مكتبة اإلشعاع للطبا94التجارة ألعالميه والجات  عبد العزيز، سمير محمد، 1
، وتستطيع الـدول  1/1/1995بدأت بمباشرة أعمالها في ، و15/4/1994أنشئت هذه االتفاقية بموجب إعالن مراكش في  2

االنضمام إلى هذه االتفاقية دون إبداء أي تحفظ عليها إال إذا وافقت الدول على إبداء هذه التحفظات، وكـان عـدد الـدول    

فـي   ومن بينها دولة عربية واحدة وهي مصر، وقد دخلت هـذه االتفاقيـة حيـز التنفيـذ    ) 125(المشاركة في االتفاقية 

  ، بالنسبة للمنتجات الزراعية والدوائية1/1/2005، على أن يبدأ العمل بها في 1/1/2000
 .372مرجع سابق، ص عبد العزيز، سمير محمد، 3
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عدة التزامات تزيد العبء على الدول األعضاء فيها في مجـال حـق المؤلـف، والـى منهـا      

وكـذلك حمايـة بـرامج     ،)21-1(االلتزامات الخاصة بمراعاة بعض المواد من اتفاقية برن من

ية على أساس أنها تكون طوال حياة المؤلف وخمسون سنة بعـد  الحاسب اآللي وتحديد مدة الحما

وفاته وأن ما يزيد من أهمية هذه االتفاقية أيضا كونها جزاً من التشريع الداخلي طبقاً لما اسـتقر  

  . 1علية القانون الدستوري وأحكام القضاء

قـوة  أن معظم الدساتير والقوانين تنص صراحةً على أن المعاهدات واالتفاقيـات لهـا   

القانون بعد أن يتم إبرامها والمصادقة عليها من قبل الدول المنضمة لها ونشرها حسب األوضاع 

  .المقررة

إذ أنها .تعتبر المظلة التي تستظل بها كافة موضوعات الملكية الفكرية )تربس(إن إتفاقية 

نفات إلـى  وبذلك ُأضيفت هذه المص. تنظم حقوق المؤلف والتي من ضمنها برامج الحاسب اآللي

مصنفات الملكية األدبية وأن هذه االتفاقية أحدثت تعديالً فعلياً على المصـنفات محـل الحمايـة    

ـ   )برن(المقررة في إتفاقية  والعالمـات التجاريـة    ف، ونظمت الحقوق المجـاورة لحـق المؤل

ر والمؤشرات الجغرافية والتصاميم الصناعية وبراءات االختراع والدوائر المتكاملـة واألسـرا  

التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص، ولقد تضمنت هذه أالتفاقيه قواعد عامه بشـأن  

الملكية الفكرية وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما بينها، كما تضمنت التزامـات الـدول تجـاه    

  .2الملكية الفكرية والتدابير الوقائية التشريعية واليات فض منازعات الملكية الفكرية

د أحالت إتفاقية تربس إلى عدد من اتفاقيات الملكية الفكريـة ومـن أمثلتهـا، بـرن،     وق

وروما، المتعلقة بحقوق األداء، وواشنطن المتعلقة بالدوائر المتكاملة، مقـررة سـريان    وباريس،

ة عدة التفاقيوتضم هذه ا. أحكام مخصصه منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها االتفاقية

والجزء الثاني، يتعلق بمعايير توفير حقوق الملكية . الجزء األول، يتعلق باألحكام العامة: أجزاء

 ،والرابـع . والثالث، يتعلق بااللتزام بتنفيذ حقوق الملكية الفكريـة . الفكرية ونطاقها واستخدامها

                                                 
  .50_49، ص1977، سنة 1، جالوسيط في القانون الدولي الخاصرياض، فؤاد عبد المنعم،  1
  .372، صمرجع سابق عبد العزيز، سمير محمد، 2
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ازعـات  يتعلق بمنع المن ،والخامس. يتعلق باكتساب الملكية الفكرية وما يتصل بها من إجراءات

  . والسادس، يتعلق بالترتيبات المؤسسية واألحكام الختامية. وتسويتها

وتمثل هذه االتفاقية شيئاً جديدا في مجال الملكية الفكرية ال ألنها إطار شـامل ألمـور   

وموضوعات الملكية الفكرية، بل ألنها أيضاً أوجدت مركزا أخر إلدارة نظام الملكيـة الفكريـة   

، أال وهي منظمة التجارة الدولية، والتي خصصت إتفاقيـة أنشـأت بـين    على المستوى العالمي

  . إلى جانب مجلس السلع ومجلس الخدمات) تربس(هيئتها مجلساً خاصاً باتفاقية

كما وأنها أوجدت مركزاً جديداً كان دوره يقوم على تنبيه المجتمع الـدولي الحتمـاالت   

يبو ومنظمة التجارة، ونتيجة لذلك فلقد تم إبـرام  التناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية، الو

) تربس(وأن إتفاقية . ابين المنظمتين الهدف منه تنظيم العالقة بينهم 1996اتفاق تعاون في سنة 

هي أول إتفاقية جماعية أوردت نصاً خاصاً قضت بموجبه بحماية برامج الحاسب اآللي وأن ذلك 

وأما المادة التاسعة من اتفاقية تـربس فقـد منحـت     .1يكون في إطار حماية قوانين حق المؤلف

و فيمـا   .الحماية لبرامج الحاسب اآللي وبغض النظر سواٌء كانت بلغة المصدر أم بلغـة اآللـة  

ـ   األحكـام التـي وضـعتها     عيتعلق بمدة الحماية التي وضعتها هذه االتفاقية، فإنها تتوافـق م

ت أيضاً فترة حماية، طوال مدة حيـاة المؤلـف   لحماية حقوق المؤلف، إذ أنها منح) برن(إتفاقية

  .2سنه بعد وفاته) 50(باإلضافة إلى 

أما بالنسبة لمدة حماية برامج الحاسب اآللي، فقد ثار حولها خالف حاد مـابين الـدول   

وقد كان هناك العديد من االقتراحات حول هذا الخالف فمنهم من قال إن مـدة  . والمتقدمة النامية

اوح ما بين سنة واحدة إلى عشر سنوات وعشرين سنة علـى غـرار بـراءات    الحماية هذه تتر

  . االختراع

                                                 
  .2001، سنة 1قانون الكمبيوتر، إتحاد المصارف العربية، طبعة  ، موسوعة القانون وتقنية المعلومات،ونسعرب، ي 1
اثر انضمام األردن التفاقية الجوانب المتصلة بتجارة من حقوق الملكية الفكرية على قوانين الملكية الحمود، لبنا صقر،  2

  .17، ص 1999ة األردنية، سنة ، رسالة ماجستير، الجامعالفكرية األردنية النافذة
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وفي المحصلة النهائية فقد تم إعتبار برامج الحاسب اآللي أعمال فنية وأدبيـة تخضـع   

  . 1لنفس ضوابط الحماية الممنوحة لهذا النوع من األعمال

  االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف: الفرع الثالث

رة ما بعد الحرب العالمية الثانية جهوداً دولية حثيثة لتوسـيع نطـاق الحمايـة    شهدت فت

الدولية لحق المؤلف، وقد عهد إلى منظمة اليونسكو بمهمة إعداد مشروع إتفاقية عالمية لحمايـة  

حقوق المؤلف فعمدت هذه المنظمة إلى تكوين لجان من الخبراء المتخصصين إلعداد مشـروع  

والذي , عداد هذا المشروع الذي إعتمده المؤتمر الدولي الحكومي لحقوق المؤلفاالتفاقية وقد تم إ

تموز عـام   24وقد جرى تعديل عليه في  1952تم عقده في جنيف في السادس من سبتمبر لعام 

  . 2وذلك استجابة للتطورات االقتصادية والثقافية التي شهدتها البلدان النامية 1971

ية هو العمل على توفير الحماية الدولية لحقوق المؤلف بين والهدف من وضع هذه االتفاق

والعمـل علـى   . البلدان ذات التقاليد الثقافية شديدة االختالف والتي هناك تعارض بين مصالحها

إعادة النظر في الشروط التي يمكن معها توفير متطلبات الـدول الناميـة فـي مسـائل معينـة      

، وخصوصاً في مجال التعليم والبحث العلمي، ووضـع  كالترجمة واستنساخ المصنفات األجنبية

نظام يكون مقبوالً لدي الدول حديثة العهد باالستقالل والدول األخرى التي لم تنضم بعـد إلـى   

                                                 
، سـنة  1، الدار المصرية اللبنانية، القـاهرة، ط الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكشالمجدوب، أسامة،  1

  .محمد عبد الظاهر حسين. نقالً عن د1996
المؤتمر العام لليونسكو الذي عقد كانت بداية تنفيذ مهمة اليونسكو في وضع مشروع االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف في  2

، والذي اتخذ قراراً بأن تتولى منظمة اليونسكو وبأقصى سرعة ممكنة دراسـة مسـألة تحسـين    1947في المكسيك عام 

الوضع بالنسبة لحقوق المؤلفين على المستوي العالمي، وتلي ذلك اجتماعات متتالية امتدت ما بين الفترة الزمنية من عـام  

من قبل أربع لجان من الخبراء المتخصصين من اجل أن يعدو مشروع االتفاقية الذي اُعتمـد عـام    1951إلى عام 1928

، وقد جري عدة تعديالت على هذه االتفاقية وذلك استجابة للتطورات االقتصادية والثقافية التي تشهدها البلدان النامية 1952

. دولـة ) 70(، وبلغ عدد الدول األعضـاء  1971وليو، عام ي 24وكان أخر هذه التعديالت وثيقة باريس التي صدرت في 

ومن أهم البنود التي تضمنتها االتفاقية تعهد كل دولة عضواً فيها بضمان حماية كافية وفعالـة لحقـوق المؤلـف، ومبـدأ     

الحماية لحـق  المعاملة بالمثل بين الدول األعضاء وتحديد المصنفات المشمولة بالحماية على سبيل المثال ال الحصر وفترة 

أنظر . المؤلف من خالل وضع حد ادني لمدة الحماية وهي طوال حياة المؤلف ولمدة الخمس والعشرون عاما التالية لوفاته

نقـال عـن المحـامي    . 69، ص1981منشورات منظمة اليونسكو باللغة العربيـة، عـام   , المبادئ األولية لحق المؤلف 

  .سالمه،عماد، محمد
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النظام الدولي لحقوق المؤلف وأن هذه االتفاقية وفرت الحماية لحق المؤلف وبـرامج الحاسـب   

  . اآللي كونها تعتبر من المصنفات األدبية

  1االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف: لفرع الرابعا

نجد أن مجلس جامعة الدول العربية قد وافق على المعاهـدة   أما على المستوي العربي،

تتعهـد دول الجامعـة   " منها  )الثامنة(والتي نصت في المادة  1945نوفمبر سنة  27الثقافية في 

ملكية األدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة بأن تضع كٌل منها تشريعات لحماية ال العربية

وقد وضعت اللجنة القانونية الدائمة التابعة لجامعة الـدول العربيـة   ". من دول الجامعة العربية 

مشروع قانون لحماية حق المؤلف، وافق علية مجلس جامعة الدول العربية بقراره الصادر فـي  

علـى غـرار    تتلتزم الدول العربية بإعداد تشـريعا  ، مع التوصية بأن1948فبراير سنة  17

   .المشروع الذي وافق عليه

وقد سارعت الدول العربية إلى وضع تشريعات في حق المؤلف، ومنها األردن التشريع 

  .1971يناير سنة  12في  )3(وفي العراق حتى صدور التشريع رقم  1992لسنة ) 22(رقم 

، 1970يوليو سـنة   29ت األدبية والفنية في وفي المغرب صدر تشريع حماية المصنفا

وعدل فـي   1924يناير سنة  17في ) 2385(وفي سوريا ولبنان صدر المرسوم الفرنسي رقم 

، وفي تونس صدر 1994فبراير سنة  24ثم عدل في  1946يناير سنة  31التشريع الصادر في 

                                                 
ية إلى حماية حقوق المؤلفين العرب على مصنفاتهم األدبية والفنية والعلمية وذلك من اجل وضع نظام وتهدف هذه االتفاق 1

عربي موحد وشامل لحماية حقوق المؤلف العربي، إذ أن هذا النظام سوف يشجع المؤلف العربي على اإلبداع واالبتكـار،  

عرب ومنها تحديد المصنفات األدبية والفنية والعلميـة  ولقد تضمنت هذه االتفاقية نصوص خاصة لحماية حقوق المؤلفين ال

التي تنطبق عليها الحماية على سبيل المثال ال الحصر، وبيان المؤلفين المشمولين بالحماية ومدة الحماية تكون طوال حياة 

التي حـددت مـدة   سنة بعد وفاته وهي بذلك تتفق مع ما نصت عليه االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ) 52(المؤلف ولمدة 

سنة بعد وفاته، ويتولي تنفيذ هذه االتفاقية لجنة دائمة وليست مؤقتـة  ) 51(الحماية بأنها طوال حياة المؤلف باإلضافة إلى 

لفترة زمنية محددة لحماية حقوق المؤلف يكون أعضائها من ممثلي الدول األعضاء فيهـا وتقـوم هـذه اللجنـة بتبـادل      

من االتفاقيـة العربيـة لحمايـة    ) 19(والمادة) 5(قية والعمل على متابعة تنفيذها، أنظر المادة المعلومات بين أعضاء االتفا

  .68سالمه، عماد، مرجع سبق، ص. نقال عن المحامي. حقوق المؤلف
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فقد قامت بوضع قانون  1994وعدل في يناير سنة  1966فبراير سنة  14في  )12(تشريع رقم 

   .1نموذجي لحقوق المؤلف الستعانة الدول النامية به

مـارس سـنة   16فـي  ) 9(أما في الجمهورية الليبية فقد صدر تشريع حق المؤلف رقم 

، وفـي  1973ابريل سنة  3، وفي الجزائر فإن حق المؤلف ينظم في األمر الصادر في 1967

، وفـي  1974مـايو سـنة    16الصادر فـي  ) 49(السودان ينظم حق المؤلف في تشريع رقم 

، 1989ديسمبر سـنة   17الصادر في ) 11(السعودية يحمى حق المؤلف بالمرسوم الملكي رقم 

 28الصادر فـي  ) 40(وفي اإلمارات العربية المتحدة ينظم حق المؤلف بالتشريع االتحادي رقم 

بعد أن كانـت   1999لسنة ) 5(وفي الكويت ينظم حق المؤلف بقانون رقم , 1992سبتمبر سنة 

المدنية عن األعمال غير المشروعة في القانون  ةتعتمد في حماية هذا الحق على أحكام المسؤولي

أما فيما يتعلق في الدول العربية والتي . 19962والمعدل في سنة  1980لسنة  )67(المدني رقم 

ير هذه الحمايـة لهـذه   لم تصدر بعد تشريعات مستقلة بخصوص حق المؤلف، فإنها تلجأ في توف

. 3الحقوق عن طريق نصوص متفرقة موجودة في تشريعات خاصة سواًء كانت جنائية أو مدنية

الخاص بحق المؤلف  1954في يونيو سنة ) 354( أما بالنسبة إلى مصر فقد صدر التشريع رقم 

) 38(، و1975لسـنة  ) 34(، و1968لسنة ) 14(والذي جري عليه عدة تعديالت كالتشريع رقم 

ويالحظ أن غالبيـة  . 20024لسنة ) 2(التشريع رقم ، وأخرها 1994لسنة ) 29(، و1992لسنة 

التشريعات العربية لم تشر إلى برامج الحاسب اآللي باعتبارها مصنفات تخضع لحق المؤلـف،  

إال أنه قد جرى العمل على توسيع الحماية المقررة لحق المؤلف لكـي تشـمل هـذه البـرامج     

  . ن المصنفات المبتكرةباعتبارها م

وهناك بعض التشريعات أشارت صراحةً إلى اعتبـار بـرامج الحاسـب اآللـي مـن      

منـه   )الثانيـة (المصنفات التي تخضع لحماية حق المؤلف، ومنها التشريع المصري وفي المادة 

                                                 
  .45كنعان، نواف، حق المؤلف، مرجع سابق، ص  1
  .47الظاهر، مرجع سابق، ص دحسين، محمد عب 2
  .89جع سابق، ص إبراهيم، أحمد إبراهيم، مر 3
  .21/7/2002بتاريخ  22نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 4
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أن مصنفات الحاسب اآللي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات "والتي نصت على 

وأن التشريعات العربية المتعلقة في حق المؤلف تتشـابه فـي   . 1"دد بقرار من وزير الثقافة تح

الكثير من النصوص فيما بينها، وأن ذلك يعود إلى إعتماد غالبية الدول العربية عند سنها لهـذه  

وقد يعـود ذلـك   . التشريعات على التشريع المصري، بإعتبارة أقدم التشريعات في هذا المجال

اً إلى أن المشرع في الدول العربية أرتكز وبشكل جوهري في صياغته لهـذه التشـريعات   أيض

  .2)برن(على إتفاقية 

                                                 
الصادر بتعديل أحكام قـانون حمايـة حـق المؤلـف      1994سنة ) 29(نصت المادة األولى من التشريع المصري رقم  1

من المادة الثانية مـن قـانون   يضاف إلى نهاية البند األخير من الفقرة األولى (على أن  1954لسنة ) 354(المصري رقم 

تعتبـر هـذه   " العبـارة التاليـة    1992لسنة ) 38(المعدل بالقانون رقم ) 354(حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 

تحـذف عبـارة وتكـون الحمايـة     " كما نصت المادة الثانية من القانون ذاته على أن " المصنفات من المصنفات األدبية 

حسين محمد عبد . نقالً عن الدكتور) عشرون عاما تبدأ من تاريخ إيداعه وفقاً ألحكام هذا القانون لمصنفات الحاسب اآللي

  .49الظاهر، مرجع سابق، ص
  3، ص 1996لطفي، محمد حسام، المرجع العلمي في الملكية األدبية والفنية، سنة  2
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  الخاتمة

من دراسة هذا البحث ومن اإلطالع على ما تناولته القوانين المختلفة من نصوص تعالج 

العالمية لم تعـالج  الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي، يالحظ أن معظم التشريعات العربية و

هذا الموضوع بنصوص خاصة وإنما جاءت ضمن النصوص الواردة على حق المؤلـف مـع   

الفرق الكبير ما بين برامج الحاسب اآللي و المؤلفات األدبية وغيرها مما ينـدرج تحـت بـاب    

حقوق المؤلف ذلك أن هذه البرامج أصبحت اآلن هي األساس التي تبنى عليها الدول المتقدمـة  

ي الوسيلة التي من خاللها يمكن للدول النامية ودول العالم الثالث اللحاق بركـب الحضـارة   وه

العالمية ومسايرة التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم يوماً بعد يوم بتسارع منقطـع  

  .النظير

: ه هـو و من أهم المسائل القانونية التي أثارها إستخدام الحاسب اآللي كما ذكرنا أعـال 

تحديد ماهية برامج الحاسب اآللي وطبيعتها القانونية وهل هي مصنفات قابلة للحماية عن طريق 

قانون حق المؤلف، أم أنها تعد اختراعات يمكن حمايتها عن طريق القوانين الخاصة ببـراءات  

   .االختراع

 ،ر االعتداء عليهاوتحديد الوسائل القانونية المناسبة لحماية هذه البرامج نتيجةً لتزايد صو

وتطور هذه الصور كماً وكيفاً الى درجه لم تعد فيه أشد البرامج تعقيداً وتطـوراً محميـة مـن    

االستنساخ غير المشروع وغير القانوني وبتكاليف منخفضة، األمر الذي أدى بالمطالبة بضرورة 

  .توفير الحماية لهذه البرامج ولمنتجيها

من النظريات التي تنادي بالبحث عن الوسيلة المناسبة وكان من نتيجة ذلك ظهور العديد 

لوضع حماية قانونية لتلك البرامج بهدف وضع نصوص قانونية تقدم حلوالً مناسـبة وتناولـت   

الدراسة بعض المصطلحات التكنولوجية المرتبطة بجهاز الحاسب اآللي وبرامجه علـى سـبيل   

ث عن وسائل مناسبة للحماية سواُء أكان ذلـك  االسترشاد وتناولت العديد من االتجاهات التي تبح

أو بتطبيق قواعد القوانين الخاصة , التقصيريه أو العقدية: بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية بشقيها
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إن المشرع المصري لم يضع حماية قانونية لبرامج الحاسب اآللي .بحماية حقوق الملكية الفكرية

لتلك الحماية وطبيعتها وحقوق مبتكر البرامج سـواًء   من خالل منظومة متكاملة تتضمن مفهوماً

  . األدبية أو المالية والطبيعة الخاصة لهذه البرامج واألسس المنظمة لها

وإن المشرع المصري أيضاً لم يفرق بين حماية برامج الحاسب اآللـي وغيرهـا مـن    

ذا الفراغ البـد أن  ولسد ه. المصنفات ما يدل على وجود فراغ تشريعي بشأن تنظيم تلك الحماية

  . يضع المشرع حماية قانونية فعالة لبرامج الحاسب اآللي ويفصلها عن باقي المصنفات المحمية

ونتيجة ذلك، كانت الحاجة ملحة الى إجراء الدراسات القانونية التي اسـتهدفت وضـع   

يف الخاصة الضوابط والمعايير الخاصة لحماية هذه البرامج وحل المشكالت المتعلقة بحقوق التأل

بهذه البرامج ولقد قمت بتقسيم هذه الدراسة الى عدة فصول كان الفصل األول بعنـوان ماهيـة   

عـن ماهيـة   :األول: وأشتمل هذا الفصل على مبحثين. الحاسب اآللي والبرامج ودواعي حمايتها

تنا الحاسب اآللي من خالل دراسة مفهوم الحاسب اآللي ومكونات الحاسب اآللي ومزاياه في حيا

  .اليومية

والثاني عن ماهية برامج الحاسب اآللي وأسباب حمايتها من خـالل تعريـف بـرامج    

الحاسب اآللي وبينت صور االعتداء التي تتعرض لها برامج الحاسـب اآللـي وهـي النسـخ     

وعن أهمية الحماية القانونية واالقتصـادية لبـرامج الحاسـب     ،للبرامج الحرفي، وغير الحرفي

  . اآللي

بعد ذلك المصنفات المشمولة بالحماية والموقف التشريعي في كل مـن مصـر   درست 

ثم موقف الفقه والقضـاء  . وفرنسا من حماية برامج الحاسب اآللي وفقاً لقانون براءات االختراع

  .من حماية برامج الحاسب اآللي وفقاً ألحكام قانون حق المؤلف

ب اآللي فدرست فـي المبحـث   أما في الفصل الثاني درست حقوق مؤلف برامج الحاس

و عن أنواع حق المؤلـف األدبـي والمـالي     .األول تعريف حق المؤلف والطبيعة القانونية له

والثاني عن القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب اآللي متناوالً فيه الحماية المباشـرة لبـرامج   
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ملكية الفكريـة للبـرامج، ثـم    الحاسب اآللي وفق القواعد الخاصة والتي منها الحماية الجزئية لل

والحماية غير المباشرة لبرامج الحاسب اآللي  .تحدثت عن الحماية الكلية للملكية الفكرية للبرامج

ودرست الجهات المختصة في تحريك الدعوى ومرحلة التحقيق االبتـدائي   )وفق القواعد العامة(

  .والمحكمة المختصة

امج الحاسب اآللي في ظل القـوانين الوطنيـة   أما في الفصل الثالث والمتعلق بحماية بر

وسائل الحماية الموضـوعية   جاء المبحث األول عن الحماية اإلجرائية لبرامج الحاسب اآللي، ثم

  . لبرامج الحاسب اآللي، ثم تطرقت إلى الحماية الجزائية لبرامج الحاسب اآللي

التنفيـذ  (ض العينـي  أما المبحث الثاني تحدثت فيه عن طرق التعويض متناوال التعـوي 

درست الحماية الجزائية لبـرامج  : والمبحث الثالث) التعويض النقدي(والتعويض بمقابل ) العيني

حماية برامج الحاسب اآللي في ظل القانون الدولي و تحدثت  درست فيه :الحاسب اآللي والرابع

المتحدة للتربية والثقافـة   ومن ثم عن منظمة األمم ).الويبو(عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

  .)اليونسكو(والعلوم 

) بـرن (كما درست فيه االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف والتي منها إتفاقية 

) تـربس (لحماية المصنفات األدبية والفنية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية 

  .المؤلف واالتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفوكذلك أيضاً االتفاقية العالمية لحقوق 

   :فيما يأتي توصلت إلى بعض التوصيات أجملها ومن خالل هذه الدراسة لقد

على المشرع المصري أن يقوم بوضع نصاً خاصا في قـانون حمايـة الملكيـة الفكريـة     : أوال

ن قيـام  المصري يسبغ من خالله على برامج الحاسب اآللـي بخصوصـية معينـه تحـول دو    

عن الباقين والهدف من جـراء   استغالله بشكل مستقل المساهمين في إعداد البرنامج بالعمل على

حماية أصحاب حق االستغالل وحماية هذه البرامج من التعدي عليها من الغير والحيلولة  ذلك هو

  .دون نسخها بطرق غير قانونية وبدون إذن صاحبها
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وذلك عن طريق العمل على وضع سياسـة وطنيـة لحمايتهـا    حماية برامج الحاسب اآللي :ثانياً

ترتكز على آليات فاعله لتنظيم سوق الحاسب اآللي ووسائل االتصال والعمل على إنشاء جهـة  

  .مركزية مختصة تابعة للحكومة من اجل المراقبة واإلشراف على هذا القطاع

  .اإلثبات المستمد من الحاسب اآللي حجية كاملة في لإعطاء الدلي: ثالثاً

المحـددة   ةالعمل على وضع مدة حماية خاصة ببرنامج الحاسب اآللي على غرار المـد : رابعاً

لحماية المصنفات الخاصة مثل التسجيالت والصور الفوتوغرافية وإن هذه المدة يبدأ احتسـابها  

  .من تاريخ ابتكار البرنامج أو عند طرحة للتداول

ج الحاسب اآللي عن طريق إنشاء جهات ذات اختصاص وضع حماية دولية خاصة لبرام: خامساً

في مجال الحاسب اآللي بحيث يكون لها أفرع في كل دولة من الدول وذلك من اجـل تطبيـق   

  .قواعد حماية الملكية الفكرية لهذه المصنفات والتأكد من عدم مخالفتها

ل الحاسـب  في مجا من أشخاص ذو اختصاص متخصصة تتألف إنشاء جهة العمل على: سادساً

اآللي وتشتمل على أعضاء من الجهات القضائية المختصة، تتولي االستغالل المالي للبرامج التي 

ولحماية المصلحة العامة وإتاحة البـرامج للجمهـور    يتوفى عنها مؤلفها، ومنعاً لتعسف الورثة

  .هذه الجهة بمنح الورثة التعويض العادل الستغالل البرامج لبالمقابل تعم

تخفيض سعر النسخة األصلية للبرامج وخاصة في الدول النامية بشكل تتيح الفرصة أمام : سابعاً

األشخاص هذه الدول من شراء النسخ األصلية ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة مـع الحيـاة   

في دولهم وأن هذا يؤدي وبشكل أساسي الى تدني نسبة قرصنة البرامج في هـذه   التي يعيشونها

  .الدول
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  ائمة المصادر والمراجعق

  المصادر : أوالً

  القوانين

  .م1961لسنة ) 9(قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم 

  . م1976لسنة ) 43(القانون المدني األردني رقم 

  . م 2002لسنة )82(والذي حل محلة القانون رقم 1954لسنة  )354(القانون المصري رقم 

  .الخاص بقمع الغش والتدليس. م1994 لسنة )48(رقم  القانون المصري

  . م1952قانون امتيازات االختراعات والرسوم األردني لسنة 

  . م1999لسنة) 32(األردني رقم  قانون براءات اإلختراع

  .م1949لسنة  )132(قانون براءات االختراع المصري رقم 

  .م العثماني1911لسنة  )46(قانون حق الطبع والتأليف رقم 

  . م1992لسنة  )22(حق المؤلف األردني رقم  قانون حماية

  االتفاقيات

  .لحماية المصنفات األدبية والفنية) برن(اتفاقية 

  ).تربس(اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

  .االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف

  . االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف
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  المراجع: ثانياً

الجات والحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر وحق المؤلـف فـي الـدول    : اهيم، إبراهيم أحمدإبر
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Abstract 

The subject of this research, the issue of legal protection for 

computer programs, a comparative study between the position of Egyptian 

legislature and the Jordanian, and the position of jurisprudence and judicial 

protection of computer programs in accordance with the law Patents and 

the provisions of the Copyright Act.  

Examined by this research, there are several trends, to protect these 

programs, the first is to provide direction Protection under the law of 

copyright, and has two aspects: First, to place software To the laws of 

copyright. Second aspect, the judicial and legislative opinion. 

There is only direction and conventional texts, for such protection 

have adopted some relevant government departments The implementation 

of copyright laws in this direction.  

However, the vast majority of States, are moving to amend the 

existing legislation, the rights of copyright to include Software. 

As for the position of the Jordanian legislature has been empty for a 

long period of the law of copyright protection, to That the great voices 

calling for the enactment of a law to protect copyright, that Law No. (22) 

For the year 1992, which put the protection of literary works, and that the 



 c

law included from the outset Software Automatic protection accorded to 

literary works, as expressly provided in Article him in the third item Eighth 

paragraph (b). 

The Egyptian legislature, puts a legal protection of computer 

programs through the integrated system  Include a concept for such 

protection, and nature, and the rights of innovative programs, whether 

moral or financial nature Of these programs and foundations have 

organized and did not differentiate between the protection of computer 

programs and other. It works best to develop the Egyptian legislature 

effective legal protection for computer programs And separated from the 

rest of protected works. 

And also examined the legislative position, to protect computer 

programs according to the law of patents. The position of jurisprudence and 

judicial protection of these programs, in accordance with the provisions of 

the Copyright Act.  

This research included the first chapter, which examined the 

computers and programs and subjects of protection. In chapter II, examined 

the rights of a computer program, in terms of the definition of copyright 

and nature Legal him, and examined the rules established for the protection 

of computer programs, and is competent Move the right action, and the 

stage of preliminary investigation and the competent court. In the third 

quarter, discussed the issue of protection of computer programs under the 

national laws studied: 
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1 - procedural protection software.  

2 - pictures of such protection.  

3 - preventive measures of protection.  

4 - Means of substantive protection for computer programs, both civil and 

criminal cases.  

Then examined the protection of computer programs under 

international law, has been studying the protection of these programs. 

Through international organizations, in particular the World Intellectual 

Property Organization (WIPO) and the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO).  

Then, examined after the international conventions on the protection 

of copyright, such as the Convention (Berne) for the protection of Literary 

and art, and the Convention on Trade-Related Aspects of Property 

(TRIPS), and the Convention Universal Copyright Convention and finally 

the Arab copyright protection. 

 

 

 




