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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

ًَّ فَ" ن قَْوِلَها َوقَاَل َرّبِ أَْوِزْعنًِ أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتًِ أَْنعَْمَت َعلَ تَبَسََّم َضاِحًكا ّمِ

اِلِحٌن "َوَعلَٰى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنًِ بَِرْحَمتَِك فًِ ِعبَاِدَك الصَّ
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 19سورة النمل االٌة -  



  شك  وتقدك   
 

 ..الشكر هلل تعالى على فضله الجزٌل

الى أساتذتً فً الكلٌة وخاصة أستاذي المؤطر ضٌفً النعاس الذي لم ٌبخل علٌا بأي ثم 

معلومة 

والى اللجنة المناقشة والى كل زمالئً  

 خاصة قاسم احمد

 



 اإلهداء
 والصبر النجاح عممني من إلى

 أبي.. من عان المشقات و فعل المستحيل في سبيل وصولي ألهدافي إلى

لى  ذاتها ممنون  عن معبرة لتخرج الكممات تتسابق من وا 

 فيه أنا ما إلى ألصل الصعاب وعانت عممتني من

 أمي .. آالمي من ليخفف حنانها بحر في أسبح الهموم تكسوني وعندما

 والى مل إخوتي بدون استثناء والى هبة الرحمان

 ...والى مل من يعرف السايح
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 أ

دولة من الدول أن تظل بمنأى عن استخدامات الحاسب  من المسمم بو أنو لن يكون بإمكان

التي تجتاح العالم، والتي أفرت وبسرعة فائقة تحديا قويا أمام  اآللي وال عن ثورة تقنية المعمومات

يوفر قدرة  فال شك أن استخدام الحاسبات اآللية. مجتمع بجوانبو السياسية واالقتصادية واألمنية كل

واسترجاع المعمومات  ىائمة عمى تطوير كافة قطاعات المجتمع نظرا لقدرتيا الفائقة عمى تخزين

األكثر شيوعا في االتصال بشبكة  فضال عن مزاياىا األخرى والتي تبدت أكثر باعتبارىا الوسيمة

 .اإلنترنت

كما ال يخفى عمى أحد ما تحظي بو برامج الحاسب اآللي من أىمية في شتى مناحي الحياة 

 .العممية ، قياميا بالكثير من الميام والواجبات بسرعة فائقة ودقة متناىية 

وحيث أن حماية اإلبداع الفكري وتوثيق مصادره ساىم وبشكل كبير في دفع الحضارة 

 .العصور في اتجاه التطور المستمر كما ونوعا اإلنسانية عمى مر

كان من الواجب مسايرة التقدم المتسارع ليذه البرامج ، وتوفير الحماية القانونية الالزمة ليا 

، ألن المميزات الكثيرة لمحاسب اآللي جعمت االستعانة بو ، واستخدامو حاجة ضرورية في كافة 

 .المجاالت

 :الدراسة أهمية

  :التالية النقاط من أىميتيا الدراسة ىذه تستمد

  في تخزن  البرمجيات و المعمومات من ىائمة كمية مؤسسة كل في يوجد : اإلداريــــة األىمية 

 . قانوني اىتمام تحتاج ألىميتيا نظرا و ، الحاسوب
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 ب

  الحاسوبية و المعموماتية النظم حماية قصد المصروفة المالية الكمفة في تتمثل : الماليـــــة األىمية 

 .الكبيرة القيمة ذات

  صحيحة تكون  و الحاجة عند الستعماليا جاىزة المعمومات تكون  أن يجب :  الوظيفية  األىمية 

 .كاممة و وسرية

  ال باألشخاص الخاصة الذاتية النظم حماية يجب :الخصوصية األىمية  الحرية إلى يساء سوف وا 

 .بيا التالعب و بإفشائيا الفردية

  مفتعمة أو طبيعة تكون  قد الحوادث ىذه : الشبكة و رالكمبيوت حوادث و مخاطر تحديد أىمية 

نشاء الحاسوب برامج تقنيات وتطور  .تعقيدا أكثر المخاطر تحديد يجعل الحاسوبية االتصاالت وا 

 

 :الدراسة من الهدف

 جدية أكثر حماية إلى وصوالًال  والتحميل الدراسة من مزيد إلى الفكري  اإلبداع من النوع ىذا حاجة

.  والدولي  المحمي المستويين عمى وفعالية
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 ج

 :الموضوع اختيار أسباب

:  أسباب ذاتية 

نشاء البرمجيات االلكترونية وحصولي عمى شيادة تقني  - لدراستي السابقة تصميم المواقع وا 

. سامي

حماية  في تتمثل وخطيرة حساسة بمسألة تتعمق والتي المواضيع ىذه لمثل الشخصي الميول -

البرمجيات االلكترونية  

 : أسباب موضوعية 

 .الفكرية الممكية لحقوق  ضعيف حماية نظام ذات النامية لمدول بالنسبة خاصة الموضوع  أىمية -

  الحماية القانونية لمبرمجيات  تحسين في الفكرية الممكية حقوق  حماية أىمية معرفة  محاولة -

 عنو ينجم الذي الشيء واالبتكارات، المعمومات تكنولوجيا مجاالت في الحاصمة اليائمة التطورات- 

 .وفعالة سيمة بطرق  المعرفة لتبادل ومتطورة جديدة وسائل ظيور

 :الدراسة صعوبات

: صعوبات بعدة اتسم البحث إن

 مما كبير، بشكل التقنية  الجوانب مع القانونية الجوانب فيو تتقاطع الذي الموضوع طبيعة -

 .القانوني  جانبو إلى بحثنا اتجاه إرجاع دائما نحاول جعمنا

 . وندرة المراجع محل الدراسة خاصة الوطنية  المعمومات قمة -

 . حداثة موضوع الدراسة في عالم الفكر و القانون  -
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 د

 

 :المتبع المنهج

 : عمى المناىج التالية  الرئيسية اإلشكالية عمى اإلجابة وقصد البحث إعداد عند االعتماد تم

 وصف إلى تيدف طريقةالمعمومات وىي  وتحميل بوصف قمنا بحيث التحميمي، الوصفي المنيج

لقاء تشخيصيا و الدراسة محل الظاىرة  الالزمة البيانات وجميع المختمفة جوانبيا عمى الضوء وا 

 .وتحميميا وفحصيا عنيا

 

 :السابقة الدراسات

التشريع   ظل في الرقمية البيئة والفنية في األدبية الفكرية الممكية حمايةصونية  ،  حقاص -

 االفتراضية االلكترونية، المعمومات :تخصص الماجستير شيادة لنيل مقدمة مذكرة ،اللزائرر 

ستراتيجية  . 2011/2012، الجزائر،  ،قسنطينة منتوري  المعمومات ، جامعة عن البحث وا 

 الماجستير شيادة لنيل رةكمذ ، الشبكة الرقمية وعالقتها بالممكية الفكرية ، مازوني وثرك -

 2004/2005، الجزائر،  خدة بن يوسف بن جامعة ، ةيالفكر الممكية فرع

  مقارنة اآللي دراسة الحاسب لبرامج القانونية الحمايةحسين ،  محمود جميل الرحمن عبد -

 النجاح ، جامعة الدراسات العميا بكمية الخاص القانون  في الماجستير شيادة لنيل مقدمة مذكرة

 م2008 فمسطين،  نابمس، في الوطنية
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  ، مجمةالمصنفات اإللكترونية الحاسوب لبرامج القانونية الحمايةواصل ،  دمحم الدكتور  -

  دمشق،  الثالث ، جامعة العدد - 27 المجمد – والقانونية االقتصادية لمعموم دمشق جامعة

2011.  

:  اإلشكالية 

  :التالية الرئيسية اإلشكالية طرح يمكننا السابقة التوطئة خالل من

ما مدى فعالية الحماية القانونية لمبرامج االلكترونية في ضل قانون الممكية الفكرية ؟ 

:  األسئمة الفرعية 

  ما ىي برامج الحاسوب اآللي وما طبيعتيا القانونية ؟  -1

  ما أىمية البرامج االلكترونية و وما ىي الوسائل حمايتيا ؟  -2

  ما دور الممكية الفكرية في حماية البرامج االلكترونية ؟  -3

  كيف كانت الحماية عمى الصعيد الدولي لمبرمجيات ؟  -4

 االلكترونية البرامج لحماية  نجاعتيا مدى و التشريعات مالئمة مدى ما  -5

 :  تقسيم الخطة

لقد كانت الدراسة مبتدئة بالكالم عن النظام القانوني لمبرامج االلكترونية مستيمة بالمفيوم العام 

لمبرامج والتعريف الذي جاءت بو االتفاقيات والفقو ومن ثم صور االعتداء الذي يتعرض لو 

البرنامج إلى وأىمية حمايتو اقتصاديا وقانونيا والمصنفات التي تمسيا الحماية ثم بيان طبيعتيا 
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 و

 من منظور براءة االختراع والممكة الفكرية وفي المرحمة الثانية كان كالمنا منصب عمى القانونية 

الحماية القانونية لمبرامج والتي كانت في شقين الشقي الدولي والشق الداخمي اما الشق الدولي فكان 

الكالم عمى سبيل المثال ال الحصر  عن المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ومنظمة األمم المتحدة 

لتربية والثقافة والعموم واالتفاقية الخاصة بحقوق المؤلف واتفاقية برن ، إما في الشق الداخمي فكان 

. الكالم عن الحماية القانونية لمبرامج وفق حق المؤلف وبراءة االختراع وقانون خاص
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 النظام القانوني لبرامج الحاسب اآللي: الفصل األول 
     إف مما الشؾ فيو أف مكضكع البرامج االلكتركنية لو مف األىمية ما يجعمو محتـ الدراسة 

سكاء مف الناحية التقنية أك القانكنية كلذلؾ كجبت دراسة ىذا األخير مجاؿ تخصصنا ، كقد تطرقنا 
 .لمفيـك برامج الحاسب اآللي في المبحث األكؿ كالطبيعة القانكنية لو في المبحث الثاني

 برامج الحاسب اآللي : المبحث األول 
ماىية برامج الحاسب اآللي ، لذلؾ فقد قمت بتقسيـ ىذا عمى  في ىذا المبحث تكمـف

خصصت األكؿ لبيػاف تعريػف بػرامج الحاسب اآللي، كالثاني لبياف  .المبحث إلى أربعة مطالب
صكر االعتداء التي يتعرض ليا ىذا البرنامج، كالثالث لبياف أىمية الحماية القانكنية كاالقتصادية 

لبرامج الحاسب اآللي، كالرابع لبياف المكقف التشريعي مف حمايػة برامج الحاسب اآللي كفقا لقانكف 
 .براءات االختراع

 
تعريف برامج الحاسب اآللي : المطمب األول

مف  مجمكعػة" ىناؾ الكثير مف التعريفات لبرامج الحاسب اآللي فمنيـ مف عرفة مثال بأنو 
مف  مجمكعػة"كفي تعريف أخر بأنو . 1"التعميمات المتسمسمة التي تخبر الحاسب اآللي ماذا يفعل

  أما فيما يتعمق .2"التعميمات مكجية لمحاسب االلكتركني مكتكبة بنكع مف الكضكح كالتفصيل
بمصطمح التفصيل كالكضكح، فأف أىمية ذلؾ تتجمي في الدكر الذؼ يقكماف بو في فيـ الحاسػب 

لمتعميمات حتى يتمكف مف إعطاء الغاية المطمكبة مف جراء إعطائو ىذه البيانػات كالمعمكمػات 
 مجمكعة مف التعميمات التي تسمح بعد نقميا عمى دعامة تسػتطيع"كعرفو آخركف بأنو  .بسيكلة

. 3" آللو قراءتيا لبياف أك أدائيا كظيفة أك ميمة أك نتيجة معينة بكاسطة آلة معالجػة المعمكمػاتا
عػف مجمكعػة مػف "كما كعرفة قانكف حق المؤلف في الكاليات المتحدة االميركية بأنو عبارة 

 التعميمات أك األكامر التي يمكف استعماليا بشكل مباشر أك غير مباشر في الحاسبة االلكتركنيػة
 .4"كذلؾ لغرض استخراج نتيجة معينة

                                                           
. 63، ص1999، 1الحاسكب كالبرمجيات الجاىزة،دار كائل لنشر ،ط:كاخركف الزعبي، دمحم بالؿ،-  1
 1441. ،مصطمح رقػـ 1981سنة  (إنجميزؼ، عربي، فرنسي)قامكس المصطمحات الصادر عف المنظمة العربية لمعمـك اإلدارية -  2
 240 ، ص2000 ، االردف ، 3نكاؼ كنعاف ، حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ككسائل حمايتيا ، ط -  3
. 20 ص دار كائل لنشر،،1ط الحماية القانكنية لبرامج الحاسب االلي كمشكمة قرصنة البرمجيات،سالمة عماد دمحم،-  4
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 مجمكعة مف –كمصنفات مشمكلة بحماية حق المكلف –كيقصد ببرامج الحاسكب 
التعميمات التي تسمح بعد نقميا عمى دعامة تستطيع االلة قراءتيا بياف اك اداء اك انجاز كظيفة اك 

كمثل ىذه  (Information Processing )ميمة اك نتيجة معينة بكاسطة الة معالجة المعمكمات
البرامج االصمية ىي التي ينظر الييا عمى انيا مصنفات قابمة لمحماية بمكجب حق المؤلف كما 

  1تشير الى ذلؾ صراحة االتقاقيات  الدكلية كقكانيف حق المكلف
 
 اآللي الحاسب برنامج لها يتعرض التي االعتداء صور :الثاني المطمب

ال شؾ اف صكر االعتداء تتعدد بتعدد الكسائل الميسرة ليا ، كمف ذلؾ النسخ الذؼ تتعرض 
لو برامج الحاسب االلي كىنا قسمنا المطمب الى فرعيف االكؿ النسخ الحرفي لمبرامج كالثاني النسخ 

 .الغير حرفي لمبرنامج  
 

 لمبرامج الحرفي النسخ :األول الفرع
 نقصاف أك زيادة دكف  تقميده أك كامل بشكل كممحقاتو البرنامج إنتاج إعادة ىك بو المقصكد

 بيف كشيكًعا إنتشاًرا البرامج عمى االعتداء صكر اشد مف يعد ىذا كاف .عميو تعديل أؼ أجراء أك
 أك كمي بشكل أكاف سكاء البرنامج ليذا النسخ كسيمة إلى المجكء يتـ األحياف أغمب ففي العامة،
 عند البرنامج مؤلف بذلو قد كاف الذؼ الجيد إلى بذؿ يحتاج كال بذلؾ القياـ لسيكلة نظًرا جزئي،
. 2 الناسخ إلى بالنسبة المالية التكمفة تقميل إلي يؤدؼ النسخ فإف أيضا ككذلؾ برنامجو إعداده

 
 

 لمبرامج الحرفي غير النسخ :الثاني الفرع
 تتجمى االعتداء ىذا كأشكاؿ .الغير أفكار عمى االستحكاذ بالمعنى االنتحاؿ، بذلؾ يقصد

 إلى يعكد ذلؾ في بب كالس بشدة، ليا كمطابقة األصل عف مأخكذة نسخة كجكد حالة في
 االستعارة يظير أف عمى كبيرة بقدرة يتمتع الناسخ كاف ككمما العناصر لبعض الدقيقة االستعارة

                                                           
 175 مرجع سابق، ص كنعاف نكاؼ ،- 1

 .9 ،ص 2003 سنة الجامعي، لفكر دارا اإلسكندرية المنطقية، لمكيانات القانكنية الحماية مصطفي، رشا الغيط، أبك-  2
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 طرائق عدة ىناؾ كأف .1جديًدا شيئا أك مصنفا لينتج الفرصة زادت كمما يككف  ما بأفضل ىذه
 :الطرائق ىذة كمف البرامج ىذة بنسخ يقكمكف  عندما القراصنة يتبعيا
البرنامج  بيا يمر التي المراحل مف يعد كالذؼ عميو كالحصكؿ المصدر برنامج إلى الكصكؿ -1

 كحدة خالؿ مف يتـ كمو كذلؾ.جديد برنامج إلى تحكيمو أجل مف كذلؾ إعداده فترة في
 الطرائق مف النكع ىذا إلى المجكء يتـ ما النادر كمف اآللي بالمنظـ الترجمة المكجكدة

 ككقت كبيرة كتكمفة عالية، قءكفا إلى تحتاج الطريقة ىذه أف إلى ذلؾ يرجع في كالسبب
ف.طكيل  .المالية المالءمة كذات الكبرػ  الشركات مف محدد عدد سكػ  يقدر عميو ال ذلؾ كا 

األكلى  مف أفضل الطريقة ىذه كاف .البرنامج كصف في كرد ما بعض انتحاؿ طريق عف -2
قبل  مف عادة إليو المجكء يتـ ما كىي عالية، ككفاءة كبيرة تكمفة إلى تحتاج ال ألنيا كذلؾ

 . 2القراصنة
 

 اآللي الحاسب برامج حماية أهمية :الثالث المطمب
 الفكرية الممكية حقكؽ  عمى االعتداء إلى األشخاص تدفع التي األسباب مف الكثير ىناؾ
 .اآللي الحاسب ببرامج يتعمق فيما كخصكصا كانتياكيا،

 األشخاص أيدؼ بمتناكؿ البرامج مف جاىزة مجمكعات كجكد المثاؿ سبيل عمى منيا كنذكر
 بالنسخ مقارنة عمييا الحصكؿ أجل مف باىظة نفقات إلى األصمية النسخة حاجة أيضا ككذلؾ
 العالـ كدكؿ النامية الدكؿ إعتقاد ذلؾ، جانب إلى باإلضافة .زىيدة تكاليف إلى تحتاج التي المقمدة
 العمل أجل مف كموُه  ذلؾ برامج،كأف مف المتقدمة الدكؿ تنتجو ما عمى الحصكؿ بضركرة الثالث
 .3النامية الدكؿ المستكردة كىي الدكؿ ك بتقنياتيا المتقدمة الدكؿ بيف اليكة تقميص عمى

 سكاء اآللي الحاسب برامج حماية يجب أنو عمى متفقكف  الكثير أف إال ذكره تـ مما كبالرغـ
 المتاحة القانكنية الطرؽ  كافة باستخداـ الدكلي، الصعيد عمى أك المحمي الصعيد عمى ذلؾ كاف
 .4كمنتجييا البرامج ليذه حماية تكفير اجل مف

                                                           
 .1992 سنة شمس، عيف لحقكؽ  مقدمة دكتكراة رسالة المنطقية، لمكيانات القانكنية الحماية .حمدؼ خالد الرحمف، عبد-  1

 .9 ص سابق، مرجع مصطفي، رشا الغيط، أبك-  2

 ,عشر الثامف العدد, جامعة طنطا, الحقكؽ  كمية , القكانيف ركح مجمة ، كالشبكات المعمكمات مجاؿ في المسؤكلية,إسماعيل نبيمة رسالف،-  3

 .59 ص, 1999 اغسطس

 .59 ص سابق، مرجع دمحم، سالمة،عماد-  4
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ف  :يأتي لما تعكد كالدكلي المحمي المستكييف عمى البرامج ىذه بحماية االىتماـ اسباب كا 
 .ينكر ال كجيد كبيرة استثمارات بسبب يُهككف؛ الذؼ اآللي الحاسب لبرامج االقتصادية القيمة -1
في  مبالغة دكف  البرامج ىذه تسكيق يتـ أف إلى يؤدؼ البرامج ليذه القانكنية الحماية تكفير  -2

 .البرامج ىذه عمى التعدؼ تسبب السعر في المبالغة أف إذ .سعرىا
 مف خشية دكف  إبداعاتيـ في يستمركا أف إلى يدفعيـ لممبدعيف القانكنية الحماية تكفير  -3

 مجتمع أؼ في حضارية صكرة يعتبر شكل، بأؼ الفكرؼ  اإلبداع ألف كذلؾ الفقر كالحاجة
 لعكائدىا كينفرد إبداعاتيـ عمى يحكز قرصاف ىناؾ كاف حالة في ألنو .كيجب حمايتو

 رزؽ  مصدر عف كيبحث إبداعو، عف يتكقف المبدع جعل إلى يؤدؼ سكؼ فإف ذلؾ المالية
 يُهقدـ أف يجب ما أبسط ىي التي كاألدبية المالية بحقكقو التمتع مف محرـك طالما أنو أخر
 .1 المبدع ليذا

 استفادة يتسنى مما ؛ بنشرىا يقكمكا أف عمى مبدعييا يشجع البرامج ليذه الحماية تكفير -4
 .محددة دائرة في بيا باالحتفاظ يقكمكا أف مف بدالً  منيا الجميع
ثمف  مف جزء تخصيص خالؿ مف كذلؾ المحمية، البرامج تطكير في ميـ دكر الحماية ليذه -5

 .التطكير لعمميات برنامج كل
 التخصصات مف يعتبر اآللية الحاسبات برمجة تخصص فإف الجميع لدػ كاضح ىك ككما
 سكؽ  كلحاجة عمييا التنافس شدة إلى يرجع ذلؾ في كالسبب الجامعات، تخرجيا التي الميمة
 المزيد طمب إلى يؤدؼ ذلؾ الحياة، نكاحي كافة الحاسكب نظاـ دخكؿ كبسبب ليا، المتزايد العمل
 .كالبرامج المبرمجيف مف
 إنتاج شركات لدػ يعممكف  المجاؿ ىذا في متخصصيف أشخاص طريق عف البرامج إعداد يتـ إذ

 البرامج إنتاج في متخصصة شركات أيضا كيكجد.2   : (IBM, Compaq)مثل الحاسبات، ىذه
 تككف  حتى جديدة، برامج كتصنيع تصميـ أجل مف كذلؾ المبدعيف استقطاب عمى تعمل التي كىي

 .األسكاؽ في منافسة
 
 

                                                           
 .12 ص سابق، مرجع مصطفي، رشا الغيط، أبك-  1

 .59 ص سابق، مرجع دمحم، عماد سالمو،-  2
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 اآللي الحاسب لبرامج القانونية الحماية أهمية :األول الفرع
 :التالية لألسباب اآللي الحاسب لبرامج القانكنية الحماية أىمية تعكد

المكاطنيف  كيطمئف االحتراـ الدكلة عمى يصبغ البرامج ليذه القانكنية الحماية تكفير إف  -1
عمى  اعتداء حدث ما إذا لحقكقيـ فقدانيـ دكف  كالحيمكلة البرامج ىذه مؤلفي خاص كبشكل

 .1الحقكؽ  ىذه
كضع  غير كمف كأنو البرامج لقرصنة المرتكبيف لردع قكًيا رادًعا يشكل البرامج ىذه حماية -2

ردع  باإلمكاف يككف  كلف ليا القانكنية الحماية تتكفر أف يمكف ال الكسيمة أك الطريقة تمؾ
 .2عقابيـ دكف  كيحكؿ الجريمة تمؾ ارتكاب مف الجناة

طريق  عف اآللية المعالجة نظـ عمى التحايل طرؽ  كقف إلى يؤدؼ البرامج ىذه حماية إف  -3
بالماؿ  ضررا يمحق مما القانكف  عف خارجو ألغراض استغالليا أك تعطيميا أك محكىا

 .3مًعا العاـ،كالخاص
ىذه  عمى االنتفاع حق أصحاب أـ المؤلفيف كانكا سكاء البرامج عمى القائميف تعكيض  -4

 .الغير مف بيـ تمحق التي األضرار عف البرامج
بطريقة  كاالنتحاؿ النقل مف لحمايتيا كحدىا كافية غير البرامج لحماية الفنية الكسائل إف  -5

 أماـ الصمكد تستطيع لف فإنيا كحديثة متطكرة الفنية الكسائل ىذه كانت كميما قانكنية غير
 ضركرية كلكف القانكنية الحماية عف تغني لف الفنية فالحماية .القرصنة كسائل حداثة

 .4لكجكدىا
 

 اآللي الحاسب لبرامج االقتصادية الحماية أهمية :الثاني الفرع
 :التالية لألسباب كذلؾ

                                                           
 الجديدة الفكرية،اإلسكندرية،دار الجامعة الممكية حماية قانكف  ضكء في اآللي الحاسب لبرامج القانكنية الحماية ,مصطفي خالد ,فيمي-  1

 .40،ص 2005 لمنشر،سنة

 .66 ص، 1992 سنة ، العربية النيضة دار ، القاىرة اآللي، الحاسب جرائـ حامد، قشقكش،ىدػ-   2

 اإلسالمية الدراسات كمية عف الصادرة الزىراء كالقانكف،مجمة اإلسالمي الفقو في اآللي الحاسب لبرامج المدنية مبركؾ،الحماية هللا عبد النجار-  3

 .40ص سابق مصطفى فيمي،مرجع خالد:الدكتكر عف نقال 1418 ص ،القاىرة2 ،ج 2003 ،سنة 21 البنات،العدد كالعربية،فرع

 .62 ص سابق، مرجع إسماعيل، نبيمة رسالف،-  4
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فعاال  حافزا كتشكل اإلنتاج تكاليف تخفيض إلى كبير كبشكل تؤدؼ البرامج ىذه حماية أف  -1
 .1 المستثمريف كتشجيع اإلنتاج لزيادة التكجو نحك

ف ، البرامج ىذه إنتاج في المستعممة كالميزانيات االستثمارات ضخامة  -2  االستثمارات ىذه كا 
 أىداؼ تحقيق إلى يؤدؼ البرامج ىذه مثل حماية كأف ، القكمي لالقتصاد قكًيا تعد دافًعا

 .2استثماراتيـ زيادة مف المجاؿ ىذا في العامميف كتشجيع التنمية االقتصادية
  قبابتكار االستمرار في البرامج مؤلف تشجيع إلى سيؤدؼ البرامج مجاؿ في االبتكار تشجيع -3

سببا  سيككف  بذلؾ القياـ كعدـ بو قاـ الذؼ لمعمل نتيجة عادؿ مادؼ مقابل اخذ إذا كعممو
  .3البرامج ىذه بتمكيل كالمؤسسات الشركات قياـ كعدـ اإلبداع ىذا لترؾ

 البرامج قيمة تخفيض في كبير بشكل ستسيـ اآللي الحاسب لبرامج القانكنية الحماية إف -4
 نسخيا يتـ سكؼ بيعيا سيتـ نسخة أكؿ أف عمييا القائميف لشعكر نظرا ثمنيا كالتي ارتفع
 .إذف دكف  كبيعيا قانكنية بطريقة غير

 حساب عمى معينة لطبقة سبب بال إثراء مف تشكمو لما البرامج قرصنة عمى القضاء  -5
 يستخدمكا أف مف كبدال عالية فنية بميارات القراصنة تمتع مف كبالرغـ المؤلفيف األصميف

 غيرىـ كأفكار إبداعات سرقة في يستخدمكنيا فإنيـ جديدة برامج إنتاج في ىذه  الميارات
ف رخيصة بأسعار كبيعيا البرامج كنسخ الشيفرات فؾ طريق عف كذلؾ  يفقد بدكره ذلؾ كا 

 .4المرجكة الحماية المجاؿ ىذا في العامميف
 

 :الحمايةب المشمولة المصنفات :الثالث الفرع 
لقد احتفع المشرع الجزائرؼ بنفس التمييز الذؼ كاف منصكصا عميو في ظل التشريع 

السابق ، اذ قسـ االنتاج االدبي الى نكعيف مف المصنفات ىما المصنفات المكتكبة كالمصنفات 
الشفيية ، كالبد مف االشارة الى اف انكاع المصنفات ذكرت عمى سبيل المثاؿ ال الحصر حيث 

                                                           
 .12 ،ص 2003 سنة العربية، النيضة دار ,القاىرة كالقانكف، اآللي الحاسب برامج , غريب شحادة شمقامي،-  1

 .41 ص سابق فيمي،مرجع مصطفى خالد الدكتكر عف نقال. 1419 سابق،ص مرجع مبركؾ، هللا عبد ,النجار-  2

 .34 ،ص 1987 كالنشر،سنة لمطباعة الثقافة اآللي،عماف،دار الحاسب لبرامج القانكنية الحماية حساـ، دمحم , لطفي-  3

4 -  Bertrand(A):Lecendre, la programme et la loi,lemonade,vendredi, 3mail1985, n12512 

(specialsibob)  
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المصنفات االدبية المكتكبة مثل المحاكالت "يقضي النص القانكني بحماية عمى الخصكص 
 .1"... كبرامج الحاسكب...االدبية

 أحكاـ " أف عمى نصت 1957 لسنة الفرنسي القانكف  مف (2 ) المادة فاف أيضا ككذلؾ
 التعبير كطريقة نكعيا كاف أًيا الذىف أعماؿ كافة عمى الكاردة المؤلفيف حقكؽ  تحمي القانكف  ىذا
 المصنف يتمتع لكي يجب فإنو أعاله الثانية المادة نص خالؿ كمف ."منيا كالغرض كأىميتيا عنيا
 :شرطيف تكافر الحماية في
 .االبتكار كىك :مكضكعي شرط :أكال
 .المصنف عف التعبير تـ قد يككف  أف كىك شكمي شرط :ثانيا
 المؤلف يمنحو الذؼ الشخصي الطابع بالمعنى، التميز المصطمح بيذا يقصد :االبتكار :أكال

. 2 المجاؿ نفس في تككف  التي البرامج مف غيره عف برنامجو تمّيز إلى بدكره يؤدؼ كالذؼ لبرنامجو
 جديدا أضاؼ شيئا قد المؤلف يككف  أف لتكافره يكفى بل الجدة المطمقة، االبتكار بعنصر يقصد كال

 .3سابقة أك قديمة فكرة عمى تمت قد االضافو تككف  أف النظر كبغض كعبقريتو بجيده
 في التجديد مف كمجرد كامل كبشكل جديد بشيء اإلتياف بيف يككف  المبتكر عمل فإف لذلؾ

 ألف كذلؾ مبتكًرا مصنًفا المقتبس العمل إعتبار يمكف فإنو ذلؾ عمى كبناء العرض، طريقة
 تتناسب ألفاظ في ذلؾ عف بالتعبير كيقـك العرض أثناء الشخصي بدكره يقـك المقتبس الشخص
 .ألجمو باالقتباس قاـ الذؼ كالغرض

 قياـ عمى فقط يقتصر ال المترجـ ىذا دكر ألف كذلؾ مبتكًرا عمال يعتبر المترجـ كعمل
نما الحرفية بالترجمة  تحافع كالتي ترجمتو يريد الذؼ النص مع تتناسب التي األلفاظ باختيار يقـك كا 

 تجميع أيضا االبتكار قبيل مف كيعد .المقصكد المعنى ذات كتؤدؼ إلى فيو، العبارات قكة عمى
 ذلؾ عمى كبناء العمل ىذا في شخصيتو المؤلف يظير أف بشرط عمييا كالتعميق القضائية األحكاـ

 مف يستفيدق كحد المؤلف كأف عمييا سابق لعمل اال بشيء تديف ال االبتكار مطمقة المصنفات فإف
 . 4المؤلف حق حماية

                                                           
 415، ص2006فرحة زراكؼ صالح ، الكامل في القانكف التجارؼ الجزائرؼ الحقكؽ الفكرية ، بف خمدكف لمنشر كالتكزيع ،الجزائر، -  1

 دار القاىرة، ،3 ط القضاء، كأحكاـ الفقو أراء ضكء في كالفنية األدبية الممكية في العممي المرجع حساـ، دمحم لطفي،-  2

 .21-20ص  ، 1992 سنة الذىبي، النشر

 .104 ص سابق، مرجع حمدؼ، خالد ,الرحمف عبد-  3

 .649 ص , 1988 سنة النشر، كمكاف ,النشر دار بدكف  القانكف، أصكؿ كامل، الديف حساـ ,االىكائي-  4
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 فييا عممو عناصر مؤلفيا يستمد التي تمؾ فيي االبتكار نسبية المصنفات إلى بالنسبة أما
 االبتكاريو حالة كفي .العمل ىذا في شخصيتو يبرز أنو إلى باإلضافة عمييا سابق عمل مف

بشكل  يككف  ال ذلؾ أف إال المؤلف، حق قانكف  بحماية يتمتع مؤلفيا ككف  مف كبالرغـ فانو النسبية
 .1 منو العمل استكحى الذؼ لممؤلف مقابل تقديـ عميو كاجبا يككف  ألنو كذلؾ مطمق

 دارًجا العنكاف كاف إذا أما متميًزا، كاف إذا بالحماية يتمتع المصنف عنكاف فاف أيضا ككذلؾ
 شرح بعنكاف كتاب بتأليف يقـك أف عميو ممنكًعا ليس الشخص فمثال .بالحماية يحظى فال كشائًعا
 .العنكاف بيذا كتبيـ يعنكنكف  المؤلفيف غالبية آك جميع أف ذلؾ في كالسبب التجارؼ  القانكف 

 في كالسبب الحماية،ب  تمتعو يعني ذلؾ فاف ،"الحيراف مرشد " :مثال العنكاف كاف إذا أما
 االبتكار قاعدة عمى استثناء يكجد المصرؼ  القانكف  كفي كأنو . 2متميًزا عنكانا ككنو إلى يرجع ذلؾ
 المرئية التصكير مصنفات عمى القانكنية الحماية يضيف لـ انو إذ المؤلف، حق بقانكف  يتعمق فيما

 نقل عمى فييا كيقتصر إنشائي طابع أؼ مف مجردة تككف  كالتي كالبصرية السمعية كالمصنفات
 كذلؾ المصنف نشر تاريخ مف تبدأ المدة ىذه كأف سنة ( 15 ) لمدة استثناءً  آليا نقال المناظر
 تحظى ال فأنيا لألفكار بالنسبة أما .المؤلف لحق المصرؼ  القانكف  مف ( 20 ) المادة نص بحسب
 ىذا يؤدؼ إال بشرط قيكد، أؼ دكف  األفكار ىذه استعماؿ شخص ألؼ يحق أنو بالمعنى بالحماية

ال أخر بمصنف المس إلى االستعماؿ  مف مكتكب ترخيص عمى يحصل باف المستعمل التـز كا 
  .3المصنف ىذا مؤلف
 بالحماية المبتكر الذىني العمل يتمتع لكي يشترط فأنو :الشكمية الشروط إلى بالنسبة :ثانيا

 يحظى حتى الكجكد حيز إلى العمل ىذا يخرج أف بالمعنى .العمل ىذا عف التعبير يتـ أف القانكنية
 عمى القانكنية الحماية إسباغ إلى يؤدؼ ذلؾ فإف الشرطيف، ىذيف تكافر حالة كفي كأنو بالحماية

 إلى نكعيا إلى تبًعا تقسـ المصنفات كأف أىميتو أك قيمتو عف النظر كبغض المصنف ىذا
 السينمائي كالفيمـ كالمحاضرات الكتب تمؾ مثاؿ الكممات في عنيا يعبر كالتي األدبية المصنفات

 تكف ما لـ القضائية كاألحكاـ القكانيف أمثمتيا كمف بالحماية تحظي ال أدبية مصنفات ىناؾ كأف
 التشريعية لمييئات عمنية جمسات في إلقاؤىا يتـ التي كالمحاضرات الخطب أيضا ككذلؾ متميزة

                                                           
 .218 ص ,سابق مرجع حمدؼ، خالد الرحمف، عبد-  1

 .297-296،ص1967 سنة العربية، النيضة دار القاىرة، ،8 ج الممكية، حق -المدني القانكف  في الكسيط الرزاؽ، عبد ؼالسنيكر-  2

 دراسة اآللي، الحاسب لمصنفات خاصة إشارة مع مصر في الذىنية الحقكؽ  لحماية القانكني النظاـ ,حساـ دمحم ,لطفي-  3

 .8/4/1995  بتاريخ الفضائية، الجزيرة قناة أتكف، بشير (اآللي الحاسب برامج قرصنة) إعالمية لندكة مقدمة مكجزة
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 كالسياسي كالفني كاألدبي العممي الطابع ذات االجتماعات كفي القضائية كاإلدارية كالمرافعات
 تنسب التي كىي الفردية المصنفات إلى لمؤلفيا تبعا أيضا المصنفات كتقسـ 1.كالديني كاالجتماعي

 المركبة كالمصنفات المشتركة، كالمصنفات المؤلفيف، متعددة كالمصنفات كاحد، لشخص
 مف بتكجيو يتـ كمو كذلؾ شخص مف أكثر تأليفيا في يشترؾ التي ىي :الجماعية كالمصنفات

 األشخاص جميع ك اسمو، كتحت بإرادتو المصنف ىذا بنشر يقـك معنكؼ  أك طبيعي شخص
 عمل أؼ فصل يتـ ال بحيث البعض بعضيـ مع عمميـ يندمج المصنف ىذا تأليف في المشتركيف

 مباشرة في الحق كحده المعنكؼ  أك الطبيعي الشخص لذلؾ يككف  الحالو ىذه كفي .2األخر عف
 .المصرؼ  القانكف  مف ( 27 ) المادة عميو نصت ما كىذا مؤلفو ىك كيعد المؤلف حقكؽ 
" اذا شارؾ في ابداعو اك انجازه عدة مؤلفيف " يعد االنتاج مشتركا ك :المشتركة المصنفات كأخيرا

تبيف ىذه االحكاـ جميا اف المصنفات المشتركة تتطمب عدة اشخاص ييدفكف الى غرض مكحد، 
 .كتككف المساىمة مباشرة في انجاز العمل كيفما كاف  

كالجدير بالذكر في ىذا السياؽ انو ال يمكف الكشف عف المصنف المشترؾ اال كفق الشركط التي 
فمف الثابت اف لكل مشارؾ مبدئيا حق معنكيا عمى مساىمتو . اتفق عمييا مالكك الحقكؽ 

. 3الشخصية مف جية كعمى االنتاج المشترؾ الشامل مف جية اخرػ 

 

 الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب : المبحث الثاني 

إف تضميف برامج الحاسكب ضمف قانكف حق المؤلف سكاء أكاف عمى المستكػ التشريعي الكطني  
نما كاف نتيجة تطكر البرامج ذاتيا كاتساع استخداميا، األمر  أك الدكلي، لـ يأتي محض صدفة، كا 

 .الذؼ فرض عمى المشرع الكطني كالدكلي دراستيا بشكل أعمق كاختيار أفضل سبل الحماية ليا

سكؼ نمقي الضكء عمى االختالفات الفقيية بشكل سريع، كنستعرض تفاصيل تمؾ الحماية في 
 :مطمبيف

                                                           
 .263 ص سابق، مرجع نكاؼ، كنعاف،-  1

 .34 ص سابق، مرجع مصطفى، رشا ,الغيط أبك-  2

 .448فرحة زراكؼ صالح ،مرجع سابق ،ص-  3
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 االختراع براءات طبيعة من الحاسب برامج :المطمب األول

 فكرية ممكية حقوو  هي الحاسب برامج: المطمب الثاني 

 الممكية كحقكؽ  االختراع براءات بيف الحاسكب برامج طبيعة حكؿ الفقياء نظر كجيات  تختمف 

 أـ كاإلدارة، المخترع بيف عقد مابيف طبيعتيا عف سؤاالً  االختراع براءة مسألة تطرح إذ .الفكرية

 االتجاىات تمؾ كانت كميما ،1مقرر ال منشئ عمل ىي أـ مختصة، جيات مف إدارؼ  قرار أنيا

 مسألة كلكف البشرؼ، لمفكر نتاج ألنيا الفكرية الحقكؽ  عنكاف تحت ينطكؼ  البرمجة مفيـك فإف

 حقكؽ  إلى الفقو رجاؿ قسميا إذ .مختمفة عناكيف تحت أك متعددة لتصنيفات تخضع الفكرية الحقكؽ 

 كالممكية كالمبدع، المخترع كحق الصناعية الممكية كحقكؽ  كالفناف المؤلف كحق األدبية الممكية

 .2الفارقة  كالعالمات زبائنو في التاجر التجارية كحق

 :اآلتي كفق الحاسكب لبرامج طبيعتيف أك مفيكميف نجد لذلؾ 

 

 :االختراع براءات طبيعة من الحاسب برامج : المطمب األول 

 البرامج ألف االختراع، براءة قكاعد كفق الحاسكب برامج حماية بضركرة الفقياء بعض قاؿ

 أك معيف بعمل لمقياـ كتكجيييا إلدارتيا الحاسكب، في كاألجيزة اآلالت مف مجمكعة باألساس تستعمل

 الخاصة األحكاـ كفق المحمية باآللة لصيقة البرامج ىذه دامت كما لممستخدـ، محددة خدمة لتقديـ

 مف جزءاً  بكصفيا الحاسكب برامج عمى أيضاً  البراءة تنسحب أف يقتضي الذؼ األمر االختراع، ببراءة

 3تستخدميا  التي اآللة
                                                           

 حسني دمحم كأيضًا،   37 .ص الطبع، سنة بدكف ) العربية، النيضة دار ،"الصناعية الممكية" القيمكبي، سميحة :مف كل في التفاصيل  انظر- 1

 10 .ص ، 1967 جنيف الفكرية، لمممكية  العالمية المنظمة ،"التكنكلكجيا عصر إلى النامية الدكؿ انتقاؿ طريق أك الصناعية الممكية" عباس،

 1990  حمب جامعة مطبكعات ،1 ج العينية الحقكؽ  المدني، القانكف  السرميني، الجكاد كعبد – الترمانيني السالـ  عبد- 2

3   - Frédérique Toubol, "Le logiciel: Analyse juridique "FEDUCI, LGDJ, Paris 1986: n°54- 55 
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 تجعل جديدة، صناعية طريقة االتجاه، ىذا كفق فيي .جديداً  فكرياً  إبداعاً  تضمف اختراع كأؼ فالبرامج

 كتطبيقو الستغاللو يصمح جديداً  غرضاً  تؤدؼ فيي معينة، خدمة تؤدؼ الحاسكب كأجيزة آالت

 برنامج فتظير .الصناعي لمتطبيق قابالً  جديداً  اختراعاً  الحاسكب، برامج تككف  كبذلؾ صناعيًا،

 .محددة، نتيجة تحقيق بقصد آلي لجياز مكجو معيف، شكل كفق عنيا معبر تعميمات كنظاـ الحاسكب
 العناصر تمؾ كل عف متميزا البرنامج يككف  أف كيجب النظاـ، بذلؾ نسبيا مرتبط النتيجة كتمؾ فالجياز

 منفصالً  البرنامج يككف  أف يجب أخرػ، بعبارة .يحكمو الذؼ القانكني النظاـ حيث مف األقل، عمى أك

 .مادياً  شكالً  تعطيو التي عمييا المثبت دعامتو كىك عنو، المعبر المادؼ شكمو عف

 الجديدة الطريقة برنامج كل في البحث يتـ إذ كتخصصو، الحاسكب برنامج نكع تحديد يجب

 عف عبارة ىك أـ اإلنتاج، في جديدة طريقة أك بتعميمة تعريف سكػ  ليس أنو أـ عممية، مشكمة لحل
 ىذا ىل معرفة كيجب مكجكد؟، لجياز جديدة كظائف أك جديد جياز تجربة أجل مف تعميمات، تركيبة

 طبيعة ذات محددة مشكمة لمستخدمو البرنامج ىذا يحل ىل أخرػ، بعبارة .نظرؼ؟ أـ تطبيقي البرنامج

 .آخر؟ مجاؿ في أـ صناعية، أك تقنية

ف ّكميا، المسائل ىذه رصد الكاقع في يصعب  ترتكز جديدة مسألة تؤلف األسئمة ىذه مجمكع كانت كا 

 الحاسكب برنامج فإف لذلؾ، .البراءة عمى ابتكار أؼ يحصل لكي لالختراع المعطى المفيـك عمى

 لمكىمة كيبدك .االختراع براءة صفة لمنحو المتطمبة الشركط فيو تتكافر ال تعميمات مجمكعة مف يتككف 

 أؼ البرنامج، البتكار حالة في إال تطبيقو يمكف ال الحاسكب برنامج في الجدة شرط أف األكلى،

 يقترب أف يمكف الذؼ أساس كفكرة األكلى، صفتو في البرنامج (Idée-base) -المصدر-البرنامج

 الحاسكب برامج طبيعة مع تكفيقيا يصعب االختراع براءات فقكاعد .االختراع مفيـك مف ما نكعاً 

 مف مجمكعة تستمـز التي االبتكارات مف كثير شمكؿ عف قاصرة مفاىيـ عمى النطكائيا كمضمكنيا،

 :اآلتي في نكجزىا الشركط

 التقني بالمستكػ  مقارنة جديداً  إنتاجاً  يككف  أف أؼ إبداعي، نشاط عمى مشتمالً  يككف  أف 1-

 لكسائل جديداً  تطبيقاً  أك التقنية، حالة إلى بالنسبة جديدة كسيمة أك طريقة يككف  أف أك المعركؼ،

 .جديد صناعي تركيب في عنصراً  االختراع يككف  أف أك معركفة،

 .الصناعية التقنية حالة ضمف داخل غير جديداً  االبتكار ىذا يككف  أف 2-
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 .الصناعي ًلمتطبيق قابال االختراع ىذا يككف  أف 3-

 .العامة اآلداب أك العاـ لمنظاـ منافياً  االختراع يككف  أال 4-

 تطبيق عمى البرنامج يشتمل حينما كىي كحيدة، حالة في إال الجدة شرط مف التحقق يصعب 11-

 لرجل كضكح بكل تظير إذ .1 التقنية مجاؿ في الرياضيات في المعركفة لمخكارزميات جديد

 الجديد، البرنامج في كاإلبداع االبتكار بتكافر لمقكؿ الضركرية، اإلبداع عناصر العادؼ الحرفة

 إلى الفقياء بعض ذىب فقد .كغيرىما كاالختراع البراءة مفاىيـ في النظر إعادة يستمـز مما

 إلييا الكصكؿ يمكف ال جديدة، صناعية فكرة إظيار الحاسكب برامج مف الغرض كاف إذا :القكؿ

 برامج ألف االختراع ببراءة لمحماية قابمة تصبح الزاكية ىذه فمف البرنامج، ىذا خالؿ مف إال

ف الحاسكب  أف إال الصناعي، االستغالؿ كصف -األحياف مف كثير في- عمييا يصدؽ كاف كا 

 نعد أف الممكف مف لذلؾ كمتناكلة، مكجكدةً  أفكاراً  إال األحياف مف كثير في يمثل ال أغمبيا

 بالرجكع ممزماً  يككف  أف دكف  كاستغاللو استعمالو حق لمجميع عاماً  ممكاً  كاألفكار الخكارزميات

ف الحقيقي، مؤلفيا إلى  تركيب مجاؿ في جديداً  ابتكاراً  أك لمبتكرىا أصمية إبداعات كانت كا 

 2 .البرمجة في جديداً  أسمكباً  أك البرامج

كمف  التطابق عف بعيد مفيكميا الحاسكب،ألف برامج خكارزميات الحماية مف تستبعد كبذلؾ
 بيذا صريح األخير ىذا مكقف أف كرغـ الصناعية، الممكية قانكف  في الجديدة الكسيمة أك التطبيق ىـك

                                                           
 إلى لمتكصل العمميات، مف كبيراً  عدداً  تمثل كمنطقية، حسابية تراكيب سمسمة مف المتككنة المتتالية التعميمات مجمكعة بالخكارزميات، قصدؼ - 1

 .معينة نتيجة

 . 108 ص  1999السنة  20 اإلشعاع المغربية العدد مجمة ،"الحاسكب لبرامج القانكنية الحماية"  بف أحمد،- 2
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 البراءة أف ذلؾ كبير، نقاش مثار البراءة، قكاعد بمقتضى الحاسكب برامج حماية أف إال الخصكص،

 1 بحتة كاقتصادية سياسية لدكاعٍع  عنيا استبعدت
 

 :فكرية ممكية حقوو  هي الحاسب برامج: المطمب الثاني 

 الحصكؿ إمكانية22  المادة أتاحت 1994 لسنة بالتجارة المتصمة الفكرية الحقكؽ  اتفاقية مف

 أف ّكميا،شريطة التكنكلكجيا مياديف في الصناعية العمميات أـ ًلممنتجات سكاء االختراع براءة عمى

 دكف  ممكيتيا بحقكؽ  التمتع كيتـ الصناعة، في لالستخداـ كقابمة اإلبداع عمى كمنطكية جديدة تككف 

 منتجة أـ مستكردة المنتجات كانت إذا ما أك التكنكلكجي، المجاؿ أك االختراع بمكاف يتعمق فيما تمييز

 في لالستخداـ قابمة كانت ما إذا بالبراءة التمتع مف الحاسكب برامج تمنع لـ االتفاقية فيذه محمياً 

 لكي البرنامج خكارزميات أماـ مفتكحاً  الباب تركت قد تككف  ثـ، كمف جديدة، ككانت الصناعي المجاؿ

 في ،"إبداعية خطكة" عمى المنطكية "الصناعية العمميات" مفيـك ضمف دخمت كمما بالبراءة تحظى

 حق قانكف  طريق عف الحاسكب برامج حمت المذككرة، االتفاقية ف إ إذ ،2كّميا التكنكلكجيا مياديف

 كنجد ذاتو، في لمبرنامج كليس البرنامج لمؤلف مقررة ىذه الحماية أف عدت أنيا فاألغمب المؤلف،

 3. اتفاقية برف  كفق أدبي إبداع بمنزلة كعدتيما أيضًا، كاليدؼ المصدر برنامجي حمت أنيا

 CONTU: NATIONAL COMMISSION ON) صدر تقرير مف1978في سنة  

NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHTED WORKS)  كىي
المجنة الكطنية التي شكمت بقرار مف الككنجرس األمريكي لمراجعة قانكف حق المؤلف األمريكي ، 

                                                           
 :في المسألة ىذه تفاصيل في انظر -  1

-Bernard A.Galler, "Software and intellectual property protection: Copyright and Patent issues 

for computer and legal professionals. Published by Quorum Books, USA 1995, p.43. 
 أك المصدر بمغة أكانت سكاء الكمبيكتر، اآللي الحاسكب برامج تتمتع"أف عمى كالصناعة التجارة مجاؿ في الفكرية الممكية حقكؽ  اتفاقية  مف- 2

 .تطبيقو مجاؿ كبيف البرنامج بيف ميزت االتفاقية ىذه أف نفيـ أف يمكننا كبذلؾ.برف  معاىدة بمكجب أدبية أعماال باعتبارىا بالحماية اآللة، بمغة

 المادة، ىذه بمقتضى يحمى كتطبيق البرنامج حيف في أدبية، أعماال الحاسكب برامج تعد التي برف  معاىدة كفق البرامج عمى مضمكنة فالحقكؽ 

 .التكنكلكجيا مجاالت مف مجاؿ في أك صناعياً  البرنامج تطبيق مجاؿ كاف كمما

 كالفنية األدبية المصنفات لحماية برف  اتفاقية انظر - 3
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كالتي  أعدت تقرير قدمتو لمككنجرس تضمف عدة تكصيات كاف مف بينيا؛ أنيا أكصت بأف تككف 
برامج الحاسكب محمية بنصكص قانكف حق المؤلف، كأىـ الحجج التي برركا فييا ىذا الفكر 

الجديد، كانت مف تعريفيـ لبرنامج الحاسكب بأنو مجمكعة مف الجمل أك التعميمات لتستخدـ بشكل 
 مباشر أك غير مباشر في الحاسكب كذلؾ لمحصكؿ عمى نتيجة معينة

، كبيذا فإنيـ اعتبركا برامج 1
الكمبيكتر ضمف حقكؽ المؤلف، ألنيا تستند إلى العمل الذىني المكتكب مثميا بذلؾ مثل المؤلفات 

 .الكتابية األخرػ، أؼ أف العمة بحماية المؤلفات تكافرت لتمؾ البرامج

ككانت تمؾ التكصيات ذات كقع كبير عمى المستكػ العالمي، كقدمت لكل مف المبرمجيف 
كمشرعي تمؾ الدكؿ كسائل حماية جديدة تضمف حقكؽ أصحاب تمؾ البرامج مف أؼ عبث، كبيذا 

فاف كثيرًا مف مشرعي تمؾ الدكؿ ذىبكا إلى تبني تمؾ التكصيات في تشريعاتيـ المحمية، أكليـ 
،األمر الذؼ  1980المشرع األمريكي ، ككذلؾ المشرع الياباني كغيرىا مف الدكؿ األكربية في سنة 

الفقرة األكلى التي  (10)حسـ الجدؿ الدائر حكؿ ىذه المسألة ،ك جاءت اتفاقية ترابيس بمادة رقـ 
سكاء أكانت بمغة المصدر أك بمغة اآللة بالحماية،  (الكمبيكتر)تتمتع برامج الحاسكب " نصت عمى 

، ككذلؾ معاىدة الكيبك بشأف حق المؤلف "(1971بمكجب معاىدة برف  )باعتبارىا أعمااًل أدبية 
التي أكدت عمى أف برامج الحاسكب ىي مصنفات أدبية ، لينتيي الخالؼ  (4)في مادتيا رقـ 

تماما بشأف حماية برامج الكمبيكتر كتحسمو التشريعات المحمية كاالتفاقات الدكلية لصالح قانكف 
 2.حقكؽ المؤلف

مف معاىدة الكيبك بشأف حق المؤلف كالتي نصت  (4)كنالحع بالرجكع إلى نص المادة 
مف اتفاقية برف،  (2)تتمتع برامج الحاسكب بالحماية باعتبارىا مصنفات أدبية بمعنى المادة "عمى 

، كبالرجكع إلى “كتطبق تمؾ الحماية عمى برامج الحاسكب أيًا كانت طريقة التعبير عنيا أك شكميا 
                                                           

1  -FINAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL 

USES OF COPYRIGHTED WORKS (July 31, 1978): Sections on Software 
Copyrights*,page 61 

2  -Intellectual Property and Computer Software, By Alan Story, Lecturer in Intellectual 

Property Law, University of Kent, United Kingdom, Published by International Centre for 
Trade and Sustainable Development (ICTSD), International Environment House page 11 
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كل " المصنفات األدبية كالفنية"تشمل عبارة "المادة الثانية مف اتفاقية برف ك التي تنص عمى أف 
إنتاج في المجاؿ األدبي كالعممي كالفني أيًا كانت طريقة أك شكل التعبير عنو مثل الكتب 

كالكتيبات كغيرىا مف المحررات، كالمحاضرات كالخطب كالمكاعع كاألعماؿ األخرػ التي تتسـ 
بنفس الطبيعة كالمصنفات المسرحية أك المسرحيات المكسيقية، كالمصنفات التي تؤدؼ بحركات أك 

خطكات فنية كالتمثيميات اإليمائية كالمؤلفات المكسيقية سكاء اقترنت باأللفاظ أـ لـ تقترف بيا 
كالمصنفات السينمائية كيقاس عمييا المصنفات التي يعبر عنيا بأسمكب مماثل لألسمكب 

السينمائي، كالمصنفات الخاصة بالرسـ كبالتصكير بالخطكط أك باأللكاف كبالعمارة كبالنحت 
كبالحفر كبالطباعة عمى الحجر، كالمصنفات الفكتكغرافية كيقاس عمييا المصنفات التي يعبر عنيا 
بأسمكب مماثل لألسمكب الفكتكغرافي، كالمصنفات الخاصة بالفنكف التطبيقية كالصكر التكضيحية 

كالخرائط الجغرافية كالتصميمات كالرسكمات التخطيطية كالمصنفات المجسمة المتعمقة بالجغرافيا أك 
 " .الخ......الطبكغرافيا أك العمارة أك العمـك

كمف خالؿ ذلؾ فإف المعاىدات الدكلية، متبكعة بالتشريعات المحمية لمدكؿ التي كقعت كدخمت 
بتمؾ المعاىدات، شممت في قكانينيا الداخمية برامج الحاسكب تحت قكانيف حق المؤلف باعتبارىا 
أعمااًل أدبية أك تتحد مع األعماؿ األدبية بنفس العمة، ذلؾ أنيا اعتبرت برنامج الحاسكب كتمؾ 

 .الصياغة المغكية المكتكبة عمى شكل تعميمات، جديرة بالحماية القانكنية

 كيقـك الجديد، االختراع أك النتيجة إلى لمكصكؿ الكسائل إحدػ ىما كالحاسكب البرنامج

 مف حمايتو يجب مما .المطمكبة النتيجة إلى التكصل تـ لما لكاله الصناعية،إذ الطريقة بتكممة البرنامج

 أك االختراع مستكػ  عمى فقط ليس كبيرة، أىمية مف االستثمارات مف النكع ىذا في لما القرصنة،

نشاؤه؛ البرنامج تصميـ حيث مف أيضاً  كلكف إلييا، التكصل تـ التي النتيجة  استثمار فكالىما كا 

 ىذا عمى المالية كبالحقكؽ  اإلبداعي كبالفكر باالختراع خطيراً  مساً  يككف  بينيما فصل كأؼ ضخـ،

 معينة بميمة تقـك تجاريةً  كسمعةً  جية مف فكرياً  إنتاجاً  يعد الحاسكب برنامج أف إلى كنخمص اإلبداع،

 لو المميزة الفارقة عالمتو لو تككف  كقد غيره، عف يميزه اسـ برنامج لكل يككف  فمذلؾ أخرػ، جية مف

 المعطيات تجميع فبعد .مراحل بعدة يمر الحاسكب برنامج فإعداد . البرامج األخرػ  غيره مف عف
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 شكل عمى المعمكمات ىذه بتجسيد كالمبرمجكف  البرمجة ميندسك يقـك كابتكاره، لتصميمو الضركرية

1 .الصناعية الممكية لقانكف  كالنماذج الرسـك كصف عمييا كيصدؽ تمثيمية، كتصاميـ تدفقية خرائط
 

 المزكد عمل عف المبرمج عمل نفصل أف الحاسكبية البرمجة مسألة في نستطيع ىل لكف 

 .متكاممة؟ حقكقية كحدة يعد المعمكماتي النظاـ أف أـ المعرفية؟ بالمعمكمات )الممقف(

 كظيفة تككف  فقد .ككظيفتو برنامج كل طبيعة ضكء في المذككرة األسئمة عف اإلجابة تختمف
 بنظاـ مزكداً  يككف  أف بالضركرة كليس المسائل، بعض لمعالجة إلكتركنية خطة كضع البرنامج
 .لمبرنامج المستثمر أك المزكد كبيف المبرمج أك المصمـ بيف التفريق يجب لذا .معمكماتي أك معرفي

 :اآلتي كفق ىؤالء مف كل لعمل نعرض لذلؾ

 

 :المصمم المبرمج

 اإللكتركنية الخطة بكضع يقـك الذؼ االعتبارؼ  أك الطبيعي الشخص مبرمجاً  أك مصمماً  يعد 
 إلى نقميا يمكف مدمجة أقراصٍع  عمى أك الجياز الحاسكب، عمى ىدؼ لتحقيق أك ما، مشكمة لمعالجة

 تككف  الحماية ألف المبرمج عمل عند سنتكقف لذا،  إلكتركنية كمخارج مداخل خالؿ مف حاسكب

 تحت يدخل إنو :المبرمج عمل عف نقكؿ أف نستطيع فيل  ذاتو لمحق كليس الحق لصاحب أصالً 

  .الصناعية الممكية حقكؽ  حماية لنظاـ يخضع فإنو اختراعاً  كاف فإذا التأليف؟ أك االختراع مفيـك

 المخترع مف كالً  نعرؼ لذلؾ، .المؤلف حقكؽ  حماية لقكاعد يخضع فإنو تأليفاً  كاف إذا أما

 القانكنية لممفاىيـ كفقاً  فالمخترع المفيكميف؟ مف أؼ تحت ينطكؼ  المبرمج عمل ىل لنرػ  كالمؤلف

 مف ىك أك جديد، صناعي إنتاج إلى تؤدؼ أف شأنيا مف ابتكارات أك باكتشافات يقـك مف ىك السائدة

 لطريقة جديد بتطبيق يقـك مف ىك أك قائـ، صناعي إنتاج عمى لمحصكؿ جديدة طريقة باكتشاؼ يقـك

 التفاقية كفقاً  معيف صناعي تطبيق لو كاف إذا إال اختراعاً  فكرؼ  إنتاج أؼ اليعد لذا .معركفة صناعية

 تطبيقات الحاسكبية لمبرامج يككف  أف كيمكف كالتجارؼ، الصناعي بالمفيـك الفكرية حقكؽ  حماية

                                                           
 شمكلية عمى صراحةً  1978 عاـ الفكرية لمممكية العالمية لممنظمة الدكلي المكتب عف الصادرة البرمجية لحماية النمكذجية التعميمات نصت 1

، بشكل غيرىما أك تخطيطياً  أك شفكياً  العمميات لمختمف كالمفصل الكامل التقديـ بأنو كعرفتو البرامج، حماية مجاؿ البرنامج كصف  بقصد كاؼٍع
 .الحاسكب لبرنامج المككنة التعميمات مجمكعة تحديد
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 تمؾ إلى يؤدؼ صناعي تطبيق لبرنامجو كاف إذا إال المبرمج نحمي ال أننا يعني كىذا ال، أك صناعية

ذا سابقًا، المبينة الحاالت  ليا تخضع التي لمحماية يخضع ال فإنو صناعي تطبيق لالبتكار يكف لـ كا 

 لحقكؽ  كفقاً  الحاسكبية البرامج حماية تأميف كيككف  الصناعية، الممكية لحقكؽ  كفقاً  االختراع براءات

 أخرػ  كثيرة أغراضاً  لمبرامج أف كالسيما المطمكبة، الغاية تحقيق مؤدؼ الى غير الصناعية الممكية

 .الصناعية التطبيقات فقط كليس كالمعارؼ، العمـك أنكاع كشتى الحياة مناحي شتى تتناكؿ متعددة

 ميما ذىني بإنتاج يقـك مف إنو :تقكؿ مكسعة تعريفات منيا متعددة، تعريفات فمو المؤلِّف أما
 يعرفو مف كىناؾ ،1االبتكار مف معيناً  قدراً  يتضمف ماداـ عنو التعبير طريقة كانت كأياً  نكعو، كاف

 يبتكر مف إنَّو أك ،2المبتكر إنَّو أك فنيًا، أك أدبياً  أثراً  يبتكر الذؼ الشخص إنو :بالقكؿ ضيقاً  تعريفاً 

، كالفنكف  اآلداب في مصنفاً  ف كالعمـك  يبرز الذؼ اإلبداع عنصر أك االبتكار ىك التأليف معيار كا 

 إنتاج ألنيا تأليفاً  البرمجة تعد أف يمكف فإنو لممؤلف، المكسع لمتعريف ككفقاً  لذلؾ، .المؤلف شخصية

 ليا تخضع التي لمحماية تخضع كىي قائـ، ىك عما كمختمفاً  متميزاً  شيئاً  تضيف أف بشرط ذىني

 مجاؿ في أصالً  الذىف البشرؼ  ينتجو لما التعريف شمكؿ مف الرغـ عمى كالفنية األدبية الممكية حقكؽ 

المشرع الجزائرؼ برامج الحاسكب مف صميـ المصنفات  عد كقد الحاسكبي، البرامجي االبتكار
 3 االدبية كالفنية التي تتمتع بالحماية  

 :المزود 2-

 المعمكمات محدد برنامج خالؿ مف الحاسكب بتمقيف يقـك الذؼ الشخص ذلؾ مزكداً  يعد

 الحاجة عند إلييا الرجكع كنستطيع منيجية، معمكمات أـ عامة، معمكمات كانت سكاء المعرفية

 أف يمكف فالمزكد .أخرػ  ألسباب أك لالطالع، أك العممية لالستفادة خاصة إلكتركنية مفاتيح بكاسطة

 مضمكف  في التمييز ىذا كاف سكاء صاحبو شخصية يميز فكرؼ  إلنتاج مبتكراً  كاف إذا مؤلفاً  يككف 
 بحيث كتنسيقيا ترتيبيا في أك عنيا، التعبير أسمكب في أك معالجتيا طريقة في أك المعركضة، الفكرة

 4 .متميز جديد ثكب في تظير
                                                           

 .545 ص السابق، المرجع فرح، كحسف 483  ص ، 1974 المعارؼ منشأة القانكف، إلى الدخل كيرة، حسف - 1

 .325 ص السابق، المرجع السنيكرؼ، الرزاؽ عبد-  2

 المتعمق بحق المؤلف كالحقكؽ المجاكرة03/05 انظر نص االمر -  3

 483 ص السابق، المرجع كيرة، حسف  ، 237 ص، ، 1965 اإلسكندرية الخاص، القانكف  مبادغ الككيل، الديف شمس-  4



   الفكرية لمممكية الدولي القانون  في االلكترونية لمبرمجيات القانوني النظام : األول الفصل

 

 

26 

 عممو في ألنو أخرػ  لغة إلى األصمية لغتو مف مصنفاً  ينقل مترجماً  المزكد يككف  أف يمكف كما

 طريق عف ممخِّصاً  يككف  أف كيمكف األلفاظ، كاختيار التعبير في أسمكبو حيث مف شخصيتو يبرز

 1 .عممو عمى الكاضحة بصماتو يظير بو قاـ ما أف داـ ما شرحيا أك تعديميا أك األفكار ترتيب إعادة

 بذؿ بأنو مع  المج شخصية تظير أف دكف  سابقاً  معركؼ ىك لما المادؼ التجميع مجرد أما

 أف نستطيع جميعيا الحاالت ىذه كفي لمحماية، مكجباً  ابتكاراً  أك إبداعاً  يعد ال متميزاً  فكرياً  جيداً 

 المؤلف حق عنكاف تحت مكسيقية أك مسرحية أك فنية أك عممية أعماؿ مف المزكد بو قاـ ما  نحمي

 مف خالؿ الخطة كضع حيث مف يتجزأ ال كالً  يككف  قد الحاسكبي البرمجي العمل فإف أعاله، ذكر فكما

 الحالة ىذه ففي .البرنامج يقدميا التي المعرفية المعمكمات خالؿ كمف لممعالجة، االلكتركني البرنامج

 .المؤلف حق بيا نحكـ التي لمقكاعد كفقاً  لمحماية كتخضع تأليف ىي البرمجة إف :نقكؿ أف نستطيع

إف األمر الذؼ يستكجب النظر فيو كىك بالرغـ مف أف المبرمج الذؼ يقـك بعممية صياغة 
تمؾ الرمكز كالجمل بمغة البرمجة، لينفذ التصميـ المكضكع مسبقًا كالمبني عمى متطمبات تـ 

جمعيا، قد ال ينطكؼ عممو عمى أؼ ابتكار، خصكصًا أف لغات البرمجة مف الجيل الرابع بسيطة 
كسيمة االستخداـ، ال بل كقد ال تحتاج إلى كتابة أؼ رمز، ذلؾ أف الكثير مف البرامج يتـ برمجتيا 
باستخداـ الفأرة مف خالؿ اختيار شكل ككظائف البرنامج الذؼ تريده مف شاشة خاصة ببرامج معدة 
لتكليد برامج أخرػ ،كعمى الرغـ مف السيكلة ببرمجة بعض البرامج في كقتنا الراىف ، إال أف مثل 

 .تمؾ البرامج أيضًا تككف مشمكلة بالحماية القانكنية

إف إخضاع البرامج لقانكف حق المؤلف كاف أفضل لممؤلف مف إخضاعو لقانكف براءات 
 .االختراع مف ناحية مدة الحماية كالقيمة المالية العالية لتسجيل براءة االختراع

في حاؿ كاف المؤلف الشخص المعنكؼ يككف المعيار باعتباره مؤلفًا، إذا كانت لو سمطة    
التكجيو كاإلشراؼ عمى ابتكار البرنامج، فمتى ما تحقق بو ىذا الشرط، كاف المؤلف المعنكؼ ىك 

                                                           
 ، 1924  لعاـ2385القرار مف 139 كالمادة 484 ص ،نفس المرجع كيرة، حسف ، 238 ص ،  المرجع كيل، نفسالك الديف شمس-  1

 .المؤلف حقكؽ  لحماية العربية االتفاقية مف 2 كالمادة
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المؤلف الذؼ يمارس حقكؽ الممكية األدبية عمى مصنفة سكاء كانت الشركة قد تعاقدت عمى شراء 
 1.البرنامج أك كانت الشركة التي أدارت فريق المبرمجيف

 

                                                           
برامج الحاسكب التطبيقية ماىيتيا ككسائل حمايتيا كفقا لقانكف حق المؤلف، دمحم ممكاكؼ ، -  1

https://www.linkedin.com/in/mohammedmalkawi 18:48، الساعة 12/04/2017 تـ االطالع في 
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 اآللي الحاسب لبرامج القانونية الحماية : الثانيالفصل 
المجتمع الدولي  أن يظل بمنأػ عن استخدامات  من المسمم بو أنو لن يكون بإمكان        

التي تجتاح العالم، والتي أفرزت وبسرعة  وال عن ثورة تقنية المعموماتالبرامج االلكترونية 
مجتمع بجوانبو السياسية واالقتصادية واألمنية، وان ال تترك المجال  فائقة تحديا قويا أمام كل

مفتوح لتعدؼ عن حقوق الغير، وليذا سعت الدول لوضع اتفاقيات لحماية برامج الحاسب 
اآللي، لذا قسمنا ىدا الفصل إلى مبحثين وتطرقنا لمحماية عمى الصعيد الدولي في بادغ 

 .األمر و عمى الصعيد الوطني في المبحث الثاني 

 

 الدولي القانون  ظل في اآللي الحاسب برامج حماية:  األول  المبحث

 العالمي المستوؼ  عمى الذىني اإلنتاج بحماية االىتمام بدأ عشر الثامن القرن  في

 تمك في المؤلف حق لحماية قوانين شرعت  ّ  التي الدول ىذه أن إلى يرجع ذلك في والسبب

1الذىني اإلنتاج لحماية بينيا التعاون  إلى يحتاج القوانين ىذه تطبيق أن الفترة،أدركت
. 

 طريق عن اآللي الحاسب برامج حماية :األول :مطمبين إلى المبحث ىذا بتقسيم قمت ولقد

 .الموضوع ىذا إلى تطرقت التي المنظمات من العديد فيناك إذ الدولية المنظمات

 االتفاقيات من العديد تناولت حيث المؤلف حق بحماية الخاصة الدولية االتفاقيات : والثاني 

 .الموضوع ىذا إلى أشارت التي

 

 الدولية المنظمات طريق عن اآللي الحاسب برامج حماية :األول المطمب

 الدولية االتفاقيات تنفيذ ضمان عمى لإلشراف الدولية المنظمات من العديد إنشاء تم لقد

 المباشرة الحماية يوفر كان ما المنظمات ىذه ومن واألدبية، الفنية المصنفات لحماية المقررة

 فروع في المطمب وجاء .مباشرة غير بطريقة ولكن الحماية يوفر كان ما ومنيا المؤلف، لحقوق 
 الفكرية لمممكية العالمية المنظمة األول (wipo) والثقافة لمتربية المتحدة األمم منظمة والثاني

 (unesco)والعموم
 

                                                           

 65 ص سابق، مرجع دمحم، عماد، سالمو، 1- 
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    الويبو الفكرية لمممكية العالمية المنظمة :األول الفرع
1
 (WIPO) 

رغبة من ) جاءت في دباجتيا 14/07/1967وقد انشئت ىذه المنظمة باتفاقية في 
الدول المتعاقدة في دعم حماية الممكية الفكرية في جميع انحاء العالم بيدف تشجيع النشاط 
االبتكارؼ ورغبة منيا في تطوير كفاءة ادارة االتحادات المنشأة في مجالت حماية الممكية 

 منظمة وىي 2(الصناعية وحماية المصنفات االدبية والفنية واتفقت عمى انشاء ىذه المنظمة 

حدػ حكومية، دولية  دعم عمى نشاطيا وتركز المتحدة لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت وا 

 مع الدول تعاون  بفضل العالم دول كافة في والفنية واألدبية الصناعية وحمايتيا الفكرية الممكية

 التي استوكيولم إتفاقية بجبمو المنظمة ىذه تأسيس تم وقد جنيف مقرىا البعض، بعضيا

 المنظمة ىذه إلى االنضمام و  1970 عام التنفيذ حيز دخمت والتي 1967 عام في أبرمت

 عمى اإلشراف المنظمة ىذه تتولى المؤلف حق مجال وفي .شروط ضمن ولكن دولة ألؼ متاح

 والمشورة والمساندة الدعم وتقديم المؤلف، حق مجال في ليا التابعة واالتحادات المعاىدات إدارة

 واإلبداع االبتكار تشجيع عمى المنظمة ىذه وتعمل المؤلف حق مجال في النامية البمدان في

 الذىنية االبتكارات نشر وتشجيع النامية البمدان في والعموم والفنون  اآلداب مجاالت في الذىني

3البمدان ىذه ومساعدة المجاالت بيذه المتعمقة
. 

صدار الدولية االتفاقيات عمى وأدلو وكتيبات كتب إعداد وكذلك    والنشرات المعجمات وا 

 حماية إنشاء بضرورة القول إلى الفقياء دفع ما وىذا متعددة، بمغات النامية البمدان لصالح

 ىو المنظمة ىذه في الحماية ومحل .اآللي الحاسب لبرامج الفعالة الحماية تكفل خاصة تشريعية

 عمى المنظمة ليذه النموذجية النصوص من األولي المادة تنص اآللي، الحاسب برامج كافة

 التالية العناصر أساس عمى اآللي الحاسب برامج عمى حمايتيا تبسط أنيا
4 :

 .الضيق بمعناه البرنامج – أ

                                                           

 world in. :       (WIPO)ويبو وىي موجزة بكممة  يشار لياالفكرية لمممكية العالمية لمنظمةل األولي لمحروف مختصرة كممة وىي 1- 

teueclual property organization ،.األعضاء العربية الدول عدد وبمغ  عضًوا171 المنظمة ىذه في األعضاء الدول عدد بمغ وقد 

 السودان، ليبيا، الجزائر، البحرين، تونس، المتحدة، العربية ، األمارات األردن،: وىي دولة16 .1999 عام ابريل حتى المنظمة ىذه في

 بالغة المنظمة عن الصادر (ويبو) منظمة كتيب ذلك في أنظر (اليمن السعودية، المغرب، مصر، لبنان، الكويت، قطر، العراق،ُعمان،

. 1،2 ،ص 1999 عام ابريل في العربية
2

 84، ص 1الطيب زروتي ، القانون الدولي للملكية الفكرية تحاليل ووثائق ، مطبعة كاهنة، الجزائر، الطبعة -  

 .133 ص ، 1994 سنة األردنية، الجامعة ماجستير، رسالة ،الحاسوب جرائم يونس، عرب،  3- 

 19 ص سابق، مرجع دمحم، عماد سالمة   4- 
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 .البرنامج وصف -ب

 .البرنامج في الممحقة المستندات -ج

 المنظمة ىذه بو تأخذ الذي الحماية معيار :أوال

 الفكر مصنفات لحماية المعيار بيذا تأخذ العالم دول معظم فإن معروف ىو كما

 الطابع فيو المؤلف، حق مجال في العاممين أذىان في استقر ما وىذا المختمفة اإلنساني

 ناطًقا منو يجعل نحو عمى المصنف يغمف الذؼ المتميز الفكرؼ  الجيد عن الناتج الشخصي

 يكفي إذ اآللي، الحاسب برنامج مراحل جميع في االبتكار يتوافر أن شرًطا وليس مؤلفو باسم

 من المجرد البرنامج بين فرق  ىناك ويوجد إعداده مراحل من مرحمو في أو منو جزء في توافره

 محدد مقدار ضمن بالحماية يحظى الذؼ المبتكر والبرنامج الحماية لو تتوافر ال والذؼ االبتكار

 . وطبيعتو يتناسب

 والتي المنظمة ذهلو النموذجية النصوص  منالرابعة المادة وأكدتو عميو نصت ما وىذا
 عن االبتكار يميز ما وىذا المضمون، دون  المبتكر البرنامج صياغة تحمي أنيا مضمونيا

 عمى ينصب فإنو االبتكار إلى بالنسبة أما لممضمون  بالنسبة متطمبة الجدة أن أؼ الجدة،

 1.لممصنف النيائية الصيغة
 المحمية الحقوو  :ثانًيا

 األعمال عمى نصت  ويبو لمنظمة النموذجية النصوص من الخامسة المادة إن
 نصت متتالية فقرات ثماني تضمنت إذ البرنامج، لصاحب الرجوع بغير بيا القيام المحظور

 :وىي المحمية الحقوق  عمى

 في المؤلف حق عمى االعتداء منيا األولي الفقرة في الخامسة المادة تحظر : التوزيع حق 1-

 شخص ألؼ ذلك تسييل أو البرنامج إذاعة طريق عن ذلك كون  عن النظر وبغض التوزيع

2بذلك صاحبة موافقة دون 
. 

 تمكين شأنو من عمل أؼ حظر عمى صراحة فنصت المادة ذات من الثانية الفقرة أما 

 يمكن أو أسطوانات أو أشرطة، البرنامج عمية مخزن  شيء أؼ عمى اإلطالع من شخص أؼ

 لحق وانتياًكا اعتداءً  يعتبر تقدم ما عمى وبناءً  ذلك عمى البرنامج صاحب موافقة دون  نسخيا

                                                           
 .الويبو لمنظمة النموذجية النصوص من الرابعة لمادةا- 1

 .ويبو لمنظمة النموذجية النصوص من( 5/1 )المادة نص انظر -   2
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 اإلطالع ىذا عمى حرض أو سيل أو مكن من كل ويؤاخذ مصنفو توزيع في البرنامج صاحب

 .عميو الجميور بإطالع صاحبو يأذن أن قبل

 عن النظر وبغض النسخ، حظرت منيا الثانية الفقرة في الخامسة والمادة :النسخ حق 2-

 فيذا البرنامج، عمية كان الذؼ الشكل عن النظر وبغض ذلك، لتحقيق المستخدمة الوسيمة

 البرنامج من المبتكرة لمعناصر جزئًيا أو كمًيا أكان سواءٌء  النسخ فعل عمى إال يسرؼ  ال الحظر
 تكون  ال والتي الرياضية المعادالت أو الخوارزميات عمى االعتداء وقوع فإن األساس ىذا عمى

 1.القانون  عمية يعاقب وال مباًحا مالع يعتبر بطبيعتيا محمية

 ىذا لمفيوم طبًقا وقوعو عدم من النسخ وقوع تحديد مسألة وأن االبتكار قرينة الحماية إن

 المصنفات نسخ مجال في عمييا درج التي االعتبارات حسب الخبراء لتقدير يخضع النص
 2.المؤلف حق بتشريعات المحمية الفكرية

 رتصح ولقد البرامج، عمى االعتداء وسائل أكثر من يعد االستعمال إن :االستعمال حق 3-
3األتي النحو عمى البرنامج الستعمال صور عدة والسادسة الرابعة الفقرة

 . 

 ملع أو العممية الناحية من ولو لو مطابق أخر برنامج عمل أجل من البرنامج استعمال -أ

 .لمبرنامج الضيق االستعمال يسمى ما وىذا لو وصف

 الضيق بمعناه اآللي الحاسب برنامج عمى ترد االستعمال صور من الصورة ىذه وأن

 البيانات الفقرة ىذه تطبيق نطاق من فيخرج فقط اآللو إلى موجية تعميمات العتبارىا وذلك

ن .لمبرنامج الوصفية  طائمة تحت يقع صاحبيا فإن التالية األفعال من فعل أؼ ارتكاب وا 

 :والقانون  المسؤولية

 ىذا مثل إن إذ بمضمونو، المساس دون  البرنامج كتابة في المستعممة المغة استبدال 1-
 أبوة إدعاء في األصمي حقو البرنامج صاحب يحرم وال فقط الصياغة عمى إال يؤثر ال االستبدال

 .الجديدة لغتو في برنامجو

 المساس إلى ذلك يؤدؼ أن دون  المعتدؼ احتياجات مع ليتالءم نفسو البرنامج تحوير 2-
 .بمضمونو

                                                           
 .ويبو لمنظمة النموذجية النصوص من( 5/2 )المادة نص  انظر- 1
 .174 ص سابق، مرجع حسام، دمحم لطفي،-  2
 .133 ص سابق، مرجع ،الحاسوب جرائم عرب، يونس،-  3
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 ترويجو بقصد العممية الناحية من لو مطابق أخر برنامج إلى األصمي البرنامج تحوير 3-

 تغير أو تعديل بإحداث يقوم فالقرصان .وصفية بيانات إلى تحويمو بعد أو الصورة ىذه عمى

 محل لمبرنامج مطابق أخر برنامج إلى الوصول أجل من وذلك البرنامج، محتوؼ  عمى

 .أخرػ  مرة تغيًرا أو ال  ً  تعدؼ فييا أدخل التي الصورة عمى بترويجو ذلك بعد ويقوم االعتداء،

 عمى االعتداء عمميات من البرنامج لصاحب جديدة حماية عن الكشف إلى أدػ وذلك
 القابل التحوير بمجرد يكتفي فال الدىاء؛ من أكبر بقدر يتصف من بيا يقوم التي برنامجو
 األساسية ببنيتو المساس دون  وىيئتو البرنامج شكل في التغير إلى يتجو بل بسيولة عنة لمكشف

 من البرنامج ىذا عن اختالفو رغم األصمي لمبرنامج مطابق برنامج عمل إلى القرصان ويمجأ

1الشكل حيث
 . 

 إلى التوصل أو مطابق أخر وصف عمل بقصد البرنامج في صفية الو البيانات استخدام -ب

 إلى ينصرف ما " بالوصف ويقصد البرامج وصف عمى ترد الصورة وىذه .األصمي البرنامج
 .لمبرنامج المكونة التعميمات مجموع بتحديد يسمح نحو عمى المفصمة التقديمات

 عمل توجيو أجل من وذلك السابقتين الحالتين في الوارد النحو عمى مقمد برنامج إستعمال -ج

 .فييا تخزينيا أو المعمومات معالجة عمى قادرة آلة

2(اليونسكو) والعموم والثقافة لمتربية المتحدة األمم منظمة :الثاني الفرع
  

 عمى المؤلف حق حماية في أسيمت التي الدولية المنظمات من المنظمة ىذه تعتبر
 الويبو منظمة مع تعاونيا خالل أومن المنفردة جيودىا خالل من أكان سواءٌء  الدولي المستوؼ 

 عمى اإلشراف المنظمات ىذه وتتولى المجال، ىذا في تعمل التي الدولية المنظمات من وغيرىا
 :باألتي المؤلف حق مجال في إسياماتيا وتتمثل المؤلف لحقوق  وتنفيذ العالمية االتفاقيات إدارة
 أجل من متخصصة تكون  والتي المشتركة المجان خالل من الويبو منظمة مع التعاون  1-

 .المؤلف حق مجال في التطورات متابعة

 .المؤلف لحقوق  الواجبة المراعاة مع والترجمة التأليف تشجيع عمى اليونسكو تعمل 2-

 .المحمية المصنفات في النامية البمدان انتفاع لتيسير واسعة بجيود المنظمة تقوم 3-

                                                           
 .203 ص سابق، مرجع دمحم، عماد سالمة،-  1
 .ية بمغة اإلنجميز المكونة السميا الكممات من األولي لمحروف مختصرة وىي (Unesco) وىي موجزة بكممة المنظمة ليذه يشار -  2

united nations educational organization 
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 لحقوق  إنتياًكا لكونيا ال الفكرية، القرصنة من وحمايتيا المؤلف حقوق  احترام مبدأ تشجيع 4-
 لتنمية الزم أمر االعتداء من ومبدعييا المصنفات ىذه منتجي حماية الن بل فحسب، المؤلف
 .والتربوية الثقافية

 الصندوق  لجنة وىو فرعي، جياز عنة انبثق وقد الثقافة، لتعزيز الدولي الصندوق  إنشاء 5-

 المؤلف لحقوق  الدولي
1 .

 

 المؤلف حق بحماية الخاصة الدولية االتفاقيات :الثاني المطمب

 يعود ذلك في والسبب المؤلف حقوق  بحماية الخاصة االتفاقيات من العديد الدول أبرمت
 الفكرية م إلنتاجاتو أكبر حماية توفير أجل من والناشرين المؤلفين من الضغوط تزايد إلى

 حق بحماية الخاصة الدولية االتفاقيات من العديد المطمب ىذا في تناولت فقد ولذلك .والذىنية
 واالتفاقية المؤلف، لحقوق  العالمية واالتفاقية ، تربس  إتفاقية برن و إتفاقية منيا والتي المؤلف
 .المؤلف حقوق  لحماية العربية
2والفنية األدبية المصنفات لحماية برن  إتفاقية :األول الفرع

  

ىذه االتفاقية من اقدم االتفاقيات الدولية واىميا وتعد من عصب المجيودات الدولية 
 تمت تعديميا عدة مرات اخرىا 09/10/1886في مجال الممكية االدبية والفنية ابرمت في 

 وانضمت ليا قرابة مئة دولة واليئة المديرة لالتفاقية ىي المنظمة العالمية لمممكية 1976سنة 
                                                           

 مجال في متخصصين خبراء ضم حيث 1969 سنة واشنطن في عقد الذؼ االجتماع في األولي لممرة الصندوق  ىذا إنشاء فكرة بدأت -  1

 ليا تتعرض التي العممية الصعوبات تذليل ميمتو تكون  المؤلف حقوق  عن اليونسكو في دولي مركز إلنشاء األسس لوضع المؤلف حقوق 

 التي لمكتاب الدولي العام لجنة الصندوق  إنشاء فكرة دراسة استكممت ذلك بعد ثم المحمية، المصنفات باستعمال ترغب التي النامية البمدان

 نوفمبر في عشر الثامنة دورتو في لميونسكو العام المؤتمر قبل من الصندوق  ىذا إنشاء اعتماد تم حتى بوتوجا في 1973 عام في اجتمعت

 الثقافة دار عمان، ،1 ط حمايتو، ووسائل المؤلف لحق المعاصرة النماذج المؤلف حق نواف، كنعان، .الدكتور ذلك في أنظر . 1974 عام

 .61 ص ، 2004 سنة لمنشر،
 ثم ، 1908 عام نوفمبر 13 1  في برلين في وعدلت ، 1896 عام باريس في وكممت ، 1886 عام سبتمبر 9 برن  اتفاقية ابرمت-  2

 26 في الثانية العالمية الحرب بعد بروكسل وفي ، 1928 عام يونيو2 في روما في عدلت ثم ، 1914 عام مارس 20 في برن  في كممت

 الدول أعضاء عدد وكان 1971 عام يوليو 24 في باريس في وأخيًرا ، 1967 عام يوليو 14 في استكيولم وفي ، 1948 عام يونيو

 لبنان، ُعمان، المغرب، الجزائر، تونس، البحرين، األردن، : وىي عربية دولة ( 10 ) منيا دولة ( 140 ) االتفاقية ىذه إلى المنضمة

 الحياة اقتضتيا تعديالت ىي أالن وحتى إبراميا منذ االتفاقية ىذه عمى أدخمت التي الكثيرة التعديالت من وبالرغم (اليمن مصر،موريتانيا،

 مدؼ عمى تطبيقيا استمرار ىو االتفاقية ىذه يميز ما أىم وأن االتصاالت وسائل في التكنولوجية عنالتطورات فضال واالقتصادية، السياسية

  . سنة ( 114 )
 .68 ص سابق، مرجع المؤلف، حق نواف، كنعان، .الدكتور ذلك في أنظر
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 اإلنتاج بحماية الخاصة الدولية الجيود ومعظم  1الفكرية التي تتخذ من مدينة جنيف مقرا ليا

 .النواحي جميع في النقص غطت برن  ولكن ثنائية كانت برن  إتفاقية قبل أبرمت والتي الفكرؼ 

 ال التعابير تشمل المؤلف حق حماية أن إلى أن تشير نجد برن  إتفاقية نصوص إلى وبالرجوع
 ىذه إبرام من األساسي واليدف الرياضية، المفاىيم أو التسجيل طرائق أو اإلجراءات أو األفكار

 في االتفاقية، ىذه وتضمنت .مصنفاتيم عمى والفنية األدبية المؤلفين حقوق  حماية ىو االتفاقية

 ومعاير بالحماية، المشمولة والفنية األدبية المصنفات بتحديد خاصة أحكاًما األولى المادة

 برامج إن .بالمثل المعاممة ومبدأ الحماية من لالستفادة توافرىا الواجب والشروط الحماية،

 في والسبب بالحماية تتمتع اآللة بمغة أم المصدر بمغة كونيا عن النظر وبغض اآللي الحاسب

 ىذه وأن  .برن  إتفاقية من (102) المادة نص بحسب وذلك أدبية أعماال تعتبر ألنيا ذلك

 بيذه المرتبطة المؤلف بحقوق  تخل وال ذاتيا حد في المواد أو البيانات تشمل ال الحماية

 .البيانات

 الحاسب برامج تأجير بحقوق  والمتعمقة االتفاقية من ( 11 ) المادة نص إلى بالنسبة أما

 أو أعماليم إجازة في الحق وخمفائيم المؤلفين بإعطاء تمتزم األعضاء البمدان أن يالحع اآللي،
 بإستثناء لمجميور، تجارًيا تأجيًرا عنيا المنتجة الطبع بحقوق  المتمتعة األعمال ىذه تأجير حظر

 مادًيا ضرًرا يمحق بشكل نسخيا إنتشار إلى أدػ تأجيرىا يكون  أال شريطة السينمائية، األعمال
 ال البرامج تأجير أن إذ مختمف الحال فإن اآللي الحاسب لبرامج بالنسبة أما .الحق بصاحب
 نفسو البرنامج عمى ينصب ال التأجير أن إلى يرجع ذلك في والسبب االلتزام، ىذا عمية ينطبق
 االتفاقية من ( 12 ) المادة إلى وبالرجوع .األساسي الموضوع ىو يكون  ال البرنامج أن بالمعني
 األعمال، من عمل أؼ حماية مدة تحديد عند أنو أشارت فقد الحماية لمدة اإلشارة فييا يتم والتي

 مدة أخر عمى بناءً  حسابيا يتم فإنو التطبيقية الفنية األعمال أو الفوتوغرافية األعمال بإستثناء
 التقويمية السنة نياية من تبدأ سنة خمسين عن تقل ال المدة ىذه وأن الطبيعي الشخص حياة

 خمسين غضون  في بالنشر ترخيص وجود عدم حالة في أو األعمال، تمك بنشر فييا سمح التي

 .الفني العمل إنتاج من اعتباًرا سنة
2 

 
                                                           

1
 .الطيب زروتي ، مرجع سابق- 
 .371 ص ، 1997 سنة والتوزيع، والنشر لمطباعة اإلشعاع مكتبة ، 94 والجات ألعالميو التجارة دمحم، سمير العزيز، عبد-  2
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  1(تربس )الفكرية الممكية حقوو  من بالتجارة المتصمة الجوانب إتفاقية :الثاني الفرع

 خصوًصا المتقدمة الدول وحاولت برن  إتفاقية قررتيا التي بالحماية الدول تقتنع لم
 ىذه في األول المصدر بإعتبارىا الفكرية الممكية مجاالت في أكثر حماية عن البحث

  .المجاالت
 التي ،2خاصة أحكاما العالمية التجارة منظمة إنشاء اتفاقية من  ج/1  رقم الممحق وتضمن

 بحماية9 -14  المواد في االتفاقية ىذه من األول القسم في نص حيث ، المؤلف بحقوق  تتعمق

 وتحديد اإلذاعة، وىيئات الصوتية التسجيالت ومنتجي المؤدين وحماية اآللي الحاسب برامج

 اإلجراءات الثاني القسم وفي ، لممؤلفين المطمقة الحقوق  من واالستثناءات والقيود الحماية مدة

 عدة تضمنت أنيا في االتفاقية أىمية وتبرز والفنية، األدبية الممكية حقوق  إلنفاذ العادلة

 من برامج حماية وكذلك المؤلف، حق مجال في فييا األعضاء الدول عمى العبء تزيد التزامات

 الحماية مدة وتحديد اآللي الحاسب من برن  اتفاقية من المواد بعض بمراعاة الخاصة االلتزامات

 ىذه أىمية من يزيد ما وأن وفاتو بعد سنة وخمسون  المؤلف حياة طوال تكون  أنيا أساس عمى

 وأحكام الدستورؼ  القانون  عمية استقر لما طبًقا الداخمي التشريع من جًزا كونيا أيضا االتفاقية

 القضاء
3. 

 قوة ليا واالتفاقيات المعاىدات أن عمى صراحة تنص والقوانين الدساتير معظم أن
 حسب ونشرىا ليا المنضمة الدول قبل من عمييا والمصادقة إبراميا يتم أن بعد القانون 

 .المقررة األوضاع

 أنيا إذ.الفكرية الممكية موضوعات كافة بيا تستظل التي المظمة تعتبر تربس إتفاقية إن
 إلى المصنفات ىذه ُأضيفت وبذلك .اآللي الحاسب برامج ضمنيا من والتي المؤلف حقوق  تنظم

 محل المصنفات عمى فعمًيا ال  ً  تعدؼ أحدثت االتفاقية ىذه وأن األدبية الممكية مصنفات

 التجارية والعالمات ف المؤل لحق المجاورة الحقوق  ونظمت برن، إتفاقية في المقررة الحماية

                                                           
 االنضمام الدول وتستطيع 1/1/1995 في أعماليا بمباشرة وبدأت 15/04/1994 في مراكش إعالن بموجب االتفاقية ىذه أنشئت-  1

 125  االتفاقية في المشاركة الدول عدد وكان التحفظات، ىذه إبداء عمى الدول وافقت إذا إال عمييا تحفع أؼ إبداء دون  االتفاقية ىذه إلى

 1/1/2005 في بيا العمل يبدأ أن عمى 1/1/2000 في التنفيذ حيز االتفاقية ىذه دخمت وقد مصر، وىي واحدة عربية دولة بينيا ومن
 . والدوائية الزراعية لممنتجات بالنسبة

 . 372 ص سابق، مرجع دمحم، سمير العزيز، عبد-  2
  . 50-49 ص ، 1977 سنة ،1 ج ،الخاص الدولي القانون  في الوسيط المنعم، عبد فؤاد رياض،-  3
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 واألسرار المتكاممة والدوائر االختراع وبراءات الصناعية والتصاميم الجغرافية والمؤشرات
 بشأن عامو قواعد أالتفاقيو ىذه تضمنت ولقد الرخص، في التنافسية غير والممارسات التجارية
 تجاه الدول التزامات تضمنت كما بينيا، فيما ومعاممتيا معيا الدول وتعامل الفكرية الممكية
 1. الفكرية الممكية منازعات فض واليات التشريعية الوقائية والتدابير الفكرية الممكية

 أمثمتيا، ومن الفكرية الممكية اتفاقيات من عدد إلى تربس إتفاقية أحالت وقد

 مقررة المتكاممة، بالدوائر المتعمقة وواشنطن األداء، بحقوق  المتعمقة وروما، برن،وباريس،

 ىذه وتضم .االتفاقية تناولتيا التي التنظيم محل العناصر عمى منيا مخصصو أحكام سريان

 توفير بمعايير يتعمق الثاني، والجزء .العامة باألحكام يتعمق األول، الجزء :أجزاء عدة االتفاقية

 الفكرية الممكية حقوق  بتنفيذ بااللتزام يتعمق والثالث، .واستخداميا ونطاقيا الفكرية الممكية حقوق 

 بمنع يتعمق والخامس، .إجراءات من بيا يتصل وما الفكرية الممكية باكتساب يتعمق والرابع .

 ىذه وتمثل .الختامية واألحكام المؤسسية بالترتيبات يتعمق والسادس، .وتسويتيا المنازعات

 الممكية وموضوعات ألمور شامل إطار ألنيا ال الفكرية الممكية مجال في جديدا شيًئا االتفاقية

 العالمي، المستوػ  عمى الفكرية الممكية نظام إلدارة أخر مركزا أوجدت أيًضا ألنيا بل الفكرية،

 خاًصا مجمًسا ىيئتيا بين أنشأت إتفاقية خصصت والتي الدولية، التجارة منظمة وىي أال

 .الخدمات ومجمس السمع مجمس جانب إلى تربس باتفاقية

 التناقض الحتماالت الدولي المجتمع تنبيو عمى يقوم دوره كان جديًدا مركًزا أوجدت وأنيا كما

 تعاون  اتفاق إبرام تم فمقد لذلك ونتيجة التجارة، ومنظمة الويبو الفكرية، الممكية إدارة مركزؼ  بين

 أول ىي تربس إتفاقية وأن .بينيما العالقة تنظيم منو اليدف المنظمتين بين 1996 سنة في

 يكون  ذلك وأن اآللي الحاسب برامج بحماية بموجبو قضت خاًصا نًصا أوردت جماعية إتفاقية

2المؤلف حق قوانين حماية إطار في
 الحماية منحت فقد تربس اتفاقية من التاسعة المادة وأما .

 بمدة يتعمق فيما و . اآللة بمغة أم المصدر بمغة كانت سواءٌء  النظر وبغض اآللي الحاسب لبرامج

 لحماية برن  إتفاقية وضعتيا التي األحكام ع م تتوافق فإنيا االتفاقية، ىذه وضعتيا التي الحماية

                                                           
  .372 ص سابق، مرجع دمحم، سمير العزيز، عبد-  1
  2001 سنة ،1 طبعة العربية، المصارف إتحاد الكمبيوتر، قانون  المعمومات، وتقنية القانون  موسوعة ،يونس عرب،-  2
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 ( 50 ) إلى باإلضافة المؤلف حياة مدة طوال حماية، فترة أيًضا منحت أنيا إذ المؤلف، حقوق 

 1.وفاتو بعد سنو

 الدول مابين حاد خالف حوليا ثار فقد اآللي، الحاسب برامج حماية لمدة بالنسبة أما
 مدة إن قال من فمنيم الخالف ىذا حول االقتراحات من العديد ىناك كان وقد .والمتقدمة النامية
 براءات غرار عمى سنة وعشرين سنوات عشر إلى واحدة سنة بين ما تتراوح ىذه الحماية
 .االختراع

 تخضع وأدبية فنية أعمال اآللي الحاسب برامج إعتبار تم فقد النيائية المحصمة في
. 2األعمال من النوع ليذا الممنوحة الحماية ضوابط لنفس

 
 المؤلف لحقوو  العالمية االتفاقية :الثالث الفرع

 الحماية نطاق لتوسيع حثيثة دولية جيوًدا الثانية العالمية الحرب بعد ما فترة شيدت
 لحماية عالمية اتفاقية مشروع إعداد بميمة اليونسكو منظمة إلى عيد وقد المؤلف، لحق الدولية
 مشروع إلعداد المتخصصين الخبراء من لجان تكوين إلى المنظمة ىذه فعمدت المؤلف حقوق 

 ,المؤلف لحقوق  الحكومي الدولي المؤتمر إعتمده الذؼ المشروع ىذا إعداد تم وقد االتفاقية

 24 في عميو تعديل جرػ  وقد 1952 لعام سبتمبر من السادس في جنيف في عقده تم والذؼ

 النامية البمدان شيدتيا التي والثقافية االقتصادية لمتطورات استجابة وذلك 1971 . عام تموز

 بين المؤلف لحقوق  الدولية الحماية توفير عمى العمل ىو االتفاقية ىذه وضع من واليدف
 عمى والعمل مصالحيا بين تعارض ىناك والتي االختالف شديدة الثقافية التقاليد ذات البمدان
 معينة مسائل في النامية الدول متطمبات توفير معيا يمكن التي الشروط في النظر إعادة

 ووضع العممي، والبحث التعميم مجال في وخصوًصا األجنبية، المصنفات واستنساخ كالترجمة
 إلى بعد تنضم لم التي األخرػ  والدول باالستقالل العيد حديثة الدول لدؼ والمقب يكون  نظام
 االتفاقية ىذه وأن المؤلف لحقوق  الدولي النظام

 

                                                           
 الممكية قوانين عمى الفكرية الممكية حقوو  من بتجارة المتصمة الجوانب التفاقية األردن انضمام اثر صقر، لبنا الحمود،-  1

 .17 ص ، 1999 سنة األردنية، الجامعة ماجستير، رسالة ،النافذة األردنية الفكرية .
 سنة ،1 ط القاىرة، المبنانية، المصرية الدار ،مراكش إلى ىافانا من العربية والبمدان ومصر الجات أسامة، المجدوب،-  2

  .حسين الظاىر عبد دمحم .د عن نقال 1996
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.األدبية المصنفات من تعتبر كونيا اآللي الحاسب وبرامج المؤلف لحق الحماية وفرت 
 1 

 
 المؤلف حقوو  لحماية العربية االتفاقية :الرابع الفرع 

2 
 المعاىدة عمى وافق قد العربية الدول جامعة مجمس أن نجد العربي، المستوؼ  عمى أما

 الجامعة دول تتعيد " منيا الثامنة المادة في نصت والتي 1945 سنة نوفمبر 27 في الثقافية

 كل في ينشر لما والفنية والعممية األدبية الممكية لحماية تشريعات منيا كلٌء  تضع بأن العربية

 الدول لجامعة التابعة الدائمة القانونية المجنة وضعت وقد ." العربية الجامعة دول من دولة

 بقراره العربية الدول جامعة مجمس عمية وافق المؤلف، حق لحماية قانون  مشروع العربية

 عمى ات تشريع بإعداد العربية الدول تمتزم بأن التوصية مع ، 1948 سنة فبراير 17في الصادر

 .عميو وافق الذؼ المشروع غرار

 التشريع األردن ومنيا المؤلف، حق في تشريعات وضع إلى العربية الدول سارعت وقد
 1971 سنة يناير 12 في (3 ) رقم التشريع صدور حتى العراق وفي 1992 لسنة ( 22 ) رقم

                                                           
 عقد الذؼ لميونسكو العام المؤتمر في المؤلف لحقوق  العالمية االتفاقية مشروع وضع في اليونسكو ميمة تنفيذ بداية كانت-  1

 تحسين مسألة دراسة ممكنة سرعة وبأقصى اليونسكو منظمة تتولى بأن قراًرا اتخذ والذؼ ، 1947 عام المكسيك في

 عام من الزمنية الفترة بين ما امتدت متتالية اجتماعات ذلك وتمي العالمي، المستوؼ  عمى المؤلفين لحقوق  بالنسبة الوضع

 عام اُعتمد الذؼ االتفاقية مشروع يعدو أن اجل من المتخصصين الخبراء من لجان أربع قبل من 1951 عام إلى 1928

 النامية البمدان تشيدىا التي والثقافية االقتصادية لمتطورات استجابة وذلك االتفاقية ىذه عمى تعديالت عدة جرؼ  وقد ، 1952

 . دولة ( 70 ) األعضاء الدول عدد وبمغ ، 1971 عام يوليو، 24 في صدرت التي باريس وثيقة التعديالت ىذه أخر وكان

 ومبدأ المؤلف، لحقوق  وفعالة كافية حماية بضمان فييا عضًوا دولة كل تعيد االتفاقية تضمنتيا التي البنود أىم ومن

 لحق الحماية وفترة الحصر ال المثال سبيل عمى بالحماية المشمولة المصنفات وتحديد األعضاء الدول بين بالمثل المعاممة

 أنظر .لوفاتو التالية عاما والعشرون  الخمس ولمدة المؤلف حياة طوال وىي الحماية لمدة ادني حد وضع خالل من المؤلف

 المحامي عن نقال . 69 ص ، 1981 عام العربية، بالمغة اليونسكو منظمة منشورات , المؤلف لحق األولية المبادغ

 .دمحم سالمو،عماد،
 نظام وضع اجل من وذلك والعممية والفنية األدبية مصنفاتيم عمى العرب المؤلفين حقوق  حماية إلى االتفاقية ىذه وتيدف-  2

 واالبتكار، اإلبداع عمى العربي المؤلف يشجع سوف النظام ىذا أن إذ العربي، المؤلف حقوق  لحماية وشامل موحد عربي

 والعممية والفنية األدبية المصنفات تحديد ومنيا العرب المؤلفين حقوق  لحماية خاصة نصوص االتفاقية ىذه تضمنت ولقد

 حياة طوال تكون  الحماية ومدة بالحماية المشمولين المؤلفين وبيان الحصر، ال المثال سبيل عمى الحماية عمييا تنطبق التي

 مدة حددت التي المؤلف لحقوق  العالمية االتفاقية عميو نصت ما مع تتفق بذلك وىي وفاتو بعد سنة ( 52 ) ولمدة المؤلف

 مؤقتة وليست دائمة لجنة االتفاقية ىذه تنفيذ ويتولي وفاتو، بعد سنة ( 51 ) إلى باإلضافة المؤلف حياة طوال بأنيا الحماية

 بتبادل المجنة ىذه وتقوم فييا األعضاء الدول ممثمي من أعضائيا يكون  المؤلف حقوق  لحماية محددة زمنية لفترة

 لحماية العربية االتفاقية من ( 19 )والمادة (5 ) المادة أنظر تنفيذىا، متابعة عمى والعمل االتفاقية أعضاء بين المعمومات

 6 ص سبق، مرجع عماد، سالمو، .المحامي عن نقال .المؤلف حقوق  .
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 سوريا وفي1970 سنة يوليو 29 في والفنية األدبية المصنفات حماية تشريع صدر المغرب وفي

 التشريع في وعدل 1924 سنة يناير 17 في ( 2385 ) رقم الفرنسي المرسوم صدر ولبنان

 صدر تونس وفي ، 1994 سنة فبراير 24 في عدل ثم 1946 سنة يناير 31 في الصادر
 بوضع قامت فقد 1994 سنة يناير في وعدل 1966 سنة فبراير 14 في ( 12 ) رقم تشريع

 بو النامية الدول الستعانة المؤلف لحقوق  نموذجي قانون 
1

 

 سنة مارس 16 في (9 ) رقم المؤلف حق تشريع صدر فقد الميبية الجميورية في أما

 وفي 1973 ، سنة ابريل 3 في الصادر األمر في ينظم المؤلف حق فإن الجزائر وفي ،1967
 وفي  1974 سنة مايو 16 في الصادر ( 49 ) رقم تشريع في المؤلف حق ينظم السودان
 1989 سنة ديسمبر 17 في الصادر ( 11 ) رقم الممكي بالمرسوم المؤلف حق يحمى السعودية

 في الصادر ( 40 ) رقم االتحادؼ بالتشريع المؤلف حق ينظم المتحدة العربية اإلمارات وفي

 أن بعد 1999 لسنة (5 ) رقم بقانون  المؤلف حق ينظم الكويت وفي , 1992 سنة سبتمبر 28

 في المشروعة غير األعمال عن المدنية المسؤولية أحكام عمى الحق ىذا حماية في تعتمد كانت

 الدول في يتعمق فيما أما . 21996  سنة في والمعدل 1980 لسنة ( 67 ) رقم المدني القانون 

 ىذه توفير في تمجأ فإنيا المؤلف، حق بخصوص مستقمة تشريعات بعد تصدر لم والتي العربية

. ليذه الحماية
 أو جنائية كانت سواءً  خاصة تشريعات في موجودة متفرقة نصوص طريق عن الحقوق 

 مدنية
 الخاص 1954 سنة يونيو في ( 354 ) رقم التشريع صدر فقد مصر إلى بالنسبة أما3

 ( 34 )و ، 1968 لسنة ( 14 ) رقم كالتشريع تعديالت عدة عميو جرؼ  والذؼ المؤلف بحق

 لسنة (2 ) رقم التشريع وأخرىا ، 1994 لسنة ( 29 )و ، 1992 لسنة (38 ) و ، 1975 لسنة

4
 باعتبارىا اآللي الحاسب برامج إلى تشر لم العربية التشريعات غالبية أن ويالحع . 2002

 المؤلف لحق المقررة الحماية توسيع عمى العمل جرػ  قد أنو إال المؤلف، لحق تخضع مصنفات

 .المبتكرة المصنفات من باعتبارىا البرامج ىذه تشمل لكي

                                                           
 .45 ص سابق، مرجع المؤلف، حق نواف، كنعان،-  1
  47 ص سابق، مرجع الظاىر، عبد دمحم حسين،-  2
 . 89 ص سابق، مرجع إبراىيم، أحمد إبراىيم،-  3
 21/07/2002 بتاريخ 22 العدد الرسمية الجريدة في القانون  ىذا نشر-  4
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 من اآللي الحاسب برامج اعتبار إلى ة  ً  صراح أشارت التشريعات بعض وىناك
 منو  الثانية المادة وفي المصرؼ  التشريع ومنيا المؤلف، حق لحماية تخضع التي المصنفات

 من يماثميا وما بيانات وقواعد برامج من اآللي الحاسب مصنفات أن" عمى نصت والتي

" الثقافة وزير من بقرار تحدد مصنفات
1
 المؤلف حق في المتعمقة العربية التشريعات وأن .

 عند العربية الدول غالبية إعتماد إلى يعود ذلك وأن بينيا، فيما النصوص من الكثير في تتشابو

 وقد .المجال ىذا في التشريعات أقدم بإعتبارة المصرؼ، التشريع عمى التشريعات ليذه سنيا

 ليذه صياغتو في جوىرؼ  وبشكل أرتكز العربية الدول في المشرع أن إلى أيًضا ذلك يعود

 2.برن  إتفاقية عمى التشريعات
 التشريع الجزائري  في اآللي الحاسب لبرامج القانونية الحماية :المبحث الثاني

 معنوؼ  مال ىو و بالحاسوب، متعمق مصنف اآللي اإلعالم برنامج فإن سابقا، قمنا كما
(IMMATERIEL) ،حمايتو ثم من و القانوني، نظامو تحديد في اتجاىات عدة ظيرت قد و 

 البرامج حماية إلى األول المطمب في نتطرق  أن يجب ات،اهاالتج لمختمف لمتعرض و قانونيا،

 براءة قانون  أساس عمى البرامج حماية نتناول الثاني الفرع في ثم التأليف، قانون  أساس عمى

 :كالتالي تبيانو سيتم ىذا و .خاص بقانون  البرامج حماية نتناول الثالث الفرع في ثم االختراع،

المؤلف  حق لقانون  وفقا اآللي الحاسب برامج حماية  :األول مطمبال

 و اآللي، الحاسب لبرامج المؤلف حق قانون  يوفرىا التي القانونية الحماية تبيان لغرض
 المرور منبد  ال أساسية نقاط ثالثة سنتناول فإننا ألىميتيا، نظرا اإلطار ىذا في الدراسة لتعميق

  :ىي و عمييا

 :التأليف قانون  أساس عمى الحماية شروط

 الحماية أسموب -

                                                           
 ) رقم المصرؼ  المؤلف حق حماية قانون  أحكام بتعديل الصادر 1994 سنة ( 29 ) رقم المصرؼ  التشريع من األولى المادة نصت -  1

 الصادر المؤلف حق حماية قانون  من الثانية المادة من األولى الفقرة من األخير البند نياية إلى يضاف) أن عمى 1954 لسنة ( 354

 نصت كما " األدبية المصنفات من المصنفات ىذه تعتبر " التالية العبارة 1992 لسنة ( 38 ) رقم بالقانون  المعدل ( 354 ) رقم بالقانون 

 وفًقا إيداعو تاريخ من تبدأ عاما عشرون  اآللي الحاسب لمصنفات الحماية وتكون  عبارة تحذف " أن عمى ذاتو القانون  من الثانية المادة

 .49 ص سابق، مرجع الظاىر، عبد دمحم حسين .الدكتور عن نقال القانون  ىذا ألحكام
 .3ص ، 1996 سنة والفنية، األدبية الممكية في العممي المرجع حسام، دمحم لطفي،-  2
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 الحماية نطاق -

  :التأليف قانون  أساس عمى الحماية شروط -

 عمى2003 ) سنة في الصادر 05.03 األمر( المجاورة والحقوق  المؤلف حق قانون  نص لقد

 األمر ىذا من 04 المادة لنص طبقا وذلك أدبي، مصنف باعتباره اآللي الحاسب برنامج حماية

 : تنص والتي

 :يأتي ما محمية فنية أو أدبية كمصنفات النصوص ىذه تعتبر "

1".……… الحاسوب وبرامج ،………… مثل المكتوبة األدبية المصنفات
 

 من 03 لممادة وفقا  2أصالة المصنف ليذا تكون  أن األمر، ليذا طبقا المصنفات لحماية ويشترط
 وق حق...ؼّفن أو أدبي لمصنف أصمي إبداع صاحب كل يمنح" : تنص والتي األمر نفس

 : في ىذا االمرعمييا المنصوص

 إبداع بمجرد ووجيتو استحقاقو ودرجة تعبيره ونمط المصنف نوع يكن ميما الحماية تمنح
 ."الجميور إلى بإبالغو تسمح دعامة بأية ال أم مثبتا المصنف أكان سواء المصنف

 وجود الحماية الستحقاق كمعيار يشترط فإنو الذكر، السالفة المواد نصوص خالل ومن

 الشق  :شقين األصالة مفيوم دراسة ويقتضي أدبي، مصنف باعتباره الحاسوب لبرنامج أصالة

 األصالة يتناول الثاني قشوال، 05.03 األمر في الوارد العام بالمفيوم األصالة يتناول األول

 .اآللي الحاسب لبرنامج بالنسبة

 

 

 
                                                           

 . 423، ص  فرحة زراوؼ صالح ، مرجع سابق  - 1
 مرادفات استخدام دون  المصنفات لحماية القانوني األساس عن لمتعبير األصالة مصطمح استخدام المؤلف حق مجال في يفضل 2

 األصالة بيا ويقصدون  ابتكار كممة يطمقون  البعض أن باعتبار الصناعية، الممكية عمى ينطبق ألنو وذلك مثال كاالبتكار أخرػ،
(Originality) ،ماؼ 14 في الصادرة الحاسب برامج بحماية الخاصة األوروبية التعميمة من 03 ف 01 المادة نص في ذلك ورد كما 

1991. 
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 :لةلألصا العام المفيوم

 المؤلف، لقانون  طبقا الحماية الستحقاق كشرط األصالة بمعيار التشريعات معظم تأخذ

 الدولية االتفاقيات مختمف وكذلك ، 1واألمريكي والفرنسي واألردني المصرؼ  المشرع فييا بما

 .والفنية األدبية بالممكية الخاصة

 عرف فقيي اتجاه فيناك وقضائيا، وقانونيا فقييا عرفت فقد األصالة، لتعريف وبالنسبة

 .2"المصنف في تظير التي المؤلف لشخصية المميز الطابع " :بأنيا األصالة

 عن صادر قرار :اهبين من عديدة مناسبات في األصالة بمعيار أخذ فقد القضاء، أما

 الطبعة عن الطبعة ىذه تميزت إذا:"..... بأنو قضت التي الموقرة المصرية النقض محكمة

 آخر مجيود بأؼ أو التنسيق في الترتيب أو االبتكار إلى يرجع بسبب عنيا المنقول األصمية

 ويتمتع المؤلف، حق عمييا لو يكون  الجديدة الطبعة صاحب فإن الشخصي، بالطابع ّيتسم ذىني

 .....".الحق، ليذا المقررة بالحماية

نما الحاالت، جميع في الحداثة أو الجّدة باألصالة، المقصود وليس  حماية يمكن وا 

 بيا خاص بنمط أو بتعبير مقدمة تكون  ولكن سابقا، متناولة قديمة أفكارا تحوؼ  التي المصنفات

 قانون  عمى بناء وتحمى كذلك، باألصالة وتتمتع السابقة المصنفات عن مختمفة تكون  وبالتالي

 نمط أو التحميل أو بالتعبير، جوانب عّدة من شخصيتو يعكس المؤلف أن باعتبار المؤلف،

 .التعبير

 لممصمحة بالنظر الصناعية الممكية مجال في الحماية الستحقاق شرط فيي الحداثة، أما

 براءات أو صناعية نماذج أو رسوم كانت سواء الصناعية، الممكية أشكال أن باعتبار العامة،

 بحيث والفنية األدبية الممكية مجال في المؤلف مع مقارنة وىذا إدارؼ، بقرار تمنح كميا اختراع،

 وذلك مسبق، إدارؼ  قرار أو شرط أؼ دون  فقط، باإلبداع مصنفو عمى بحقوقو المؤلف يتمتع

 .الشخصية مصالحو حماية قصد
                                                           

 الممكية حقوق  حماية قانون  من 138 المادة ونص األردني المؤلف حق حماية قانون  من 3 المادة نص : التالية المواد في وذلك 1
 حق قانون  من أ ف 102 المادة ونص الفرنسي الفكرية الممكية تقنين من L112-4 و L111-1 المادة ونص المصرؼ  الفكرية
 .1976  لسنة األمريكي المؤلف

 .128 ص السابق، المرجع نفس المؤلف، حق لقانون  وفقا البيانات لقواعد القانونية الحماية الزعبي، فارس عمي دمحم 2
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 المطمقة، األصالة :األصالة من نوعين بين COLOMBÉ الفرنسي الفقيو فرق  وقد

 في فتظير النسبية األصالة أما سابق، مصنف أؼ من يأخذ ال المؤلف أن بيا والمقصود

 في تتمثل سابق، مصنف من عناصر إلى استنادا بإبداعيا صاحبيا يقوم التي المصنفات

 .وغيرىا الشكل التحميل، طرق  التعبير، الترتيب،

 آخرين، لمؤلفين سابقة، مصنفات عمى بناء تأخذ المصنفات من كثير أن ىنا والمالحع

 ....والتعديل التحوير االقتباس، الترجمة، في وتظير

 المطمقة األصالة بين التفرقة في المستخمصة النتائج COLOMBÉ الفقيو ويستنتج

 المصنف لصاحب فيكون  المصنفات، عمى الواردة بالحقوق  التمتع حيث من النسبية واألصالة

 نسبية، أصالة ذو المصنف صاحب أما المصنف، عمى الواردة الحقوق  جميع مطمقة أصالة ذو

 المصنف عمى الواردة بالحقوق  يتمتع أن دون  فقط مصنفو عمى الواردة بالحقوق  كذلك فيتمتع

 .1(منو المشتق )السابق

 في المحمية المصنفات لمختمف( األصالة مفيوم )لألصالة فكرة يعطي لم الجزائرؼ  والمشرع
 .وغيرىا تشكيمية فنون  الموسيقى، اآلداب، في سواء الميادين جميع

 ذلك ويرجع ، 2المصنفات من نوع كل حسب تختمف األصالة معيار تحديد فإن وبالتالي

 P )المحيطة المصنفات وعمى جية، من المؤلف شخصية عمى بناء حالة، كل حسب لمقاضي

ERIFIRIQUE )أخرػ  جية من.  

 بالنظر األصالة تحديد مسألة في الفرنسية المحاكم من الكثير قضت فقد لذلك، وتطبيقا

 .المصنفات أنواع حسب السابقة الشروط إلى

 :اآللي الحاسب لبرنامج بالنسبة األصالة معيار

 اآللي الحاسب برنامج في األصالة معيار إلى يتطرق  لم فإنو الجزائرؼ، لممشرع بالنسبة

 ويتمثل األصالة، معيار تحديد في القضائي االجتياد إلى الرجوع يستوجب مما اإلطالق، عمى

                                                           
 .2003 لسنة الماجستير طمبت عمى ألقيت( البرامج)الفكرية الممكية في محاضرات الزاىي، عمر.د 1

 في الحق لو كان الرقص طرق  من طريقة ابتكر  فمن: "...بأنو 1926 فيبراير 17 في بباريس السين محكمة قضت اإلطار ىذا وفي 2
 .."ابتكرىا التي الطريقة يشره أو يحذف أو يضيف أو يعدل أو يغير مميى أو مسرح صاحب كل عمى يعترض أن
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 وليس موضوعي معيار وىو المصنف، إنجاز في لممؤلف الخاص الجيد في األصالة معيار

 .شخصي

 11/12/1978 في BOBIGNY لمدينة الفرنسية المحكمة قضت فقد لذلك، وتطبيقا
 انجاز تحميل " :المحكمة تقول، PACKOT ضدّ  PABOLLA بين معروفة قضية في

 صور أو جمل وضع فنّ  وىو بحث ذىني منتوج شك دون  إنجاز إلى يؤدؼ كمبيوتر برنامج

 إذن اإللكتروني، الكمبيوتر لمجموع بالنسبة لالستعمال قابل مفيوم شكل في رياضية دالتاومع

 .1"وتعبيره ترتيبو في أصيل( مالي غير )معنوؼ  بمال يتعمق فاألمر

 :بأن 1986 مارس 07 في باريس استئناف محكمة قضت فقد ، وكذلك

 خارج وذلك ذاتيا ا مجيود بذل قد أنو عمى الدليل يقيم أن يجب اآللي الحاسب برنامج مؤلف "

 ىذا وضع وأن خالق، ذاتي إسيام دون  يتم عمل وجود من اآللي الحاسب يفترضو ما إطار

 .2 "المؤلف من شخصي تدخل في يكمن أن يجب التطبيق موضع الذاتي الجيد

 القضائي االجتياد في الوارد بالمعيار أخذت القانونية األنظمة مختمف أن إلى اإلشارة ويجب
 .والياباني واألسترالي واألمريكي األلماني القانون  فييا بما لممؤلف، الخاص الجيد أؼ الفرنسي

 الحاسب برامج لحماية تطرقت قد تريبس اتفاقية وخاصة الدولية، االتفاقيات تناولت وقد

 بمغة أكانت سواء( الكمبيوتر )اآللي الحاسب برامج تتمتع " : تنص التي 10 المادة في اآللي

 وكذلك،  (1971 )برن  معاىدة بموجب أدبية أعماال باعتبارىا بالحماية، اآللة بمغة أو المصدر

 برامج تتمتع " : عمى 04 المادة في تنص المؤلف، حقوق  بشأن WIPO الويبو اتفاقية

                                                           
1  "  L'analyse de la creation d'un programme ordinateur conduit a conclure que celui-ci est 

incontestablement un pur produit de l'esprit , c'est l'art de mettre des phrases ou des formules 

mathematiques sous une formule comprehensible et utilisable pour un ensemble electronique, il s'agit 

donc d'un bien incorporel original dans sa.composition et son expression ". 
2  " que l'auteur des logiciels avait fait preuve d'un effort personnalisé allant au-dela de la simple mise en 

oeuvre 

d'une logique automatique et contraignante et que lamaterialisation de cet effort residait dans une 

structure individualisée". 
 الذىنية الحقوق  مجال في القوانين تنازع دمحم، وفا أشرف .د : في إليو مشار 1986 مارس 07 في باريس استئناف محكمة حكم أنظر

 18 .ص لممؤلف،
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 تمك وتطبق برن  اتفاقية من 02 المادة بمعنى أدبية مصنفات باعتبارىا بالحماية الحاسوب

 ".شكميا أو عنيا التعبير طريقة كانت أّيا الحاسوب برامج عمى الحماية

 برامج بحماية خاصة تعميمة )توجييي قانون  صدر فقد األوروبي، المستوػ  عمى أما

 الكمبيوتر برامج يحمي األوروبي االتحاد وزراء مجمس عن 1991 ماؼ 4 بتاريخ( الكمبيوتر

 إذا الحماية موضوع البرنامج يكون  " : تنص التي 03 ف 01 لممادة طبقا األصالة بمعيار ويأخذ

 ولن لممؤلف، شخصيا إبداعا كان إذا كذلك البرنامج  ويكون  ،ORIGINALا مبتكر عمال كان

 األىمية بتحديد يتعمق فيما أخرػ  معايير أّية تطبق

 .1 "لمحماية

 اآللي، الحاسب برنامج في األصالة لمعيار السابقة دراستنا خالل ومن الجزائرؼ، التشريع أما

 من ذلك إلى الجزائرؼ  المشرع يتطرق  ولم تماما، لألصالة معيار أو فكرة وجود عدم نممس فإننا

 االتفاقيات لنصوص خالفا وذلك المجاورة، والحقوق  المؤلف بحقوق  الخاص  05.03أمر خالل

 .األوروبي التوجييي والقرار الشأن، ىذا في الدولية

 :الحماية أسموب

 عمييا المطبقة واألحكام اآللي اإلعالم مصنف طبيعة حول عالمي نقاش ظير لقد

 أخضع من فيناك عّدة، جوانب من التقميدية المصنفات عن يختمف كونو حمايتو وأساس

 براءة لقانون  أخضعو من وىناك والفنية، األدبية الممكية قانون  ذىني مصنف باعتباره البرنامج

 2.خاص قانوني نظام في أدخمو من وىناك ابتكار، أو كاختراع ووضعو االختراع،

 اآللي اإلعالم برنامج أن مقتضاه المؤلف حق نظام طريق عن البرنامج لحماية فبالنسبة

 أصمية بصفة تعبيره أو نمطو وفق بيا يصرح تداول، محل أو منشأة، أفكار تبميغ وسيمة تعتبر

 ومن الكمبيوتر، تعمل مس مع لمتخاطب وسيمة يكون  والبرنامج الجديدة، التكنولوجيات باستخدام

                                                           
 شخص )معين لمؤلف شخصي إبداع يكون  أن يجب القرار ليذا طبقا الحماية يستحق لكي بيوتر، الكم برنامج أن ىنا والمقصود 1

 .لمقرار وفقا بالحماية تخص فال الكمبيوتر ينتجيا التي البرامج أما( طبيعي
 .415ص السابق، المرجع نفس المشتركة، المصنفات مؤلفي حقوق  الصادق، عبد سامي دمحم .د 2
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 التي اآللة لغة إلى بعد فيما ومترجم أولية صورة بفضل تقرأ التي البرمجة بمغة كتابة يعتبر ذلك

 1.منو االستفادة بغرض لممستعمل واستخراجو قراءتو عمى قادرة تكون 

 والحقوق  المؤلف حق حماية قانون  في الواردة التقميدية المصنفات حماية أن وباعتبار

 قيمة كانت ميما المصنفات أنواع جميع في األصالة تشترط( 05.03 األمر )الجزائرؼ  رة المجاو

 .العامة لمقواعد طبقا( نشره من الغرض )استحقاقو درجة أو تعبيره نمط أو المصنف

 سواء والكتابة والفوتوغرافيا الرسم المصنفات أنواع حسب تشكل أن يمكن التعبير طريقة أن وبما
 المحمية المصنفات ىذه ضمن كذلك اآللي الحاسب برنامج إدراج يمكن ال، أو ة مباشر كانت

 :يمي ما عمى بناء االتجاه ىذا انتقد وقد التأليف، قانون  أساس عمى

 عمى الكمبيوتر آالت تحريك األول : ىدفان ليا البرنامج فييا يظير أن يمكن التي الصورة- 

 وسائل وىي منو، لالستفادة الكمبيوتر مستخدم إلى المستيدفة النتائج إخراج والثاني محدد، نحو

 .األصمي العمل تتضمن مختمفة تعبير

 والموحات المركزية العمل كوحدات آلية، وسيمة بأؼ المنقوشة بالصورة اآللي الحاسب برامج- 

 .األولية الصورة في الموجودة لألفكار إال ىو ما المنقولة

 باستغالل لو المتاحة بالطرق  حقو تغالل اس إمكانية في يتمثل لممؤلف المادؼ الحق- 

 بصورة نتيجة أّية عمى تنصب أن يمكن لممؤلف األولى لمنتائج االستغالل وطرق  برنامجو،

 2 .مادية

 كتابة وال االنساني، لمتخاطب وسيمة اعتبارىا يمكن ال اآللة، إال تقرؤىا ال المنقوشة الصورة- 

 الذؼ التعبير ىو التأليف قانون  في بو المقصود التعبير وأن لمتعبير، كوسيمة المعروف بالمعنى

 .3المعانّ .أحسن إلى يصل

                                                           
1 Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Meme ouvrage, P 38-39. 

 يمكن البرنامج، عن بيا يعبر الرموز أو العالمات من خاصة مجموعة تدوين أو N otation تنويت عن عبارة ىي البرمجة ولغة
 التوليفات بالضبط يتصف قيق د بشكل المعروفة القواعد من بمجموعة مصحوبة مختمفة، بصورة توليفيا أو جمعيا

 .الصحيحة عالقاتيا في الجممة كممات ترتيب كيفية أؼ " الجممة بإعراب " شبيية وىي بيا، المسموح
 . 82 ص السابق، المرجع نفس الكمبيوتر، جرائم عفيفي، كمال عفيفي-  2
 .155 ص المرجع، نفس الحاسبات، وبرامج الفكرية لطفي،الممكية محمود حسام ودمحم-  3
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 أو دوليا سواء كبيرا نجاحا لقيت أنيا إال الرأؼ، أو االتجاه ىذا ألصحاب الموجية االنتقادات رغم
  1( ويبو برن،) الدولية االتفاقيات في المفيوم ىذا تجسدّ  ذلك، عمى والدليل فقييا، أو قضائيا
 .2المؤلف لحقوق  الداخمية التشريعات في وكذلك

 بحقوق  الخاص 05.03 األمر من 04 المادة في المفيوم بيذا أخذ فقد الجزائرؼ، المشرع أما
 توفرىا بشرط األدبية المصنفات ضمن اآللي الحاسب برنامج ورتب المجاورة، والحقوق  المؤلف

 .األمر نفس من 03 لممادة طبقا األصالة معيار عمى

 بحماية يأخذ الذؼ االتجاه أو المفيوم بيذا األخذ عمى استقرت القانونية النظم أغمبية فإن وأخيرا
 التأليف لقانون  وفقا اآللي الحاسب برامج

 

 :الحماية نطاق

 والحقوق  المؤلف بحقوق  الخاص 05.03 األمر في الواردة المواد نصوص خالل من

 ترتيب سوػ  اآللي الحاسب ببرنامج خاصة تفاصيل وجود عدم نستنتج الجزائرؼ، المجاورة

 معرفة وقصد وبالتالي األمر، ىذا بنصوص محمي فكرؼ  أدبي كمصنف اآللي اإلعالم برنامج

 وكذلك األخرػ، القوانين إلى الرجوع يجب اآللي، الحاسب برامج بحماية الخاصة األحكام

 .المجال ىذا في القضائي لالجتياد

 قابل وغير بإجمالو محمي مصنف اآللي الحاسب نامجبر ىل :ىنا المطروح والسؤال

 لمبرنامج الداخمي الييكل عمى أيضا تكون  البرنامج حماية ىل : بذلك والمقصود لمتجزئة؟
 .؟(المنقوشة الصورة األولية، الصورة الترتيبة،)

لى المسألة، ىذه في الفرنسي المشرع لموقف بالنسبة  قانون  صدور غاية وا 
 متتالية، إبداعية خطوات أو مراحل عمى بناء ينتج البرنامج اعتبار عمى اتفقوا قد 03/07/1985

 .التأليف قانون  في المقررة الحماية أنواع بعض من انفرادية بصورة تستفيد أن ويمكن

                                                           
 .المؤلف حق بشأن الويبو معاىدة من 04 المادة ونص والفنية، األدبية المصنفات لحماية برن  اتفاقية من 02 المادة نص في وذلك 1
 حق حماية قانون  من 03 المادة نص في المؤلف حق حماية بقانون  البرامج حماية تناوال المذان والمصرؼ  األردني المشرع مثل 2

 .المصرؼ  الممكية حقوق  حماية قانون  من 140 المادة ونص األردني، المؤلف
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 مصنفات ىي اآللي الحاسب برامج أن عمى نص الذؼ 1985 قانون  صدور بعد أما

 المحمية المصنفات مثل مثمو ككل، محمي البرنامج ن يكو وبالتالي القانون، ىذا بمفيوم ذىنية

 العامة، لمقواعد طبقا االستحقاق درجة أو التعبير نمط عن النظر بغض وذلك القانون، بيذا

 المراحل )إعداده مراحل في النظر دون  المؤلف بقانون  ككل يحمى البرنامج فإن وبالتالي

 .1(لمبرنامج التحضيرية

 وأدرج البرنامج، إعداد خطوات يتناول لم باعتباره الجزائرؼ، المشرع بو أخذ ما وىذا

 األصالة شرط فييا توفر متى إجماال المحمية األدبية المصنفات في اآللي الحاسب برنامج
 (.لممؤلف الخاص الجيد)

 حماية المتضمنة 1991 ماؼ 14 في الصادرة األوروبية التعميمة لموقف بالنسبة أما 

 لعناصر مستقمة بحماية ينادؼ الذؼ والفقو القضاء بموقف تأخذ فإنيا اآللي، الحاسب برامج

 (.مجممة وليست انفرادية حماية )البرنامج

 لتحضير التمييدية األعمال عمى ديباجتيا في التعميمة نصت فقد ذلك، عمى وبناء

" :التالي ك ىو والنص الحقة، مرحمة في البرنامج بإنجاز األعمال ىذه تسمح أن بشرط البرنامج
 صورة أؼ في الكمبيوتر برامج يشمل سوف الكمبيوتر برنامج تعبير فإن القرار ىذا وألغراض

 ىذا يشمل وبحيث مادؼ، شيء أو جياز في المندمجة الكمبيوتر برامج ذلك في بما كانت،

 ىذه تكون  أن بشرط الكمبيوتر برامج تطوير إلى تقود التي األولية التصميمات أيضا التعبير

 .2 "الحقة مرحمة في كمبيوتر برنامج إنتاج إلى تؤدؼ أن طبيعتيا من األعمال

 الفرنسية LION محكمة عن صادر حكم بينيا من بذلك خاصة أحكام عّدة صدرت وقد

 وىي ElectroniqueMIRA ضدّ  CRÏTIKON قضية في 1985/03/08 في الصادر

 .192 الصفحة ، 75 رقم العدد، EXPERIENCE مجمة في منشورة

                                                           
 .2003 لسنة الماجستير طمبة عمى ألقيت (البرامج) الفكرية الممكية في محاضرات الزاىي، عمر .د 1
( التحضيرية المرحمة )البرنامج إعداد مرحة في تنتج التي الخوارزم و التدفق وخرائط الفنية لممواصفات خاصة حماية النص ىذا يوفر 2

 إنتاج فعال ترتب أن البرنامج إعداد مرحمة في تكون  التي المواد ىذه لحماية يشترط وال نفسو، البرنامج حماية عن مستقمة حماية وىي
 .إنتاجو إلى تؤدؼ أن يكفي بل البرنامج،
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 المؤلف، قانون  أساس عمى محمية التحضيرية األعمال كل ليست أنو اإلشارة تجدر و

 LANGAGE DE البرمجة لغات برامج يسمى ما الحماية نطاق من تخرج فمثال

PROGRAMATIONS) )كذا و األمريكي، و الياباني التشريع في وىذا المنطق، قواعد و 

 ال البرمجة لغات و المنطق قواعد عمييا تبنى التي األفكار أن ذلك أساس و األوروبية، التعميمة
 .1قانونا محمية غير األفكار أن باعتبار المؤلف، حقوق  قواعد تحمييا

 تنجز التي التخصيص، دفتر و الشروط دفتر مثال نجد المحمية األعمال يخص فيما أما

 التي المين، ببعض الخاصة المعمومات و الوثائق كذلك المستغمين، أو المؤسسات طرف من

 البرامج تكون  و محامي، مكتب برامج مثال المين بتمك خاصة برامج إلنجاز ضرورية تكون 

 .عمودية الخاصة البرامج أما أفقية العامة

 و المؤلف، بقانون  محمية فإنيا، (STRUCTURE )البرنامج ىيكمة لحماية بالنسبة و
 ( .شخصية بصفة يحمل )األصالة عمى توفر ت أن بشرط الفرعية البرامج تنظيم أو تسمسل ىي
 فيعود األمريكية المتحدة الواليات في أما فرنسا، في عمييا متفق البرنامج ىيكمة حماية و

  .حالة كل حسب ال أو حمايتيا مدػ حول لمقاضي االختصاص

 ىي و البرنامج، تشكل التي التعميمات قائمة ىي و لمبرنامج، األولية لمصورة باإلضافة

 طرف من بعناية مصنف و مرتب جمع أنيا إلى بالنظر المؤلف قانون  أساس عمى محمية

 .المبرمج

 الناتج البرنامج إلى يستندون  الخبراء فإن األولية، صورتو في البرنامج تقميد حالة في و

 .البرنامجين بين المتشابية الخطوط تحديد لغرض التقميد عن

 لمتخاطب المستخدم يستعمميا التي الصورة في ثل تتم التي و المنقوشة، لمصورة وبالنسبة

 ذاكرة في تبقى التي ىي األولية الصورة بينما العام، لمتداول تعرض التي ىي و الكمبيوتر مع

 إضفاء يخص فيما عديدة خالفات ظيرت قد و عمييا، الحفاظ و البرنامج بإعداد تقوم و الجياز،

 عمى بحمايتيا أخذت األخير، في أنيا إال نقوشة، الم لمصورة التأليف قانون  أساس عمى الحماية

                                                           
 ىذا عمى وتأسيا " :عمى 1991 ماؼ 14 في الصادرة ديباجتيا في اآللي الحاسب برامج بحماية الخاصة األوروبية التعميمة تنص 1

 Programming البرمجة ولغات Algorithms الخوارزم Logic المنطق قواعد كانت ولما الطبع، حقوق  مبادغ من المبدأ

Languages  القرار ىذا بمقتضى محمية ليست عمييا تقوم التي والمبادغ األفكار فإن ومبادغ، أفكار عمى تحتوؼ ". 
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 المنقوشة الصورة أن لفكرة استنادا فرنسا و ألمريكا بالنسبة الحال ىو كما التأليف، قانون  أساس

 .مغناطيسيا مشفرة لغة إلى األولى لمصورة جديد شكل إلى ىي ما

 رة الظاه مثل األخرػ  العناصر بعض كذلك، التأليف قانون  أساس عمى وتحمى

 ...غيرىا و واالستنساخ التمفزيونية

 :فيي المؤلف حق بقانون  المحمية البرامج أنواع يخص وفيما

 ىذه القول، صح إن عقمو تمثل و الكمبيوتر باستغالل تسمح القاعدية أو : التشغيمية البرامج
 .1كذلك واألمريكي 1983 سنة منذ الفرنسي القانون  في محمية البرامج

 LA GAZETTE مجمة في والمنشور 1983 في باريس لمحكمة حكم صدر الصدد ىذا وفي

DU PALAIS 51 ص األول الجزء 1984 لسنة.  

 معالجة حساب، مثال معينة بفئة خاص معين مشكل البرامج ىذه تتناول : التطبيقية البرامج

 .2أصالة عمى تحتوؼ  كانت متى المؤلف حق قانون  أساس عمى بالحماية تتمتع نصوص

 نظرا بالغة أىمية تكتسي التي البرمجيات، صور إحدػ الفيديو ألعاب تعتبر : الفيديو ألعاب

 و انتشارىا في حدث الذؼ الكبير التطور و المنتجات، من األنواع ىذه بو تتمتع الذؼ لمرواج
 الوالؼ في بشأنيا القضائية المنازعات إلى بالنظر و جية، من األنترنت شبكة عمى استخداميا

 األحكام تحديد و الدول، من غيرىا و وأستراليا المتحدة، المممكة و األمريكية، المتحدة ات

 .أخرػ  جية من البرامج ممكية إطار في بيا الخاصة

 سوني شركة كذلك و، NINTENDO نينتندو شركة الفيديو، ألعاب مجال في الشركات وأشير
SONY لعبة صنعت التي PLAYSTATION ،مجال في تنافسي جو خمق ما ىذا و 

-X باسم لعبة وضع تزعم التي MICROSOFT شركة دخمت قد و، األلعاب ىذه صناعة

BOX ، في و العامة، األماكن في أو المنازل، في عامة بصفة موجودة األلعاب ىذه تكون 

 .3األنترنت مقاىي أو نوادؼ بعض

                                                           
 .27 ص السابق، المرجع نفس الكمبيوتر، جرائم عفيفي، كمال عفيفي 1
 .89ص سابق، مرجع البرمجيات، قانون  الحفناوؼ، عمي فاروق  2
 .313 ص ، المرجع نفس الحفناوؼ، عمي فاروق  3



 اآللي الحاسب لبرامج القانونية الحماية : الثانيالفصل 

 

 

52 

 يجب أليف، الت قانون  أساس عمى حمايتيا و بيا الخاصة األحكام يخص فيما أما

 .1األلعاب بيذه الخاصة النزاعات مختمف في الصادر القضائي االجتياد عمى االستناد

 حق لقانون  الفيديو ألعاب حماية إسناد الفرنسية المحاكم رفضت فقد ذلك، عمى وبناء

 معرفة مجرد ىي إنما و ابتكارات، ليست كونيا ، 1986 إلى 1982 بين ما الفترة في المؤلف
SAVOIR FAIRE ،لمغرفة الفرنسية نانتير لمدينة الجنح محكمة عن صادر قرار في وذلك 

 العدد 1984 لسنة EXPERIENCE مجمة في والمنشور 29/01/1984 في المؤرخ 15

 غي عادية تمفزيونية ظاىرة ذات بمصنفات يتعمق األمر أن ": مضمونو 103 ص ، 67 رقم

 إلى باإلضافة ." الجدة و األصالة تنقصيا ذلك إلى باإلضافة فني، أو تزييني بانشغال مميزة

 بين 07/03/1986 في الفرنسية النقض محكمة عن صادر قرار
WILLIAMSELECTRONI ضد C/ATARI ، في منشور DALLOZ لسنة 

405 ص، األول الجزء، 1986
2. 

 تبث التي الفيديو ألعاب برامج حماية لمسألة تعرضت فقد األمريكية، المحاكم يخص فيما وكذلك
 MICROSTAR شركة ضد FORMGEN شركة بين قضية في األنترنت، شبكة عمى
 لمكافة المالكة الشركة من الممنوح الترخيص كان لما أنو " :االستئناف محكمة قالت بحيث

 عمييا المدعى الشركة تكون  ثم فمن مجانيا يكون  بأن مشروطا البرنامج باستخدام
MICROSTAR باستخدام أصال ليا مرخص يكن لم بل الترخيص، شروط خالفت قد 

 3."فقط لألفراد موجيا كان الترخيص أن إذ البرنامج،

 تمفزيوني عنصر الثاني و آلي، إعالم برنامج األول عنصرين، من تتكون  الفيديو ألعاب وباعتبار
 المصنف ىذا طبيعة تحديد و تكييف في القضاء اختمف أصوات، و تمفزيونية صور يتضمن

 .؟ بصرؼ  سمعي مصنف أم ؟ آلي إعالم برنامج ىو ىل، (الفيديو لعبة)

                                                           
 ىذه نسخ لسيولة ونظرا مالية فوائد من تحققو لما البرامج، ليذه القراصنة اعتداء نتيجة الفيديو بألعاب المتعمقة النزاعات ىذه ظيرت 1

 .معينة تقنية ألسباب البرامج
 .2003 لسنة الماجستير طمبة عمى ألقيت (البرامج) الفكرية الممكية في محاضرات الزاىي، عمر 2
 .320ص السابق، المرجع نفس البرمجيات، قانون  الحفناوؼ، عمي فاروق   :أنظر القرار، وقائع لمعرفة 3
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 مصنف الفيديو ألعاب مصنف اعتبرت محاكم فيناك مستقر، غير فيو الفرنسي لمقضاء بالنسبة
 .أدبية مصنفات اعتبرتيا األخرػ  المحاكم بعض بينما بصرؼ، سمعي

 GAMES CORPORATION قضية في 1989 سنة قضى فقد األمريكي، القضاء أما

ATARI ،بصرؼ  سمعي مصنف الفيديو ألعاب اعتبار عمى. 

 المؤلف بحقوق  الخاص 05-03ر أم في الفيديو ألعاب يتناول لم فإنو الجزائرؼ، لمقضاء بالنسبة
 فإنو الفيديو ألعاب عمى 05-03 أمر في الواردة العامة القواعد وبتطبيق المجاورة، والحقوق 

 و آلي حاسب برنامج واحد آن في تشكل نيا كو التأليف، بقانون  محمية مصنفات اعتبارىا يمكن
 األشخاص، )عناصر عدة عمى تحوؼ  بحيث البصرؼ، السمعي المصنف مميزات عمى تتوفر

 حمايتيا يمكن بالتالي و أصالة، وجود تعني كميا، العناصر ىذه وتركيب، (اغيره و األصوات

 .المؤلف قانون  أساس عمى

 صريح تعريف يورد لم الجزائرؼ  المشرع أن نجد البصرؼ، السمعي لممصنف وبالنسبة

 اقتباس، مؤلف السيناريو، مؤلف : ىم و فيو المشاركين األشخاص ذكر إنما و المصنف ليذا

 ذلك و بدونيا، أو كممات مع الموسيقي التمحين مؤلف المخرج، الناطق، النص أو الحوار مؤلف

  05.1-03أمر من 16 لممادة وفقا

 04 المادة )األدبية المصنفات ضمن الحاسوب برنامج أدرج قد الجزائرؼ  المشرع أن كما

 (.05-03أمر من

 برنامج من كل بعناصر يتميز كونو مختمط مصنف الفيديو ألعاب اعتبار يمكن وكنتيجة

 و الفرنسي القضاء تكييف مع بالمقارنة ىذا و البصرؼ، السمعي المصنف و اآللي الحاسب
 الواردة االختالفات رغم التأليف لقانون  خاضعة الفيديو ألعاب تبقى األحوال، كل وفي . األمريكي

                                                           
 بصريا سمعيا مصنفا يعتبر " : عمى الجزائرؼ  المجاورة الحقوق  و المؤلف بحقوق  الخاص 05-03أمر من 16 المادة تنص- 1

 .طبيعي شخص طل مباشرة بصفة الفكرؼ  إبداعو في يساىم الذؼ المصنف
 الحوار مؤلف االقتباس، مؤلف السيناريو، مؤلف : ذكرىم اآلتي األشخاص البصرؼ  السمعي المصنف في مشاركا الخصوص عمى يعد
 التمحين مؤلف أصمي، مصنف من مقتبسا البصرؼ  السمعي المصنف كان إذا األصمي المصنف مؤلف المخرج، الناطق، النص أو

 األمر تعمق إذا الرئيسيون  الرسامون  أو الرئيسي الرسام البصرؼ، السمعي لممصنف خصيصا تنجز بدونيا أو كممات مع الموسيقي
 ." متحرك برسم
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 محميان المصنفين كال ألن وذلك، (بصرؼ  سمعي مصنف أو برنامج )طبيعتيا تحديد في

 .التأليف بقانون 

 شركة بين الفيديو بألعاب متعمقة أخرػ  قضية إلى نشير أن األخير في بأس وال
ATARI شركة ضد NAP فكرة أن" : بأن المحكمة قضت قد و PAC-MAN( كمعبة 

 الشخصيات في تمثمت و ظيرت التي بالصورة الفكرة ىذه عن التعبير أما محمية، غير( متاىة

 ثبت فإذا قانونا، محمية  فيي ،GHOST MONSTER و GOBBLER المسماة الفريدة

 الشخصيات نسخ ود وج لممحكمة تبن قد و لمقانون، مخالفة ىناك كان لمتعبير نسخ وجود

 و الصورة حيث من جوىرؼ  تشابو وجود أيضا لدييا ثبت  كما ،PAC-MAN بمعبة الخاصة
 1."البرنامج بيا بدا الذؼ المظير

 

االختراع  براءة لنظام وفقا اآللي الحاسب برامج حماية :الثاني المطمب

 أول كانت و األسواق، في تداوليا و البرامج صناعة بزوغ منذ فقيي جدال ظيرلقد 

 بعد، يما ف أنو إال االختراع، براءة لنظام وفقا الحماية ىي اآللي الحاسب برنامج لحماية وسيمة

 يكون  أن لمنحيا يشترط البراءة أن ذلك البراءة، طبيعة و البرامج ىذه طبيعة في تباعد وجود تبين

 فيو البرنامج أما( ممموس مادؼ كيان عمى متوفر أؼ )الصناعي لمتطبيق قابل اختراع ىناك

 .مادؼ غير فكرؼ  عمل

 لصاحبو البراءة منح إمكانية فقيي تيار اقترح فقد لمبرنامج، البراءة منح يخص فيما و

 :التالية الحجة إلى استنادا صناعي كاختراع وصفو و آلي حاسب برنامج عمى

 HARD كان األسواق، في رواجو و انتشاره و الكمبيوتر، الختراع األولى السنوات في

WARE البرنامج أن القول إلى الرأؼ ىذا بأصحاب أدػ مما جيدة، بصفة يباع أو الكمبيوتر 

 لنظام طبقا محمي واحد مجموع يشكل الكل و لمجياز، تابع ىو و الكمبيوتر، من جزء إلى ىو ما

                                                           
 .318 ص السابق، المرجع نفس البرمجيات، قانون  الحفناوؼ، عمي فاروق   1
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 و االختراع، ببراءة المتمتع األساسي العنصر يشكل الذؼ ىو الكمبيوتر أن كون  االختراع، براءة
 1.ضمنو يندرج البرنامج

 :إلى استنادا النقد من االتجاه ىذا يسمم لم

 أنواع بعض ألن الحاالت، كل في صحيح غير الكمبيوتر و الجياز بين لمتكامل بالنسبة

 برامج و التطبيقي البرنامج في مثال ذلك و الكمبيوتر، بين و بينيا تكامل فييا يكون  ال البرامج

 ...غيرىا و الحساب و األلعاب برامج و التشغيل

 لمتطبيق قابميتو و االختراع وجود ىي و شروط توفر وجوب االختراع براءة لمنح يشترط أنو
 عمى تطبيقيا صعوبة مع الصناعية، الممكية بحماية المتعمق 05 , أمر لنصوص طبقا الصناعي

 2.الخاصة لطبيعتيا نظرا اآللي الحاسب برنامج

 في التعارض و المجال، ىذا في الصادر القضائي االجتياد في الموجود التناقض إن

 بنظام البرامج حماية في االستقرار عدم عمى قاطع دليل إال ىو ما القضاة، بيا يأخذ التي الحمول

 الذؼ 1981 جوان 18 في باريس قضاء مجمس عن قرار صدور :لذلك تطبيقا و االختراع، براءة

 من يستفيد DIAGRAPHIE بالمراسم التصوير تناول سموك الحال قضية في أنو " :يقضي

 كما ." فقط الدور ىذا عمى إطالقا تقتصر لم لكن بالبراءة، الطمب أن أساس عمى االختراع براءة

 الشكل " : أساس عمى القضية نفس في باريس مجمس بو أخذ ما بعكس الكندية المحاكم أخذت

 قابمة غير الرياضية المصنفات أن نعرف كما و االبتكار، ىذا في جديد كان فحسب الرياضي

 3".االختراع براءة لمنح

                                                           
 .2003 لسنة الماجستير طمبة عمى ألقيت( البرامج )الفكرية الممكية في محاضرات الزاىي، عمر .د 1
 .70-69ص السابق، المرجع نفس الكمبيوتر، جرائم عفيفي، كمال عفيفي 2
 معالجة لعممية البراءة منح حول داير، ضدّ  دياموند بين 1981 مارس 03 في األمريكية العميا المحكمة عن صادر آخر قرار ىناك 3

 ببراءة لمحماية محال ليست ذاتيا خدّ  في الرياضية الصيغة بأن نوىت قد العميا المحكمة أن من الرغم عمى " : كالتالي والحكم المطاط،
 السبب، ليذا استبعادىا يجوز ال أخرػ  نواح من االختراع ببراءة قابمة وكانت الصيغة ىذه استخدام تتضمن التي العممية فإن االختراع،

 حسابات استخدام عن النظر بغض المطاط معالجة في المستخدمة الطريقة عمى االختراع ببراءة الحماية تنسحب الحالة ىذه وفي
 ".رقمية حسابات أو رياضية
 .42-41ص، الحاسبات وبرامج الفكرية لطفي،الممكية محمود حسام دمحم. د ترجمة .جالر.أ .برنارد :أنظر
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 لبرنامج البراءة منح إمكانية حول الوطنية والتشريعات الدولية، االتفاقيات رأؼ عن أما

 لبرنامج البراءة منح دائرة تضييق جميا يظير البراءة، لنظام إخضاعو بالتالي و اآللي، الحاسب

 فيما مثال تماما، الفكرة ىذه استبعاد عمى التشريعات في صراحة بالنص وذلك اآللي، اإلعالم

 المادة في الجزائرؼ  القانون  و 1977 سنة الصادر اإلنجميزؼ  والقانون  الكويتي، التشريع يخص

 1. 1973 سنة في أوروبا دول بين الموقعة األوروبية المعاىدة كذلك و 07-03أمر من 07

 منح فرص وسعت قد الثمانينات، أواخر من ابتداء األمريكية، المتحدة الواليات فإن لذلك خالفا و
 برامج عمى المخترعات من الكثير احتواء أىميا اعتبارات، لعدة لك ذ و البرنامج، عمى البراءة

 1995.2 سنة البرامج عمى براءة 6000 األمريكية المتحدة الواليات منحت قد و اآللي، اإلعالم

 في تتوفر ان يمكن العام بالمفيوم البراءة منح شروط ىل ىنا، نفسو يطرح الذؼ والسؤال

 .؟ اآللي اإلعالم برنامج

 :يمي فيما ذلك و حدػ، عمى غش كل دراسة يجب المطروح، السؤال عمى اإلجابة وقصد

 أن ىي الجدة و اختراع، أؼ لحماية توافره الواجب العناصر أحد الشرط ىذا يعتبر : الجدة شرط

 ذلك، إلى إضافة لمغير، بالنسبة سره معروف غير و موضوعين في مسبوق  غير االختراع يكون 

 بالتطبيق مرتبطة الجدة تكون  أن آخر، بمعنى ممموس، مادؼ بشيء تتعمق أن الجدة في يشترط
 (.الصناعي االستغالل )الصناعي

 جديد صناعي اختراع أما نكون  الصناعي، باالستغالل وارتباطو الجدة شرط توفر متى بالتالي و
 .االختراع لبراءة قابل

 3.حالة كل حس ذلك و اآللي، الحاسب برنامج عمى الجّدة شرط يتوفر أن يمكن ومبدئيا

 بالتطبيق يقترن  أن يجب البراءة، لمنح قابل اختراع أؼ اعتبار إمكانية إن : الصناعي التطبيق
 أؼ في لالستعمال قابل أو لمصنع، قابل محمو يكون  أن بمعنى جدتو، إلى باإلضافة الصناعي،

                                                           
 .188-187ص السابق، المرجع نفس البرمجيات، قانون  الحفناوؼ، عمي فاروق .م 1

2 Bertrand Warusfel, la propriété intellectuelle, et l’internet, Meme ouvrage, P 4 6. 
 .115-114صالسابق، المرجع نفس المؤلف، حق قانون  قفو البيانات لقواعد القانونية الحماية الزعبي، فارس عمي دمحم 3
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 في الصادر 07-03أمر من 06 لممادة طبقا ذلك و غيرىا أو الفالحة أو الصناعة أنواع من نوع

 .الجزائر في االختراع ببراءة  المتعمق2003 جويمية 19

 البرامج بعض اعتبار يمكن اآللي، الحاسب برنامج عمى الشرط ىذا تطبيق يخص فيما و

 مثال الصناعي، لمتطبيق قابمة غير أخرػ  برامج ىناك لكن مبدئيا، الصناعي لمتطبيق قابمة

 االختراع لبراءة البرامج إخضاع الممكن غير من فإنو بالتالي و التسيير، أو المحاسبة برنامج

 .الثاني الشرط توفر لعدم

 فقد، (الصناعي التطبيق الجدة، )الشرطان تستوفي أن يمكنيا التي البرامج عن أما

 بنص صريحة بصفة االختراع باءة لنظام البرامج إخضاع فكرة التشريعات بعض استبعدت

 الفرنسي، الفكرية الممكية قانون  من 10-611 المادة في الفرنسي  المشرع ذلك ثال م و قانوني،

 .1محددة استثنائية حاالت في إال اإلنجميزؼ  القانون  كذلك و

 ببراءة المتعمق 07-03أمر في إطالقا يشر لم أنو نجد الجزائرؼ، لمقانون  بالنسبة و

 باإلضافة االختراع لبراءة البرامج يخضع ال أنو يعني مما اآللي، الحاسب برامج إلى االختراع،

 المجاورة الحقوق  و المؤلف بحقوق  المتعمق 05-03أمر في اآللي الحاسب برامج أدرج أنو إلى

(. منو 04 المادة )صريح بنص األمر ىذا بموجب المحمية األدبية المصنفات ضمن رتبيا و
 . 2الدولية االتفاقيات و الوطنية التشريعات اغمب بو أخذت ما ىذا

 الخاصة، لطبيعتو نظرا البراءة، لنظام إخضاعو يمكن ال اآللي اإلعالم برنامج فإن كخالصة، و

 من بالكثير أدػ مما الصناعي، لمتطبيق بالنسبة خاصة البراءة، منح شروط توفر عدم و

 منح إمكانية مع صريحة، بصفة البرامج عمى( البراءة منح )الفكرة ىذه استبعاد إلى التشريعات

 اختراع ضمن مندرج البرنامج كان إذا ذلك و مشددة، و قاسية شروط تحت معين لبرنامج البراءة

 منح شروط توفر وجوب مع جديدة، تقنية وسيمة يتضمن البرنامج كان أو فيو، يدخل و معين،

 .3(الصناعي التطبيق و الجّدة )البراءة
                                                           

 .2003 لسنة الماجستير طمبة عمى ألقيت (البرامج) الفكرية الممكية في محاضرات الزاىي، عمر- 1
 الممكية حقوق  من بالتجارة المتصمة بالجوانب الخاصةتريبس  و المؤلف بحقوق  الخاصة الويبو :وتريبس والويبو برن  اتفاقية مثل- 2

 .والفنية األدبية الممكية بحماية الخاصة برن  اتفاقية أما الفكرية،
 .71-70ص السابق، المرجع نفس الكمبيوتر، جرائم عفيفي، كمال عفيفي- 3
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 نظرا ألصحابيا كافية حماية يوفر ال نامجرالب عمى 1البراءة منح فإن ذلك، إلى باإلضافة

 مدة إلى بالنظر ذلك و البرامج، تكنولوجيا في السريع التطور و البرامج ليذه الخاصة لمطبيعة

 النظم حسب سنة 20 إلى 15 بين ما تتراوح التي القصيرة االختراع براءة توفرىا التي الحماية

 أن إلى باإلضافة و البراءة، لمنح لخاصة ا اإلجراءات طول إلى بالنظر كذلك و القانونية،

 إلى الطمب تقديم تاريخ من الفترة خالل بإفشائيا المخترع يمتزم التي األسرار يحمي ال القانون 

 2.اآللي اإلعالم برامج في جدا ميمة أنيا رغم البراءة، عمى الحصول تاريخ

 يقول آخر اتجاه ظيور إلى أدػ البرامج، عمى االختراع براءة منح استحالة فإن األخير، في و
 .العالمات لقانون  البرامج بإخضاع

 أو التاجر يضعيا داللة أو إشارة كل ىي عامة، بصفة الصناعية أو التجارية العالمة و

 السمع من غيرىا عن المنتجات ىذه لتمييز صنعيا، أو ببيعيا يقوم التي المنتجات عمى الصانع

 مصدر أو السمعة، صناعة مصدر أو اإلنتاج، لبمد إما ، التجارية العالمة شيرتو المماثمة،

 بصور العالمة تتمتع و الخدمات، من خدمة تأدية عمى لمداللة أو تحضيرىا، طريقة أو بيعيا،

 .الحماية الكتساب توفرىا يجب شروط و عديدة

 المذكرة من الثاني الباب في التفصيل من بشيء نتناول فسوف العالمة، لنظام بالنسبة و

 و ذلك، في تعقيد و صعوبة نجد اآللي، الحاسب برنامج عمى العالمات نظام تطبيق أردنا إذا و
 مما البرامج، طبيعة إلى بالنظر وذلك العالمات، برموز البرامج ىذه تمتع في الصعوبة تكمن

 3.البرامج لحماية الفكرة ىذه استبعاد إلى أدػ

 أن كون  الصناعية، النماذج و الرسوم نظام ل البرامج بإخضاع ينادؼ آخر اتجاه ىناك و

 قد لممنتجات، الخارجي بالشكل الخاصة لالبتكارات حماية توفر الصناعية النماذج و الرسوم

 طابع المنتجات أو السمع إلعطاء يستخدم خطوط ترتيب كل ىل و صناعي رسم صورة في تكون 

                                                           
 22 في لباريس العميا المحكمة )M obil oil قضية في األول :ذلك في قرارين ىناك المحددة، لمشروط طبقا البراءة لمنح بالنسبة- 1

 :أنظر ، 1981 جوان 15 في والثاني، (1973 ماؼ
Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois, commerce électronique et propriété 

intellectuelle,P1 
 .44 ص المرجع، نفس الحاسبات، وبرامج الفكرية لطفي،الممكية محمود حسام دمحم.د ترجمة .جالر.أ .برنارد - 2

 .204-203ص السابق، المرجع نفس البرمجيات، قانون  الحفناوؼ، عمي فاروق - 3
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 الشكل ىو و صناعي، نموذج صورة في يكون  قد و المماثمة، المنتجات و السمع باقي عن مميز

. ذاتو اإلنتاج أو السمعة تتخذه الذؼ المبتكر الخارجي

 

 ذات )جديدة تكون  أن : ىي و شروطا الحماية الستحقاق النموذج أو الرسم في يشترط و

 في النموذج أو الرسم يستخدم أن و، (المماثمة النماذج و الرسوم باقي عن يميزىا خاص طابع

 يقترن  لم إذا أما صناعية، منتجات لتمييز يخصص أن يجب أنو بمعنى الصناعي، المجال

 أن يمكن كما فني، مصنف باعتباره التأليف قانون  أساس عمى حمايتو جاز الصناعي، بالتطبيق

 النماذج و الرسوم قانون  و التأليف قانون  بواسطة )مزدوجة بحماية النموذج و الرسم يخص

. مميزة فنية قيمة النموذج و لمرسم كان و الذكر، السالفة الشروط توفرت ما إذا( الصناعية

 ناعيةصال النماذج و بالرسوم خاصا أمرا أصدر فقد الجزائرؼ، لممشرع بالنسبة و
 الرسم حماية شروط عمى فيو نص الذؼ ، 1966 أفريل 24 في المؤرخ( 66-86أمر)

 إجراءات أو أخرػ، شكمية شروط ىناك و 1.األمر ىذا من 01 ة الماد في الصناعي النموذج و 

 .بالتسجيل متعمقة

 يخص فيما الصناعية، النماذج و الرسوم عمى الكمبيوتر برامج تطبيقات نجد و

 من الجديدة األشكال في أساسا تتمثل التي( HARD WARE )لمحاسوب المادية بالمكونات

 ذلك و الطابعة، المفاتيح، لوحة الفأرة، الشاشة، فييا بما الحاسوب، جياز أجزاء كافة و األجيزة

 أخذ ما ىذا و الصناعية، النماذج و الرسوم في توفرىا الواجب الحماية شروط عمى توفرت متى

                                                           
 إعطاء بو يقصد أو ألوان أو خطوط تركيب كل رسما يعتبر " : عمى النماذج و بالرسوم المتعمق 86-66أمر من 1 المادة تنص 1

 كل أو بدونيا أو بألوان ومركب لمتشكيل قابل شكل كل نموذجا ويعتبر التقميدية، بالصناعة خاص أو صناعي لشيء خاص مظير
 بشكمو لو المشابية النماذج عن ويمتاز أخرػ  وحدات لصنع أصمية كصورة استعمالو يمكن التقميدية بالصناعة خاص أو صناعي شيء

 .الخارجي
 رسم كل جديدا رسما ويعتبر غيرىا، دون  الجديدة األصمية النماذج و الرسوم تشمل األمر ىذا بموجب الممنوحة الحماية إن

 األساسية العناصر وكانت واحد آن في لمتسجيل قابال واختراعا نموذجا أو رسما يعتبر أن لشيء أمكن إذا قبل، من يبتكر لم نموذج أو
 ..."54-66 رقم لألمر طبقا محميا الشيء ىذا فيصبح االختراع عناصر عن منفصمة غير لمجدة
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 الشكل و المظير أساس عمى البرامج حماية طريق عن القضايا بعض في الفرنسي القضاء بو
(LOOK AND FEEL)1. 

 لنظام أو الصناعية النماذج و وم الرس لنظام سواء البرامج إخضاع إمكانية أن الممموس و
 في سواء ذلك استبعاد إلى إضافة البرامج، لطبيعة نظرا جدا، صعب مر يبقى العالمات،

 عمييا النص لعدم نظرا الفكرية، بالممكية الخاصة الدولية االتفاقيات ضمن أو الوطنية التشريعات

. إطالقا نصوصيا ضمن

 

خاص  لقانون  وفقا اآللي الحاسب برامج حماية :الثالث المطمب

 خاصة قوانين إصدار بوجوب ينادؼ ما، نوعا حديث أنو القول يمكن االتجاه ىذاإن 

 معنوؼ، مال باعتبارىا الخاصة لطبيعتيا تبعا ذلك و خاصة، بصفة اآللي اإلعالم برامج بحماية

 توفر التي الحماية من ليا أوسع حماية توفير لغرض بالحاسوب، العالقة ذات مصنفات ىي و

 .المؤلف حق قوانين في الواردة العامة القواعد ىا

 أن يمكن البرامج بأن اعترافيم من بالرغم حجج، عدة عمى الرأؼ ىذا أصحاب يستند و

 برنامج مصنف مع التقميدية المصنفات أوصاف تطابق إلى بالنظر التأليف، لحقوق  تخضع

 أفكار ىي األخيرة ىذه أن كون  األصالة، أؼ العامة الحماية شروط توفر من آلي، إعالم

 فيما يكمن االختالف أن إال صاحبيا، طرف من مبذول شخصي لجيد نتيجة جاءت و لمؤلفييا،

  :يمي

 وذلك اآللي، اإلعالم برامج و التقميدية المصنفات من كل تؤدييا التي الوظائف حيث من

 كالكتاب معين بعمل ام القي منيا الغرض يكون  تعميمات مجموعة تمثل التقميدية المصنفات ألن

                                                           
 .211ص السابق، المرجع نفس البرمجيات، قانون  الحفناوؼ، عمي فاروق  .م 1

 في ومتداول شائع اصطالح وىو الكمبيوتر برامج عناصر لحماية( (Look and Feel اصطالح األمريكي القضاء استخدم
 وحدة عمى البرنامج فيو يظير الذؼ لمشكل األمريكي القضاء حماية نطاق عمى Look كممة وتطمق األمريكية، المتحدة الواليات
 عمل لطريقة األمريكي القضاء حماية عمى فتطمق Feel كممة أما البرنامج، تشغيل أثناء لمناظر تبدو كما الشاشة، أو DVU العرض
 User الكمبيوتر بواجية الخاصة الممكية حقوق  خرق  عمى لمحكم Look and Feel معيار األمريكي القضاء ويتخذ وتشغيمو، البرنامج

interface البرنامج أصل عن مستقمة بصفة.  
 .240ص السابق، المرجع نفس البرمجيات، قانون  الحفناوؼ، عمي فاروق  .م :أنظر
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 والبرامج الكمبيوتر، داخل يكون  العمل لكن و أيضا، تعميمات تكون  أن يمكن البرامج أما مثال،

 فإن التقميدؼ المصنف في بينما الجياز، باستخدام تسمح باعتبارىا نفسو الجياز عمى تؤثر

 في تدخل ال بعممو الجياز ام قي وراء من الفكرة فإن بالتالي و مباشرة، اإلنسان يخاطب العمل

 .وظائفيا الختالف نظرا التأليف حقوق  إطار

 ليست اآللي اإلعالم برامج من اليدف ألن وذلك اليدف، أو الغاية حيث من االختالف

 ىو كما معين، عمل عن تعبر لممؤلف، أصيمة بطريقة معين أدب أو فن أو المعرفة نقل فقط

 و بطبيعتو، خاص مصنف ىي اآللي اإلعالم برامج إنما و يدية،لالتق لممصنفات بالنسبة الحال
 في ورد بما ليا عالقة ال خاصة حماية و رعاية يستحق مما بو، الخاصة األىداف و وظائفو،

 1.التأليف قانون 

نما فقط، فكرة عن تعبير ليست البرامج أن كون  طبيعتيا، حيث من  بالجياز متعمقة ىي وا 

 أو عمييا لمحفاظ البرامج أصحاب يسعى وبالتالي الكمبيوتر، دون  باستخدامو يمكن ال بحيث

 2.التطبيقية الناحية من لقيمتيا نظرا لمجميور، إنشائيا عدم

 قانونية قواعد وضع بضرورة يرون  الرأؼ ىذا أصحاب فإن المقدمة، الحجج خالل ومن

 منتجي أو لمؤلفي فردية حماية توفر بحيث المختمفة، مصالحيم تراعي البرامج، ليذه خاصة

 الحديثة التكنولوجيا ىذه في االبتكار تشجيع في المتمثمة كذلك العامة المصمحة وتوفر البرامج،

 المساس دون  واالتصال، االعالم مجال في المختمفة التطورات مسايرة أو بالحاسوب المتعمقة

 قوانين ضمن إدراجيا يمكن ال اآللي االعالم برامج فإن وبالتالي لممؤلفين، الخاصة بالمصالح

نما االختراع براءة نظام ضمن وال التأليف، حق  وبطبيعتيا بيا، خاص قانون  وضع يجب وا 

 .الخاصة

 

                                                           
 بن يوسف بن جامعة ، ةؼالفكر الممكية فرع الماجستير شيادة لنيل رةكمذ ، الشبكة الرقمية وعالقتيا بالممكية الفكرية ، مازوني وثرك-  1

 . 96، ص 2004/2005، الجزائر،  خدة

 .2003 لسنة الماجستير طمبة عمى ألقيت( البرامج )الفكرية الممكية في محاضرات الزاىي، عمر 2
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 عّدة ظيرت فقد قانونيا، اآللي الحاسب برامج حماية يخص فيما فإنو وكخالصة،

 يقول من وىناك ،1 المؤلف حق قانون  أساس عمى تحمى أنيا يقول من فيناك اتجاىات،

 العالمات وقانون  البراءة، نظام أساس عمى حمايتيا وبالتالي االختراع براءة نظام إلى بإخضاعيا

 العالمات قانون  أساس عمى حمايتيا يخص فيما أنو إال )الصناعية والنماذج الرسوم قانون و

 الذكر السابقة لالعتبارات نظرا قبوال يتّمقى لم ىذااالتجاه فإن الصناعية والنماذج الرسوم وقانون 

 .الخاصة لطبيعتيا نظرا بيا خاص قانون  وضع بوجوب يقول من وىناك، (الخصوص ىذا في

 أؼ التأليف، لقانون  وفقا تكون  األفضل اآللي الحاسب برامج حماية أساس فإن رأينا، وفي

 القوانين جل بو أخذت ما وىذا وذىني، أدبي مصنف البرنامج باعتبار العامة، لمقواعد طبقا

 التشريع وكذلك الفكرية، الممكية مجال في الدولية االتفاقيات وكذلك المؤلف، بحقوق  الخاصة

. تبيانو سبق كما الجزائرؼ،

:  النامية الدول عمى وآثره القانون  تطبيق بين البرمجيات حماية

 وتعبر والعقل االفكار وقيم اإلبداع قيم اعمى متطور عالمي نشاط حصيمة البرمجيات
 كانت ىنا ومن ، المال راس محددات مفيوم في االستراتيجية التحوالت نحو االتجاه عن

 واىم ، النامية لمدولة متطمبة ىي لذا ، افرازاتو بكل المعمومات عصر عبور وسيمة
) المعمومة   مالك بين والتضاد التجاذب انو ، وجنوبيا المعمومات شمال مشكمة موضوعات

 المعرفة وانتاج امتالك بمقدار التقدم درجة الراىن العصر في وتقاس ، ومستخدميا ( البرنامج
 ان مع ، المعرفي المتقدمة الدول النتاج مستيمكة النامية الدول ان االسف ومن ،

 الخوارزمي )العربي الرياضيات عالم وضع من الحاسوب برامج بيا تكتب التي 2الخوارزميات
 معيقات تجاوز ارادت ان اكبر تحد أمام النامية الدول يضع ما وىو ، السمو ومنسوبة( 

  لمغرب المادؼ االنتاج باستيالك ينتو لم الضعيف وجودىا كان وان النامية فالدولة ، نمائيا

                                                           
 السابق،  المرجع نفس المعموماتية، الجرائم العريان، عمي دمحم : أنظر المؤلف، حق أساس عمى البرامج لحماية بالنسبة 1

 .173-172ص
2

وسميت الخوارزمية بيذا االسم نسبة . والمتسمسمة الالزمة لحل مشكمة ما والمنطقية الرياضية ىي مجموعة من الخطوات الخوارزمية-  
واألوروبية  المغات الالتينية الكممة المنتشرة في. الذؼ ابتكرىا في القرن التاسع الميالدؼ دمحم بن موسى الخوارزمي إلى العالم أبو جعفر

 التسمسل :وفي األصل كان معناىا يقتصر عمى خوارزمية لتراكيب ثالثة فقط وىي «algorithme» ىي
 .والتكرار (selection) االختيارو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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 معارف في المطمق الذوبان خشية الخاصة معارفيا بانتاج مرىون  الحقيقي وجودىا فان
 الموقف اشكالية في الخوض ودون  ، العولمة تحديات من فيمو يتعين ما ىذا ولعل الغير،
 التقنية المعرفة انتاج عمى القدرة الى التقني البعد حيث من مفيوميا ضيقنا ولو ، منيا

  المعرفة ىذه ادوات المتالك الحاجة بامس اننا ىذا معنى فان ، البرمجيات ونموذجيا
 ضمن ولكن  الغير حقوق  عمى االعتداء لتبرير ال ، االخرين معارف من المميز واستميام
 وقد . الغرض ليذا برامج من نحتاجو ما منتجي من ميزات افضل عمى الحصول سياسة
 البرمجيات منتجي اتحاد مع ايجابية تفاوضية شروطا واالمارات كمصر عربية دول حققت

 مخفضة أو رمزية ببدالت البرمجيات استخدام اجازة حول تركزت ، الكبرػ  الدولية والشركات
 غير سحب حد وصمت السوق  في الموجودة لممنتجات حمول مع التسويقية بدالتيا قيمة من

 االستخدام باتفاقات سمي ما عمى واالتفاق ، عنيا كبديل مطورة نسخ وتزويد منيا المرخص
 كانت أيا مستفيد االجنبي المنتج فان الحاالت وبكل ، غيرىا أو االنتاجية أو التعميمية
 انشطة لتطويق ضمانة لو سيحقق النامية الدولة لصالح بشروط التعاون  قبولو الن ، تنازالتو
 نظام متطمبات مع لمتعاطي جماعي قبول خمق في وسيساىم السوداء اسواقيا وانياء القرصنة
 .  الفكرية الممكية

 سياسات وضمن اراديا السوق  تنظيم مع مترافقا االجنبي المنتج مع التفاوض ان
 النامية الدول احتياجات ومراعاة ، الحماية نظام النفاذ المتوقعة االثار تخفيف عمى التعاون 
 وتطويرىا البرمجيات صناعة الى االتجاه نحو وحاجاتيا االقتصادية وظروفيا المعرفية
 القرصنة عن الحديث ان نتناسى ان دون  ، القانون  لتطبيق اساسية الدوافع تمك كل ، وانمائيا
 1 .مبالغة دون  والواقعي الموضوعي اطاره في يوضع ان يجب

 ، ىائل تحد في البرمجيات عمى الحقوق  اصحاب يضع االنترنت استخدام نماء ان
 من كثير في القانون  تطاليا ال وسائل وعبر الشبكة عبر عالميا القرصنة اسواق وتطور
 حصيمة التقنية استخدام وان سيما المشروعة النامية الدول لمتطمبات مدركة يجعميا االحيان
 الدول ىذه تخترىا لم سياسات وىي ، النامية الدول في لالستيالك المنتجات ضخ لسياسات
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نما  والصحيح السمس االنفاذ متطمبات تسمع ان صعبا ليس لذا ، المنتجة الشركات ارادتيا وا 
 قررتو التزام انما منح أو مطالبات ليس المقام ىذا في نقولو وما . لمنتجاتيا الحماية لنظم

 منع ومبدا بالرعاية االولى الدولة لمبدا تفسيرنا ما واال ، العالقة ذات الدولية االتفاقيات
 حظر ومبادؼء ، الوطني المنتج حماية ومبادؼء ، االغراقية السياسات ورفض االحتكار

 من الكثير وغيرىا ، التجارة حركة انماء عمى سمبي اثر ذات كانت كمما الفكرية الممكية قيود
 يوجب االتفاقيات ىذه انفاذ كان فاذا وغيرىا الدولية التجارة اتفاقيات اقرتيا التي المبادؼء

 الدولية التفاوض ممتقيات في النامية الدول بو طالبت ما فان اللتزاماتيا النامية الدولة تنفيذ
 .  االلتزام ومتطمبات قواعد وتفعيل انفاذ عند المبادؼء ليذه المتوازؼ  التفعيل ىو انما

 المعمومات تقنية حقل في وىامة طموحة سياسات نحو نتجو العربي العالم في اننا
 فرص تييئة تحدؼ عن تقل ال امامنا كبرػ  تحديات يطرح وىذا ، البرمجيات وصناعة
 الحماية نظام من الموقف في التعارض عن بعيدا - االولى اىميتو نرػ  ما ولعل ، االستثمار

 المعايير اعتماد يتيح التنظيم ىذا مثل الن ، التقنية والخدمات البرمجيات سوق  تنظيم- 
 القطاع تحقيق سيولة ويتيح التجارؼ  السموك تحدد مينية قواعد اشاعة ويتيح والمواصفات
 جدة اكثر وقفة الى ندعو ىنا ومن ، واالقميمية الدولية الجيات مع التفاوض في لمتطمباتو

 انفاذ روافع من رافعة فالتنظيم ، ادائو وتطوير نموه متطمبات وتحديد القطاع تنظيم لجية
 كمو لموطن جماعية مكاسب إنجاز روافع اىم ذلك وفوق  لمكافة مقبول ارادؼ بشكل القانون 

 الحقوق  مالكي بين القطاع مشكالت لحل الوسيمة وىو . االخرػ  االطراف مع العالقة في
 1.تسويقيا في والعاممين المنتجات ومستخدمي
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 : الخاتمة 

 :من خالل بحثنا هذا توصلت إلى

 النتائج: أوال

أن البرنامج ٌعنً مجموعة الرموز والتعلٌمات التً تكتب بلغة البرمجة  .1

 .للحصول على نتٌجة معٌنة من الحاسوب

أن البرنامج ٌشمل تلن الرموز فمط دون غٌرها من مراحل إعداد البرنامج  .2

 .مثل جمع المتطلبات وتحلٌلها أو اختبارها أو تصمٌم البرنامج

المؤلف هو المبرمج نفسه ولد ٌكون مؤلف البرنامج مؤلفاً مشتركاَ إذا تحممت  .3

شروط المؤلف المشترن، أو لد تكون الشركة أو الشخص المعنوي هو 

 .المؤلف إذا تحممت شروط التألٌف مالم ٌتم االتفاق بخالف ذلن

إن إخضاع البرامج لمانون حك المؤلف كان أفضل للمؤلف من إخضاعه  .4

لمانون براءات االختراع من ناحٌة مدة الحماٌة والمٌمة المالٌة العالٌة لتسجٌل 

 .براءة االختراع

فً حال كان المؤلف الشخص المعنوي ٌكون المعٌار باعتباره مؤلفاً، إذا  .5

كانت له سلطة التوجٌه واإلشراف على ابتكار البرنامج، فمتى ما تحمك به 

هذا الشرط، كان المؤلف المعنوي هو المؤلف الذي ٌمارس حموق الملكٌة 

األدبٌة على مصنفة سواء كانت الشركة لد تعالدت على شراء البرنامج أو 

 .كانت الشركة التً أدارت فرٌك المبرمجٌن

 االقتراحات:ثانٌا

وضع مهندسٌن متخصصٌن فً اإلعالم اآللً باإلضافة إلى قانونٌٌن لتعاون  -1

 .لحماٌة المبدعٌن فً هذا االختصاص وحماٌة مؤلفاتهم
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 وضع تشرٌعات إضافٌة للحد من التعدي على البرامج -2

 وضع قوانٌن ردعٌة للحد من تقلٌد البرامج ونسخها  -3

 تسقٌف ثمن البرامج لتكون سهلة االقتناء وعدم الحاجة لنسخ البرامج -4
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