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* فلسطني* 
  : ملخص

يعات املقارنة بالنسبة حلماية برامج احلاسب يتناول هذا البحث بالدراسة موقف القوانني والتشر 
حيث يدرس الباحث فيه محاية هذه . االلكرتوين كحق من احلقوق املعنوية املتفرع من حقوق امللكية الفكرية 

وهو موقف ,الربامج وفق حق املؤلف او حقوق النشر كما درجت الدول االجنلوساكسونية على تسميته 
  .ة تريبس املنبثقة عن اتفاقيات اجلات املعاهدات الدولية مثل اتفاقي

ويتناول كذلك الباحث من خالل صفحات هذا البحث محاية الربامج االلكرتونية وفقا لقوانني براءة 
االخرتاع كطريقة أصعب وأطول وذات إجراءات وصعوبات أعمق ولكنها حتقق محاية اكثر للمخرتع او املبتكر 

ذا التوجه  الذي كان سائدا يف منتصف القرن العشرين وكيف ان االجتاه احلديث يف الدول ال. غربية اصبح يقبل 
وقبله عندما جرى اخرتاع احلاسب ولكنه االن يشرتط ان يكون الربنامج جزء من الة صناعية وليس جمرد برنامج 

  .الكرتوين 
بنتيجة عدم  وبدراسة القوانني املقارنة يف محاية الربامج يتحدث البحث عن الوضع يف فلسطني وخيرج

صالحية التشريعات املطبقة يف فلسطني حملاكاة العصر وضرورة قيام املشرع الفلسطيين بالعمل على وضع تشريعات 
متعلقة بامللكية الفكرية بشكل عام تساعد على االستثمار ومحاية حقوق الشركات واملؤسسات الدولية واملاحنني 

تمع يبين مؤسسات الدو            لةألمهية ذلك بالنسبة 
Abstract: 
 This research studies the standpoint of rules and comparative legislations 
concerning the protection of computer programs as part of the moral rights, 
branching from the copyrights. The researcher studies protecting these programs 
according to the copyrights or intellectual property, in accordance with the TRIPS 
agreement branching from GATT. 
The researcher discusses through the pages of this research, protecting computer 
programs according to the patent laws as a harder and longer way with more 
elaborate procedures and difficulties, but which achieve more thorough protection 
for the developer or the creator, and how the new trend in western countries started 
to accept this orientation which prevailed in the mid twentieth century and before 
when computers were created, but which now puts a condition that the computer 
program is part of an industrial machine and not a standalone electronic program. 
By studying comparative laws of program protection, the research discusses the 
situation in Palestine and resolves that the applied legislation is obsolete and the 
apparent need for Palestinian legislators to put forward legislations related to 
copyright in general, which could help investment and protecting the rights of 
corporations, international institutions, and donors, which is important to a society in 
a state building phase. 
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  :تقديم

ا عل التعامل يتم أن ع اتفق فقد ذا ول ي سا الفكر نتاج اسب ا برامج عت

و املادية، شياء ع التصرفات تحكم ال الطرق تلك عن مختلفة قانونية املادةبطرق تنص ذا

أن86 ع املصري ي املد القانون خاصة[من ن قوان ا تنظم مادي غ ء ع ترد ال قوق    1 ].ا

الف ا ي املد القانون املشرع ا ع تحدث ال اصة ا ن القوان ذه حسمت وقد

اسب ا برامج ع الواردة قوق ا ية ما حول دائراً ان الذي يجبالفق خانة أي و

وذلك ة املعنو قوق ا من اسب ا برامج ع الوارد ق ا باعتبار صراحة نصھ ع وذلك ا يف تص

ة املعنو امللكية ا عل ترد ال دبية املصنفات من نامج ال اعتبار أو2 ع ة الفكر امللكية وحقوق ،

ال قوق ا من مجموعة ع يطلق اصطالح و ة الدوليةاملعنو تفاقات و الوطنية ن القوان ا تكفل

اعتداءات ضد قانونية حماية م ل توفر املختلفة نية الذ بداعات اب وأ ن ع واملخ ن للمؤلف

صاحبھ إ الفكري نتاج سبة ا م أ عدة أموراً قوق ا ذه وتتضمن الفكري، م إنتاج ع الغ

نتاج ذا من ستفادة اً وحقھ تجار أو   .3 مادياً

عات شر ال ع ا ر تقر تم ال الطرق بنفس ا عل التعامل يتم امج ال ذه فإن ذلك وع

القانونية القواعد أساس ع ماية ا تتم أن فيمكن خرى، والفنية دبية امللكيات ع للتعامل

املؤلف حق أو اع خ اءات ل سبة بال الصناعيةوالعالم 4 املقررة والنماذج الرسوم أو ة التجار .. ات

ا م أ عوامل لعدة تبعاً وذلك أحياناً يختلف أو يتداخل ماية ا ذه وشروط ومدى نطاق أن إال ا

جما عمل أم فردي عمل أو ك مش عمل و ل و امج ال القانونية. 5طبيعة نظمة اختالف ا وثان

امل مسميات من مس ل تحكم امتيازاتال منح نظمة ذه فاعلية تتفاوت فقد ة املعنو لكية

ره تطو أو إنتاجھ أو قھ سو أو إعداده قة طر أو نامج ال إعداد ملراحل تبعاً وذلك املؤلف أو ع للمخ

من مرحلة ن الطرف ألحد أفضل ن مع لنظام تخضع قانونية نصوص ع ماية ا ون ت فقد مثالً

املراحل امجذه ل ي القانو يف التص حول الف ا حسم والدو الوط املشرع أن الرغم ع وذلك

املؤلف حق ن قوان بموجب ماية ل ا وأخضع اسب تحديداً 6 ا أدبية مؤلفات ا اعت قد بالتا و و

اتفاقية من العاشرة املادة نصت فقد املؤلف، حق ن لقوان ا عل ترد ال التصرفات ستخضع تر

أدبية مصنفات الكمبيوتر برامج اعتبار ع و ا انتLITERARY workفقر سواء

املؤلفبرامج حقوق ن قوان بموجب ماية ل دف برامج أو الدول(مصدر الطبع حقوق

فت)نجلوساكسونية اع ذلك و ام125، أح اب با تفاقية ذه ع بالتوقيع قامت دولة

الكمبيوترقوان برامج ع املؤلف حق   .7ن
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ة الفكر امللكية يفات تص انطباق ختالف و التداخل لقضية وقانونية عملية حلول إيجاد وملحاولة

حق ن قوان ضوء ونية لك امج لل القانونية ماية ا ن التالي ن املطلب وع بحث، س امج ال ع

لقوان وفقا ماية ا كذلك ذااملؤلف ن القوان موقف مقارنة ع ذلك ل و اع خ براءات ن

للملكية قانونا يضع عندما الفلسطي املشرع ع ي ايجا اثر من لھ ملا وذلك ردن و مصر الشأن

ن فلسط ة قانون,الفكر مثل يطانية ال ن القوان عض تطبق الزلت ن فلسط ان املعروف فمن

والتأليف الطبع رقم1924لعام25رقمحقوق والتأليف الطبع حقوق وقانون1911لعام46وقانون

رقم ي رد اع خ والتعاطي1952لسنة22امتيازات العصر مواكبة عن عاجزة ن قوان ا ل ولألسف

  .معھ

ول  املؤلف: املطلب حق ن لقوان وفقاً نامج ال   حماية

امل املؤلف حق قانون لنصوص نا دراس تفاقياتمن و دات املعا ولنصوص ي رد و صري

الفقھ وآلراء ية ورو ات والتوج القضاء8الدولية ام ما9وأح اسب ا برامج أن لنا يت

املؤلف حق حماية قانون ع شر تحت تندرج ال نية الذ املبتكرات إحدى   .إال

ل ل ت يث الذي ق ا ذلك فيتمحور املؤلف حق الذيأما الفكري مصنفھ ع مؤلف

أو بالكتابة عنھ التعب وسيلة انت وأياً فنياً أو أدبياً أو علمياً مصنفاً ان أ سواء نھ وذ فكره عن ج نت

الفكر أو ن الذ نتاج عن عت ال الصور من ذلك غ أو الصورة أو الرسم أو ر التصو أو   .10النحت

عاد تجري فلم نفسھ املؤلف بخصوص املصريأما املشرع أن رغم فھ عر ع عات شر ال ة

رقم رقم138املادة قانون من الثالثة امللكية2002لسنة/ 82الفقرة حقوق حماية بخصوص

وإبداعھ وده ج يجة ن ون و املصنف تكر ي الذي ص ال باملؤلف املقصود أن أو قد ة الفكر

انت وأياً املصنف ذا نوع ان أياً عنھالذ التعب قة   .طر

إليھ اً سو م املصنف شر الذي ص لل املؤلف صفة ثبوت ع تنص عات شر ال وأغلب

أخرى  قة طر بأي أو املصنف ع اسمھ يذكر   .11كأن

أو نوعھ ان أياً اً فكر خلقاً أو نياً ذ إنتاجاً تج ي ما ل بأنھ املؤلف الفقھ عض عرف وقد

ذا مادام عنھ التعب قة ارطر بت من ن مع قدر ع ينطوي   .12نتاج

اعتبار ع وذلك ا ملؤلف خاصاً فاً عر اء الفق يضع فلم اسب ا امج ل سبة بال أما

خرى  للمصنفات سبة بال املؤلف وم مف عن يخرج ال   .13أنھ
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أسوة منفرد أو اً مش أو جماعياً مصنفاً أو مؤلفاً ون ي أن يمكن فإنھ دبيةلذلك و الفنية باألعمال

من لنتعرف ا بح س وال الصور ذه ع نامج ال إعداد يتم أن يمكن بحيث املجال ذا خرى

ا حماي وكيفية ا حقوق يملك من ع ا   .خالل

امللكية و ماية ا قضية التفاصيل أدق معرفة ولضمان الصور ذه عن ديث ا وقبل

ع نتعرف أن بد فاملادةال املؤلف حق رقم143مضمون املصري القانون 2002لسنة82من

ع تنص ة الفكر امللكية بحماية اص أدبية[ا بحقوق املصنف ع العام وخلفھ املؤلف يتمتع

ي ما قوق ا ذه شمل و ا ع للتنازل أو للتقادم قابلة غ املصنف-:أوالً : أبدية إتاحة ق ا

ألو  ور م مرةل مؤلفھ. ل إ املصنف سبة ق ا عديالً. ثانياً املصنف عديل منع ق ا ثالثاً

لھ فاً تحر أو اً شو املؤلف ه   .14)..عت

املادة حقوقھ149وتنص عض أو ل الغ إ ينقل أن للمؤلف أن القانون نفس من

القانون  ذا نة املب اً ...(املالية مال املؤلف ون حقوقو من صراحة عنھ نازل ي لم ما ل ل

  . 15...)مالية

حق أن إ ش والوطنية الدولية املؤلف حقوق عات شر أغلب وردت وال املواد ذه و

ما و قوق ا من ن نوع إ يتقسم   :املؤلف

نامج: أوالً  ال ملؤلف دبية قوق و .. ا صھ اللصيقة قوق ا من القانون بحكم عت تتصلو ال

يجوز وال ينفصالن ال صنوان ا صاح صية و ف بھ الذ انب   با

ا ف التصرف وال ا ع   .16التنازل

واملادة الشأن ذات ن القوان بموجب ي د حقھ أن نجد نامج، ال مؤلف ع ذلك تطبيق و

ال سبة ق وا مرة ألول ور م ل نامج ال إتاحة ق ا شمل عديلالسابقة وحقھ إليھ نامج

املحكمة إذن و ذلك إ تدعو أسباب طرأت إذا سواق من نامج ال ب وحقھ نامج ال ر تحو أو

نامج ال ذا ل الغ ام اح عام ل ش   .17وحقھ

ع التنازل جواز عدم و ا عل ز ل ا قابلي عدم النصوص ذه ضوء دبية قوق ا ذه اوتتم

ا بمباشر املؤلف ينفرد ة تقدير حقوق ا و ب اً وأخ الزمن بمرور تنق ال أبدية حقوق ا و و

التامة تھ   .       18بحر

نامج: ثانياً  ال ملؤلف املا ق مصنفھ: ا استغالل ق ا للمؤلف فإن السابقة النصوص ع وعطفاً

سل يخولھ ثاري است حق بموجب مالياً بنصاستغالالً وذلك والتصرف ستغالل و ستعمال طات

وحده147املادة فلھ الشأن، ذات املقارنة ن والقوان ة الفكر امللكية بخصوص املصري القانون من
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عضاً أو ا ل املالية حقوقھ الغ إ ينقل أن ولھ منھ، عمل أو إنتاجھ إعادة ولھ اً تجار استغاللھ

ا عن 19م نازل ي أن مبلغولھ مقابل أو اح ر من سبة أو ن مع نقدي مبلغ مقابل للغ ستغالل

ل20جزا التفصيل و صراحة فيھ يحدد وأن اً مكتو ون ي أن التصرف ذا عقاد ال ط ش ولكن ،

انھ وم ستغالل ومدة منھ والغرض مداه بيان مع للتصرف محالً ونھ حدة ع ونالحظ21ا...حق

تط ع مانا و و املتحقق ماية ا مستوى معينة بإجراءات ا ا واحاط ما بلد ام ح ذه بيق

مباشرة معنا للتعامل ى الك االت الو من عزوفا ل ش مما ن فلسط إلية   . نفتقر

ا قابلي و للغ ا ف التصرف بجواز تتم دبية قوق ا عكس و املالية قوق فا ذلك وع

عل ز ذا22ال للقضاء دور إعطاء مع املا عل ل املؤلف لتقدير ا بخضوع تتم وكذلك

املؤلف بحق ف م تفاق أن ن تب لو فيما حقا23ًالتقدير بأنھ امج ال ملؤلف املا ق ا يتم اً وأخ

ا عكس ع وذلك ماية ا عنھ ترفع لھ القانون ا يقرر ال املدة بانقضاء أي الذيمؤقتاً ي د ق

باملدة سقط   .      24ال

الصـــو  عـــض ـــ لنبحـــث بـــدء ذي ـــ ع حوعـــودة ـــ ا نـــامج ال ـــا يخـــرج ـــ ال ىـــ ر ـــ ل الوجـــود

املؤلف حق ن قوان بموجب ا ومعنو ماليا مؤلفيھ او مؤلفھ وحماية القانونية حمايتھ   .   25كيفية

و   :الصورة

ــ اســتعماالُ ــا واقل صــورة ســط أ ــ ــارو بابت فــرد أو ص ــ قيــام حالــة ــ و ــ العم املجــال

دون نــامج ال بإبــداع قــام قــد ـو ف بــھ، اصــة ا قــوق ا افــة ـ ع ــيمن امل ــ عت التــا و امج ــ ال وإعـداد

ـــ ح ـــ إ ـــا أخرج ثـــم محســـوس قالـــب ـــ ا وضـــع ثــم نـــامج ال ـــا ع نبـــع ـــ ال الفكـــرة فقـــدم أحـــد مشــاركة

ال عند س ما و و املنفردالوجود باملؤلف اء أن26فق نالحـظ ـ اسب ا برامج ع ذلك تطبيق و

وإعــداد ق ســو و ــزة وأج معــدات ــ إ تحتــاج امج فــال العمليــة يــاة ا ــ التحقــق صــعبة الصــورة .. ــذه

املعنـوي ص ـ ال سـب يك ـل حـول جـدالً الفقـھ ـ ـ أث وقـد الوحيـد ص ـ ال طاقـة فـوق و مما ، إ

أم املؤلـــف املـــادةحقــوق ـــ تكمــن ذلـــك ـــ ع جابـــة و فقـــط، ــ الطبي ص ـــ لل القـــانون53تبقـــى مـــن

ــان مـا إال ــ الطبي ص ـ لل تكمــن ـ ال قــوق ا جميـع املعنــوي ص ـ ال منحــت ـ وال املصــري ي املـد

ـــ الطبي ســـان لصـــفة مالزمـــاً ـــا قوق27م بـــا يتمتـــع أن يمكنـــھ ال عتبـــاري ص ـــ ال فـــإن ثـــم ومـــن

كحـــ باملــادةدبيــة ذلـــك ــ ع املصـــري املشـــرع أكــد وقـــد إليــھ، املصـــنف ســـبھ و بــوة قـــانون138ق مـــن

العمـل ابتكـر الـذي ص ـ ال ـو املؤلـف أن معناه بما قال عندما املصري ة الفكر امللكية حقوق حماية

ممـثالً  املعنـوي أو ـ الطبي ص ـ ال اعتبـار يمكـن للمصـنف قيقـي ا املؤلـف معرفـة الشك حالة و

حقوقـــھ ممارســـة ـــ ممـــثالً.. للمؤلـــف ه ـــ اعت ولكـــن مؤلفـــاً املعنـــوي ص ـــ ال ـــ عت لـــم ـــو ف ـــذلك و ، ـــ ا

ال28للمؤلف أصـالً ـي د ـق ا ـون ل ميـة مـن الكث الصورة ذه نو لن فإننا الظروف ل وتحت
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نـ ال معـد أن ـو نـا نا عن ما فإن التا و بھ التصرف أو عنھ التنازل أنيمكن لـھ يمكـن مبتكـره أو امج

ـزة ج و لـة ـا م تف بـرامج ل شـ ـ ع توظيفـھ ـ ـق ا يمنح أن أو املح استغاللھ حقوق عن نازل ي

وطبعــاً القــانون ـا إيا ــا يمنح ـ ال الصــالحيات يمـارس بــذلك ــو و ات شـر أو اص ــ أ انـت ــة ج أي ـ إ

ــــا لـــو ــــ وح للتصـــرف لية الشــــ القانونيـــة الشــــرائط املاليــــةوفـــق مايـــة ا يملــــك ـــو ف ــــا معنو صـــا ن

اليھ سبة بال الفقھ خالف ع ة واملعنو   ).بوة(الجدال

الثانية   :الصورة

اص ـــ أ عـــدة ا وضـــع ـــ ك شـــ ـــ ال الكمبيـــوتر بـــرامج ـــ ص وذلـــك" جماعـــة"و ـــ مـــن بتوجيـــھ

ــ ال ــذه شــر ب يقــوم وكــذلك امج ــ لل إعــداد مقــاوالت يأخــذ معنــوي أو ــ إدارتــھطبي تحــت ا ق ســو و امج

م اما إســ افــة تنـدمج بحيــث ص ـ مــن ــ أك ـا وتأليف ا إعــداد ـ م ســا ــ ال امج ـ ال ــذه و واسـمھ،

خــر عــن مــا م ــل عمــل ــ تم ــا مع ســتحيل بحيــث م ــود عنــھ29وج تحــدثت مــا نفــس الصــورة ــذه و

املصري 138املادة امللكية حق حماية قانون   .من

الق وفق عت وجھو الذي املعنوي أو الطبي ص ال املؤلف قوق ي رد و املصري انون

املؤلف حقوق مباشرة لھ ون و لھ مؤلفاً ونظمھ نامج ال ذا ار   . 30ابت

عــن ــون ت نــامج لل املعنــوي ص ــ ال ــذا اســتغالل ـ شــيوعاً ــ ك الصــورة فــإن الــة ا ــذه ـ و

مــ املســتفيد أو للمســتخدم الســماح ــق عليــھطر املتفــق الغــرض وفــق نــامج ال ــذا باســتعمال نــامج ال ن

ن بــ فيمــا خــتالف ــر يظ نــا و املؤلــف حقــوق مــن حقــوق أيــة للمســتخدم تقــل ت أن ــ غ مــن مــا بي فيمـا

أغلـب ـ للتصـرف سـية الرئ الصـورة ن ـ و املسـتفيد أو املسـتخدم وحقـوق اسـب ا برنـامج ـ التصـرف

فالتص التقليدية، ـااملصنفات ينظم ـ ال باالسـتعمال خيص ـ ال ق طر عن ون ي اسب ا برنامج رف

البيـع ظـر خـرى املصـنفات ـ ـا عل املتعـارف قـوق ا مـن أقـل دائمـاً ـ و خيص ـ ال عقـد أو القانون

عارة أو التأج   .      31أو

التنـا ـون ي وفقط الواسع ا وم بمف امللكية عن تنازل ال أن دائماً أوونالحظ سـتعمال حـق عـن زل

ان سواء املؤلف باع لو فيما املالية قوق ا ـاً (عن معنو مؤلفـھ) صاً ـ ع املاليـة حقوقـھ طبيعيـاً أو

اتفاقيــات ا ــ كث عليــھ تركــز مــا ــو و نــا ــة املعنو مايــة ا مســتوى ــ تتجســد مــة م داللــھ ــ ا يقــود ــذا و

وتضــــغ املصــــنفات ــــذه مثــــل مايــــة الدوليــــة مــــنالتجــــارة املســــتوى ــــذا ــــ ا الوصــــول باتجــــاه دائمــــا ط

ا ف أعضاء الدول لدخول قل ع ماية   .ا

الثالثة   :الصورة
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واملطـــــارات ة ـــــ الكب املؤسســـــات إدارة ـــــ ســـــتخدم معقـــــدة بــــرامج مـــــع افـــــق ت مـــــا دائمـــــاً حالـــــة ــــ و

شــــ ســــتطيع ال ــــان بم التعقيــــد مــــن امج ــــ ال ــــون ت بحيــــث تصــــاالت ات وشــــر صوالبنــــوك ــــ أو ركة

ــل فصــل يمكــن ال وضـع أمــام كنــا فــإن اص، ـ أ عــدة عــداد ــ ك شـ ف ا إعــداد لوحــده أو ا لوحـد

نــــامج بال ذلــــك يضـــر أن بــــدون خـــر عــــن اتفــــاق32عمـــل ــــا يحكم نـــامج لل كة مشــــ ملكيـــة أمــــام ـــون فن

نفـس م مـ ـل يمـنح القـانون فـإن اتفـاق يوجـد لم فإن استغاللھ كيفية ع ا أيـاًأطراف منـع و قـوق ا

بھ اص ا زء با التصرف من منفرداً          33.ان

نــــامج ال ألن مج ـــ م أو مؤلـــف ـــل مة مســـا فصـــل يمكـــن ال الكمبيـــوتر امج ـــ ل ســـبة بال أنـــھ ونالحـــظ

تقنيـــة ذات رمـــي بنـــاء ولكنـــھ ـــ املغ صـــوت عـــن لمـــات ال عـــن املوســـيقى فصـــل يمكـــن مـــثالً أغنيـــة س لـــ

بخطــوات مجــة م مثــلعاليــة ــة معا ردن و مصــر ــ املشــرع حــدد لــذلك خــرى، ــ ع الواحــدة يــة مب

سب ستغالل كيفية ع طراف اتفاق عدم حال فقط اسب ا امج ل سبة بال القضية ذه

ن منفصل ستغالل محاولة من م تمنع أو م نامج   .ل

ام ــ لل مايــة ا صــور أن نالحــظ املطلــب ــذا ايــة ــ عــنو بالتنــازل ــون ت أن يمكــن ونيــة لك ج

بد وال للمؤلف املالية قوق با بالتصرف اصة ا ام ح تطبيق من البد نا و املة ستغالل حقوق

لـــھ املتصـــرف أو املســـتخدم إعطـــاء شـــركة(مـــن انـــت اســـتغاللھ) إذا مـــن لتـــتمكن نفســـھ املصـــدر برنـــامج

مـــ أو خاللـــھ مـــن ـــ و بـــرامج ر وتطـــو الغـــرضوإنتـــاج وفـــق نـــامج ال اســـتعمال حـــق فقـــط املســـتخدم نح

العملية ياة ا شيوعاً ك قة الطر و نامج ال ذا أجلھ من أعد   .الذي

ـ و للمؤلـف املاليـة قـوق ا ـ ع الـواردة التصـرفات ـ ل الشـ ـ يرا أن يجـب الظـروف ـل وتحت

و  حاً وصـر ــاً مكتو التنــازل ـون ي كــأن القانونيــة املقابـلالشـروط و باملــدة مــن34محــدداً الغــرض وتحديــد

الـذي ـ ح أو املسـتفيد أو املسـتخدم ـ إ ينقـل ال فالتنـازل باالسـتعمال خيص ـ ال ـذا من أو التنازل ذا

حـق ن قـوان ا تحم خاصة طبيعة ذو استغالل حق بل ملكية حق لھ ينقل ال نامج ال باستغالل سيقوم

دبيـ امللكيــة بقــاء مــع املبــدعاملؤلـف أي للمؤلــف مج"ة ــ ذلــك" امل ــ وع ــا ع التنــازل يجـوز وال يمكــن وال

ط تــر ـ ال فالعالقــة ، مايـة ا ــا عل ـ تب اساســية لبنـة وذلــك التقليـدي بــاملع ملكيـة بنقــل ام ـ ال فـال

نــامج ال فنيــة) مبتكــره(مصــمم لوحــة بتصــميم يقــوم الــذي الفنــان مــع عيــد حــد ــ إ شــابھ ت باملســتخدم

وعنــدماو  نـامج ال مصــمم أو مبتكـر ومثلـھ ــ الف العمـل عـن نــازل ي ال ـو ف العمـالء أحــد سـاب ا تنفيـذ

مــا ــذا و ن القـوان بموجــب حمايتـھ عــن نـازل ي ال ــو ف املسـتفيد أو املســتخدم ـ إ العمــل ـذا بنقــل يقـوم

امل عقــــود مـــن امج ــــ ال اعـــداد عقـــود وا ــــ اعت عنـــدما والقضــــاء الفقـــھ معظــــم عليـــھ التــــااســـتقر و قاولـــة

للمستخدم أو للمستفيد العمل عن التنازل قبيل من العقد اعتبار   . 35رفضوا
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الـــذي نـــامج ال ـــو عليـــھ التعاقـــد يـــتم مـــا فـــإن ايضـــا التقنيـــة الناحيـــة مـــن مايـــة ا ـــذه ســـيخ ول

انــت ــ ال وارزميــات وا اضــية الر املعــادالت تلــك س ولــ ونيــة الك صــورة ــ ــاز ا ي أساســاًســيحا

مبــالغ ــ ونظ نــادراً قــع و عمليــاً س لــ عنــھ التنــازل ــذا ف املصــدر برنــامج س لــ أي امج نــ ال اع ــ واخ لكتابــة

مثل ة قو اقتصادية مؤسسات أو دول سوى ا عل تقدر ال   طائلة

ي الثا اع:  املطلب خ براءات ن قوان وفق ماية   ا

عقـد أصـبح الـذي باالستعمال خيص ال مصط اسـبإن ا برنـامج اسـتعمال مـن العمـالء ن تمكـ

أن التصـور ـ ع يحمـل ممـا اع ـ خ اءة ـ ل ي القانو النظام من مستقى مصط و مسماه تحت يندرج

اع خ براءات لھ تخضع الذي ي القانو النظام لذات تخضع ونية لك امج ال   .36حماية

اعتبــ ــ إ الفقــھ مـــن جانــب ــب ذ مــر بدايــة ــ او صـــاح يتمتــع ــ ال املبتكــرات قبيــل مـــن امج ــ ال ار

اع ــ خ ملكيــة عليــھ37بحــق الــواردة العقــود فــإن نــامج ال ــ اءة ــ ال مــنح شــروط تــوفرت مــا إذا التــا و

خـــالل مـــن ا عضــ أو ـــا ل لصــاحبھ ـــا يخول ــ ال الســـلطات بنقـــل ســمح ثاري اســـت ــق محـــالً وصــفھ و

ب خيص ــ ال عقـــود أو البيــع يعقــود املـــد القــانون ـــ الــواردة البيــع عقـــد ــام أح نطبــق وعليـــھ االســتعمال

ـ يجـار عقـد ـام أح عليـھ نطبـق أو اع ـ خ براءات عن بالتنازل اصة ا ام ح تطبيق إ باإلضافة

ــــ ـــق ا املســـتفيد مـــنح وفقـــط التنـــازل عـــدم نـــامج ال صـــاحب أو ع ـــ املخ أراد لـــو فيمـــا ي املـــد القـــانون

  .38مالستع

ي القـانو النظـام تطبيـق صـراحة بعدا اسـ قـد والقضـاء الفقھ وكذلك والدو الوط املشرع أن إال

ا أبرز عدة ألسباب وذلك اسب ا برامج مجال اع خ اءة ب اص   .ا

خيص: أوالً  ـ ال محـل اءة ـ ال باسـتغالل امـاً ال يفــرض اع ـ خ بـراءات مجـال ـ خيص ـ ال عقـد نمــاإن ب

ا باستعمال خيص ال عقد خالل من ونية لك امج ال مجال ومرفوض بعد مس ء   .ذا

بــراءة:ثانيــاً  عات شــر تفرضــھ كمــا ونيــة لك امج ــ ال ــ ع ــدة ا شــرط وتطبيــق إعمــال انيــة إم عــدم

اع ـ ديــد39خ ا معرفــة مــن يجعــل ــ وال امج ــ ال مجــال ــ ائــل ال للتطــور وذلــك مــن، صــعب أمــراً ــا ف

الغالـــب ـــ ســتغرق اءات ـــ ال اتــب م أن علمنـــا إذا بالــك فمـــا كــذلك التفرقـــة صــعب و العمليـــة الناحيــة

ـدة ا عنصـر تـوافر مــدى عـن والبحـث الفحـص عمليــات ـ الً طـو امج40وقتـاً ــ ال إعـداد عمليـة أن كمــا ،

يتواف أن يمكن مرحلة أي ففي ومختلفة ة كث بمراحل تمر أن دة؟يمكن ا عنصر   .ر

يتمتــع:ثالثـاً  أن يجـب اع ـ خ أن الشـرط ـذا ـ الفقـھ أغلـب ـرى و ، الصـنا للتطبيـق نـامج ال قابليـة

الصــــنا ع الصــــنا41بالطــــا الفــــن مجــــاالت افــــة ــــ ملموســــة يجــــة ن اع ــــ لالخ ــــون ي أن ــــ ع ــــذا و ،

للمـادة تطبيقـاً أيضـاً ـ لعـام57والزرا ميـونخ اتفاقيـة اع1973مـن ـ خ بـراءة يـرى. 42بخصـوص لـذلك
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مجـــرد ـــ ذ ـــار ابت ـــا و ل صـــناعية يجـــة ن حيـــان أغلـــب ـــ ـــا ل س لـــ اســـب ا بـــرامج أن الفقـــھ أغلـــب

لـو فيمـا ـا بموج وحمايتـھ اع ـ اخ بـراءة نـامج ال ملنح ب س حيان عض انت تحديداً النقطة ذه و

امل ذا ى س كما صناعية بوتقة   .طلبوضع

عاً  ونية: را لك امج وال ار تـتم: بت ـ ح ملموسـة أشـياء ـ ع ينصـب أن يجـب ـار بت أن الفقھ يرى

اع خ اءات ل املقرر ي القانو النظام خالل من مـن43حمايتھ ـ و املـادة حسـب ـار باالبت واملقصـود ،

ــون ي أن ــو ــة الفكر امللكيــة بحمايــة ــاص ا املصــري الطبيعيــةالقــانون ــدود ل مجــاوزاً اع ــ خ ــذا

املتخصــص الصـناعة لرجــل ــة ار ا ،44للمعلومـات الصــنا بــالتطبيق مقرونــاً ـون ي أن البــد ــار فاالبت ،

طرق أو لوسائل جديد تطبيق ح أو جديدة صناعية قة طر أو جديد صنا إنتاج ون ي صناعيةكأن

بــرامج45معروفــة اعتبـــار يمكــن فـــال التــا و ـــار، ابت ــ تجســـدت ــ ال املاديــة شـــياء قبيــل مـــن اســب ا

نادرة حاالت إال بالصناعة ن الضـفة.اق ـ بـھ املعمـول اع ـ خ امتيازات قانون ذكر يوجد وال ذا

يـة ــا1953لســنة22الغر با ــا ل معرفــة اع ـ اخ لمــة ــ إ اشــارت الثانيــة املـادة ولكــن ــار ابت لمــة نتاجــا(ل

أو  ـةجديـدا تجار غايـة اليــة جديـدة قـة بطر اســتعملت أو عرفـت أو شـفت اك وســيلة ايـة ممــا) اسـتعمال

التقــديم ــ الباحــث ــا ل اشــار ــ ال اجــة وا القصــور اوجــھ ي(يؤكـد تحــا ية فلســطي ن قــوان ــ إ اجــة ا

املجال ذا   )العصر

والدو:خامساً  الوط شر ال   النص

عــد املوقــف املشــرع حســم بــالنصلقــد وذلــك اع ــ خ بــراءات قبيــل مــن ــ اســب ا بــرامج اعتبــار م

اع خ براءات نظام من ا بعاد اس ع ع46صراحة كذلك صراحة بالنص املؤلـف أو ـق ا شمول

املؤلف حقوق ن لقوان يخضع ال الذ نتاج قبيل من ا شر واعتبار ال   .47وحقوق

ال ســــباب مــــن ــــالرغم و للنظــــامولكــــن ضــــوع ل اســــب ا بــــرامج صــــالحية عــــدم الفقــــھ ا ســــاق ــــ

عامليـاً ـاً اتجا نـاك أن إال ذلـك ـ ع ايـة ال ـ صـراحة املشـرع نص من الرغم و اع خ اءة ل ي انو الق

النظـــام نصـــوص إعمـــال ـــ التوســـع بفكـــرة القبـــول نحـــو يميـــل ة ـــ خ ونـــة ـــ وحـــديثاً وقضـــائياً يـــاً فق

ل ي ذلكالقانو م و ونية لك امج ال عض ع ا وتطبيق اع خ   :اءة

ـذه ع ديثة ا عات املخ واعتماد كب ل ش الكمبيوتر برامج ع ديثة ا التكنولوجيا اعتماد

بــراءات اتــب م مــن ترحيــب موضــع تجــاه ــذا ــان وقــد اع ــ خ موضــوع ــ تكــن لــم لــو ــ ح امج ــ ال

اع كيةخ مر املتحدة والواليات ا أورو  48.واملحاكم

ـــا بقول التوجــھ ـــذا ســـية الفر الــنقض محكمـــة أكـــدت ال[وقــد ـــا ذا بحـــد ـــ اســب ا بـــرامج إن

ـا ارتـبط ـ ال الوسـيلة عـن اع ـ اخ براءة أخذ بعاد اس ذلك ع ال ولكن ا ع اع اخ براءة أخذ يمكن
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بوســـــائل علقـــــت إذا نـــــامج صـــــناعيةال وســـــائل تمثـــــل اســـــب ا بـــــرامج انـــــت فـــــإذا مســـــتحدثة صـــــناعية

ا ع اع اخ براءة أخذ املمكن من فإنھ   . 49مستحدثة

التا النحو ع ا م أ نجمل معينة وشروط بحاالت والقضاء الفقھ طھ ر قد التوجھ ذا   :و

ة:أوالً  وا تقنية إليھ مضيفا صنا تطبيق نامج ال ستخدم   . ان

ـــيفقـــ ورو اءات ـــ ال مكتـــب ـــات توج ـــ جـــاء E.P.O (European patent office(د
ـــان إذا نظـــروا و يركـــزوا أن اع ـــ اخ بـــراءات ـــ ع صـــول ا طلبـــات بفحـــص يقومـــون الـــذين ن للفاحصــ

تقنيــة طبيعـــة ذي حقيقيـــة مة مســـا ـــ ع ينطـــوي اضـــافةtechnical characterالطلــب شـــكيل

قبـل معـروف فـن ـ ا اءةحقيقيـة ـ ال نا50مـنح سـت ـ الف املكتـب طبـق وقـد ،technical board 
of appeal  

بقضـية عـرف فيمـا املبـدأ ـذا ـي ورو اءات ـ ال ملكتـب ع طلــب1996لعـامVicomالتـا تـم حيـث

رقميــاً الصـــور ــة معا عمليـــة ع ســر و ن تحســـ ــ ع عمـــل ــاز اع ـــ خ  digital imageبــراءة
processing  ر ــوتـم ا ر مـن ذو كمبيـوتر نــامج ب علقـھ بـدعوى الفاحصــون قبـل مـن الطلــب فـض

التا بالنص الرفض جاء   :حيث

Un patentable computer program and mathematical method   

مجـرد س لـ اع خ أن ورأى ن الفاحص قرار بإلغاء قام نا ست املكتب إ القضية رفعت ن وح

ب أو ــ ا ر تقنيــةمــن عمليــة ــو وإنمــا الكمبيــوترTechnical processرنــامج برنــامج تحكــم وإن

ـو ألنـھ بـالقبول جـدير إنـھ بـل بـالنص، بعدة املسـ اعات خ ضمن من بعد مس يجعلھ ال العملية ذه

مـور  مـن الكمبيـوتر برنامج اعتبار يمكن ال املكتب وأضاف العملية ذه طوات ا ع تتا يحدد الذي

تقنية عمليات يقوم أو يتحكم ان إذا بعدة   .51املس

العمليــــــات:ثانيـــــاً  بـــــــ املتعلقــــــة اعــــــات خ مــــــن جــــــزء اع ـــــ خ بــــــراءة محــــــل الكمبيــــــوتر برنــــــامج ــــــون ي أن

Process الت املصــــــــــنوعةmachinesأو املــــــــــواد أو الســــــــــلع اعــــــــــاتmanufacturesأو خ أو

اعاcomposition of Mattel’sاملركبـة ـ اخ ـا م ـون ي سـلفاً معروفـة لفنـون تجميـع تتضـمن ـ ل

قــــرار52جديـــد بــــنقض قــــراراً اع ــــ خ بـــراءات بخصــــوص ــــي ورو نا ســــت ـــ الف تــــب املك أصــــدر وقــــد ،

أشعة از ج أداء يحسن كمبيوتر برنامج عن اع اخ براءة منح عدم ن بقضيةXالفاحص عرف   فيما

Koch and sterzel    عـام ــاز1988ــ ج ـ إ النظــر يجـب أنــھ قـرروا قـد الفاحصــون ـان حيــث

ن بـ فيمـا تتفاعـل مسـتمرة تقنيـة عالقة توج ال أنھ أساس ع منفصل ل ش الكمبيوتر رنامج و شعة

ـــذا نا ســت املكتـــب ــ أل وقـــد ــاز، ا عمـــل مــن ة ـــ خ املرحلــة ـــ فقــط ـــ التق التــأث وأن ن ثنــ
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عــام ــ مجملــھ1992القــرار ــ إليــھ ينظــر أن يجــب اع ــ خ أن اً ــ ــas wholeمو إ ينظــر أن أي

اع خ شروط توافر فحص عند واحدة وحدة نامج وال از   .ا

اءة: ثالثــاً  ــ ل محــالً ــون ي أن ــ مالكــھ يرغــب الــذي نــامج ال ــ تتــوافر أن والقضــاء الفقــھ ط شــ اً ــ وأخ

نوعـھ مـن جديـداً ـون ي أن أدق ـ بمع اع ـ اخ اءة ـ ل محـل مـن جـزءاً أو اع  The inovation is. اخ
newة إبتكــــار خطــــوة يتضــــمن بـــأنan inventive stepوأن ــــور املش قابـــــالًوالشــــرط يكــــون

  53للتطبيق

Industural application Capableًوتطبيقــا أيضـاً عياً شـر ــا عل متعـارف شـروط طبعـاً ــذه و

كيــــة مر العليـــــا املحكمــــة حكمـــــت بقضـــــية3/3/1981ـــــ supreme courtلــــذلك عـــــرف فيمــــا

Diamond V.diener  الوال مكتـب رفــض أن عـد ديامونــد لـــِ اع ـ اخ بــراءة مـنح املتحــدةلصــا يــات

ــاز ج ــ يــتحكم كمبيــوتر نــامج ل بــراءة مــنح ــة التجار والعالمــات اع ــ خ لــود" ماكينــة"بــراءات ا غ لــد

معينـة درجـة عنـد ـا طف و معينـة درجـة عنـد املاكينـة شـغل و رارة ا درجات نامج ال ذا يراقب بحيث

املاكينـــة ـــ ع نـــامج ال عمـــل قـــة طر ان ـــ إ م رفضـــ ـــ ندين المســ ثـــم ومـــن اضـــية ر صـــيغة ل شـــ تتخـــذ

اضـية الر الصـيغة أن مـن الـرغم ع وقالت التوجھ ذا املحكمة رفضت اع، خ اءة ب ماية ا تقبل

ماية ل قابلة الصيغة ذه استخدام تتضمن ال العملية فإن اع خ اءة ل محالً ست ل ا ذا حد

يجـــوز ال اخـــرى نـــوا مـــن اع ـــ خ اءة ـــ قـــةب الطر ـــ ع مايـــة ا ب ـــ ت الـــة ا ـــذه ـــ و ا بعاد اســـ

رقمية حاسبات أو اضية ر حسابات استخدام عن النظر غض لد ا ة معا .                                                                54 املستخدمة

نـــ ل اع ـــ اخ بــراءة مـــنح يمنـــع مــا يوجـــد ال أنـــھ نالحــظ القـــول تـــوافرتوخالصــة إذا ن معـــ حاســب امج

صـا أو مبتكـري أحـد ـ ن فإن ا، ع ديث ا والسابق اءة ال ذه ملنح ساسية القانونية الشرائط

نامجھ ل اع اخ براءة ع صول ا امج وموجوداتـھ55ال أصـولھ ـ ا قيمـة إضـافة سـيمثل ذلـك فـإن

يوف ــ ال تلــك مــن أقــوى قانونيــة حمايــة لــھ تتــاح بــراءةوســوف مــنح قضــية ــ خصوصــاً املؤلــف حــق ــا ر

وجـوده سـابق علـم أن دون اع ـ خ ـ إ خـر ص ـ ال توصـل لو ح ان ألي نامج ال لنفس ة مشا

لعمـل صـان توصـل إذا املؤلف حق لقواعد وفقاً أنھ ن ح اع خ براءة ن قوان ذلك يجوز فال

ـــ مـــثالً (ذ كمبيـــوتر وع) برنـــامج ماواحـــد أحـــد عـــد فـــال خـــر عـــن تمامـــاً مســـتقل ل شـــ مـــا م ـــل مـــل

املؤلف بحقوق ما م ل تمتع و خر نامج ل اً   .   56نا

بيعـــھ ــق طر عـــن ــ للغ اعــھ اخ عـــن نــازل ي أن ع ــ للمخ ونيـــة لك امج ــ ال مجــال ـــ يجــوز وعليــھ

اءة ــ ال ــ ع حصــل قــد اع ــ خ ــذا ــون ي أن يجــب ولكــن أوو 57مــثالً البيــع ــ ع تفــاق ــون ي أن جــب

ــــ املطبــــق القــــانون ــــ فقط،امــــا لإلثبــــات س ولــــ العقــــد ــــ ركنــــاً ـــ ـ عت الكتابــــة ــــذه و ــــاً مكتو التصــــرف

املــــادة فــــان ن اءة50فلســــط ــــ ال امتيــــاز بموجــــب اع ــــ خ ــــ تح اع ــــ خ بــــراءات امتيــــازات قــــانون مــــن
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ال ردنيـــة اململكـــة ومـــة ح انـــت إذا عـــاماملمنـــوح قبـــل فيمـــا للضـــفة(1967اشـــمية ســـرائ حـــتالل

يـــة أو)الغر اءات ـــ لل املـــزدوج يل ـــ وال مايـــة ا تبـــادل ـــ ع ثنائيـــة أو دوليـــة ـــدات معا ـــ عاقـــدت قـــد

ـ.التبادل اع ـ خ اءات ـ ل أو الوطنيـة السـلطة ظـل ـ مايـة ل سبة بال ن قانونية لة مش يث ذا و

ـــ بي تكـــن لـــم عـــامدول قبـــل مايـــة ا لتبـــادل ـــدات معا اململكـــة ن ـــ و مـــن. 1967ا امـــا ناحيـــة مـــن ـــذا

الدوليـــــة تفاقيـــــات ـــــ وردت ـــــ ال قـــــوق ا صـــــاحبھ عطـــــي اءة ـــــ ال يل ـــــ ـــــون فـــــان أخـــــرى ناحبـــــة

املــادة فـــان الشــأن ذوي ـــي رد و املصــري القـــانون ــ رأينـــا كمــا املقـــارن القـــانون42والقــانون نفــس مـــن

ـــاملطبـــق ع تـــنص ن فلســـط ـــ(ـــ املطلقـــة الســـلطة اع ـــ اخ امتيـــاز كصـــاحب ل ـــ امل ص ـــ لل ـــون ي

ــا يختار ـ ال بالصــورة فيـھ التصــرف أو شـأنھ رخــص مــنح ـ أو الرســم أو اع ـ خ امتيــاز ـل ــ) تحو وال

مشـ ـ يث الذي للغموض نظرا املجال ذا حديث فلسطي ع شر إ اجة ا تؤكد كذلك ا لةبدور

حال عطي مما   . اك

أو فيــھ التصــرف يجــوز ال املعنـوي ــق ل ســبة بال ا بصــاح لصـيقة اع ــ خ بــراءة تبقــى ان ـصل و

باســم ل ــ م نــامج ال ــذا ــان لــو فيمــا ــي و لك نــامج ال ــ عنــھ التنــازل يــتم والــذي عنــھ، التنــازل

ـ ا أي اع ـ خ ـذا استغالل ق ا فقط و عھ للمتنـازلمخ عـھ اخ الـذي نـامج ال اسـتغالل ـ ق

بـــرامج حصـــول ة لصـــعو العمليـــة يـــاة ا ـــ نـــادرة ـــا أ إال امج ـــ ال حـــاالت ـكــذا مثـــل وجـــود ورغـــم لـــھ،

اعـــاً اخ بوصـــفھ نـــامج لل تمـــنح ال ـــاالت ا أغلـــب ففـــي حصـــلت وإن اع ـــ خ بـــراءة ـــ ع ـــ اســـب ا

بــ ــق طر عــن نــامج ال حمايــة تــتم اســتووإنمــا اع ــ الخ ســية الرئ ونــات امل أحــد بوصــفھ اع ــ خ راءات

اع ـــ خ اءة ــ ب ـــاص ا ي القـــانو للنظـــام وفقــاً الالزمـــة القانونيـــة مـــن58الشــرائط أنـــھ ـــ إ باإلضــافة ـــذا

ص ـــ تجـــد أن ـــان بم ة ـــ[الصـــعو طبي أو نـــازل] معنـــوي و ن معـــ نـــامج ل اع ـــ اخ بـــراءة ـــ ع حصـــل

ق ا عن الوقت   .  استغاللھبنفس

والتوصيات اتمة   ا

التطـــــور      مواكبـــــة مـــــن ـــــا حرم قـــــد خيـــــة والتار قتصـــــادية و السياســـــية ن فلســـــط ظـــــروف ان

قتصــادية و ـة التجار ات ــ املم مـن ـ كث مــن ـا وحرم ات ـ ف منــذ املسـتقلة الـدول ــ اصـل ا شـر ال

ا ســتحق ــ وامل. ال الدولــة بنــاء مرحلــة ــ اننــا للمجتمــعوحيــث ســ ي ــ ح تقــوم ان البــد ــ ال ؤسســات

موضــوع ــ يكتــب ان الــة ال ــذه ــ الباحــث اختــار ذلــك اجــل ومــن وامــان بثقــة معنــا التعــاطي الــدو

الغراض ع شر بال قيامھ عند الفلسطي املشرع منھ ستفيد ان بلدنايمكن ة الفكر امللكية   .حماية

إم الســـابقة الصـــفحات ــ بحثنـــا ورأينـــاوقــد املؤلـــف حــق ن قـــوان ـــ ع ونيــة لك امج ـــ ال حمايـــة انيــة

ــــذا ان باعتبــــار التوجــــھ ــــذا تأخــــذ املجــــال ــــذا ــــ الدوليــــة تفاقيــــات و العــــالم دول اغلــــب ان كيــــف

مـــن مجموعــة أو مــا مبــدع ــا ابتكر ـــ ال اضــية الر املعــادالت مــن مجموعــة صـــل ــ ــان مــا نــامج ال
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ن نفاننــا.املبــدع لقــوان وضــعھ عنــد ــي رد و املصــري املشــرع حــذو يحــذو ان الفلســطي باملشــرع يــب

مفتـاح ـو ـح و ذلـك الن املجـال ـذا ـ الدوليـة تفاقيـات من ام ح ما مستل ة الفكر بامللكية تتعلق

ن املانح ولطمأنة ثمار لالس   .العبور

نـاك ان كيف البحث ذا من ي الثا زء ا الغـربورأينا ـ ـذه أيامنـا ـ حـديثا ـا اتجا

والصـــــعبة الشـــــاقة ـــــا طرق رغـــــم اع ـــــ خ بـــــراءة ن قـــــوان بموجـــــب ونيـــــة لك امج ـــــ ال ـــــ يح ان يحـــــاول

ـ ال مايـة ا مسـتوى ان ذلـك لتحقيـق ل الطو وللوقت العالم دول اغلب ا عل صول ل سبة بال

ق تمنحة ما ودرجات درجات يفوق اءة ال عتمنحة والقضاء الفقھ تصا ان ان ف املؤلف حق ن وان

ـون ي ـان صـنا اع ـ اخ مـن جـزء ل ش ي و لك نامج ال ان إذا فيما اءة ال بموجب ماية ا منح

مثال اشعا ر تصو الة من   . جزء

التالية بالتوصيات الفلسطي املشرع يو الباحث فان   وعليھ

تصــــو -1 بوضــــع ســــراع املرحلـــــةضــــرورة ــــذه ــــ خصوصــــا ــــة الفكر بامللكيــــة يتعلــــق قــــانون ملشــــروع ر

الدولة مؤسسات ناء ب الفلسطي املجتمع ا يقوم ال ساسة   ا

عات-2 شــــر ب ية الفلســــطي ــــ را ـــ ــــة الفكر امللكيــــة حقــــوق ـــ ع والرقابــــة ي القضــــا ــــاز ا تفعيـــل

للم نة الطمأن من نوعا عطي رادعة ة وادار نجزائية واملبدع ن ثمر   س

عات-3 شر ال صدور ن ن بقوان بقرارات ة الفكر امللكية بخصوص ة السار ن القوان نصوص الغاء

الشرعية   بالطرق

ـــ-4 وضــعت ـــ ال العدليــة ـــام ح فمجلــة الظـــروف ــل تحـــت ي املــد القـــانون مشــروع شـــرع ضــرورة

ن لغايــة ن فلســط ــ واملطبقــة عشــر التاســع حلــوالالقــرن تتضــمن وال العصــر ي تحــا ال ي مــد كقــانون

العصــر ــذا ــ القانونيــة ل املشــا العامــة,الغلـب عة الشــر ــو و مــان صــمام ــو ي املــد القــانون والن

ا ا ن ةللقوان الفكر امللكية ن قوان مثل   .صة
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وامش   : ال

الحقوق المعنویة ھي التي ترد على شيء غیر مادي  -1[من القانون المدني األردني  71تقابل المادة . )1(
ویتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعالمات التجاریة وسائر الحقوق  المعنویة األخرى أحكام 

نجد لھما مقابل في المشروع الفلسطیني لذلك نحث المشرع على إدراج مادة في ھذا ولم ] القوانین الخاصة
  .المعنى في المشروع

وأنظر  29/1999و المعدل بالقانون رقم 22/1992من قانون حق المؤلف األردني رقم  3راجع المادة . )2(  
من  10،11،12ظر المواد وأن 82/2002من قانون  حق المؤلف المصري رقم  144و 143و 140كذلك المادة 
    . إتفاقیة تربس
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. ، د21ص 2003القاھرة .دار النھضة العربیة .برامج الحاسب االلي والقانون  -شحاتھ غریب شلقامي/د. ) 3( 
 .  86ص 2006االسكندریة .دار الجامعة الجدیدة .الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب االلي -خالد مصطفى فھمي

 .63ص  2003القاھرة . دار الكتاب الحدیث -قانون البرمجیات    -اويفاروق الحفن. د. )4( 

ً ماھیة الفرق بین كون البرنامج نتاج بجھد فردي أو جماعي أو مشترك وذلك في المطلب .  )5(  سنوضح الحقا
  .األول من ھذا البحث

ف األردني والمادة من قانون حق المؤل 2من قانون حق المؤلف المصري والمادة  140راجع المواد ) . 6( 
والصادر في  250/91والقرار التوجیھي األوروبي رقم  1992من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي لعام  131

14/5/1991  ِ   والمسمى بـ

 uncil directive (EC) No 91/250/of 14 May 1991on the legal protection of computer 
programs                                                                                                         )7 ( . "prof 
– Eben Moglen –software as property the theoretical pardox-Email-
Moglen@columbia edu.3-4                                                                           

سعد محمد سعد ورقة عمل بعنوان حمایة برامج الحاسب بتشریعات حقوق المؤلف مقدمة . د مراجعة ویمكن  
منشورات جامعة الیرموك حول المؤتمر . االردن  –ول للملكیة الفكریة في جامعة الیرموك للمؤتمر العلمي األ

  . 106ص -2000اغسطس 
. ، د209- 153ص  1987القاھرة  -دار الثقافة -اآلليالحمایة القانونیة لبرامج الحاسب  -حسام لطفي. د).8(  

عقود برامج  –حسن جمیعي . ، د42-41ص  1994رسالة القاھرة .مشكالت المسؤولیة المدنیة  –عزة خلیل 
 .50-47ص 1999القاھرة . دار النھضة العربیة .الحاسب االلي 

ار أي إعتداء على برنامج حاسب یشكل یمكن مراجعة توجھ المحاكم االنجلیزیة واألمریكیة في اعتب. ).9(  
  إعتداء على حق المؤلف في 

Computer law lssociation.v14n4 1999.p143 فاروق . في أحكام للمحكمة العلیا األمریكیة ترجمھا د
الملكیة  –جالر .برنارد أ. كذلك یمكن مراجعة د 240-239قانون البرمجیات مرجع سابق ص  - الحفناوي

 23ص. 1998الجمعیة المصریة للنشر والثقافة القاھرة  . ترجمة حسام لطفي   - لحاسباتالفكریة وبرامج ا
  .208مرجع سابق ص.الحمایة القانونیة .دحسام لطفي  ) .10( 
ویمكن مراجعة  28-24مرجع سابق ص  -المرجع العلمي في الملكیة األدبیة والفنیة –محمد حسام لطفي )11(  

ف االردني، بخصوص حق المؤلف والتي نصت على أن المؤلف ھو الشخص من قانون حق المؤل/ 4المادة 
ً إلیھ سواء كان ذلك بذكر اسمھ على المصنف أو بأي طریقة أخرى، إال اذا قام  الذي ینشر المصنف منسوبا
الدلیل على غیر ذلك ویسري الحكم على االسم المستعار بشرط أن ال یكون ھناك شك في شخصیة المؤلف 

  .من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي 112یمكن مراجعة المادة الحقیقیة، و
محمد حسین . ود 483ص 2000االسكندریة /منشأة المعارف-المدخل إلى القانون-حسن كیره. د ) .12( 

  .250ص  2004-االسكندریة-دار الجامعة الجدیدة- نظریة الحق-منصور

ج او ابتكر برنامج للحاسب االلي وعبر عنھ في شكل كل ما انت(عرفھ الدكتور خالد مصطفى فھمي بأنھ ). 13( 
ً ما كان نوعھا اذا انطوى ھذا البرنامج على فكر القائم علیھ  الحمایة  –خالد مصطفى فھمي .ود) دعامة ایا

  .  46ص    –القانونیة لبرامج الحاسب االلي 
لقانون الفرنسي بخصوص الملكیة من ا 121والمادة  13/91من التوجیھ األوروبي رقم  5تقابل المادة . ) 14( 

 .على نفس ھذه الحقوق 10و أكدت إتفاقیة تربس في المادة -الفكریة

 .نفس المعنى المادة التاسعة من قانون حق المؤلف األردني).   15( 
- القاھرة/دار النھضة العربیة -الحق األدبي لمؤلف برامج الحاسب اآللي/ شحادة غریب شلقامي. د. ) 16( 

 .وما بعدھا     35ص  2004
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للمؤلف وحده إذا طرأت اسباب جدیة أن یطلب من المحكمة [لملكیة فكریة مصري، 144تنص المادة . ) 17( 
االبتدائیة الحكم بمنع طرح مصنفھ من التداول أو بسحبھ من التداول أو بإدخال تعدیالت جوھریة علیھ برغم من 

ي ھذه الحالة أن یعوض من آلت إلیھ حقوق االستغالل تصرفھ في حقوق االستغالل المالي ویلزم المؤلف ف
 ً ً عادال  ..]المالي تعویضا

مدحت عبد . ، د45-43،   ص 2المرجع العلمي في الملكیة األدبیة والفنیة ج -محمد حسام لطفي. د. ) 18( 
 -المؤلف مدى خضوع برامج الحاسب اآللي للحمایة المقررة للمصنفات األدبیة في ظل قانون حمایة حق -العال

- 30ص    -برامج الحاسب والقانون/شحادة غریب شلقامي. ، و د82ص  2002القاھرة / دار النھضة العربیة
34. 

  .الخاص بحمایة الملكیة الفكریة المصري 2002لسنة  82من القانون رقم  149المادة . )19( 
 من القانون المشار الیھ في الھامش السابق  150المادة ). 20( 
 .من نفس القانون المشار الیھ 149مادة ال).21(  
یجوز الحجز [الخاص بحمایة الملكیة الفكریة المصري  2002لسنة  82من القانون رقم  154المادة  )22( 

  ..].على الحقوق المالیة للمؤلفین
  من نفس القانون  151المادة . )23( 

 .من نفس القانون 161-160المادة .  )24(
ومتطلبات معینة تفرضھا التشریعات والنظم القانونیة لتفرض الحمایة بموجب حق ھناك شروط وجدة ). 25( 

المؤلف منھا ما یتعلق بالعمل نفسھ كأن ینطوي على إبتكار فكري ناتج عن إضافة وتمیز وجدة وأن یكون 
ھو و" Fixation"للمصنف أو العمل كیان مادي تجسد فیھ ویطلق الغرب على ھذا الشرط التثبیت أو الثبوت 

لضمان ثبات واستمرار المصنف والتاحة الفرصة للمجتمع لالستفادة منھ ومنھا شروط تتعلق بشخص المؤلف 
نفسھ كأن یكون ھناك مؤلف أو خلف عام لتستطیع ھذه التشریعات حمایتھم ولمزید من التفاصیل یمكن مراجعة 

نین الوضعیة، بحث مقدم لمؤتمر القانون الحمایة المدنیة لبرامج الكمبیوتر في القوا -نزیھ الصادق المھدي. د
. ، د135مرجع سابق ص  -خالد حمدي عبد الرحمن. د. 24ص  2000 -االمارات–والكمبیوتر واالنترنت 

الكتاب  -محمد حسام لطفي المرجع العلمي في الملكیة األدبیة والفكریة في ضوء آراء الفقھ وأحكام القضاء
مرجع سابق –برامج الحاسب اآللي والقانون  -ة غریب شلقاميشحاد. ، ود25ص 1999القاھرة  -الثالث

  .131ص    –فاروق الحفناوي قانون البرمجیات . ود 80-60ص

حق  –نواف كنعان . ود28مرجع سابق ص  -برامج الحاسب اآللي والقانون - شحاتھ غریب شلقامي. د.) 26(  
-48مرجع سابق ص  -خالد مصطفى فھمي .، د263ص  1992 -عمان -دار الثقافة للنشر والتوزیع -المؤلف

49. 
 .مشروع مدني فلسطیني 65مدني أردني والمادة  51تقابل المادة . )27( 
 -دار الجامعة الجدیدة -المسؤولیة المدنیة للصحفي عن أعمالھ الصحفیة - خالد مصطفى فھمي. د). 28( 

 ..49مرجع سابق ص–حاسب ، لنفس المؤلف الحمایة القانونیة لبرامج ال119، ص2004اإلسكندریة 
. ، د28مرجع سابق ص  -الكتاب الثاني -المرجع العلمي في الملكیة األدبیة - محمد حسام لطفي. د) . 29( 

حقوق مؤلفي  -محمد سامي عبد الصادق. ، ود133مرجع سابق ص -قانون البرمجیات -فاروق الحفناوي
 .83ص 2000 -جامعة القاھرة -رسالة دكتوراه -المصنفات المشتركة

الخاص بحمایة الملكیة الفكریة المصري على  2002لسنة  82من القانون رقم  175تنص المادة . ) 30( 
یكون للشخص الطبیعي أو االعتباري الذي وجھ الى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بمباشرة حقوق [

ى خالف ما فعل المشرع الفرنسي من قانون حق المؤلف األردني وھذا عل 35المؤلف علیھ وھي تطابق المادة 
بخصوص الملكیة الفكریة حیث أدخل تعدیالت بموجب المادة الثانیة من ھذا  1994لسنة  361في القانون رقم 

القانون على برامج الحاسب التي یتم إعدادھا وإبداعھا من قبل مجموعة من العاملین أثناء تأدیة عملھم أو 
عمل أو من قام العمل بتوجیھ منھ أو إشراف منھ الحق فقط باالستغالل بسببھ، حیث أعطت ھذه المادة لرب ال
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من قانون حمایة  145المالي لبرامج الحاسب اآللي ولیست كافیة إلى المالیة واألدبیة كما كانت علیھ المادة 
، ونحن نحث ونحبذ أن یقتدي المشرع المصري واألردني بتوجھ 3/7/1985الملكیة الفرنسي الصادر في 

شروع الفرنسي في ھذا الشأن ویقوما بتعدیل ھذه المواد بحیث یصبح لھذا الشخص المعنوي فقط التمتع الم
  .بالحقوق المالیة

  :في القانون الفرنسي یمكن مراجعة

Van(B)et laer (D): la loi du 10mai 1994 sur la-protction des logiciels BILAU- et- 
perspectives:gp26.oct.1995.p1183                                                                         

مرجع سابق  -الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي -أو ترجمة لھذه النصوص للدكتور خالد مصطفى فھمي
 82مرجع سابق ص -برامج الحاسب اآللي والقانون - شحاتھ غریب شلقامي. ، وفي الموضوع نفسھ د56ص

، ولیرى جانب من الفقھ أن الشخص 415و264و256مرجع سابق ص–خالد عبدالرحمن . ، ود109-96و
المعنوي لم یقدم أي مجھود ذھني ثم ال یجوز منحھ حق المؤلف لمجرد ملكیتھ للمقدرة المادیة على تكلیف الغیر 

  .319القاھرة ص -1987نظریة الحق  -مقدمة للقانون المدني -أحمد شرف الدین. بالعمل لحسابھ، د.بالقیام

تسمح بعض الشركات للمرخص لھم بإعادة بیع البرامج التي سبق أن رخصت لھم بشروط معینة منھا ). 31( 
فاروق . إلتزام المشتري بكافة شروط الترخیص وعدم إبقاء البائع على ایة نسخ أو وثائق تتعلق بالبرنامج، د

 .30مرجع سابق ص -قانون البرمجیات - الحفناوي
مرجع سابق  -برامج الحاسب -شحاتھ شلقامي. ، د422مرجع سابق ص - محمد سامي عبد الصادق. د. ) 32( 

 .146ص

 .من قانون حق المؤلف األردني 35من قانون حمایة الملكیة المصري والمادة  174/2و 138المادة .  )33(
ناشر "فھ ومشاركة المتنازل لھ یالحظ أنھ حتى لو تنازل المؤلف عن الحقوق المالیة فلھ حق تتبع مصن. )34( 

  .حق مؤلف أردني 29و28ملكیة فكریة مصري و 150في اآلرباح إذا كانت غیر متوقعة، المادة ) أو منتج
میرفت . ، د 86ص 1998القاھرة .دار النھضة العربیة.عقود برامج الحاسب اآللي  -حسن جمیعي. د. )35(  

 .  113ص 1997 -جامعة عین شمس -رسالة دكتوراة-اتعقد المشورة في مجال نظم المعلوم -عبد العال
  .65ص -مرجع سابق-حسن جمیعي. د. ) 36( 
ص  1992عین شمس  .رسالة .الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة –خالد حمدي عبد الرحمن . د). 37( 

الطبعة  -ةسمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعی. ، ود4-3ورقة عمل مرجع سابق ص -سعد محمد سعد. ود171
مشكالت المسؤولیة المدنیة في  –عزة خلیل . وما بعدھا، د 5ص 1996القاھرة  -دار النھضة العربیة -الثانیة

  .44-41ص 1994القاھرة . رسالة.مواجھة فیروس الحاسب
 .46ص -مرجع سابق-حسن جمیعي. د).  38(  

ً [ 82/2002تنص المادة األولى من الكتاب االول للقانون المصري رقم ).39(   تمنح براءات اختراع طبقا
ً و یمثل خطوة إبداعیھ  ..].ألحكام ھذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبیق الصناعي ،یكون جدیدا

 -محمد حسام لطفي. ، ود6مرجع سابق ص -برامج الحاسب والقانون -شحاتھ غریب شلقامي. د. )40(  
 .74مرجع سابق ص -الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب

. وكذلك یمكن مراجعة د 7مرجع سابق ص -برامج الحاسب والقانون -شحادة غریب. راجع في ھذا د). 41(  
 2002لسنة  82، ویمكن مراجعة المادة األولى من القانون المصري رقم 47-45حسن جمیعي مرجع سابق ص

 .حول براءة االختراع 1973من اتفاقیة میونخ لعام  57ونص المادة 

)42  ( European paten convention (E.P.c)  1/7/1978أصبحت نافذة بین الدول األوروبیة في   
 ,Bainbridge,david "Introduction to computer law" 2nd.ed   ولمزید من التفاصیل راجع 
pitman publishing 1993 p.57        London 
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  .190مرجع سابق ص -قانون البرمجیات - فاروق الحفناوي).43( 
محمد حسام . ، د11-10مرجع سابق ص-برامج الحاسب اآللي والقانون/شحاتھ غریب شلقامي. د. )44(  

. ، ود46مرجع سابق ص -جمیعيحسن . ، ود49مرجع سابق ص - الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب -لطفي
 .وما بعدھا 150مرجع سابق ص -خالد حمدي عبد الرحمن

ً في م) .45(  ً مكررا ً من یورد الفقھ مثال ثل ھذه الحالة وھي حالة استخدام الكھرباء في تسیر السكة الحدیدیة بدال
–النظام القانوني لحمایة االختراعات ونقل التكنولوجیا الى الدول النامیة  –جالل احمد خلیل عوض هللا .الفحم د

الملكیة  –ر صالح زین الدین االسم. ود 71ص  -1979 –جامعة القاھرة  –كلیة الحقوق –رسالة دكتوراه 
 .34ص  2000-عمان–الصناعیة التجاریة دار الثقافة للنشر 

ال تمنح براءة [المصري بخصوص براءة االختراع  2002لسنة  82من القانون رقم  2تنص الماد ). 46( 
وھي تقابل ] االكتشافات والنظریات العلمیة والطرق الریاضیة والبرامج والمخططات-2... االختراع لمایلي

في  4389والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد  32/1999ب من قانون براءة  االختراع األردني رقم /4دة الما=
1/11/1999. 

/ 2ملكیة فكریة مصري، والمادة  140/2/3من إتفاقیة تربس السابق االشارة إلیھا والمادة  10المادة ). #( 
من القرار التوجیھي األوروبي رقم  102لمادة ملكیة فكریة فرنسي، وا 131قانون حق المؤلف األردني، المادة 

 .والسابق اإلشارة إلیھم جمیعا 250/91
  )48 .( Htenry carr and Richard Arnold“computer  software and legal protection in 
the united kingdom” 3rd, ed-London sweet&Maxwell.1998.p127                            

 )49 .( Cass com,28 mai 1975, bull.des aurets de courde cassation.4partie 
1975,2,142.p118 ets                                                                                  

  .9مرجع سابق ص–برامج الحاسب والقانون /شحاتھ شلقامي/حكم اشار إلیھ د
 )50 .( information technology law group/Europe “European computer law” N.Y. 

transnational pullishers.INC, 1996 p>130.                                                           
،وھو موقع لمجموعة من المحامین االوروبیین المھتمین بقوانین 44المرجع المشار إلیھ أعاله ص ). 51( 

   carr@arnold.op.cit.p132الدول االوروبیة  وكذلك ورد النص في  الكمبیوتر في
مرجع سابق  -فارووق الحفناوي، قانون البرمجیات. ، د46-45مرجع سابق ص -حسن جمیعي. د). 52( 

 .199-190ص

 .وما بعدھا 130بق صمرجع سا - خالد حمدي عبد الرحمن. وراجع كذلك د)   53( 
. ترجمة د -الملكیة الفكریة وبرامج الحاسب–جالیر .أ.برنارد. د– u.s.450/ 175)1981(قضیة رقم ). 54( 

  .43مرجع سابق ص-محمد حسام لطفي
إن طریقة الحصول على البراءة وعر وشاق ومكلف ویستغرق منحھا مدة طویلة قد تصل إلى عام أو ) 55.( 

ً إذ تتراوح في معظم النظم القانونیة المختلفة ما بین عامین باإلضافة إلى أ ن مدة حمایة االختراع قصیرة نسبیا
سنة وال تحمي نصوص قوانین براءة االختراع أسرار البرنامج التي یلتزم المخترع بإفشائھا خالل  15-20

برامج الحاسب لھذه الفترة من تقدیم الطلب إلى تاریخ الحصول على البراءة رغم أھمیتھا الكبرى في مجال 
  )الباحث.(األسباب وغیرھا نرى الشركات تحجم عن سلوك ھذا الطریق في استثماراتھا

. ود. 18-1مرجع سابق ص -برامج الحاسب والقانون-شحاتھ غریب شلقامي. للتوسع في ھذا یمكن مراجعة د
وما بعدھا،  170صخالد حمدي عبد الرحمن . و د 200قانون البرمجیات مرجع سابق ص-فاروق الحفناوي

 .وما بعدھا 41مرجع سابق ص -جالیر. ا.برنارد. ود
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وما بعدھا،  33ص 1987القاھرة -دار النھضة العربیة - أبحاث في حق المؤلف -عبد الرشید مأمون. د).56(  
مرجع سابق  -قانون البرمجیات -فاروق الحفناوي. ، و د220-200وخالد حمدي عبد الرحمن مرجع سابق ص

 .200ص
 .من قانون براءة االختراع األردني والمواد من قانون براءة االختراع المصري 27والمادة  7المادة  ).. 57( 
ویقول األستاذان ستیفان الندبرج وستیفان دورانت انھ في الوالیات المتحدة یحاول كبار العاملین في  - ).58( 

حالون الحصول امتیازات   براءة االختراع ھذه المجال استغالل القانون التجاري إلى ابعد الحدود بحیث ی
لنفس المصنف أو اآللة التي تستجمع في طیاتھا األمرین معا او حتى ) حقوق النشر(وامتیازات حقوق المؤلف 

  :للتوسع راجع . الوسیلة التي یوجد علیھا برنامج ما

Steven W.Lundberg & Stephen C.Durant , Electronic and Software Patents –Law 
and Practice, Second Edition , BNA Books, 2005, P,31. 
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