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  مقدمه

ً ق���ديموج���دت  حماي���ة حق���وق الملكي���ة الفكري���ة وحق���وق المؤل���ف ليس���ت ولي���دة ھ���ذا العص���ر ب���ل إنھ���ا حي���ث يعتق���د أن  ,أ

مھ�����د لنظ�����ام الملكي�����ة الفكري�����ة، وج�����اءت أول محاول�����ة نظامي�����ة لحماي�����ة  ك�����انش�����مال إيطالي�����ا ف�����ي عص�����ر النھض�����ة 

م ون���ص عل���ى م���نح ح���ق إس���تئثاري للف���رد، ونش���أ 1474ا4ختراع���ات بن���وع م���ن الب���راءة ف���ي ق���انون ص���در ف���ي س���نة 

أول نظ���ام لح���ق المؤل���ف ف���ي الع���الم خ���<ل ذل���ك الق���رن بفض���ل إخت���راع ا>ح���رف المطبعي���ة المنفص���لة وا;ل���ة الطابع���ة 

م، وق���د ب���رز ف���ي نھاي���ة الق���رن التاس���ع عش���ر أس���اليب وظ���واھر عدي���دة، كتط���ور حرك���ة الص���ناعة 1440ة ح���والي س���ن

ونم���و واتس���اع ش���بكات الس���كك الحديدي���ة واس���تثمار رؤوس ا>م���وال، ونم���و التج���ارة  م���ن ھن���ا ك���ان م���ن الض���روري 

ث< ھن��اك بل��دان مث���ل فم��. الكت��ب وانتش��ارھا ف��ي أوروب��ا و تقلي���د س��رقة مح��اوCتحماي��ة حق��وق المؤل��ف نتيج��ة ازدي��اد 

الوCي�����ات المتح�����دة اCمريكي�����ة والياب�����ان وھولن�����دا الل�����ذين لجئ�����وا لحماي�����ة اخت�����راعتھم والمص�����نفات اCدبي�����ة والفني�����ة، 

حق����وق "والرم����وز والص����ور واCس����ماء ، والتص����اميم المس����تخدمة ف����ى التج����ارة ال����ى اخ����ره مم����ا ين����درج تح����ت اس����م 

وت��وفير  يةاCقتص��اد التنمي��ة ي��ة حق��وق الملكي��ة ودورھ��ا ف��ى تعزي��زاھمي��ة حماب لدراي��ة تل��ك ال��دول  ,"الملكي��ة الفكري��ة

  .للدولة مما يساعد فى انعاش اقتصاد بتكار وجذب اCستثمارات التى تخلق فرص عمل جديدةاCحوافز 

أم��ا ف��ي الع��الم العرب��ي ل���م تظھ��ر إC ح��ديثاً، فق��د ك���ان أول ق��انون ح��ق المؤل��ف عرفت��ه ال���ب<د العربي��ة ھ��و ق��انون ح���ق 

حق����وق المؤل����ف والحق����وق ماھي����ة ل����ذلك م����ن الض����روري الوق����وف عل����ى , م1910ف العثم����اني الص����ادر ع����ام الت����ألي

 توأث���ر التكنولوجي���ا الحديث���ة عل���ى تل���ك الحق���وق؛ حي���ث تنوع��� المج���اورة ل���ه لمعرف���ة م���ا تحوي���ه م���ن دCCت ومف���اھيم، 

ى الم���واد المطبوع���ة وس���ائل النش���ر المختلف���ة فل���م تقتص���ر عل��� تالمص���ادر وط���رق الوص���ول للمعلوم���ات، ك���ذلك تنوع���

ھ����ذا وأص����بح ھن����اك م����ا يع����رف بالنش����ر ا4لكترون����ي، حت����ى وص����لت إل����ى  ت، ب����ل تخط����)الورقي����ة(طرق التقليدي����ة ب���ال

النش���ر عل���ى ا4نترن���ت ف���ي العص���ر الح���الي، أو م���ا يع���رف بالملكي���ة الفكري���ة الرقمي���ة، أو الملكي���ة الفكري���ة للمص���نفات 

  .IP Digital worksالرقمية 

ف���ى من���ع اس���تخدام ممتلك���اتھم بالش���كل غي���ر  س���لطتھم اCدبي���ةش���خاص الموھب���ون فكري���ا او فني���ا اC عط���ىفھ���ذه الحق���وق ت
م���ع م���ثلھم كأص���حاب الممتلك���ات المادي���ة مث���ل الس���يارات والمب���انى والمخ���ازن والس���لع المادي���ة اCخ���رى  ب���ه المص���رح

  .تحقيق اCولى نظراً للطبيعة غير المادية Cصولھم المراد حمايتھاصعوبة الفارق فى 
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   برنامج حقوق الطبع

  

  مقدمة  . 1 

  

ليس من غير المألوف  --برنامج قانون حق المؤلف أمر يؤثر أي شخص يستخدم الكمبيوتر ، وعلى ا>خص الشركات  
ولكن في الوقت نفسه  . لقطاع ا>عمال لمواجھة الدعاوى المدنية أو الجنائية حتى بالنسبة للبرامج التعدي على حق المؤلف

  . ، وھو مجال معقد للقانون الذي C يفھم على نطاق واسع

  

وتجدر ا4شارة إلى أنه  . ھذه الورقة ھو تقديم تفسير للقانون الذي تم فھمھا في اCستعانة بمحام وعدم مبرمجالغرض من  
من المستحيل لشرح جميع الجوانب التقنية للقانون ، أو لتغطية كل : ينبغي اتخاذ ھذه الورقة فقط وتوجيھات عامة 

وعلى أية حال ، يمكن أن تفاصيل القانون تختلف من بلد إلى  . مجموعة ممكنة من الظروف ، في وثيقة من ھذا النوع
  . آخر

  

  . ستشارة محام متخصصإذا كنت في أي شك فيما يتعلق بالحقوق القانونية الخاصة بك ، يجب عليك ا 

  

  في نطاق ھذه الورقة   1.1 

  

انون حقوق الطبع والنشر البرمجيات في اCتحاد ا>وروبي ، مع ا4شارة بوجه خاص إلى ھذه الورقة تركز على ق 

  . وC تشمل قوانين الدول خارج اCتحاد ا>وروبي .  الجماعة EC/2009/24التوجيه 

  

إذا ، على سبيل المثال ، ھناك برنامج  . أيضا ، أنھا C تتعامل مع حقوق الملكية الفكرية في أمور أخرى من البرامج 
تخضع لحقوق الطبع والنشر البرمجيات الكمبيوتر الذي يسمح لك الوصول إلى قاعدة بيانات ، ثم برنامج الكمبيوتر سوف 

التي لم (، في حين أن قاعدة البيانات ستكون خاضعة لPحكام القانونية المختلفة التي تحكم قواعد البيانات ) المشمولة ھنا(
  ). يشملھا ھنا 

  

حقوق الطبع ھناك ورقة أخرى إع<مية ، بعنوان : ھذه الورقة تحتوي على مقدمة عامة لقانون حق المؤلف البرمجيات  
  . ، التي تغطي الجوانب المتخصصة أكثر من ھذا الموضوع والنشر والبرمجيات مبرمج الكمبيوتر

  

ھذه ھي حقوق خاصة معينة يحتفظ بھا كل  ". الحقوق المعنوية"يرجى م<حظة أن ھذه الورقة C يشمل ما يسمى ب  
على الرغم من أن جزءا C يتجزأ من قانون حق المؤلف ، وقانون الحقوق المعنوية ليس من  . مبرمج الكمبيوتر الفردية

ولذلك يعتبر  . المحتمل أن تكون ذات صلة للمستخدمين العاديين من البرمجيات ، ولكن فقط للمبرمجين وأصحاب عملھم
  .  حقوق الطبع والنشر والبرمجيات مبرمج الكمبيوترھذا الموضوع في الفرع حاء من ورقة مؤتمر بعنوان 

  

  كما ھو محدد " البرنامج"  2. 1 

  

  ؟ "البرمجيات"ماذا نعني بالضبط : قبل المضي إلى أبعد من ذلك ، من المھم أن نسأل  

  

ويشار  . لكمبيوتر للعمل ، فإنه يجب أن يكون المبرمجة ، أي إعطاء مجموعة من التعليمات بلغة فھم أن أجھزة الكمبيوتر 
على ا>شياء المادية التي تشكل نظام الكمبيوتر ، مثل الرقائق " (ا>جھزة"، لتمييزھا عن " البرمجيات"إلى ھذه البرامج 

  . )والمعالجات ، لوحة المفاتيح ، الخ

  



5 

 

  . سيتم التعامل معه على المرادفات" برنامج الكمبيوتر"و " البرمجيات"في ھذه الورقة ، فإن شروط  

  

  : ج وإليك بعض ا>مثلة من البرام 

نظام التشغيل ھو برنامج الكمبيوتر الذي ينظم جميع  . أنظمة التشغيل ، مثل مايكروسوفت ويندوز ، ولينوكس  •
  . رامج الكمبيوتر ا>خرىب

البرمجيات ل<ستخدام ، العام اليومية ، مثل متصفحات الويب ، معالجات النصوص وجداول البيانات   •
  . العروض ، الخ والبرمجيات لتقديم

مزيد من البرمجيات المتخصصة ، مثل برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر ، والبرمجيات لTحصائيين ،   •
  . الخوالبرمجيات للمحاسبين ، 

صفحات ويب التي ترسل إلى (البرنامج الذي يجعل من عمل شبكة اCنترنت ، مثل برنامج خادم ويب   •
   --) مستعرض ويب على الطلب

رمز "و " شفرة المصدر: "من أجل فھم قانون حقوق الطبع والنشر والبرمجيات ، فمن الضروري فھم فترتين التقنية  
  ". كائن

  

  ). بلغة بيرل أو مثل جيم(ھو برنامج حاسوبي في شكل كتابي من قبل مبرمج  "رمز المصدر" 

  

، أي تلك التي " لغة ا;لة"في (ھو برنامج حاسوبي تحويلھا إلى الشكل الذي سيكون كمبيوتر تشغيله  "رمز كائن" 
  ". مترجم"لتحويل شفرة المصدر إلى رمز الكائن ، يمكنك استخدام برنامج كمبيوتر خاص يسمى  ). وا>صفار

  

) الشكل الذي تمت كتابته من قبل البشر(شكل شفرة المصدر : موجودة في شكلين ) عموما(Cحظ أن الكمبيوتر البرنامج  

 . ھذه ھي شكلين مختلفين من واحد وبرنامج الكمبيوتر نفسه ). الشكل الذي كمبيوتر يعمل عليه(، وشكل رمز الكائن 

وع<وة على ذلك  ". برنامج الكمبيوتر"وبقدر ما يتعلق بقانون حقوق الطبع والنشر ، وتغطي كل من ھذه النماذج تعريف 
من يملك حق المؤلف في شفرة المصدر ستملك تلقائيا حقوق الطبع ، تعتبر ھذين الشكلين كما تعادل ، بمعنى أن كل 

  . والنشر في رمز الكائن

  

ول التي تعتبر مع ذلك برنامج كمبيوتر دمجھا في تصميم شرائح السليكون لتكون البرامج >غراض التوجيه أيضا الد 
أي برنامج كمبيوتر يمكن نظريا بناء في تصميم رقاقة السيليكون ، ويبدو من : ھذا ا>مر يبدو معقوC تماما  . قانونية

  . المعقول الوحيد الذي يفعل ھذا له أي تأثير على حقوق التأليف والنشر

  

على سبيل المثال ، C أحد يملك حق المؤلف في لغة  . بأن لغات الكمبيوتر ليسوا ھم أنفسھم قطعة من البرمجيات علما 
  . ية التي تشكل تلك اللغةالكمبيوتر سي ، أو في الكلمات الفرد

  

حقوق الطبع  . أيضا Cحظ أن ا>دلة ، وما إلى ذلك ، أن الوثيقة قطعة من البرمجيات C أنفسھم اعتباره البرمجيات 
على سبيل المثال ، فيما (والنشر وأدلة من ھذا القبيل ، ولكن النظام قد C يكون بالضبط نفس حقوق الطبع والنشر لبرنامج 

  ). وظفينيتعلق بحقوق الم
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  ما ھي حقوق الطبع والنشر البرمجيات؟  . 2 

  

ومع ذلك ، ھناك جوانب معينة  . برنامج حقوق الطبع والنشر C يختلف أساسا من أي نوع آخر من حقوق الطبع والنشر 
لمؤلف التي ھي محددة لبرنامج ، وذلك >ن ھناك اخت<فات بين البرامج العملية وغيرھا من ا>مور التي من قانون حق ا

  ). الكتب والقصائد والرسومات والمنحوتات وغيرھا(يمكن أن تكون حقوق الطبع والنشر 

  

درجة عالية من السيطرة ) أو في حالة وجود عمل مبرمج ، أن صاحب العمل مبرمج(قانون حق المؤلف يعطي مبرمج  
  . على البرنامج الذي قال انه او انھا تخلق

  

شخص آخر غير صاحب حقوق لتشغيل البرنامج  قانونا <ي) دة جدا قليلةمع استثناءات محدو(على وجه التحديد ، ھو  
   .، نسخ البرنامج ، تعديل البرنامج أو توزيع البرنامج ، إD بإذن من صاحب الحقوق

  

  : دعونا النظر في ھذه نقطة نقطة  

على الرغم من ھذه القاعدة ھو مؤھل (برنامج  تشغيلعلى إذن من مالك حقوق ضروري إذا كنت ترغب في   •

من ھذه الورقة للحصول على  C.3انظر القسم الفرعي  --ن اCستثناءات على حق المؤلف البرمجيات م
  ). التفاصيل

 . البرنامج >ي سبب من ا>سباب ل نسخة منتجععلى إذن من مالك حقوق أمر ضروري إذا كنت تريد أن   •

وھذا ھو ، نسخة احتياطية ، في حال يتم مسح ا>صلي أو تضررت  --" احتياطية" ھناك استثناء لصنع نسخة(

  ) الفرعي من ھذه الورقة للحصول على تفاصيل C.3جراء حادث انظر 

  

  . ، ويتطلب الحصول على إذن" نسخ"نسخ حتى البرنامج من القرص إلى ذاكرة الكمبيوتر ك  يعتبر 

ونسخ التھم ، ويتطلب الحصول ) البرنامج "تجميع("ئن رمز تحويل برنامج الكمبيوتر من شفرة المصدر لكا  •
وينطبق الشيء نفسه على تحويل برنامج الكمبيوتر من رمز الكائن إلى شفرة المصدر  . على إذن

في الممارسة العملية ، ليس ھذا ھو المھم لمستخدمي الكمبيوتر العاديين ، ولكن  ). البرنامج "مبيلينغديكو("
  . فقط للمبرمجين

ومرة أخرى ، ھذه ليست مھمة  . البرنامج تعديلعلى إذن من مالك حقوق ضروري إذا كنت ترغب في   •
  . لمستخدمي الكمبيوتر العاديين ، ولكن فقط للمبرمجين

وھذا يشمل ، على سبيل المثال ،  . البرنامج توزيععلى إذن من مالك حقوق أمر ضروري إذا كنت ترغب في   •
  . توزيع البرنامج على شبكة ا4نترنت

ثل استثناء للحصول على نسخ ومع ذلك ، قانون حق المؤلف C تسمح بعض اCستثناءات محدودة جدا ، م  •

من ھذه الورقة لمزيد من التفاصيل من اCستثناءات على  C.3انظر القسم الفرعي ( . احتياطية المذكورة أع<ه
  ). حق المؤلف

 D قانون التسجيل ، وحقوق الطبع والنشر أو إشعار ، ) لوحظ ينبغي أن يكون وكيل ا<مين حقوق الطبع والنشر
   .حقوق الطبع والنشر الحماية التلقائية  .ا Gقامة حقوق الطبع والنشركم(وغيرھا من ھذه نحتاجه ھو شكلي 

  

  توجيه الجماعة على حقوق الطبع والنشر البرمجيات  . 3 

  

  .  الجماعة EC/2009/24التوجيه ا;ن ، دعونا النظر في أحكام  

  



7 

 

ومع  . ل لشرح جميع جوانب منه في ورقة إع<مية من ھذا النوعھذا التوجيه ھو وثيقة قانونية معقدة ، وأنه من المستحي 
  . ذلك ، يھدف ھذا القسم إلى تقديم تفسير بسيط >ھم ا>حكام

  

  ماذا حماية حقوق الطبع والنشر البرمجيات؟  1. 3 

  

  التوجيه تبدأ باCع<ن أن البرمجيات ھي التي تحميھا حقوق التأليف والنشر في جميع أنحاء اCتحاد ا>وروبي  

  

وھذا  . ومع ذلك ، يحمي حقوق الطبع والنشر فقط برنامج الكمبيوتر نفسه ، وليس ا>فكار الكامنة وراء ھذا البرنامج 
لو كنت أول شخص  . يعني ، ھو تماما يجوز أخذ برنامج كمبيوتر كتبه شخص آخر ، ويكتب آخر أن يفعل الشيء نفسه

عملتم فقط : أن يكتب ويقول ، وھو برنامج المدقق ا4م<ئي ، ھل لديك أي حقوق في مفھوم برنامج التدقيق ا4م<ئي 
  . الفعلي الذي كان قد كتبحقوق في البرنامج 

  

نظر الفرع باء من ھذه الورقة ا(وثمة حاجة إلى إذن من صاحب الحقوق لتشغيل ونسخ وتعديل أو توزيع ھذا البرنامج  

  ). من ھذه الورقة C.3انظر القسم الفرعي (وھذا يخضع لعدد قليل من اCستثناءات  ). للحصول على التفاصيل

  

  ملك الحقوق؟ الذي ي  2. 3 

  

على الملكية  حيث يوجد أكثر من واحد مبرمج ، والتوجيه ينص . وعموما ، مبرمج الذي يكتب برنامج تملك حقوق 
  . المشتركة

  

حيث مبرمج يخلق البرنامج في سياق العمل ، وتملك حقوق صاحب العمل ، ما لم يكن ھناك :  ھناك استثناء واحد رئيسي 
انظر الفرع " : الحقوق المعنوية"مبرمج وسوف تحتفظ مع ذلك ما يسمى ب ( . اتفاق مخالف بين مبرمج وصاحب العمل

  .)  حقوق الطبع والنشر والبرمجيات مبرمج الكمبيوترحاء من ورقة مؤتمر بعنوان 

  

ھكذا ، على سبيل المثال ، إذا كنت مبرمجا دفع لحسابھم الخاص لكتابة برنامج بالنسبة لي ،  . ريةحقوق قابلة ل<حالة بح 
وبالمثل ، وھي الشركة التي تملك حقوق في مجال  . د المبرم بيننا أن أكون التمتع بالحقوقيمكن وضعه في العق

  . بعض الدول ا>عضاء تحتاج إلى إجراء تعيينات في الكتابة . البرمجيات ويمكن بيع تلك الحقوق لشركة أخرى

  

كما رأينا ، ھذا التعديل يتطلب الحصول  . قضية ھامة للنظر حيث مبرمج يعدل برنامج مكتوب من جانب آخر مبرمج 
عندما يتم ھذا التعديل ، وھي ليست مسألة بسيطة لتحديد من يملك حقوق في البرنامج  . على إذن من صاحب الحقوق

أو (أن يكون على الجانب ا;من ، فمن ا>فضل أن نفترض أن كل مؤلف البرنامج ا>صلي : المعدل على النحو التالي 
لذلك إذن  -- البرنامج المعدل  حقوق التأليف والنشر منفصل في) أو صاحب عمله(صاحب عمله والمؤلف من التعدي<ت 

  . يجب أن يكون سعى من كليھما

  

الفرعي في ورقة بعنوان  H.2انظر  -- تعدي<ت على البرامج أيضا رفع يحتمل القضايا المتعلقة بالحقوق المعنوية ( 
  .)  برامج حقوق الطبع والنشر ومبرمج الكمبيوترإحاطة 

  

  اDستثناءات على حق المؤلف البرمجيات   3. 3 

  

ات على حق المؤلف البرامج يناقش ھذا الباب بعض اCستثناء . ھناك بعض اCستثناءات على حق المؤلف البرمجيات 
  التي ، بحكم من التوجيه ، وتطبيق في كل مكان في اCتحاد ا>وروبي 



8 

 

  

  : ، ثم ) أي مع حقوق مالك إذن( قانونيامج كمبيوتر الوCيات التوجيه أنه إذا كنت قد حصلت على برن 

   .Dستخدامھا لغرضھا المقصوديحق لك   •

من البرنامج ، يجب  ومع ذلك ، إذا كنت تمتلك فقط رمز الھدف( . في البرنامج لتصحيح ا<خطاءسمح انت   •
C يسمح لك فك أنه ، أي تحويله إلى شكل  --إجراء التصحيحات في حين ان البرنامج C يزال في ذلك شكل 

  . ) شفرة المصدر ، من أجل جعل تصحيح الخطأ أسھل

وھذا يعني ، نسخة احتياطية ، في حال يتم مسح  -- من البرنامج  متابعة نسخة الخلفيسمح انت لجعل   •
  . ا>صلي أو تضررت جراء الحادث

  . البرنامج من أجل اكتشاف كيف تعمل دراسة واختبار يحق لك أن  •

ومع ذلك ، فإن ھذا الحكم معقدة نوعا ما من التوجيه فقط ذات  -- "حق بتفريغ"يجوز لك أيضا أن تمارس   •
حقوق مؤتمر بعنوان الصلة إلى مبرمجي الكمبيوتر ، وھكذا تمت مناقشته بالتفصيل في الفرع واو من ورقة 

  .  الطبع والنشر والبرمجيات مبرمج الكمبيوتر

ھل شروط  تھلك تنبذ ھذه الحقوق؟ ماذا يحدث إذا كانت ھناك شروط في اتفاق ترخيص البرمجيات بموجبه المس 
  الترخيص ھذه تكون صالحة أم C؟ 

  

ھكذا  . أن بعض القيود صحيحة ، بينما البعض ا;خر ليس كذلكأفضل عرض ھو  . ولPسف ، فإن القانون غير واضح 
) وھو شكل شائع من الترخيص في ممارسة(رنامج لجھاز واحد ، على سبيل المثال ، اتفاقية الترخيص تقييد استخدام الب

  . من ناحية أخرى ، وھو مصطلح النھي لكم من إجراء نسخة احتياطية عادة ما يكون غير صالح . صالحة تماما

  

ولكي تكون على الجانب ا;من ، افترض أن شروط الترخيص صالحة ما لم ينصح  -- إذا كنت في شك ، استشارة محام  
  . خ<ف ذلك

  

  

  التعدي على حق المؤلف  . 4 

  

أساسا ، ھو عند تشغيل ونسخ وتعديل أو توزيع برنامج كمبيوتر ،  ما ھو التعدي على حق المؤلف ، في سياق البرامج؟  
  : وغيرھا من 

  حيث أنت نفسك تكون صاحب حقوق لھذا البرنامج ؛   •

  من مالك حقوق ا4نسان ، أيا كان شكل ھذا الترخيص قد يستغرق ؛ أو ) إذن(حيث يكون لديك ترخيص   •

انظر القسم الفرعي (ضمن واحدة من اCستثناءات على حق المؤلف ضيقة جدا  حيث السلوك الخاص يندرج  •

C.3 من ھذه الورقة .(  

  . تواجه دعوى مدنية ، وتحت بعض الظروف عقوبات جنائيةإذا كنت ارتكاب التعدي على حق المؤلف ، ھل يمكن أن  

  

  : ومن الناحية العملية ، كما مستخدم الكمبيوتر ، سوف تحتاج إلى التأكد من أمرين  

إذا كنت تفكر  . يجب أن تكون على يقين من أن تم الحصول على كل ما تبذلونه من البرامج بصورة قانونية  •
في تنزيل البرامج من موقع ويب ، أو الحصول عليه من صديق ، يجب عليك أوC التحقق ما إذا كان مالك 

  . حقوق افقت من أي وقت مضى لھذا الشكل من التوزيع
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، أو أنھا ) نوع من المعتاد(ھل ھي ملكية الترخيص  --إذا كنت غير متأكد ، ثم ابحث عن اتفاقية الترخيص  
إذا لم تكن ھناك شروط الترخيص مرئية ،  ليست متروكة الحقوق كومبيوتري أو ترخيص ، أو ما شابه ذلك؟ 

  . ثم عليك أن تفترض أنه من المخالفة

  

إC إذا كان يحمل البرمجيات متروكة الحقوق ، كومبيوتري أو ما شابه ذلك الترخيص ، والحصول على  
  . البرمجيات فقط من تجار السمعة

  . أيا كان نوع من اCتفاق قد يكون الترخيص --من انكم التقيد باتفاق ترخيص يجب أن تكون على يقين   •

  

 . ي شروط الترخيص غير قانونيطبعا ، يمكنك دائما اCستفادة من اCستثناءات على حق المؤلف ، وتجاھل أ 

لبرنامج ، حتى لو كان يدعي ھكذا ، على سبيل المثال ، سيكون لديك عادة الحق في عمل نسخة احتياطية من ا
الجانب ا;من ،  وأن تكون على -- إذا كنت في شك ، استشارة محام ( . اتفاقية الترخيص التي C تملك ھذا الحق

  ) افترض أن شروط الترخيص صالحة ما لم ينصح خ<ف ذلك

  

  أنواع مختلفة من التعدي   1 .4 

  

وكلھا يجب  --ومن الجدير بالذكر ، في ھذه المرحلة ، أن ھناك أشكاC مختلفة من التعدي على حق المؤلف البرمجيات  
  : ا>نواع ا>كثر شيوعا من التعدي على ما يلي  ! تجنبه

على سبيل المثال ، نسخ قطعة من البرمجيات من صديق ، أو عبر ا4نترنت ، : استخدام غير مرخص بالكامل   •
  . ص للبرنامج C يسمح صراحة ھذاالخ ، حيث ترخي

  . على سبيل المثال ، شراء قطعة من البرمجيات المرخصة للكمبيوتر واحد ، وتثبيته على اثنين: ا4فراط   •

على ا>جھزة  إذا كنت الحصول: الفشل في الحصول على ترخيص المسندة إليھا ، أو إلى إعادة رخصة   •
المستعملة ، وھذا C يتم نقل بالضرورة جميع تراخيص البرمجيات ، ويجب اتخاذ خطوات لضمان أن 

  . استخدامك غير قانوني

أو ما شابه ذلك ، ومن التعدي على " >غراض التقييم فقط"حيث تم ترخيص البرمجيات : كومبيوتري تعاطي   •
  . حق المؤلف أن تتجاوز ھذه الشروط

على سبيل المثال ، والحصول على سعر مخفض من خ<ل : الحصول على البرمجيات عن طريق اCحتيال   •
  . التظاھر أن عملك ھو المؤسسة التعليمية

الموقع عبارة عن موقع على شبكة ا4نترنت التي تسمح للناس " ورز"أ : التعدي على حق المؤلف " منتديات"  •
" كسر"سوف يقوم البرنامج عادة ما يكون قد إدارتھا الحقوق الرقمية  . لتحميل نسخ من البرمجيات المقلدة

وغني عن القول  ". نسخة اخترق"، أو " نسخة ورز"، ويشار اليھا على انھا ) انظر القسم ھاء من ھذه الورقة(
، الناس الذين يصنعون نسخا ورز ، والناس الذين يديرون مواقع ورز ، والناس الذين تحميل واستخدام نسخ 

  . ؤلفبرامج العاب كلھا التعدي على حق الم

لبرمجيات ، ولكن بائع يبيع أجھزة كمبيوتر مع تركيب ا: من بائعي ا>جھزة " عروض خاصة"غير المشروعة   •
  . البرمجيات غير مرخصة) في كثير من ا>حيان غير معروفة لدى العم<ء(

، أو ما شابه ذلك ، لغرض ويعطيھا  إجراء نسخ غير قانونية من البرامج على قرص مضغوط قابل للنسخ  •
نسخة احتياطية نسخة ! حظ أنه ، في المقابل ، صنع نسخة احتياطية غير مشروعة عادةC( . لشخص آخر

قسم من ھذه الورقة للحصول  C.3انظر . احتياطية ، أدلى في حالة يتم مسح ا>صلي أو تضررت جراء الحادث
  .) على تفاصيل 
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لك ، على وھذا ھو صنع نسخ غير قانونية من البرامج على قرص مدمج قابل للنسخ ، أو ما شابه ذ: التقليد   •
عن طريق وضعھا في التعبئة والتغليف الخادعة (نطاق تجاري ، وجعلھم تباع تحت ذريعة أنھم نسخ مشروعة 

إذا كان البرنامج ھو للبيع بسعر مخفض إلى حد كبير ، قد  . التقليد ھو الحفاظ على المجرمين المھنية ). ، الخ
  . يكون جيدا المقلدة

  

  ماذا يمكن أن يحدث إذا كنت تنتھك   2. 4

  

انھم حتى المجھول  . ھي يقظة في إنفاذ حقوقھم ، وC سيما ضد الشركات -- خاصة الكبرى منھا  -- شركات البرمجيات  
ويمكن للمرء الحصول على الساخطين موظف الشركة في مأزق خطير ، اذا كانت  . يخطوط ب<غ للناس لتقرير التعد

  ! الشركة تجاھل قانون حقوق الطبع

  

الشرطة >جھزة  إذا ما اشتعلت عملك ، وربما بعد ذلك عواقب وتشمل التعويضات المدنية والغرامات ومصادرة 
  . الكمبيوتر الخاصة بالشركة ، والدعاية السلبية ، وحتى الم<حقة الجنائية من ا>فراد المسؤولين

  

  . التعدي على حق المؤلف ، وھذه المسألة C يمكن تسويتھا وديا ، وببساطة ، يجب عليك استشارة محاماذا انت متھم من  

  

  لLمتثال حقوق الطبع محفوظة سياسة البرمجيات لعملك  3. 4 

  

من أجل ضمان أن عملك C  . ويتسبب انتھاك الكثير من ا4ھمال أو التجاھل أو ا4ھمال ، بدC من تجاھل متعمد للقانون 
   :تنتھك ، قد يكون مفيدا ا4رشادات التالية 

  . وينبغي أن شركتكم لديھا سياسة مكتوبة على اCمتثال للقانون حقوق الطبع والنشر البرمجيات  •

وينبغي لھذا الشخص أن يكون على دراية قانون  . تعيين شخص رفيع المستوى في الشركة كمسؤول التزامك  •
ومن المھم أيضا أن تقرر من الذي سوف ينوب عن ضابط اCمتثال إذا كان ھو أو  . حق المؤلف البرمجيات

  . ھي غير موجودة

وھو رقم قياسي من البرامج التي ) والحفاظ على ما يصل إلى التاريخ(وينبغي أن ضابط اCمتثال اCحتفاظ بھا   •
سؤوC عن ضمان اCمتثال تستخدمھا الشركة ، جنبا إلى جنب مع شروط الترخيص لھذا البرنامج ، ويكون م

  . لھذه الشروط مع رخصة

، كومبيوتري أو ما شابه ذلك الترخيص ، والحصول على " نترك حقوقھا"إC إذا كان البرنامج يحمل   •
تذكر أنه حتى مجموعة من البرامج التي تبدو حقيقية ، قد يكون في الواقع ( . البرمجيات فقط من تجار السمعة

  .) نتاج لعملية التزوير التي تديرھا المجرمين المحترفين

إذا أي برنامج وشروط الترخيص المقيدة خاصة ، وإجراءات لضمان اCمتثال لھذه الشروط مع ينبغي أن   •
على سبيل المثال ، إذا تم ترخيص برنامج معين على شرط أن C يجوز استخدامه على  . توضع في مكانھا

  . أكثر من خمسة أجھزة كمبيوتر في آن واحد ، قد يكون من الممكن لبرنامج خادم مركزي لتطبيق ھذه القاعدة

وينبغي أن تعلموا أن نعترف  . يجب ان يدرس للموظفين على أھمية احترام حقوق الطبع والنشر البرمجيات  •
يثير مخاوف بعض ا>نشطة حقوق الطبع والنشر خطيرة ، ويجب أن C يجب القيام به دون إذن " ا>زمة"بأن 

إذا كان غيرھم من كبار الموظفين معتادا على قانون حق المؤلف ، فإنھا قد أيضا أن ( . من ضابط اCمتثال
  .) إC أن ضابط اCمتثال ينبغي أن تظل في السيطرة الشاملةا>نشطة ، " إشكالية"تعطى السلطة أن تأذن 

  

  : وتشمل ھذه ا>نشطة  
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o  تنزيل البرامج عبر ا4نترنت .  

o  صنع نسخ من البرامج .  

o  نقل البرامج من كمبيوتر إلى آخر .  

o   على أي من أجھزة الشركة) أو في مكان آخر(وضع برامج من المنزل .  

o  البداية مع شركة البرمجيات .  

  . حتى لو تجري إC لفترة وجيزة من الزمن" مشكلة"وينبغي اعتبار ھذه ا>نشطة بأنھا  

  

من وغني عن القول ، ( . إذا كان الموظف لديه سؤال ، وينبغي بعد ذلك أن يقال له أو لھا أن تطلب من موظف اCمتثال 
  !) المھم أن يتعامل موظف اCمتثال مثل ھذه المسائل على وجه السرعة ، وإC فإن النظام ينھار

أن يكون واضحا للموظفين الخاص ، كجزء من سياسة اCلتزام الخاص ، من شأنھا أن تكون وأخيرا ، ينبغي   •
  . منضبطة أنھم إذا ضبطھم خرق القانون

  

  برامج التدقيق   4. 4 

  

يشرح ھذا القسم الفرعي لفترة وجيزة ما يعنيه ھذا  . البرامج الخاصة به" عةمراج"يوصى أحيانا عن عمل الى  
  . المصطلح

  

في جوھرھا ، مراجعة البرامج يتكون من حصر جميع البرمجيات المستخدمة من قبل رجال ا>عمال ، ودراسة شروط  
  . الترخيص لھذا البرنامج ، والتأكد من أن العمل ھو في اCمتثال

  

من ھذه الورقة ، ومراجعة الحسابات ثم D.3  Cوإذا كان عملك لديھا سياسة اCمتثال لترتيب مفصلة في القسم الفرعي  
أو لم يتم تنفيذ سياستكم اCمتثال بشكل صحيح ، وما (كن قد سبق لسياسة اCلتزام إذا ، من ناحية أخرى ، لم ت . لزوم لھا
  . ، فمن الضروري لتنفيذ ھذا ا4جراء كخطوة نحو تطبيق سياسة اCمتثال يعمل بشكل جيد ) إلى ذلك

  

قد يرسلون لك  . نسأل أحيانا الشركات لمراجعة البرامج الخاصة بھم'الجمعيات التجارية الشركات المصنعة للبرامج  
، وأطلب منكم أن يعيدھا لھم ، مع استكمال المعلومات حول استخدام " نموذج مراجعة الحسابات"ى ما يسمى ب وحت

  . مثل ھذه الخطط طوعية تماما . برنامج عملك

  

   .المشاركة في أي مخطط من ھذا النوع بعدمسوف يكون عملك صنعا  

  

على الرغم من أن كنت ، بطبيعة الحال ، يجب طاعة القانون ، C يتوجب عليك ان يعطي معلومات سرية محتملة عن  
إذا كنت التدقيق برامجك ، أن تفعل ذلك داخليا ، وإذا وجدت أن  ! وبالتأكيد أنت لست مرغما على تجريم نفسك --عملك 

كنت قد تعرضت Cنتھاك حقوق الطبع والنشر دون أن يدركوا ذلك ، ثم وقف إما ، أو الحصول على الرخصة التي تحتاج 
  . ھاإلي

  

ھو مراجعة البرامج " مراجعة النموذج"ميز بوضوح عن مخططات نوع واحد خاص للمراجعة البرامج التي يجب أن يت 
تسوية ، قد يطلب منك إثبات كجزء من  . التي قد يطلب منك تنفيذ إذا كان قد تم القبض عملك التعدي على حق المؤلف

  . إذا كانت ھذه التسوية ھي في السؤال ، تحتاج إلى استشارة محام . أنك بذلك عملك في اCمتثال للقانون
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  إدارة الحقوق الرقمية  . 5 

  

وتتألف من جميع التدابير التكنولوجية أن أصحاب ") إدارة الحقوق الرقمية"مختصر عادة إلى (إدارة الحقوق الرقمية  
رمز "على سبيل المثال ، قد المصنعة للبرنامج تطلب من المرخص له في نوع  . لحماية حقوقھم الحقوق استخدامھا

  . والھدف ھو دائما لمنع التعدي على حق المؤلف . من أجل استخدام البرنامج) صا من كلمة المرورنوعا خا" (التفعيل

  

ومع ذلك ، يتطلب  . أي ، للحصول على من حوله بطريقة أو بأخرى -- الرقمية  إدارة الحقوق" لكسر"فمن الممكن تقنيا  
بما في ذلك قطعة من (جيه الدول ا>عضاء على اتخاذ التدابير ال<زمة لحظر التوزيع وغيرھا ، من أي شيء تو

وقد صيغ ھذا النص بعبارات غامضة نوعا ما ، والطريقة التي  . مصممة لغرض كسر إدارة الحقوق الرقمية) البرمجيات
  .قد يكون متورطا عقوبات جنائية صارمة . يتم بھا تنفيذه يمكن أن تختلف من دولة عضو واحد إلى آخر
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  البرمجيات مفتوحه المصدر

 :ةالتي تحقق الشروط التالي البرمجيات المفتوحة المصدر، بأنھا البرمجيات تعريفمن الممكن اختصار 

 .البرنامج حرية إعادة توزيع �

 .توفر النص المصدري للبرنامج، وحرية توزيع النص المصدري �

مشتقة أو معدلة من البرنامج ا>صلي، وحرية توزيعھا تحت نفس الترخيص للبرمجيات  برمجيات حرية إنتاج �

 .ا>صلي

من الممكن أن يمنع الترخيص توزيع النص المصدري للنسخ المعدلة على شرط السماح بتوزيع ملفات التي  �

 .تحتوي على التعدي<ت بجانب النص ا>صلي

 .تمييز في الترخيص >ي مجموعة أو أشخاص عدم وجود أي �

 .البرنامج عدم وجود أي تحديد لمجاCت استخدام �

 .إليه البرنامج الحقوق الموجودة في الترخيص يجب أن تعطى لكل من يتم توزيع �

 .وھذه الميزات ا>ساسية >ي ترخيص من الممكن أن يطلق عليه ترخيص مفتوح المصدر

  

 .الحقوق الموجودة في الترخيص يجب أن تعطى لكل من يتم توزيع البرنامج إليه

 .المصدر ترخيص مفتوح المييزات ا>ساسية >ي ترخيص من الممكن أن يطلق عليهھذه 

 :فائدته و أھميته

يعتبر المصدر المفتوح ا;ن أحد أھم عوامل تطوير البرمجيات، و قد Cحظنا ذلك في الفترة ا>خرة من ظھور 
 و نظم تشغيل Multimedia برمجيات عالية المستوى في مختلف التخصصات و ا>صناف من وسائط متعددة

Operating Systems  و متصفحات انترنت و مضادات الفيروسات و الملفات المشبوھة و برامج الحماية
و ما يعطي الموضوع ح<وة خاصة ھو انه يمكن >ي شخص التعديل و ا4ضافة و التطوير .و حتى ا>لعاب

ق عليه ا;خرون و يبلغونه بأي مشكلة حصلت أو >ي برنامج ثم يضع ما قام به في اCنترنت، و من ثم يعل
طبعا باتباع (، باCضافة الى انه يمكن >شخاص آخرون أخذ ھذا البرنامج ثم تطويره و ھكذا  Bugs ثغرات

 :أمثلة).الشروط السابقة

 نظام التشغيل لينيكسن

. عن مشروع يعمل عليهقام طالب في جامعة ھلسينكي في فنلندا با4ع<ن  1990في نھاية عام :نبذه سريعة

وقد اختار لينوس تورفالدس أن يضع . الطالب ھو لينوس تورفالدس، والمشروع كان نظام تشغيل بسيط
مشروعه تحت ترخيص البرامج الحرة، مما أتاح لمن يريد إمكانية اCط<ع على النص المصدري لھذا النظام، 

 .ن المبرمجين المتطوعين حول العالم في المشروعوالعمل على تعديله وتطويره، نتيجة لذلك، شارك ا;Cف م

 Firefox المتصفح -

تھدف مؤسسة موزي< بفايرفوكس الى تطوير .ھو متصفح ويب، يتم تطويره من قبل مؤسسة موزي<:نبذه سريعة
و بذلك يستطيع المبرمجين .متصفح سريع، صغير، قابل للتوسيع و التطوير ، منفصل عن طقم موزي<

ھذان مثاCن قد لمسنا نتائجھما الرائعة و المثيرة للجدل، و بالطبع .له و تطويره plug-insافة الالمتطوعين إض
 ...فھناك الكثير و الكثير من برامج مفتوحة المصدر المشھورة

 Open مفتوحة المصدر أو Free Software برامج مجانية مما سبق اتضحت لنا أھمية تطوير:الخ<صة

Source  من قيود لمحبي و متطوعي البرمجة و ايضا بعيدا عن احتكار الشركات ، و ھذا ما ، لما ليس لھا
 .يزيد من شريحة المبدعين في عالم البرمجة و الكمبيوتر و التكنولوجيا
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  إرشادات

  تعريف الرخصة  .1

 ؟ ما معنى الرخصة

تحكم استعمال أو إعادة توزيع ھي وثيقة قانونية  (Software Licence) البرمجيات رخصة البرمجيات أو ترخيص

 .المحمية بحقوق النسخ البرمجيات

تصبح . دون توقيع من خ<ل قوانين ما يسمى بالملكية الفكرية بعبارة أخرى يمكننا القول بأن الرخصة ھي عقد ملزم نافذ

  .ج أو تشغيل البرنام خاضعاً له إذا قمت بتركيب

 

 "I Agree" توافق عليھا عند تنصيب أي برنامج بالضغط على اCتفاقية التياذا كان الموضوع غير مفھوم فالرخصة ھي 

 .C يقرأھا طبعا و ا>غلبية الساحقة منا

 البرمجيات الحرة

نسخھا  فھي برمجيات حاسوبية يمكن استخدامھا و دراستھا و تعديلھا >ي غرض دون قيود، و كذلك أما البرمجيات الحرة
البرمجياُت الحرةُ عموما . لھم الحقوق ذاتھا أو بقيود تضمن أن متلقيھا ستكون. عّدلة ب< قيودو تداولھا ُمعّدلة أو غير مُ 

 .بمقابل مجانية، إC أن بعضھا قد يكون

الملك العام،  رخصة حّرة، أو بوضعھا في لتوزيع البرمجيات كبرمجيات حرة ھو ترخيصھا للمتلقي تحت الطريق المعتاد

 .لھا نشر الشفرة المصدرية و

  معنا المصدر المفتوح وھنا Cبد من توضيح

الحاسوب وا>نظمة  ھو أحد السياسات المتبعة في إدارة عملية كتابة برمجيات -Open Source- المصدر المفتوح

كما كتب من المبرمج، ومع  -Source Code - إذ أن البرمجيات المفتوحة المصدر توفر النص المصدري. وإدارتھا

 .عليه ا النص، وتوزيعه، والتعديلالسماح بقراءة ھذ

في محاوله منه  (Eric Steven Raymond)اريك ريموند ، في نھاية التسعينات من قبل Open Source ظھر مصطلح

برمجيات مجانية، إذ  الذي كان يفھم خطأ على أنه Free Software برمجيات حرة 4يجاد مصطلح بديل عن مصطلح

كانت  Free والبرمجيات الحرة، >ن كلمة) مث<) عمال وتوظيف والعمل في لينكسكان قطاع ا>عمال يتخوف من إست

 .اللبس لھم المجانية، وبالتالي عدم وجود أرباح، و لكن مع المصطلح الجديد قل ھذا تعني

 في اللغة اCنكليزية وسأوضح الفرق FREE المشكلة تكمن بمعنى كلمة

 ولكن ھناك فرق كبير بين حر و مجاني واليكم الفرقحر وكذلك تعني مجاني  تعني (FREE) فالكلمة

بتداولھا دون مقابل أي انه يمكننا ان نستخدمھا بدون  ھي برمجيات يسمح ناشروھا : Free softwareالمجانية البرامج
 نايحتفظون >نفسم بحقوق الطبع والنشر أي بالمختصر يمكننا أن نستخدمھا فقط دون قدرت دفع مقابل >صحابھا ولكنھم

 .(الكود البرمجي(المصدرية طبعا وھي مغلقة أي Cيمكننا معرفة الشفرة. على التعديل أو نسخھا وتوزيعھا

إذ أن البرمجيات  .المفتوح ھو أحد السياسات المتبعة في كتابة برامج الحاسوب وأنظمة التشغيل وإدارتھا فالمصدر

 .بقراءة ھذا النص، وتوزيعه، والتعديل عليه مع السماحالمفتوحة المصدر توفر النص المصدري كما كتبه المبرمج، و

  :تحقق الشروط التالية المصدر، ھي البرمجيات التي المفتوحة البرمجيات ولذلك فإن

 .حرية إعادة توزيع البرنامج •

 .المصدري توفر النص المصدري للبرنامج، وحرية توزيع النص •
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ا>صلي، وحرية توزيعھا تحت نفس الترخيص للبرمجيات  حرية إنتاج برمجيات مشتقة أو معدلة من البرنامج[ •

 .ا>صلي

للنسخ المعدلة على شرط السماح بتوزيع ملفات التي  من الممكن أن يمنع الترخيص توزيع النص المصدري •

 .ا>صلي تحتوي على التعدي<ت بجانب النص

 .أشخاص عدم وجود أي تمييز في الترخيص >ي مجموعة أو •

  .البرنامج لمجاCت إستخدامعدم وجود أي تحديد  •

و مفتوحة  ستبقى حرة برمجية حرة برمجية يتم اشتقاقھا من وبناء على ھذه القواعد إن أي برمجية يتم تطويرھا أو أي
تطور برنامجا و تنشره بشكل احتكاري  حتى أنه يمكن أن ي<حق قانونيا من يخالف ھذه الشروط كأن.المصدر الى ا>بد

 >ي برنامج و إعادة نشره ولذلك فإنه يمكن >ي شخص التعديل و ا4ضافة و التطوير .المصدر وليس حر بدون شيفرة

 .مفتوح المصدر ولكن بشكل حر أي

C تستطيع تقاضي أرباح على برمجياتك الحرة وھذا الخيار يعود للمبرمج أي أن طبعا وھذا C يعني أنك  C برمجية حرة

 .المصدر بالنسبة لPخرين ن قابلة للتعديل و النشر و مفتوحةتعني بأنھا مجانية ولكن يجب أن تكو

  

  دعوى انتھاك حقوق النشر. 2

تكشف التقديرات أن في الوCيات المتحدة ، . إحصاءات التعدي على حق المؤلف ھي مبالغ فيھا الى حد بعيد في ھذه ا>يام

 . في المئة من البرمجيات المتاحة على اCنترنت ھي التعدي 30

وبالتالي ، انھا مسألة مثيرة للقلق بالنسبة لجميع أصحاب حق المؤلف أن التعدي على حق المؤلف قد ازداد بشكل ملحوظ 
وقد لوحظ أن ا4حصاءات من التعدي على حقوق الملكية الفكرية قد زادت بنسبة خمسة وعشرون بالمائة . في ھذه ا>يام

 . منذ بضع سنوات ، وأنه C يزال في ازدياد

وكان العديد . لتعدي على حق المؤلف ا4حصاءات تشير إلى وجود الكثير من اCخت<فات في قرصنة البرامج والموسيقىا
ھؤCء المتھمين بصورة غير شرعية . من الدعاوى القضائية رفعھا المشتبه فيه مجموعة من طلبة الجامعات والمھنيين

  . تحميل الموسيقى والبرمجيات على أساس منتظم

لتسجيل الموسيقى الصناعة قد تضررت كثيرا . ا التعدي على حق المؤلف وأثرت على القطاعات المختلفة للصناعاتقضاي
ا4حصاءات تكشف أيضا عن أن العديد من الناس تحميل اCلعاب من اCنترنت دون ان . بسبب التعدي على شبكة ا4نترنت

  . لقانونية لتحميلھايعطي ثاني فكرة حول من ھو صاحب حق المؤلف واذا كان ا

  

بعيدا عن الموسيقى وا>لعاب ، وا4حصاءات التعدي على حق المؤلف ، كما يظھر أيضا أن ا>ف<م التي يتم تحميلھا في 
. العديد من الزم<ء للند ملف تقاسم البرامج المتاحة على شبكة ا4نترنت في ھذه ا>يام. جداول كبيرة من شبكة ا4نترنت

. جعلت من السھل على الناس لتنزيل أف<م حقوق الطبع والنشر وأقراص الفيديو الرقمية من شبكة ا4نترنت وبالتالي ، انھا

التعدي على حق المؤلف كما تظھر ا4حصاءات انتھاك في المصنفات ا>دبية مثل الكتب والمقاCت والقصيدة وغيرھا من 
  . المواد

المؤل���ف أن العدي���د م���ن مج���اCت اCتص���اCت تض���ررت م���ن وبالت���الي ، وا4حص���اءات تكش���ف ع���ن التع���دي عل���ى ح���ق 
. أن���ه يعتم���د كلي���ا عل���ى عاتقن���ا للح���د م���ن ھ���ذه اCنتھاك���ات واCلت���زام بأنش���طة غي���ر مش���روعة. ج���راء ح���اCت اCنتھ���اك

دائم���ا ، وتھيئ���ة العم���ل ا>ص���لي ، وإذا كن���ت تش���عر بالحاج���ة إل���ى اتخ���اذ عم���ل عل���ى مس���اعدة م���ن ا;خ���رين ، وتأخ���ذ 
  .من الخلق حتى يتسنى لك يتم حفظھا من أن تصبح إحصائية التعدي على حق المؤلف على إذن من مالك

  

  



16 

 

  حماية البرمجيات. 3

 العالمى من البرمجيات سنًة بعد ا>خرى، صاحب ذلك ازدياد حجم الخسائر السنوية مع اCزدياد الكبير فى حجم ا4نتاج

إلى البحث عن مجموعة  –الماضية  خ<ل السنوات القليلة -الم الناتجة عن عمليات القرصنة، وھو ا>مر الذى دفع دول الع
حماية الملكية الفكرية، والتى جاءت فى إطار التوجه العالمى لحماية  ولقد كان أھمھا تبنى قوانين. من الحلول لتلك المشكلة

تطور معدCت القرصنة  القادمةوتوضح السطور القليلة . والمنتجات من خ<ل اCتفاقيات الدولية وا4قليمية الصناعات
 الناجمة عنھا العالمية وعلى مستوى مجموعة من الدول با4ضافة إلى الخسائر

  

  

  

  الدولة

  

  

   

 

  

  

ل  Yمعد  

  القرصنة

  

  

(%)  

 

  

  

  الخسائر 

  الناتجة عنھا

  

  

  مليون ( 

  )دوCر

  

 

  

  

  

2006  

 

  

  

2003  

 

  

  

2006  

 

  

  

2003  

  

 

  

  

  

  الصين

 

  

  

82  

 

  

  

92  

 

  

  

5429  

 

  

  

3823  

  

 

  

  

  

  

  نيوزي<ند

 

  

  

22  

 

  

  

23  

 

  

  

49  

 

  

  

21  

  

 

  

  

  

  

  

80  

  

  

87  

  

  

2197  

  

  

1104  
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  روسيا

 

    

  

  

  

  

  البرازيل

 

  

  

60  

 

  

  

61  

 

  

  

1148  

 

  

  

519  

  

 

  

  

  

  

  باراجواى

 

  

  

82  

 

  

  

83  

 

  

  

10  

 

  

  

9  

  

 

  

  

  

  تركيا

 

  

  

64  

 

  

  

66  

 

  

  

314  

 

  

  

127  

  

 

  

  

  

  

  ا>ردن

 

  

  

61  

 

  

  

65  

 

  

  

19  

 

  

  

15  

  

 

  

  

  

  مصر

 

  

  

63  

 

  

  

69  

 

  

  

88  

 

  

  

56  

  

 

  

  

  

  

  

  

21  

 

  

  

22  

 

  

  

7289  

 

  

  

6496  
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الوCيات المتحدة 
  ا>مريكية

 

 

  

  

  

  فرنسا

 

  

  

45  

 

  

  

45  

 

  

  

2676  

 

  

  

2311  

  

 

  

  

  

  

  العالم

 

  

  

35  

 

  

  

36  

 

  

  

39576  

 

  

   

  

   

  

  

28803  

  

   

  

   

  

 

 

 

بعام  36مقابل  2006 عام% 35الجدول السابق اCستقرار النسبي لمعدل القرصنة على مستوى العالم، حيث بلغ  يشير

مليار دوCر  39.57ليبلغ % 37ارتفع حجمھا بنحو  ، لكن على جانب الخسائر الناجمة عن عمليات القرصنة، فقد2003

ونفس الحال تقريباً على مستوى الدول، حيث تشير إحدى التقارير . 2003عام  مليار دوCر فى 28.80مقابل  2006عام 
استطاعت أن  المعدCت مستقرة على مستوى الدول خ<ل نفس الفترة، إC أن ھناك قليل من الدول منأن  الدولية إلى

  .تخفض من ذلك المعدل مثل اليابان ، ايرلندا، سويسرا

وھو  ,2003 عام% 69مقابل  2006خ<ل عام % 63بمصر، فقد انخفض ُمعدYل القرصنة فيھا ليصل إلى  وفيما يتعلق
عن عمليات القرصنة بمصر ارتفع ليبلغ  ما، وعلى الرغم من انخفاض المعدل إC أن الخسائر الناجمةتحسن جيد إلى حد 

، وھو ما يشير إلى وجود العديد من الخطوات التى يجب 2003عام  مليون دوCر 56مقابل  2006مليون دوCر عام  88

 .الفكرية اتخاذھا لحماية الملكية

  حماية الملكية الفكرية 1 .1

 ُمعدCYت القرصنة وزيادة الخسائر السنوية الناتجة عنھا، عملت الدول على حماية اتضح من الجزء السابق من ارتفاع كما

صياغة تشريعات لحماية  وفى ھذا ا4طار اتجھت الدول نحو. ا4بداع الفكرى من خ<ل سن تشريعات دولية لذلك
 -قبل التطرق إلى موضوع الملكية الفكرية -وبشكل عام . الفكرية يةالمنتجات الفكرية والتى سميت فيما بعد بقوانين الملك

 :إجمالھا فى التالى العديد من القوانين التى تحمى المنتجات التى تتعلق بالتكنولوجيا، والتى يمكن تجدر ا4شارة إلى ھناك
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  .وتبادل البيانات الشخصية تشريعات الخصوصية أو قواعد حماية تجميع ومعالجة وتخزين•

أمن (اCنترنت وشبكات اCتصال ضمن مفھوم اشمل  تشريعات جرائم الكمبيوتر، ومن ثم تطورھا لتشمل جرائم•

 .(المعلومات

  .الفكرية في حقل حماية البرمجيات ومن ثمY تطورھا لتشمل بقية المصنYفات الرقمية تشريعات الملكية•

الكمبيوتر والمعلومات والتي ھي في الحقيقة  ت المتفقة مع عصرتشريعات ا>صول ا4جرائية الجزائية، وتشريعات ا4ثبا•

 .وا4ثبات تطوير لقواعد ا4جراءات

 .(اCنترنت الحماية من محتوى المعلوماتية على(تشريعات المحتوى الضار •

  .القياسية لتبادل البيانات والتشفير تشريعات معايير ا>من المعلوماتى وتطورھا إلى تشريعات المواصفات•

 .بالمال ا>لكترونى وتقنيات الخدمات المصرفية والمالية التشريعات المالية والمصرفية فيما يتصل•

التقنية أو  والتجارة والضرائب والجمارك واCتصاCت وا>نظمة الحكومية المرتبطة بالمشروعات تشريعات اCستثمار•

 .المتأثرة بتقنية المعلومات

 .(اCلكترونية، والتعاقد ا>لكترونى، والتسوق ا>لكترونى التواقيع(تشريعات التجارة اCلكترونية •

خاص  بشكل(اCختصاص والقانون المطبق على المنازعات القضائية فى بيئة ا4نترنت ) ومعاھدات اتفاقيات(تشريعات •

 .(ا>لكترونية منازعات الملكية الفكرية ومنازعات التجارة وا>عمال والبنوك

 :لملكية الفكريةأنواع ا 1 .1 .1

  .الملكية ا>دبية أو حقوق التأليف والملكية الصناعية: فئتين ھما انقسمت الملكية الفكرية إلى

كالمسرحيات والموسيقى، والمواد  ھى الحقوق التى تحمى المواد المكتوبة كالكتب، والمواد الفنية ا>دائية: ا>دبية الملكية
والفنون التطبيقية كالرسم والنحت، والصور التوضيحية والخرائط،  والغنائية، السمعية البصرية كا>شرطة السينمائية

  .حماية المصنفات الرقمية مثل البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات وتأتى ضمنھا أيضاً 

الصناعية  والرسوم والنماذج ھى الحقوق التى تحمي المبتكرات الجديدة كاCختراعات): براءة اCختراع(الصناعية  الملكية

الع<مات (أو تمييز المنتجات التجارية ) اCسم التجاري) أو شارات مميزة تستخدم إما فى تمييز المنشآت التجارية

 .اCختراع ابتكار برنامج جديد له وظائف شبيھة بوظائف برنامج آخر كما تمنع براءة). التجارية

 :الفكرية للمصنفات الرقمية الملكية 2 .1 .1

وقواعد البيانات، والدوائر المتكاملة، أما فى بيئة اCنترنت ) الكمبيوتر) صنفات الرقمية فى برمجيات الحاسوبتتمثYل الم
وصوراً ومواد سمعية  بأسماء نطاقات أو مواقع اCنترنت، وبمحتوى المواقع من مواد النشر ا>لكترونى نصوصاً  فتتمثل

 .البرمجيات وقواعد البيانات ھذه الورقة على ، وسوف يتم التركيز فى)الوسائط المتعددة(ومرئية 

 :برمجيات الحاسوب•

تنقسم من  و. ا>ساسى لنظام الحاسوب إذ دونھا ليست ھنالك فائدة للمكونات المادية من ا>جھزة ُتعّد البرمجيات الكيان
و توفر بيئة عمل م<ئمة  معا و في تناسق الناحية التقنية إلى برمجيات التشغيل التي تتيح عمل مكونات نظام الحاسوب

 البرمجيات التطبيقية تمثل النوع الثاني من أنواع البرمجيات، وھي التي تقوم بمھام للبرمجيات التطبيقية أو التطبيقات، و

كبير من حيث حتمية  محددة على غرار معالجة النصوص أو الجداول الحسابية، لذلك حظيت البرمجيات باھتمام

  .لة وتوفير الحماية القانونية لھااCعتراف بھا بصفة مستق

الملكية الفكرية، وتباينت  أثارت جدCً واسعاً طيلة السبعينات بخصوص طبيعتھا و موضع حمايتھا من بين تشريعات وقد
لما تتسم به من استغ<ل صناعي و اتصالھا المتين بمنتج  ا;راء بين من يدعو لحمايتھا بواسطة نظام براءات اCختراع

 لحمايتھا عبر ا>سرار التجارية لما تنطوي عليه من سر تجاري في غالب ا>حيان، وبين اعي، وبين من دعامادي صن

وأسفرت سلسلة اجتماعات  .داع إلى حمايتھا عن طريق الشروط العقدية في رخص اCستخدام أو اتفاقيات اCستغ<ل

عن توجه عام اعتبر البرمجيات من قبيل  1985و  1983 عامي خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو
 وترتيب خوارزميات تستنبط ضمن شكل ابتكاري إبداعي، و سماتھا و صفاتھا تتقابل مع ا>عمال ا>دبية إذ ھى أفكار

  .عناصر حماية الملكية ا>دبية

، حيث أضيفت 1996لسنة " اتفاقية جينيف"ة بواسط" العالمية للملكية الفكرية المنظمة"و أيدتھا " تريبس"ثم جاءت اتفاقية 
حقه في إجازة تأجيرھا أو  إلى المصنفات ا>دبية، وأعطيت لصاحبھا كافة الحقوق المالية و المعنوية إضافة إلى البرمجيات

 .تاريخ إنجاز البرمجية و تمتد حماية ھذه الملكية مدة خمسين عاما ابتداء من. منعه

 :قواعد البيانات•

 لكنھا عندما تخضع لعملية, نظم الحواسيب بصفة عامة ليست محل حماية لملكية فكرية و المعلومات المخزنة فىالبيانات أ

إلى قاعدة بيانات، و يعتبر  معالجة تتيح حفظھا وفق تصنيف معين وآلية استرجاع معينة، فإنھا تتحول من مجرد بيانات

 .الحماية جبإنجازھا بھذا الوصف جھداً ابتكارياً و إبداعياً يستو
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إخراجھا أو تجميعھا أو استرجاعھا، وبناء على  وُيستمد اCبتكار من طبيعة البيانات نفسھا أو من خ<ل طريقة ترتيبھا أو

  .عكست قاعدة البيانات سمات شخصية لواضعھا ذلك، ف< نتحدث عن اCبتكار إC إذا

 :برامج الحاسب ا;لى ا>ھمية اCقتصادية لحماية 3 .1 .1

بمنأى عن استخدامات الحاسب ا;لى وC عن ثورة تقنية  المسلYم به أنه لن يكون بإمكان دولة من الدول أن تظل من
واCقتصادية  وتفرز ھذه التقنية المتطورة تحدياً قوياً أمام كل المجتمع بكل جوانبه السياسية المعلومات التى تجتاح العالم،

تطوير كافة قطاعات المجتمع نظراً لقدرتھا الفائقة  ا;لية يوفر قدرة ھائلة على وC شك أن استخدام الحاسبات. وا>منية
 فض<ً عن مزاياھا ا>خرى والتى تبدت أكثر باعتبارھا الوسيلة ا>كثر شيوعاً فى على تخزين واسترجاع المعلومات

 .اCتصال بشبكة ا4نترنت

 :فيما يأتى ىوتتمثYل ا>ھمية اCقتصادية لحماية برامج الحاسب ا;ل

وCسيما حظر قرصنة المنتجات , والمبدعين ظھور مصر بمظھر الدولة الحريصة على توفير الحماية للمستثمرين .1

 .تدعيم صورتھا الحضارية ا>جنبية خصوصاً في مجال الحاسبات سيعمل على

من المبدعين ل<ستفادة من ذلك كله ذلك بجانب خلق جيل , الوطنية اجتذاب اCستثمارات ا>جنبية وتشجيع اCستثمارات .2

 .تسوده المنافسة الحرة في ظل مناخ اقتصادي

حيث أن إعداد برنامج الحاسب يحتاج عادة لفريق . البرامج حماية اCستثمارات المادية والبشرية المستخدمة فى إعداد .3
 ج ما قد يصل إلى عدة م<يين منتتكلف فى ا>بحاث والدراسات الخاصة بھذا البرنام عمل يقوم به من خ<ل مؤسسة

إلى تھيئة الجو المناسب ل<بتكار  لذا فإن تطبيق الحماية القانونية لھذه اCستثمارات يؤدى. الدوCرات للبرنامج الواحد
الشركات ا>جنبية للمستثمرين الوطنيين عن طريق فرض أسعار باھظة  ا>مر الذى سيحّد من ظاھرة استغ<ل. وا4بداع

 .التكنولوجيا الُمتقد\مة قة نظير نقلوغير حقي

مصر لديھا إبداعات فكرية تستغل خارج حدودھا ويحصل المصريين  حيث أن, ترتبط بھذه المسألة مبدأ المعاملة بالمثل .4

المنتج  ومن ثمY فمثل ھذه الحماية للمصريين خارج حدود ب<دھم لن يكون لھا محل إذا كان ,نظيرھا على حقوق مالية

 .توفير الحماية للمصري حيث ستمتنع دولته عن, بي لھذه الدولة غير مستفيد من الحماية في مصرا>جن

يؤدى إليه ذلك من توفير فرص العمل فى ھذه الصناعة  جذب شركات البرمجيات العالمية ل<ستثمار فى مصر وما .5

 .على المستوى العالمى التى تعد ا;ن من أكبر الصناعات

بصفة عامة بما يترتب عليه ذلك من نمو للصناعة  رمجيات المصرية ومجتمع المعلومات المصرىدعم شركات الب .6

 .المحلية فى ھذا الصدد

برايس " حيث أكدت دراسة حديثة أجرتھا مؤسسة. عمل فى القطاعات الموازية لقطاع البرمجيات خلق فرص .7
الدول المتقدمة تسھم فى إيجاد  لعالم بما فى ذلكأن كل وظيفة فى قطاع صناعة برامج الحاسب فى دول ا" واترھاوس

 .والتدريب والمبيعات والتوزيع والتسويق واCستشارات وظائف أخرى فى السوق المحلية مثل وظائف المساندة

 برامج الحاسب ا;لى التطور التشريعى لحماية

لذا حاول البعض فى البداية إدخالھا فى  .إلى عھد قريب يرجع العھد ببرامج الحاسبات ا;لى وما يترتب عليھا من قضايا

 1973 من اCتفاقية ا>وروبية الموقعة فى ميونيخ عام 52بقوانين البراءات، غير أن المادة  مجال اCختراعات المحمية

تجرد برامج الحاسب ا;لى من  نصت صراحًة على استبعاد برامج الحاسب من مجال حمايتھا، ويرجع ذلك من جھة إلى

 .البرنامج لتقدير مدى استحقاقه للبراءة صناعى، ومن جھة أخرى إلى صعوبة إثبات جدةأى طابع 

الحاسب ا;لى عن طريق نظام البراءات، غير أن ھذا اCتجاه لم يلق قبوC  وفى وقت Cحق بدأت محاوCت لحماية برامج
للتداول العام مما  جل سنوى يطرحمنتجى البرامج حيث أن اعتبار البرنامج اختراعا يؤدى إلى نشره فى س خاصة من

 .الذى يضر بالمصالح اCقتصادية لمنتجه يترتب عليه ذيوع البرنامج وانتشاره وجعله فى متناول الكافة ا>مر

البرمجيات إلى حماية البرامج عن طريق قوانين حماية حقوق المؤلف والتى  ومن ثم اتجه الفقه مؤيدا بمصالح شركات
النموذجى أو ا4رشادي  خاصًة بعد أن وضعت منظمة الوايبو القانون. المالية للمؤلف على مصنفها>دبية و تحمى الحقوق

بھذا " تريبس"المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  بشأن حماية البرمجيات،وقد أخذت اتفاقية الجوانب 1978عام 

 الخاصة بحماية 1971ى أحكام اتفاقية برن لعام منھا على أن تخضع برامج الحاسب إل 1/10 المفھوم حيث نصت المادة

  .المصنفات ا>دبية

ولمؤلفھا كافة الحقوق المالية ) 10/1م (ا;لة أم المصدر  ووفق اتفاقية تربس فان البرمجيات محل للحماية سواء كانت بلغة
م (والمرئية  لتسجي<ت الصوتيةشأنھا شأن ا -المؤلف إضافًة إلى حقه فى إجازة أو منع تأجيرھا  والمعنوية لمصنفات حق

وأما بخصوص مدة . الموضوع ا>ساسى للتأجير ، ويستثنى وفق ھذه المادة حالة التأجير التي C يكون فيھا البرنامج)11

على أساس حياة الشخص الطبيعي فان لم تكن كذلك فمن نھاية السنة التي أجيز  عاماً محسوبة 50الحماية فإنھا تمتد إلى 

   .لأو تم فيھا إنتاج العم فيھا النشر
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  فنون التعدى على حقوق الطبع و النشر. 4

وبالمثل ، فإن التعدي على حق المؤلف من . كما أننا نعلم جميعا أن التعدي على حق المؤلف في تزايد يوما بعد يوم
 . العناصر اCلكترونية أيضا زيادة كبيرة في ھذه ا>يام

في ا;ونة ا>خيرة ، العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شراء والبيع غير المشروع لPجھزة اCلكترونية على 
 . شبكة اCنترنت

وكان العديد من الدعاوى القضائية التي رفعھا ضد الشركات مزورة مختلف اCعمال غير الشرعية الذي عقد لبيع ا>ف<م 
والمفارقة ھي أن الكثير من الناس ا>برياء ، وسوق العمل تعاني . لبرمجيات وا>جھزة للشعب، والعناصر اCلكترونية وا

  . من مثل ھذه الحاCت بسبب التعدي على حق المؤلف

 PlayStation2في واحدة من الحاCت ، وھي شركة مزورة قدمت نسخا غير مرخصة من وألعاب سوني ب<ي ستيشن 

وفقا للمصادر . ركة كما اتھم لبيع وتوزيع نسخ غير مرخصة من أف<م حقوق الطبع والنشرنفس الش. وبيعھا عبر ا4نترنت

المقرصنة ب<ي ستيشن ، ألعاب نينتندو البرمجيات ، وأجھزة ب<ي  2،000، فمن زعم أن الشخص يمكن شراء أكثر من 

أف<م مقرصنة في  140ا عرضت نحو ھذا الموقع كم. ستيشن ونينتندو ، ورقائق تعديل لجھاز سوني ب<ي ستيشن اللعبة
  . العديد من ا>ف<م عرضت على ھذا الموقع لم يتم الكشف عنھا للجمھور. موقعھا على اCنترنت

قضية أخرى الكبرى التي دخلت حيز ا>ضواء كان ، عندما كانت خصومة المبدعين الھندي من الخربشة على فيسبوك 

 Scrabulousاللعبة . من ھسبرو ، وھي الشركة التي تملك حقوق الملكية الفكرية في أمريكا الشمالية للعبة الخربشة

  . أصبح واحدا من ا>نشطة ا>كثر شعبية على شبكة فيس بوك

وبالتالي ، طلب . عن حقوق التأليف والنشر والع<مات التجارية Scrabulousھسبرو زعم في دعواه أن اCنتھاكات 

تماما وجمع ا>ضرار التي تسبب فيھا إلى  Scrabulousھسبرو ھو أيضا محاولة لوقف . ھسبرو فيس بوك للكتلة اللعبة

  .أجل غير مسمى
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  2009لسنه  12و  2008لسنه  116و تشريعات تنظيم الجامعات وفقاً Cخر تعدي<ت بالقوانين  قوانين) 5(

  2009لسنه  317و  123ئحة التنفيذية المعدلة بالقرارات الجمھورية ارقام <ال) 6(

ديسمبر ( http://www.heep2.edu.eg/about.html اCستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى  )7(
2006(  

الھيئة القومية , وثيقة المعايير و الممارسات التطبيقية لمؤسسات التلعيم العالى بجمھورية مصر العربية ) 8(
 www.naqaae.org/main/php/Book, ) 2008ابريل (لضمان جودة التعليم العالى و اCعتماد 

حمھورية مصر العربية و الھيئة القومية لضمان جودة التعليم , دليل اCعتماد لمؤسسات التلعليم العالى ) 9(
  )2008يوليو (العالى و اCعتماد 

  بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية 2002لسنه  82قانون رقم ) 10(

 مكتبة اCسكندرية 2008ديسمبر  22-20العصر الرقمى من  الملكية الفكرية و, زياد مرقد ) 11(

   ,  2005  عيبسى كفاح ,الحرة في البرمجيات مقدمة(12)

  قانون حقوق الطبع والنشر البرمجيات في اCتحاد ا>وروبي (13)


