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مقدمة

أصبحت قضية حقوق الملكية الفكرية بأبعادها المتشعبة من أهم القضايا التي
تشغل اليوم الفكر األمني والقانوني ،في ظل تصاعد ملحوظ للتجاوزات واالعتداءات التي
تقع على األعمال العلمية وحقوق أصحابها ،وما يتسم به هما العصر من إنتاج ،وبث
للمعلومات ،وحركة نشر وابداع تنفلت بصور مختلفة من االلتزام بأخالقيات الفكر واألمانة

العلمية ،واحترام الكلمة ،مما يؤثر في قضية حضارية بالغة الخطورة.

ونظا اًر لألهمياة البالغااة لحقاوق الملكيااة الفكرياة ،فقااد سانت الاادول القاوانين واألنظمااة

الت ااي تح اادد ضا اوابط حماي ااة ه اام الحق ااوق ،مم ااا ي ااوفر ألص ااحابها المن ااا المالئ اام لالبتك ااار
واإلبداع ،فينعكس ملك إيجاباً على اإلنسانية .وفي إطاار هام األهاداف والغاياات النبيلاة نقادم
هما الكتيب ألعضاء هيئاة التادريس وكال المشاتغلين باالفكر واإلباداع واإلبتكاار لمعرفاة بعاض
األساساايات عاان الملكيااة الفكريااة وماان دالالت أهميااة الموضااوع عالميااا أنااه تاام تحديااد اليااوم
العالمي للملكية الفكرية  22نيسان من كل عام

ما هي الملكية الفكرية؟

تشير الملكية الفكرية إلى أعمال الفكر اإلبداعياة أ االخت ارعاات والمصانفات األدبياة

والفنية والرماوز واألساماء والصاور والنماامج والرساوم الصاناعية .وتنقسام الملكياة الفكرياة إلاى
االخترعاات االباراءاتو والعالماات التجارياة والرساوم
ا
فئتين هما الملكية الصناعيةالتي تشامل
والنما ااامج الصا ااناعية وبيانا ااات المصا اادر الجغرافيا ااة ما اان جها ااة وحا ااق المؤلا ااف الا اام يضا اام

المص اانفات األدبي ااة والفني ااة كالرواي ااات والقص ااائد والمس اارحيات واألف ااالم واأللح ااان الموس اايقية
والرس ااوم واللوح ااات والص ااور الشمس ااية والتماثي اال والتص ااميمات الهندس ااية م اان جه ااة أخ اار .
وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني األداء المتعلقاة باأدائهم وحقاوق منتجاي
التسااجيالت الصااوتية المرتبطااة بتسااجيالتهم وحقااوق هيئااات اإلماعااة المتصاالة بب ارامج الراديااو

والتلفزيون.
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مصطلحات هامة في الملكية الفكرية

*العالمة التجارية

هااي إشااارة يسااتخدمها تاااجر مااا لتميي ااز منتجاتااه عاان منتج ااات ياار  .وحتااى يحم ااي

القااانون العالمااة التجاريااة يجااب أن تكااون ممي ازة و ياار مضااللة و ياار مخالفااة للنظااام العااام
واآلداب .
*المؤشرات الجغرافية

هي إشارة توضع على السلع التي لها منشأ جغ ارفاي محادد وصافات أو سامعة تعاز

إلى ملك المكان .
*تسمية المنشأ

ه ااي ن ااوع خ اااص م اان المؤشا ارات الجغرافي ااة المس ااتعملة عل ااى منتج ااات تتس اام بص اافة

خاصة تعود كليا أو أساساً إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج .
* الرسم أو النموذج الصناعي

ه ااو المظه اار الزخرفاااي أو الجم ااالي لسا االعة م ااا ،وم اان الممك اان أن يت ااألف الرسااام أو

النمومج ال صناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصار ثنائياة
األبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو األلوان
* البراءة

هااي حااق اسااتئثار يماانع نظياار اخت اراع يكااون منتج ااً أو عمليااة تتاايع طريقااة جدياادة

إلنجاز عمل ما أو تقادم حاال تقنياا جديادا لمشاكلة ماا .وتكفال الباراءة لمالكهاا حماياة اخت ارعاه
وتمنع لفترة محدودة تدوم  22سنة على وجه العموم .
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* االسم التجاري

هو اسم يستخدم فاي مجاال األعماال أو التجاارة لتميياز مؤسساة أو شاركة عان يرهاا

من المؤسسات أو الشركات .
السر التجاري
* ّ
ه ااو عب ااارة ع اان أ معلوم ااة مات قيم ااة تجاري ااة تتعل ااق بطريق ااة اإلنت اااج أو المبيع ااات
و ير معروفة للجمهور اتخم صاحبها تدابير معقولة للمحافظة على سريتها .
*نموذج المنفعة

هااو نااوع ماان الحقااوق التااي يحمااي بموجبهااا القااانون وساايلة تقنيااة ال تصاال إلااى حااد

االختراع و يكون الحصول عليه أسهل و أسرع وأقل كلفة ولمدة حماية أقل من البراءة .
*الدائرة المتكاملة

هي كل منتج في شكله النهائي أو المرحلي يتكون من أحد العناصر النشطة المثبتة

علاى قطعااة مان مااادة معزولاة وتشااكل ماع بعااض الوصاالت أو كلهااا كيانااً متكااامالً يسااتهدف

تحقيق وظيفة إلكترونية .

*التصميم التخطيطي (طبوغرافيا(

هو تركيب ثالثي األبعاد يتم اعداد لتصنيع الدائرة المتكاملة .

*حق المؤلف

هاو حااق ماان حقااوق الملكيااة الفكريااة يحماي نتاااج العماال الفكاار ماان األعمااال األدبيااة

والفني ااة ويش اامل مل ااك المص اانفات المبتكا ارة ف ااي األدب والموس اايقى والفن ااون الجميل ااة كالرسااام
والنحت ،باإلضافة إلى أعمال التكنولوجيا كالبرمجيات وقواعد البيانات .

وتنقسم حقوق المؤلف إلى قسمين :
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الحقوق األدبية (المعنوية):

للمؤلف الحق فى ممارسة أ من التصرفات اآلتية :

 نشر المصنف باسمه  ،أو باسم مستعار  ،أو دون اسم. االعتراض على أ تعد علاى مصانفه  ،ومناع أ حامف أو تغييار ،أو إضاافة،أو تحريف أو تشويه.

 إدخال ما ي ار من تعديل  ،أو إجراء أ حمف على مصنفه. سااحب مصاانفه ماان التااداول امااع تعااويض الناشاار أو المنااتج للمصاانف تعويض ااًعادالًو.

وتبق ااى الحق ااوق األدبي ااة لص اااحبها بع ااد وفات ااه  ،وال تس ااقط بم اانع ح ااق اس ااتغالل

المصنف بأ وجه من وجو االستغالل.
الحقوق التجارية:

ماان الحقااوق الماليااة للمؤلااف والتااى يجااوز للمؤلااف أو لماان يفوضااه ممارسااتها ،حااق

القيام بكل أو ببعض التصرفات اآلتية:
 طبااع المصاانف ونشاار علااى شااكل مقااروء ،أو تسااجيله علااى أشاارطة مسااموعة أومرئية  ،أو اسطوانات مدمجة ،أ ماكرة الكترونية.

 -ترجمة المصنف إلى لغات أخر .

 نقاال المصاانف إلااى الجمهااور بااأ وساايلة ممكنااة  ،مثاال العاارض أو التمثياال أوالبث اإلماعى ،أو عبر شبكات المعلومات .وعلى المؤلفين والناشرين والمنتجين
وهيئات اإلماعة والمؤدين ،إبرام عقود تنظيم العالقات التعاقدية بينهم.
*الحقوق المجاورة
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هااي الحقااوق المرتبطااة بحااق المؤلااف يمنحهااا القااانون لفئااات معينااة مثاال المنتجااين و
فنا اااني األداء وهيئا ااات اإلماعا ااة تسا اااعد المبتك ا ارين علا ااى إيصا ااال رسا ااالتهم للجمها ااور ونشا اار
أعمالهم .
*المنافسة غير المشروعة

هي األعمال المخالفة للممارسات الشريفة في المجال الصناعي والتجار .

*األصناف النباتية

هي نوع من الحقوق التي يعطيها القانون عن مصانفات نباتياة جديادة وباارزة يخاولهم

استئثارها واالنتفاع بها .

نظام الملكية الفكرية فى مصر

اهتمت الدول العربية مبك اًر بمسائل الملكياة الفكرياة ،حتاى أنناا نجاد بعضاها قاد سااهم

فااى الجهااد الاادولى لحمايااة الملكيااة الفكريااة اعتبااا اًر ماان القاارن التاسااع عشاار كمااا هااو حااال

الجمهورية التونسية وأن عدداً من الدول العربية كان من الدول األساسية فى عضويتها لعدد
من اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية.

تبدو استجابة الدول العربية لحماية الملكية الفكرية عالية بالنظر لموجات التشاريعات

التاى تظهاار فيهااا ،فااتما كاناات الخمسااينات قااد شااهدت موجااة تشاريع واسااعة فااى

البيااة الاادول

العربيااة فااى حقاال حمايااة ب اراءات االخت اراع والعالمااات التجاريااة والتصاااميم الصااناعية ،فااتن
الثمانينااات والتسااعينات شااهدت موجااة واسااعة ماان التاادابير التش اريعية فااي حقاال حمايااة حااق
المؤلااف والحقااوق المجاااورة ،وشااهد مطلااع التسااعينات إقارار قاوانين عدياادة أو تعااديل القاوانين
القائمة لجهة حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات .

1

دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية
أمااا نهايااة التسااعينات وعااام  2222فقااد شااهدت موجااة تش اريعية فااى مياادان حمايااة
األسارار التجارياة والمؤشارات الجغرافياة والادوائر المتكاملاة وحماياة أصاناف النباتاات الدقيقاة،
مترافقاا ماع تطاوير وتعاديل علاى قاوانين الملكياة الفكرياة األخار  ،ومارد ملاك تلبياة متطلباات
العضوية في منظمة التجارة العالمية وما يوجبه ملك من تلبية متطلباات اتفاقياة رتاربسر التاي

نصت على هم الحماية .
أماا بالنسابة لموقاف الادول العربياة مان االتفاقياات الدولياة فاى مجاال الملكياة الفكرياة،
فيمكننااا القااول أن البيااة الاادول العربيااة هااي أعضاااء فااي أهاام ثالثااة اتفاقيااات وهااى اتفاقيااة

رإنشاااء المنظمااة العالميااة للملكيااة الفكريااة "واتفاقيااة ربياارن للملكيااة األدبيااةر واتفاقيااة رباااريس
للملكيااة الصااناعيةر ،أمااا االتفاقيااات األخاار والتااي تناادرج تحاات أ ماان هاامين الموضااوعين
االملكية األدبية أو الصاناعيةو فاتن عادد الادول العربياة المنضامة قليال جاداً ،وباالعموم تحتال

مصاار المركااز األول بااين الاادول العربيااة فااي عاادد االتفاقيااات التااي انضاامت إليهااا وتبلا 11

اتفاقياة مان أصال  - 22عاادا تاربس  -ثام المغارب ا 12اتفاقيااتو فتاونس ا 9اتفاقيااتو ثاام

الجزائر ا 8اتفاقياتو فلبنان ا 2اتفاقياتو ونشير فى هما المقام ،إلى أن عضوية الدولة فى

اتفاقية رتربسر سيجعلها ملزمة بما أحالت إليه من اتفاقيات في ميادان الملكياة الفكرياة ،وهاي
بشااكل رئيسااي اتفاقيتااا ربياارنر ورباااريسر ملااك إضااافة إلااى اتفاقيااة ررومااا "واتفاقيااة رواشاانطنر
المتعلقاة بالادوائر المتكاملاة ،كماا أن إنفاام أحكاام بعاض االتفاقياات والقاوانين الوطنياة الساائدة

فااى الدولااة يطاارا بتلحاااا وجااوب وقااوف الاادول العربيااة أمااام مختلااف هاام االتفاقيااات وبحااث
ماد اإلفاادة مان العضاوية فيهاا وااللتازام بهاا ،إم لايس كال اتفاقياة ترتاب بالضارورة الت ازماات
فقط  ،بل أن جازءا منهاا يحال مشاكالت عملياة ويسااهم فاى ساالمة نظاام الحماياة  ،كماا هاو
الحال بالنسبة التفاقياات التصانيف فاي ميادان العالماات التجارياة وعالماات البضاائع و يرهاا
من اتفاقيات االتحادات الدولية واالتفاقيات اإلجرائية والتنظيمية .
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 - 1التطور التشريعي لنظام الملكية الفكرية فى مصر
لاام يكاان التش اريع المصاار

ائب ااً عاان االهتمااام بهااما الموضااوع ،فقااد كااان القضاااء

المصر األهلي والمختلط يحمي حقوق المؤلف استناداً إلى القانون الطبيعي وقواعاد العدالاة
اللتااين يلتاازم القاضااي بتعمالهمااا فااي حالااة عاادم وجااود نااص تش اريعي.كما إنااه يااتم تعااويض
المؤلااف الاام ينتهااك حقوقااه ،ويااتم إعمااال نصااوص قااانون العقوبااات دون انتظااار لصاادور

تشريع خاص بتنظيم الملكية األدبية والفنية.
وانطالقا ااً مااان هاااما الواق ااع ب اادأت مراجع ااة

التشا اريعات الوطني ااة القائم ااة وتطويرهاااا للوفا اااء

بااللت ازمااات الدوليااة وتااوفير الحمايااة الالزمااة للمجاااالت الجدياادة التااي يتعااين أن تمتااد إليهااا

ثم فقد قام المشرع المصر بتعداد تشريعاً موحداً يعالج جمياع جواناب الملكياة
الحماية .ومن َّ
الفكرية ،وقد عالج القانون رقم  3002/88بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في أربعـة

كتب واستناداً لهم الحماياة صادرت الالئحاة التنفيمياة لهاما القاانون ،والموضاحة علـى النحـو
التالي:

الكتـــاب األول :يع ااالج بااراءات االختا اراع ونمااامج المنفع ااة التصااميمات التخطيطيااة لل اادوائر
المتكاملة والمعلومات ير المفصع عنها.

الكتاب الثانى :تناول العالمات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات والنمامج
الصناعية.

الكتاب الثالث :حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الكتاب الرابع  :وموضوعه األصناف النباتية
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دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية
كما نصت المادة الثانية من القانون رقم  38لسنة  1992بتعاديل قاانون حماياة حاق
المؤلااف علااى أن تشاامل الحمايااة مصاانفات الحاسااب اآللااى ماان ب ارامج وقواعااد بيانااات ومااا
يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة.
وقد أورد القانون رقم  29لسنة  1992بتعديل قانون حماية حق المؤلف نفس الحكام
مضايفا إلياه هام الفقارة :روتعتبار هام المصانفات ماان المصانفات األدبياةر وهاو مات المنحااى
الم اتخم المشروع المعد بمعرفة و ازرة العدل بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وملك فى
الكتاب الثالث الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كماا أنشاام بمقتضااى القارار الااوزار  88لساانة  1991جهاااز نقطااة االتصااال لشاائون

حماياة حقااوق الملكيااة الفكريااة وملااك تنفيااما اللت ازماات مصاار عاان انضاامامها التفاقيااة جوانااب
التجاارة المتصاالة بحقااوق الملكياة الفكريااة ) (TRIPSومااا تقارر المااادة  29منهااا ماان التازام
الادول األعضااء فاى منظماة التجاارة العالمياة بتنشااء نقااط اتصاال ) (Focal Pointلتباادل
المعلومااات مااع نقاااط االتصااال األخاار بشااأن التجااارة فااى الساالع المتعديااة لحقااوق الملكيااة

الفكرية .ولقد أعيد تشكيل جهاز النقطة بمقتضى قرار وزير التجارة الخارجية رقم  319لسنة
 2221الم نص على النشطة التى للنقطة أن تباشرها ،وتتمثل أهداف الجهاز فيما يلي :



تبادل المعلومات مع نقاط االتصال األخر المنشأة فى البلدان األعضاء.
معاونة

السلطات

الجمركية

المصرية

فيما

التعاون مع الجهات المعنية فى إجراءات منع التعد

يتعلق

بالتدابير

الحدودية.

على حقوق الملكية الفكرية

الواردة باالتفاقية وارشاد أصحاب الشأن فى كيفية الحفاظ على حقوقهم.
تلقى وفحص الشكو والموضوعات المقدمة للجهاز ودراستها والتحقق من صحتها
وملك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وفقاً للقانون واالتفاقيات الدولية وابداء
ال أر فيها.
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دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية



بناء على ر بتهما.
عرض التسوية الودية والتوفيق بين الطرفين المتنازعين ً
التعاون مع األجهزة المعنية فى نشر المعلومات والتعريف والتوعية بحقوق الملكية
الفكرية من خالل التنسيق والعمل والمشاركة فى المؤتمرات والندوات والتدريب وورش

العمل محلياً ودولياً.


ويحظر قانون حماية حق المؤلف أ نسخ كلى أو جزئي للبرنامج أو االقتباس منه

إال بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من صاحب حق المؤلف ،كما يحظر
تداول أ

برنامج مقلد أو منسو سواء أتم جلبه من الخارج أو تم تصدير للخارج.

وتضمنت العقوبات الواردة على مخالفة هم األحكام الحبس والغرامة .

 - 3التنظيم القانوني الجديد للبرمجيات وقواعد البيانات


قانون حماية الملكية الفكرية رقم  82لسنة  ،2222والم

ينظم حقوق المؤلف

وبراءات االختراع والرسوم والنمامج الصناعية والعالمات التجارية والدوائر المتكاملة
وحماية أصناف النباتات .


اختصاص الهيئة بحماية برامج الحاسب وقواعد البيانات بمقتضى قانون تنظيم

التوقيع اإللكترونى وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم  18لسنة
. 2004


إنشاء مكتب حماية الملكية الفكرية لمصنفات الحاسب اآللى بهيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات.



قرار السيد وزير االتصاالت والمعلومات رقم  121لسنة  ، 2228بتفويض كل من
السيد الرئيس التنفيم للهيئة ومدير مكتب الحماية بمباشرة وتنفيم أحكام القانون.



تعديل جدول الرسوم الملحق بالالئحة التنفيمية للقانون والصادرة بقرار السيد رئيس
مجلس الوزراء رقم  2222لسنة .2222
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دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية

المتعلقة
 -2مكانة مصر من االتفاقيات الدولية ُ
بحماية حقوق الملكية الفكرية

حرصات مصار علاى االنضامام إلاى االتفاقياات والمعاهادات الدولياة المتعلقاة بحقاوق

الملكية الفكرية ،وملك استناداً إلى أهمية حقوق الملكية الفكرية في حفز االبتكار واإلبداع في

مصر وجمب مزيد من االستثمارات األجنبية.

االتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر


معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام .1883



معاهدة برن لحماية المصنفات األدبية والفنية لعام . 1882



اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات لعام . 1891



اتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمضللة لعام . 1891



اتفاق الها بشأن اإليداع الدولي للرسوم والنمامج الصناعية لعام . 1928



اتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف الدولي للبراءات لعام. 1971



معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة لعام. 1980



معاهدة قانون العالمات التجارية لعام .1992



وأخيا اًر اتفاقياة جواناب التجاارة المتصالة بحقاوق الملكياة الفكرياة  tripsالملحقاة باتفاقياة
إنشاء منظمة التجارة العالمية ملحق ا/1جو ،وهي اتفاقية تلزم أعضاائها بتطبياق مبادأ
الدولااة األولااى بالرعايااة والمعاملااة الوطنيااة ،حيااث أصاابع لكاال أجنبااي الحااق فااي أن

يعاماال فااي مصاار معاملااة الااوطني بغااض النظاار عاان معاملااة دولتااه لرعاياهااا .كااملك
أصاابع ماان حااق أ دولااة عضااو ماان الاادول األعضاااء فااي منظمااة التجااارة العالميااة
االستفادة مان أ م ازياا تحصال عليهاا أ دولاة مان مصار ،وفاي المقابال يتمتاع رعاياا

مصر بمات الحقوق في مواجهة الدول األعضاء فى المنظمة .

بعض االستثناءات على حماية حقوق الملكية الفكرية
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دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية
أ .جواز االقتباس حسب العرف ،أو مع نسبة العمل الفكر إلى من صدر عنه ،والدقة
في االقتباس.
ب .حق الدولة في نشر المؤلفات النافعة.
ج .الترجمة.

تبعات االعتداء على الملكية الفكرية

تتمثل في وجوب إزالة التعد  ،ولزوم تعويض المضرور ،وعقوبة المتعد

بما

يزجر .

األسس الشرعية لحقوق الملكية الفكرية
أ .إعالء شأن العلم.

ب .احترام الحقوق.
ج .األخم بالعرف.
د .الخراج بالضمان.

ها.من سبق إلى مباا فهو أحق به.
و .المصلحة معتبرة.
ز .ال ضرر وال ضرار.

الدور األمنى فى حماية البرمجيات

يتمثل الدور األمنى فى مجال حماية برامج الحاسب اآللى فى مكافحة تقليد أو نساخ

البا ارامج واس ااتعمال البا ارامج المقل اادة أو

المنس ااوخة وه ااو م ااا يطل ااق علي ااه مكافح ااة قرص اانة

البرمجياات  Software Piracyوتتخام مجموعاة مان اإلجاراءات األمنياة فاى هاما الصادد،
والموضحة في ثالث صور:
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دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية

أوال :اإلجراءات السابقة على تدخل السلطة القضائية

وهى اإلجراءات التى تقوم بها األجهزة األمنية المختصة بهدف ضبط البرامج المقلدة

والمنسوخة .وتُعد محاضر جمع االستدالالت التى تحررها هام األجهازة بنااء علاى ماا تجرياه
ماان تحريااات ،وكااما المحاضاار التااى يحررهااا المتضااررون ماان أهاام صااور الحمايااة فااى هاام
المرحلة.

ثانيا :اإلجراءات األمنية المعاصرة لعمل السلطة القضائية

وتتمثاال ف ااى ض اابط البا ارامج المقل اادة أو المنس ااوخة تنفي ااماً ألم اار وقت ااى ص ااادر م اان

المحكمة ،والتحفظ عليها لحين الحكم فى الدعو الموضوعية.

ثالثا :اإلجراءات األمنية التالية لعمل السلطة القضائية.

وتتمثل فى التصرف فى هام البارامج تنفياما لحكام المحكماة وملاك بالمصاادرة

أو اإلتالف .

معوقــات الــدور األمنــى فــى محارب ـة قرصــنة الب ـرامجج وتجــارب الــدول المختلفــة
لمواجهتها

لان يتهيااأ للنصااوص التشاريعية أن تحقاق وحاادها األهااداف المرجاوة منهااا مهمااا بلغاات

قااوة الحمايااة المسااتمدة منهااا دون باامل الجهااد لتنفياامها .وماان ثا َّام يتمثاال الاادور المنااوط بااأجهزة

األماان فااى هااما الصاادد فااى التصااد لق ارصاانة الب ارامج بهاادف القضاااء علااى التجااارة ياار
المشروعة لبرامج الحاسب المقلدة أو المنسوخة بما تمثله من مخاطر على بيئة األعمال فاى
الدولة.

معوقات اإلجراءات األمنية
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دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية
ويصطدم الدور التنفيم ألجهزة األمن فى شأن حماية برامج الحاساب اآللاى بابعض
المعوقات التى نستعرضها فيما يلي مشيرين إلى تجاارب الادول األخار فاى هاما المجاال بماا
يساعد على تقديم اقتراحات فعالة للتغلب على هم المعوقات.

أوال :ضعف الوعى بقضية حماية حقوق الملكية الفكريـة بوجـع عـام وحمايـة بـرامج
الحاسب اآللى بوجع خاص:

مما الشك فيه أن ما يطلق عليه ثقافة الملكية الفكرية من األمور المغيباة فاى مصار

شااأنها فااى ملااك شااأن سااائر الاادول الناميااة .واما كااان هااما هااو الشااأن فااى تلااك القضااية بوجااه
عام ،فتنها أكثر وضوحاً فيما يتعلق ببارامج الحاساب اآللاى نظا اًر لحاداثتها مان ناحياة ولعجاز

كثيرين  -لايس مان العاماة فحساب بال مان المتخصصاين أيضااً – عان االقتنااع باأن برناامج
الحاسب يعد من قبيل المصنفات األدبية من ناحية أخر .

وماازال الكثيارون يتسااءلون حتاى اآلن عان العالقاة باين برناامج الحاساب والكتااب أو
قطعاة الموسايقى ،ولمااما ال تاتم معاملاة البرناامج باعتباار اخت ارعااً تاتم حمايتاه بنظاام باراءات

االختراع؟ حقيقة أن هما األمر قد تام حسامه باتفاقياة رتاريبسر والتازام الادول الموقعاة عليهاا -
ومنها مصار -بتعاديل تشاريعاتها للتوافاق ماع ناص الماادة العاشارة مان االتفاقياة التاى أسابغت
علااى بارامج الحاسااب الحمايااة المقااررة للمصاانفات األدبيااة ،ولكاان تبقااى العقبااة األساسااية فااى

كيفية إقناع األشخاص المين يتعاملون مع هم البرامج بتلك الحقيقة.
وماان ثا َّام فماان المناسااب أن نشااير هنااا إلااى تجربااة إحااد الاادول المتقدمااة فااى مجااال

التكنولوجيااا وهااى اليابااان ،ففااى التقرياار الساانو التحاااد منتجااى ب ارامج الكمبيااوتر )(BSA

Business Software Allianceعاام  1995قادرت خساائر الياباان مان جاراء قرصانة

البرامج با  1.1بليون دوالر .
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دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية
ومن هنا ثاار التسااؤل عان كيفياة تطبياق قاوانين حماياة الملكياة الفكرياة والتعااون باين
األجهزة الحكومية والمؤسسات الصاناعية فاى هاما الخصاوص .والحقيقاة أناه يمكان أن يطلاق
عل ااى التجرب ااة الياباني ااة ف ااى ه ااما الخص ااوص تجرب ااة رإنشا ااء وع ااى ش ااعبى مض اااد لعملي ااات

القرصنةر ،حيث قامت أجهزة اإلعالم بدور فعال فى إيضاا الصاورة لاد النااس وماا ياؤد

إليااه اسااتخدام الب ارامج المنسااوخة أو المقلاادة ماان إض ارار باالقتصاااد اليابااانى ممااا ترتااب عليااه
تقلاايص الخسااائر فااى الساانوات التاليااة ،ولقااد كااان دور التوعيااة واقعي ااً حيااث فاارق بااين قيااام
شركات أو مجموعات بنسخ وتزوير البرامج وبين األفراد المين يقومون بعملية نساخ إلهادائها

ألصدقائهم أو الستخدامهم الشخصى.

وقااد قااام مركااز المعلومااات ودعاام اتخااام الق ارار باادور فعااال بخصااوص نشاار الااوعي
الخاااص بمكافحااة قرصاانة البرمجيااات ماان خااالل التعاااون مااع الجهااات المعنيااة وممثليهااا فااى
مصر لتنظيم مؤتمرات وندوات فى هما الموضوع.

ثانيا :ارتفاع أسعار البرامج األصلية:

ماان أهاام المعوقااات فااى طريااق مكافحااة قرصاانة البرمجيااات ارتفاااع أسااعار الب ارامج

األصلية فتن نشر الوعى الخاص بحماية الملكية الفكرية فى هما الخصوص لن يجاد نفعااً

مااع عاادم قاادرة الكثي ارين علااى اسااتخدام الب ارامج األصاالية بساابب ارتفاااع أسااعارها .وحاالً لهاام

المش ااكلة فق ااد ح اادث م ااؤخ ار اتف اااق ب ااين الحكوم ااة المصا ارية وع اادة ش ااركات عالمي ااة منتج ااة
للبرمجيات سيكون له تأثير إيجابي على الحد من ظاهرة القرصنة في مجاال بارامج الحاساب

اآللى إم تسمع هم االتفاقية لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالحصول علاي تاراخيص
استخدام برامج هم الشركات بتكلفة مخفضة مما يؤد إلى ترسخ استخدام البارامج األصالية

كسلوك حضار .
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ثالثـــــــا :عـــــــدم كفايـــــــة اإلجـــــــراءات التنفيذيـــــــة المســـــــاندة للـــــــدور األمنـــــــى فـــــــى
محاربة القرصنة:

مم ااا الش ااك في ااه أن ال اانقص ف ااى اإلجا اراءات التنفيمي ااة الخاص ااة

بمكافح ااة قرص اانة

البرمجيات يشكل معوقا أساسيا أمام الادور األمناى فاى هاما الخصاوص ،وساوف نعارض فاى
إيجاز لتجارب بعض الادول بهاما الشاأن مماا سااعد علاى خفاض نسابة الخساائر الناتجاة عان
القرصنة إلى حد كبير:
االتحـاد األوروبــى :وافاق االتحاااد األوروباي فااى ماايو  2222علاى تقريار يتضامن إجاراءات
مباش ارة ضااد الساارقات المنتش ارة بشااكل واسااع فااى دول االتحاااد لألعمااال التااى تحتااو علااى
ابتكااار ومنهااا ب ارامج الحاسااب اآللااى ،وقااد عهااد بتنفياام هاام

اإلج اراءات إلااى لجنااة خاصااة

لمكافحة التزييف والقرصنة على هم األعماال وأعطيات اللجناة صاالحيات واساعة التخاام ماا
ت ار مناسبا من إجراءات رادعة وفقا للظروف.
الواليــات المتحــدة األمريكيــة :عاازز المرسااوم الرئاسااى لمقاوماة الساارقات االلكترونيااة وتعزيااز

حماياة حاق المؤلاف Digital Theft Deterrence and Copyright Damages

 Improvement Actمن التعويضات المدنية المقررة على انتهاك حقوق المؤلاف بالنسابة

لألعمااال مات الصااب

االبتكاريااة ومنهااا ب ارامج الحاسااب ،مثااال ملااك زيااادة الحااد األقصااى

للتعااويض عاان العماال الاام انتهااك فااى الاادعاو المدنيااة ماان  12.2مليااون دوالر إلااى 18.3
مليون دوالر.
وفى والية كولورادو األمريكية صادر أمار تنفيام فاى ماارس Executive Order 2222

)(EOبخصاوص القرصانة علاى بارامج الحاساب ويطباق هاما األمار لايس فقاط علاى جمياع

األجهزة الحكومية فى الوالية وانما أيضا علاى األطاراف األخار  Third Partiesالتاى تقاوم
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بالعماال فااى إطااار أو بالتعاااون مااع األجهازة الحكوميااة ،ويلاازم هااما القارار جميااع تلااك الجهااات
باستخدام النسخ األصلية والمرخصة من البرامج كشرط للتعامل مع الجهات األخر .
اليابان :أكد مشروع القانون اليابانى لحماية حقوق المؤلف والمعروض حاليا للتصاديق علياه
علااى ضاارورة قمااع القرصاانة المنظمااة ،وهناااك اتجااا إلااى تعااديل قااانون اإلجاراءات المدنيااة

Civil Proceeding Actلمنع المحاكم الحق فى إلزام المشتبه فى قيامهم بأعمال اعتاداء
علااى حقااوق المؤلااف بتقااديم سااجالت خاصااة لغاارض حساااب األض ارار الناشاائة عاان هاام
االعتداءات ولتمحيص ادعاءات القرصنة.

الصــين :فااى ابرياال عااام  1999خطاات الصااين خطااوة هامااة نحااو مواجهااة قرصاانة الب ارامج
وملاك بتصادار مرساوم يعكاس ر باة الحكوماة فاى إيقااف هام القرصانة المنتشارة بشاكل واساع
فااى المجتمااع الصااينى ،وملااك بااتلزام األجهازة الحكوميااة بااأال تسااتخدم سااو البارامج األصاالية

المرخصة.
من بين الدول العربية جميعاً تم حمف كل من األردن واإلمارات العربية المتحادة مان الئحاة
الادول الخاضاعة للمراقباة التاى تضامها الادائرة التجارياة األمريكياة  ، USTRوقاد نشار هاما

الخبر فى التقرير السنو التابع للبند الخااص  Special 301الام أصادرته دائارة USTR
فى شهر فبراير  2221وملك إلحرازهما تقادماً ملموسااً فاى مجاال الحاد مان قرصانة البارامج،
وورد بااالتقرير أن الاادولتان ركزتااا جهودهمااا علااى البنيااة التحتيااة واقامااة بيئااة تشااجع القطاااع

المعلوماتى ،بينما بقيت العديد من دول الشارق األوساط بماا فيهاا مصار وتركياا مادرجتان فاى
التقرير التابع للدائرة.

رابعاً :نقص الكفاءات المتخصصة فى محاربة هذا النوع من القرصنة

إن مكافحاة قرصانة البرمجياات تحتااج إلاى مهاارات خاصاة نظا ار لحاداثتها والرتباطهاا

بالنواحى الفنية حيث يستلزم األمر التعامل مع قراصنة على أعلى مستو من المهارة التقنية
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فاال تكفاى اإلجاراءات التقليدياة التاى تقاوم بهاا إدارة المصانفات الفنياة لضابط النساخ الواضاحة
التقليد والغير مرخصة وانما البد باإلضافة إلى ملك من تنمية مهارات القائمين بهما العمل .

مقترحات لترشيد الدور األمنى فى مواجهة قرصنة البرمجيات

سيتم فيما يلي عرض أهم المقترحات التى يمكن أن تساعد على ترشيد الدور األمنى

فااى مجااال مكافحااة القرصاانة علااى ب ارامج الحاسااب اآللااى وزيااادة فعاليااة هااما الاادور لتحقيااق
النتائج المرجوة منه بما لها من أثر إيجابي على االقتصاد المصر :

ا1و تنمياة الاوعى بقضاية حماياة حقاوق المؤلاف فيماا يتعلاق ببارامج الحاساب اآللاى وقواعاد
البيانااات ،ملااك مااع ربااط هاام القضااية بالنتااائج التااى يمكاان أن تحققهااا لالقتصاااد المصاار .
ويكون ملك بالتعاون بين أجهزة األمن والجهات العاملة فى هما المجال ومنها مركز دراسات
الملكية الفكرية واتحاد منتجي البرامج التجارية وسائر وسائل اإلعالم .

ا2و إنشاء إدارة مركزية إلنفام قانون الملكية الفكرية تختص بكافة الجوانب التى يشملها هاما
القااانون للتغلااب علااى الساالبيات التااى تترتااب علااى توزيااع االختصاااص بااين و ازرات وجهااات
متعددة.
ا3و تاادريب وتنميااة مهااارات رجااال األماان العااملين فااى مجااال محاربااة قرصاانة البرمجيااات،
والتنسايق فاى ملاك ماع الجهاات المعنياة والمؤهلاة لششاراف علاى عملياة التادريب فاى الناحياة
الفنية والتقنية الخاصة بضبط جرائم القرصنة والتعامل السليم مع المضبوطات.
ا2و اقتراا إدخال مادة حماية حقوق الملكية الفكرية كمادة أساسية فى كليات الشرطة لخلاق
ثقافة أمنية مرتبطة بهما الموضوع الهام.

ا8و اسااتمرار تنظاايم الناادوات والمااؤتمرات التااى تناااقش موضااوع الملكيااة الفكريااة بوجااه عااام
وحماية برامج الحاسب بوجه خاص وملك للتعرف باستمرار على االتجاهات الدولياة الحديثاة
فى هما الخصوص بغرض االستفادة منها.
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ا2و مد نطاق التعااون ليشامل الادول العربياة األخار خاصاة تلاك التاى حققات تقادماً ملموسااً
فااى مجااال حمايااة البرمجيااات وعلااى أرسااها األردن ودولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة لتبااادل
الخبرات والتنسيق بينها فى هما الخصوص .

موجز الدراسة

يتسم العالم اليوم بتجلى ثورة التقنية العالية High – technology revolution

 ،ومااع ازدياااد التطااور التكنولااوجى تاازداد المخاااوف العالميااة ماان مخاااطر القرصاانة ،والتااى
تتسبب فى إحداث خسائر مادية كبيرة ،وتعدياً على حقوق الغير.

وماان هااما المنطلااق عملاات دول العااالم المختلفااة علااى ساان التشاريعات وتنفياام وسااائل

أخاار لحمايااة المنتجااات المتعلقااة بالحاسااب اآللااى ،حيااث أصاادرت العديااد ماان االتفاقيااات
والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ،والتى أسهمت فى خفض معدالت القرصنة إلى
حاد ماا ،إال أن هنااك العدياد مان اإلجاراءات األخار التاى يجاب أن تؤخام فاى الحسابان عناد

تنااول هاما األمار .ويعااود االهتماام بحماياة حقاوق الملكيااة الفكرياة إلاى أهميااة ملاك فاى إقارار
وتنظ اايم المنافسا ااة المشا ااروعة وحمايا ااة حقا ااوق ومصا ااالع أصا ااحاب األعما ااال

والمختا اارعين

والمبدعين بالدول المختلفة .أما عن تبعات االعتداء على الملكية الفكرية فتتمثال فاي وجاوب

إزالة التعد  ،ولزوم تعويض المضرور ،وعقوبة المتعد بما يزجر .
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عواقب مخالفة حقوق الملكية الفكرية واألخالقيات المهنية
من المفترض أن يلتزم جميع العاملين وأعضاء هيئة التادريس بماا جااء فاى هاما الكتياب
بشااأن االلت ازام بحقااوق الملكيااة الفكريااة واألخالقيااات المهنيااة ولكاان فااى بعااض األحيااان يلاازم
اتخام إجراءات صارمة ضد المخالفين منها -:

 -1التنبيه أوالً على المخالف لعدم تكرار المخالفة .

 -2فااى حالااة تكارار المخالفااة يااتم اتخااام إجاراء يتناسااب مااع حجاام المخالفااة مثاال خصاام
حافز الجودة أو الحافز الشهر للعاملين واعادة تسكين المخالف من أعضاء هيئة
التاادريس فااى مااادة أخاار أو منعااه ماان بيااع الكتاااب الجااامعى إن كاناات المخالفااة

بشأن الكتاب الجامعى .
 -3وفى حالة التكرار يتم اتخام اإلجراءات القانونية بهما الشأن .
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هذه دعوة إلي:
مراعاة األمانة  ...إياكم والسرقة
مراعاة حقوق الملكية الفكرية ...إياكم واالنتحال
احترام أخالقيات المهنة  ...إياكم والسلب  -إياكم والنهب
وأعط كل زى حق حقع وال تنسب لنفسك ما ليس لك حق فيع

2
4

دليل االلتزام بحقوق الملكية الفكرية

المراجع

 -.1ل .د .فؤاد جمال :إطاللة على حماية حقوق الملكية الفكرية فاى مصار ،منشاور ضامن
مجلااة ررسااالة المعرفااةر ،مركااز تنميااة البحااوث ،المخااابرات العامااة المص ارية ،العاادد الثااانى،
.2222

 -2ل .د .فؤاد جماال :إطاللاة علاى مشاروع قاانون التجاارة اإللكترونياة ،منشاور ضامن مجلاة
ررسالة المعرفةر ،مركز تنمية البحوث ،المخابرات العامة المصرية ،العدد األول .2222
 -3ل .د .فؤاد جمال :الحرية المعلوماتية اجرائم الحاسبات واإلنترنتو ،منشور ضامن مجلاة

ررسالة المعرفة" ،مركز تنمية البحوث ،المخابرات العامة المصرية ،العددين الثانى والثالث،
2005.
 -2ل .د .ف اؤاد جمااال :المواجهااة األمنيااة لج ارائم الحاسااب اآللااى ،مركااز بحااوث الشاارطة،
أكاديميااة مبااارك لألماان ،ناادوة بعناوان ردور و ازرة الداخليااة فااى حمايااة حقااوق الملكيااة الفكريااة

بوجه عام ،وبرامج الكمبيوتر بوجه خاصر ،مارس .2221
 -8ل .د .فؤاد جمال :إنجازات البرنامج القومى لدعم اإلصالا التشريعى.
 -2المحامى يونس عرب ،نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي.

 -1هناد علاو  ،أساتامة مسااعدة ،المركاز الجاامعي العرباي التبساي ،الج ازئار ،حماياة الملكياة
الفكريااة فااي البيئااة الرقميااة ماان خااالل منظااور األساااتمة الجااامعيين :أساااتمة جامعااة منتااور
نمومجا.
 -8عبااد المجيااد ماايالد ،مهناادس عااام فااي تكنولوجيااا المعلومااات و االتصااال :مااا هااو تااأثير
مصنفات الثورة الرقمية على حقوق الملكية الفكرية؟.
9.- Business Software Alliance 2006.
10.- Global Software Piracy Study, May 2007
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ملحق أ
إرشادات للحصول على رقم اإليداع وبطاقة فهرسة أثناء النشر
طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية رقم  28لسنة 1993

 .1إحضار عدد  2صفحة العنوان موضع بها البيانات األتية:


عنوان الكتاب – إسم الم}لف وعنوانه – إسم الناشر – إسم الطاب وأرقام تليفوناتهم



عاادد الصاافحات اال تقاال عاادد الصاافحات عاان  29ص افحةو – مقاااس النسااخة اال يقاال

مقاااس النسااخة عاان  18ساام و وتكااون الصاافحة مختومااة بخاااتم الطااابع أو الناشاار وفااى
حالة عدم وجود أ شرط من الشروط ال يتم إعطاء رقم اإلىداع


إحضار مقدمة الكتاب وفهرس الكتاب رهام وضرور و

 .2تقوم اإلدارة ادار الكتاب والوثاائق القومياةو بتعطااء صاورة مان إقارار تسالم رقام اإلياداع
والترقىم الدولى.

 .3التوجه إلى إدارة الفهارس رالفهرساة أثنااء النشارو للحصاول علاى بطاقاة وصاف الكتااب
قبل الطبع سواء باالغة العربية أو األجنبية لطبعها خلف صفحة العنوان.
 .2بعد الحصول على إقرار تسلم رقم اإليداع طبقاً للقانون البد من إيداع عادد ا12و نساخ
من الكتاب خالل ثالثة أشهر من تاريخ تسلم رقم اإليداع.

 .8فى حالة عادم إياداع النساخ المقارر إياداعها طبقااً للقاانون ياتم حصارها وارساال خطاباات
مطالبات للشحض الحاصل على رقم اإليداع االطابع – الناشر – المؤلفو.

 .2فااى حالااة عاادم الاارد علااى خطاااب المطالبااة يااتم حصاار هاام األرقااام وارسااالها إلااى إدارة
الشئون القانونية بالدار إلتخام االزم ورفع دعوة قضائية طبقاً للقانون.
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 .1عدم صرف أرقام إيداع جديدة إال بعد الوفاء بتيداع النسخ المقررة والساابق منحهاا أرقاام
إيداع.
 .8فااى حالااة الاارد علااى خطابااات المطالبااة يكااون بالحاااالت األتيااة اإيااداع النسااخ المقاارر
إياداعها بادار الكتاب طبقااً للقااانون – إلغااء رقام اإلياداع يكااون بخطااب موجاه إلاى ماادير
اإلدارة ومرفق به إيصال تسلم رقم اإلياداع – تأجيال تساليم النساخ يكاون بخطااب موجاه

أيضاً إلى مدير اإلدارة موضع به سبب التأجيل.

 .9فى حالة تغيرعنوان الطابع أو الناشر أو رقم التليفون أو تغير الطابع أوالناشر الخاص
بالكتاب يتم إخطار اإلدارة مع إحضار اإليصال ليتم التغيير.

 .12إيداع خمس نسخ من الكتاب يكون فى الحاالت األتية:


الكتاب بحث جامعى مقدم للترقية.



الكتاب مطبوع خارج الجمهورية وتم نشر داخل الجمهورية.



الكتاب تم طبعه ونشر خارج الجمهورية والمؤلف مصر .



عدد النسخ المطبوعة من الكتاب أقل من  1222نسخة.
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ملحق (ب) استمارة بيانات الفهرسة أثناء النشر
تنبيه هام
مطلوب من المؤلفنين والناشرين وأصحاب المطابع موافاتنا بالبيانات التالية للحصول على
أرقام اإليداع والترقيم الدولى
البيانات

الجزء

عنوان الكتاب – Title
ابيانات أخر و
المؤلف – Author
الطبعة – Edition
الناشر – Publisher
عنوان الناشر Adress -
تاريخ النشر – Date
بيانات الوصف الماد

المطبعة – Pinter
عنوان المطبعة Address -
ضع عالمة إما كان بالكتاب
 Oببليوجرافية
بالنسبة لكتاب األدب ضع عالمة إما
كان الكتاب
صف الموضوع فى جملتين أو ثالثة
لألعمال األخر ير األدبية
اللغة األصل
الترقيم الدولى I.S.B.N
السعر
محقق
مترجم

مقياس
النسخة
Size

عدد
الصفحات
Pag.

السلسلة

 Oكشف

التجليد

 Oإيضاحات
 Oقصص قصيرة
 Oمقاالت

 Oرواية
 Oمسرحية

 Oشعر
 Oقطع متنوعة

مع مالحظة أن البيانات الخاصة برقم التصنيف ورؤوس الموضوعات سوف تكون من
مسئولية الشئون الفنية بدار الكتب المصرية .
ملحوظة  :هم البيانات ال تنطبق إال على هما العنوان وال تعمم فى عناوين أخر .
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يتعهد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين وطالب الدراسات العليا
والعاملين والطالب بكلية الهندسة بالمطرية بإللتزام بما جاء فى
دليلى الملكية الفكرية وأخالق المهنع و\لك على النحو األتى-:

ا1و حظار اساتخدام البارامج الجااهزة يار المرخصاة علاى أجهازة الحاساب
اآللي بالكلية.

ا2و عاادم السااماا للعاااملين بالكليااة بنسااخ المؤلفااات بمااا يشااكل اعتااداءا علااي
حقوق المؤلف لحماية المؤلفات واألدبية

ا3و إتب اااع القواع ااد العلمي ااة المس ااموا به ااا ف ااي توثي ااق عملي ااات االقتب اااس م اان
الم ارجااع العلميااة أو الكتااب الد ارسااية أو الرسااائل العلميااة أو أ وثااائق أو
كتابات أو مقاالت للغير سواء كانت منشورة في مكتبات أو مؤتمرات أو

أ محفا ا ا اال علما ا ا ااي أو يا ا ا اار منشا ا ا ااورة االرسا ا ا ااائل العلميا ا ا ااة -ما ا ا اامكرات
الطالب.......و

ا2و وضا ااع إرشا ااادات للمتا اارددين علا ااي المكتبا ااة لم ارعا اااة الت ا ازامهم بالض ا اوابط
المنصوص عليها في قانون الملكية الفكرية.

ا8و عقااد ناادوات ولقاااءات مفتوحااة لمناقشااة حقااوق الملكيااة الفكريااة وأهميتهااا
وضرورة االلتزام بها.
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ا2و وجود إج ارءات محددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التميز باين أعضااء
هيئاة التادريس  /الهيئاة المعاوناة  /الطاالب  /العااملون وتتمثال هام

-

اإلجراءات في :

توافر الفرص المتكافئة في الترقيات ،والبعثات وتوزيع األعمال.

-

تطبيق شروط الترقية على جميع العاملين طبقا للقوانين المنظمة بغض

-

عدالاة توزياع اإلشاراف علاي رساائل الماجساتير والادكتو ار باين جمياع

-

النظر عن أ اعتبارات .

األساتمة المشرفين حسب التخصصات.

توزيع المكافآت والحوافز المادية والمعنوياة فاي ضاوء القواعاد المعماول

بها في المؤسسة.

ا1و إجراءات تصحيع الممارسات ير العادلة :

يتم اتخام إجراءات  /قا اررات تصاحيحية فاي المؤسساة لمعالجاة بعاض

الممارسات ير العادلة ومن هم اإلجراءات :
-

إعادة تسكين أعضاء هيئة التدريس طبقا لتخصصاتهم باألقسام العلمية

المختلفة .

-

تطبيق شروط الترقية على جميع العاملين طبقا للقوانين المنظمة بغض

-

عدالاة توزياع اإلشاراف علاي رساائل الماجساتير والادكتو ار باين جمياع

النظر عن أ اعتبارات .

األساتمة المشرفين حسب التخصصات.
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أقترا تشكيل لجنة للملكية الفكرية بقرار من مجلاس الكلياة تابعاة لوحادة ضامان
الجودة  ،وتكون وظيفة هذه اللجنة األتى:
-

تلق ااي الش ااكاو م اان الس ااادة أعض اااء هيئ ااة الت اادريس ومع اااونيهم وط ااالب

الد ارس ااات العلي ااا أو م اان أ ط اارف تخ اار ح ااول م ااا يتع ااارض أو يخ ااالف
قاانون الملكياة الفكريااة فيماا يتعلااق بالنشار أو التااأليف أو األفكاار العلميااة
أو التطبيقيااة أو البارامج اإلليكترونيااة وكاال مااا يارتبط بالعمليااات التعليميااة

أو البحثية.
-

إتب ا اااع اإلجا ا اراءات القانوني ا ااة لحماي ا ااة حقا ا اوق الملكي ا ااة الفكري ا ااة الخاص ا ااة
بالمؤلفات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الوارد بقانون
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-

تنظاايم مجموعااة ماان ورش العماال بالتعاااون مااع الكليااات المعنيااة للتاادريب

-

العمل على تفعيل البحث العلمي والعمال المشاترك والنادوات العلمياة باين

-

تعيين منسق للملكية الفكرية يهتم بنشر إجراءات االلتازام بحقاوق الملكياة

على نظم حماية الملكية الفكرية.

الهيئات مات الصلة الوثيقة بالملكية الفكرية.

الفكري ااة وانش اااء وحف ااظ الس ااجالت الت ااي ترص ااد تط ااوير االلتا ازام بحق ااوق

الملكية الفكرية في التأليف والنشر.
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-

التركيا ااز علا ااى االهتما ااام بحمايا ااة حقا ااوق الملكي ا اة الفكريا ااة فا ااي األعما ااال
األصلية التي تكون الكلية هي المالك الوحيد لها أو مشتركة في ملكيتهاا

وملك من خالل:



طلب الحصول على براءات االختراع.



تسجيل حقوق التأليف والنشر للكتب الجامعية.




مراجعة مواصفات الكتاب الجامعى التى أقرها مجلس الكلية.

اتخااام جميااع التاادابير األخاار التااي ت ارهااا ضاارورية للحفاااظ علااى حقااوق
الملكية الفكرية.
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