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 1الملخص

لم تعد المعرفة العلمية في حياتنا المعاصرة مجرد وسيلة بسيطة من وسائل تبادل المعلومات تخلوا من 
التعقيد، تتحكم في تبادلها رغبة األطراف في االطالع على المعرفة ويسهل اللجوء إليها في التبادل 

 فة العلمية من خاللاالقتصادي والتجاري. ولما كان للعامل من دور مهم في تنفيذ طرق وفنون المعر 
االعمال التي يقوم بها لمصلحة صاحب العمل، وسعي األخير الى االستعانة بالعامل من اجل تطوير 

 شجيعتطرق اإلنتاج وتحسين نوعيتها، باإلضافة الى السعي الحقيقي من استخدام المعرفة العلمية هو 

من . المعرفة العلمية المستخدمة مجال في والتطوير بالبحوث القيام على الشركات وتحفيز االبتكار عملية

 هنا كان البد من بحث الدور الذي يلعبه عقد العمل في حماية المعرفة العلمية.

 
Summary 

(The role of the labor contract in the protection of scientific knowledge) 

 

Scientific knowledge is no longer in our contemporary life just a simple 

means of exchange of information abandoned complex, control the 

exchange desire of the parties to see the knowledge and easy to resort to 

them in the economic and trade exchange. Whereas a worker from an 

important role in the implementation of ways and arts of scientific 

knowledge through the work carried out by the interest of the employer, 

the latter sought to use factor for the development of production methods 

and improve their quality, in addition to the real pursuit of the use of 

scientific knowledge is to encourage innovation and stimulate businesses 

to conduct research and development in the field of scientific knowledge 

used. However, before considering the role of the labor contract to 

provide this protection, we must define the concept of scientific 

knowledge Can the theory of the contract provide that protection and then 

try to put the basis for this protection through the employment contract. 

So we divided the study into four sections we will show the first concept 

of scientific knowledge, and are looking at the second attempt to establish 

acceptance for the protection of scientific knowledge through theory of 

contract, and establish in the third concepts that can be adopted by the 
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labor contract to provide this protection. The show in the fourth legal 

implications of divulging secret factor to scientific knowledge.     

Preparation 

A. M. Dr.. Naseer Sabbar AL- Jubouri 

 

 

 المقدمة
 

مميز لحماية  قانوني إطارتحديد  إلىالقانوني  الفقهنتيجًة للتطور العلمي المتواتر لم يستتتتتتتتتتتتتتتتقر    
م تعد ل غير تعاقدية، امستتواء اكانت تعاقدية  التقليدية الحمايةصتتي  ، خاصتتة وان 3المعرفة العلمية
هياكل  إلىالتعتامل الفكري المتطور دائمًا، لذا فنن مجتمع المعرفة بدا يتجه  انمتاطتتمتاشتتتتتتتتتتتتتتتى مع 

عطتاءو جتديتدة ومنةمتة من اجتل تنةيم نشتتتتتتتتتتتتتتتتاطته  المعرفتتة  اهتدافقتانونيتتة لتحقيق  اطرعالقتتاتته  ا 
وتفستتتتتتتتتتتتتتتو المجتال، في الوقتت عينته، امتام اي تقتدم يطرا فيها مع  اوتستتتتتتتتتتتتتتتتجيتب لمتطلبتاتهتالعلميتة 

راحل لمرحلة من ما لهذه استتتتتتتتجابةو  االستتتتتتتعداد الدائم والمستتتتتتتتمر للتكي ف مع متطلبات كل مرحلة.
الحمتايتة في إطار محدد كي ال ن ل يد  راال تنحصتتتتتتتتتتتتتتتفالبتد  القتائم على المعرفتة العلميتة. تطورال

 صتتتاحب المعرفة عن اختيار استتتلوب الحماية القانونية المناستتتب عن انستتتداد طريق الحماية األخر
ون نك انالبد  إذكي ال نحد من انتشتتتار المعرفة العلمية وتداولها،  اخرىهذا من جهة. ومن جهة 

للتكي ف مع الحتاجتات الختاصتتتتتتتتتتتتتتتة لطتالبي المعرفتتة  القتانونيتتةة الحمتايتة قتابليت وهو االمهم  امراً  امتام
صتتتورة من صتتتور نقل المعلومات من الشتتتخ   الحماية القانونية للمعرفة العلمية باعتبارالعلمية. 

من وراء هذه  ايبت يهالشتتتتتتتتتتخ  المستتتتتتتتتتتعلم عن هذه المعلومات ل اية  إلىصتتتتتتتتتتاحب التخصتتتتتتتتتت  
 استتتتت اللها من قبل مالك المعرفةموال التي يمكن ُتعد المعرفة العلمية من جملة األاذ  المعلومات.

او صتتتتتتتتتتتتتتتاحتب االختراع مع بع  العمال لديه في هذا المجال. من هنا كان البد من بحث الدور 
 بيتتد انتته قبتل بحتتث دور عقتتد العمتل في توفير التذي يلعبتته عقتد العمتتل في حمتتايتة المعرفتتة العلميتة.
تلتتك  د ان توفرالعلميتتة وهتتل يمكن لنةريتتة العقتتهتتذه الحمتتايتتة البتتد لنتتا من تحتتديتتد مفهوم المعرفتتة 

الحماية ومن ثم محاولة وضع اساس لهذه الحماية من خالل عقد العمل. لذلك قسمنا هذه الدراسة 
نسيس قبول محاولة تونبحث في الثاني  ،سنبين في االول مفهوم المعرفة العلميةمباحث  اربعةالى 

ا الثالث المفاهيم التي يمكن اعتمادهلحماية المعرفة العلمية من خالل نةرية العقد، ونؤستتتتتتتتس في 

                                                
تتنوع وسائل الحماية القانونية للمعرفة العلمية من خالل عقد بيع المعلومات وعقد االمتياز وعقد الترخيص وعقد  -: 2

قتصر وسي الى احكام المنافسة غير المشروعة والكسب دون سبب وغيرها من الطرق القانونية. باإلضافةاالستثمار هذا 
 ة.بحثنا على دور عقد العمل في توفير هذه الحماي
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 شتتتتتتتتتتتتتتتاءاآلثار القانونية المترتبة على إفونبين في الرابع  من خالل عقتد العمل لتوفير هذه الحماية.
 .ية المعرفة العلميةسر ل العامل

 
 المبحث االول

 علميةمفهوم المعرفة ال

 

يستتتتخدم مصتتتتطلو المعرفة، بصتتتتورة واستتتتعة، حتى يبدو للبع  مفهومًا دارجًا ال يحتاج إلى عناء فهمه. 
وهذا األمر يشوبه الكثير من الخطن، صحيو ان نمو وتطور العقل اإلنساني وما رافقه من تقدم حضاري، 

البية البشتتر إال ان غ معرفي يعتد به،مات بناء تراكم تدلنا الشتتواهد والتجارب على انجازاته قد اشتتر لنا مقد
مازالوا غير قادرين على تحديد الستتتتتتتر الذي يقف خلف كل تلك الشتتتتتتتواهد، على عكس ما بذلوه من جهود 
الكتشاف اآلثار والسير التاريخية، ذلك السر هو المعرفة التي نشنت بخوا  متطورة ال تحتاج سوى بذل 

ها ميستتتتتترة واكثر فاعلية وكفاءة ولكي يحاط موضتتتتتتوع مفهوم الجهود من اجل تنةيمها وتوةيفها وبما يجعل
 ،لبينطالمعرفة العلمية بشتتتتتمولية اكبر ستتتتتيتم بيان كل من تعريف المعرفة العلمية وخصتتتتتائصتتتتتها ضتتتتتمن م

 .اآلتيوعلى النحو 

 

 األول  المطلب

 تعريف المعرفة العلمية
 

تعد المعرفة من الةواهر القديمة. لكن البحث في مفهومها وخصتتتتتتتتتائصتتتتتتتتتتها هو امر حديث ةهر مع    
ن مع ، وتعززت خالل القرن العشتتتتتريةبدايات القرن التاستتتتتع عشتتتتتر عندما ةهرت الثورة العلمية والتكنولوجي

ا يرجع مفهوم . كمبتدايتة التطبيق الحقيقي لالكتشتتتتتتتتتتتتتتتافتات العلميتة في مجتال الكيميتاء والذرة واالليكترونيات
( اي نةرية المعرفة وهي : فرع epistemology( إلى االبستتتتتتملوجيا  knowledgeمصتتتتتطلو المعرفة  

في الفلستتتتتتتتتفة العامة يبحث في اصتتتتتتتتتل المعرفة وطبيعتها ومداها ومدارستتتتتتتتتها المختلفة، فالتجريبيون يردون 
بيعة ل ال التجربة الحسية. وعن طالمعرفة إلى الحواس، والعقليون يؤكدون ان بع  المبادئ مصدرها العق

المعرفة، يعترف الواقعيون ان موضتتتتتوعها مستتتتتتقل عن الذات العارفة. ويؤكد المثاليون ان ذلك الموضتتتتتوع 
عقلي في طبيعته الن الذات ال تدرك إال افكارًا. ويختلف الفالسفة في توصيفهم لمدى المعرفة. فمنهم من 

منهم من يجعتتل المعرفتتة احتمتتاليتتة ومنهم من يعلن ان المعرفتتة يؤكتتد ان العقتتل يتتدرك المعرفتتة اليقينيتتة، و 
  .2اليقينية مستحيلة

                                                
للتوسع انظر: د. كامل ألكيالي و د. عبد الوهاب الزهيري، الموسوعة السياسية، الدار العربية للنشر والتوزيع،  -: 3

 .43،ص4791بيروت، 
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ذا . فإن المعرفة 4العلماء والباحثون إليهالنشتتتتتتتتتاط الذي ينقاد  اوكان العلم يعرف بننه مجموعة معلومات  وا 
غير علمية، ويمكن التمييز بينهما على  واخرىاوستتتع واشتتتمل من العلم، فالمعرفة تتضتتتتمن معارف علمية 

التفكير التي تتبع في تحصتتيل المعارف، فالباحث الذي يتبع المنهج العلمي  واستتاليبقواعد المنهج  استتاس
  -هي: انواع. والمعرفة 5المعرفة العلمية إلىيصل 

 .6 مقصودة. المعرفة الحسية: وهي المعرفة المتحصلة عن مالحةة الةواهر، مالحةة بسيطة غير 1
لبعيدة، عن ا األستتتتتتتتتتباب. المعرفة الفلستتتتتتتتتتفية التنملية: وهي المعرفة المتحصتتتتتتتتتتلة عن التفكير والتنمل في 3

 .2 الموت والحياة مثالً 
. المعرفتتة التكنولوجيتتة: تمثتتل مجموعتتة معتتارف غير مجردة، بمعنى انتته يكون لهتتا دائمتتًا محتوى تطبيقي 2

هذه  الستتتلع والخدمات. وتستتتتند إلنتاجي مجال النشتتتاط المادي استتتتهداف مبتكرها استتتتخدامها ف إلىبالنةر 
المعتتتارف  ان إلى، ويتتتذهتتتب البع  8 المعتتتارف على الحقتتتائق العلميتتتة وتتميز عنهتتتا بمحتواهتتتا التطبيقي

know-المعرفة الفنية  -:9 تحتت العنتاوين اآلتيتة ادراجهتاالتكنولوجيتة التي تتدختل في هتذا المفهوم يمكن 

how،11  نيتتتتتتة والمهتتتتتتارة التقHabilite technique،11  والخبرة التقنيتتتتتتةExperience technique ،
  Lesالصتتتتتتتتتتتتتتتنتتاعيتتة واالستتتتتتتتتتتتتتتتاليتتب  ، واخيرًا الطرقConnaissances techniquesوالمعتتارف التقنيتتة 

procedes . 

                                                

 
، 4793فالديمير كورغانوف وجان كورغانوف، البحث العلمي، ترجمة يوسف وميشال أبي فاضل، بيروت،  -: 1

، وعرفه آخرون بأنه ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة، والتي تحكمها 33ص
ئق الجديدة في نطاق هذه الدراسة. انظر: احمد بدر، قوانين عامة وتحتوي على طرق ومناهج موثوق بها الكتشاف الحقا

 .49، ص4799أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، 
 
 .3، ص4793. د. عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، القاهرة، 49احمد بدر، مصدر سابق، ص -: 3
 .40م، ص 2004ر الشؤون الثقافية، بغداد، د. عصمت عبد المجيد بكر، المدخل إلى البحث العلمي، دا -: 6
 المصدر السابق، والصفحة نفسها. -: 9
محمد حلمي مراد، دور التكنولوجيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية، محاضرات منشورة في مجلة مصر  -: 9

 .3، ص4792، يوليو 317المعاصرة، العدد 
، دار المستقبل العربي، 4، ط-في اآلليات القانونية للتبعية الدولية دراسة -د. حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا -: 7

 .421، ص4799القاهرة، 
وهو اصطالح يثير العديد من  faire-Savoirأي العلم بكيفية القيام بأمر ما. وفي القانون الفرنسي يلفظ  -: 40

ار، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية االعتراضات من قبل الفقه الفرنسي. انظر في تفصيل ذلك: د. هاني محمد دويد
 .63م، ص4776بواسطة السرية، دار الجامعة، اإلسكندرية، 

وتسمى أيضا ً المهارة الفنية. ويقصد بها ليس فقط المهارة اليدوية للصانع وإنما أيضا ً العناية والدقة اللتين يؤدي  -: 44
فذ له، بمعنى أنها ال تصلح أن تكون محالً لمبادلة بهما مهمته. والمهارة عنصر شخصي ال ينفصل عن الشخص المن

 .29سلعة ويقتصر سبيل الحصول عليها على تشغيل العامل الماهر. انظر: المصدر السابق، ص 



 5 

 ستتتتتتاسواالمالحةة المنةمة المقصتتتتتتودة للةواهر  استتتتتتاس. المعرفة العلمية التجريبية: وهي القائمة على 4
 .13وضع الفرو  المالئمة والتحقق منها بالتجربة وتجميع البيانات وتحليلها
مادية والعلمية والبراهين ال األدلةوتعتمد المعرفة العلمية اساسًا على االستقراء، ويعتمد االستقراء على جمع 

من ثم و  اجزاءهاتعميمات محتملة الصتتتتدق والثبات التي يدرس ويالحة الباحث  اصتتتتدراالتي تستتتتاعد على 
 .12النتائج النهائية المتعلقة بموضوعه الدراسي إلىيصل 

 بمفهومها وهذا ما ستتتتتنبينه في المطل من هنا البد من معرفة خصتتتتتائ  المعرفة العلمية للوقوف لتحديد 
 .اآلتي

 

 

 الثاني  المطلب

 خصائص المعرفة العلمية
 

ه العلم ب   النةر عن عناصتتتتتتتتتتتتتتر نعني بخصتتتتتتتتتتتتتائ  المعرفة العلمية تلك الخصتتتتتتتتتتتتتائ  التي تتوافر في 
المتعددة. وتستتتمد المعرفة العلمية ثالث من خصتتتائصتتتها من كونها معرفة: فهي شتتتيء غير مادي، وغير 

  -سنبحثه على النحو اآلتي: قابل للنفاد، وقابل للتداول. وهذا ما
 -:اآلتيتيننبينه في الفقرتين  المعرفة العلمية شيء غير مادي. وهذا ما -1

  -:األشياءالعلمية من قبيل  ا( المعرفة
من القتتانون  اولى( فقرة 61للمتتال في القتتانون العراقي مفهوم قتتانوني يميزه عن الشتتتتتتتتتتتتتتتيء. فطبقتتًا للمتتادة  

بحكم القانون يصتتتتتتتتتتتتتتتو ان يكون محاًل للحقوق  اويخرج عن التعتامتل بطبيعتته  المتدني:   كتل شتتتتتتتتتتتتتتتيء ال
المدني بنن:   المال هو كل حق له قيمة مادية ايًا كان ( من القانون 66و 65. وتقرر المواد  14المالية((

ام غير مادي فهو محل ذلك  اً هذا الحق ستتتتتتواء اكان عينيًا ام شتتتتتتخصتتتتتتيًا((. اما الشتتتتتتيء ستتتتتتواء اكان مادي
الحق المالي الذي يرد على الشتتتتتيء والشتتتتتيء هو  األخيركان الشتتتتتيء غير المال لكون هذا  فإذا، 15الحق

ؤل حول مدى جواز االستتتتتتئثار بالمعرفة العلمية وحول اعتبار هذه المعرفة . يدور التستتتتتا16محل هذا الحق

                                                
 .40، ص4792د. احسان الحسن ود. عبد المنعم الحسني، طرق البحث االجتماعي، الموصل،  -: 42
عن طريق االستنباط )التفكير الفلسفي( التصدق واليمكن أخذها بنظر ذلك أن النتائج التي يصل اليها االنسان  -: 43

االعتبار اال اذا قامت على مقدمات صادقة وثابتة وموضوعية لذلك ابتكر العقل اإلنساني التفكير االستقرائي ليكمل به 
رشد في ي محمد فودة، المالتفكير االستنباطي في البحث عن المعرفة، انظر في ذلك: د. عبد الرحمن صالح عبد هللا، حلم

  .17-16، ص4799كتابة البحوث التربوية، دار المنارة، 
  ( من القانون المدني المصري.94/4تقابلها المادة ) -: 41
، إصدار وزارة العدل المصرية، مطبوعات دار 4أنظر: مجموعة االعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج -: 43

 .139الكتاب العربي بمصر، بال سنة طبع، ص
 .4م. ف4769، حق الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج -: 46
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وصتتفها من ب إالكانت هناك رابطة بين الشتتخ  والمعرفة العلمية فال يكون ذلك  اذاشتيئًا. وبعبارة اخرى، 
 . األشياء
ع المبادالت بالمعرفة العلمية تكون محاًل للمبادالت. وتتستتتم هذه المبادالت بطا انمن الثابت  اصتتتبوولقد 

حق  اءإنهاو نقل او  انشتتتاءترد اما على  باألشتتتياءالتصتتترفات القانونية المتعلقة  واألصتتتل ان. 12 الستتتلعية
من الحقوق العينية الواردة على الشيء او حق شخ  متعلق بالشيء او حق ذهني على الشيء. وبعبارة 

علمية ني. لذلك فإن تبادل المعرفة الاخرى تدور فكرة التصتتتتتتتتتتتتتتترف القانوني حول فكرة الحق بمفهومه القانو 
 .18الداخلة في دائرة التعامل األشياءتعد من القيم، اي في عرف القانون من 

 
 ب( الطابع المعنوي للمعرفة العلمية: 

المادية هي تلك التي يكون لها كيان مادي  واألشتتتياءغير مادية.  واشتتتياءمادية  اشتتتياء إلى األشتتتياءتنقستتتم 
ال يمكن إدراكها إ او بعبارة ادق ال محستوسة.غير المادية التي تكون غير  شتياءاألمحستوس على خالف 

 . 19بالتصور
وتطبيقًا لذلك تعد المعرفة العلمية شتتتتتتتتتتتتتيئًا غير مادي، فالمعرفة بوجه عام شتتتتتتتتتتتتتيء غير محستتتتتتتتتتتتتوس يدرك 

 لىإبالتصتتتتتتتتور اي بالفكر، من دون ان يؤثر في ذلك ضتتتتتتتترورة توافر قالب تعبيري تتجستتتتتتتتد في حال نقلها 
من القانون المدني العراقي إذ نصتتتتتتتتتتتتتتت على ان:  األولى( في فقرتها 21ال ير. وهذا مادلت عليه المادة  

 المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان((.  األموال  
ن كانت  امكانية إلى اإلشتارةوالبد من  تجستيد المعرفة العلمية  ذات الطابع المعنوي( في شتتكل ملموس، وا 

تةتل متميزة عمتتا يستتتتتتتتتتتتتتتتتتدل عليهتتا من قوالتتب. ومع ذلتك يجتتدر بنتتا العر  ألهم هتتذه القوالتتب من الوجهتتة 
العمليتة. ذلتتك ان الحمتتايتتة القتتانونيتتة، جنتتائيتتة اكتانتتت ام متتدنيتتة، لتلتك القوالتتب قتتد تمثتتل حمتتايتتة قتتانونيتتة غير 

 ة للمعرفة العلمية المتجسدة فيها. مباشر 
إذ تتميز المعرفة العلمية عما يستتتتتدل عليها من وثائق تمثل ستتتتندًا لها مثل البحوث والملفات والمخططات 
والنماذج وغيرها من القوالب التي تصتتتتاه فيها المعرفة العلمية. ومن الصتتتتور الهامة حديثًا لتوثيق المعرفة 

 لقة بها في ذاكرة الحاسبات اآللية. العلمية تخزين المعلومات المتع

                                                
49 :- erce intemational de la technologie, Paris, 1985, P.141Jehl: Le comm. 
يقتصر أثر دخول األشياء في دائرة التعامل على جعل الشيء قابالً ألن يكون محالً للحقوق المالية، ولكنه اليجعل  -: 49

في مجال المعرفة بالضرورة محالً ألحد الحقوق المالية إذ تبقى ظاهرة األشياء المباحة من ظواهر القانون. تتحدد 
 العلمية بظاهرة سقوط هذه المعرفة في الدومين العام.

  .361ف  901، ص4791، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 3حسن كيره، المدخل الى القانون، ط -: 47
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 غير المادية، وذلك ب   األشتتتياءوعلى ذلك يكون البحث عن مناط حماية المعرفة العلمية بوصتتتفها من 
 ألشياءاالنةر عن اي استئثار بالقوالب التي تصاه فيها تلك المعرفة. وباعتبار المعرفة العلمية ذاتها من 

غير  األشتتتتتتياءباستتتتتتتقرت النةم القانونية على قبول ةاهرة االستتتتتتتئثار  ذإفإنها تصتتتتتتير قابلة لالستتتتتتتئثار بها 
 . 31 المادية

ويترتتب على ذلتتك وجوب التمييز بين حمتتايتتة المعرفتتة العلميتتة ذاتهتتا من الوجهتتة القتتانونيتتة وحمتتايتتة القوالتتب 
اية المعرفة موسيلة غير مباشرة لح األخيرةالتي تصاه فيها. ومع ذلك وكما ذكرنا آنفًا قد تمثل حماية تلك 

 .31 العلمية
ومن ابرز صتتتتتتتور االرتباط بين حماية المعارف او المعلومات وحماية القوالب التي تصتتتتتتتاه فيها: الحماية 

 الةاألصتتتتتتيستتتتتتتدعي توفر شتتتتتتروط المصتتتتتتنف المبتكر   القانونية بموجب قانون حماية حق المؤلف وهو ما
. والحماية الواجب 33الواقع الملموس عالم إلىالتعبيري( وخروج المصتتتتتتتتتتتنف من ذهن المؤلف  واألستتتتتتتتتتتلوب

نستتحب هذه بالثقة، إذ ت واإلخاللالفيروستتات والستترقة والتزوير  اخطارتوفيرها لبرامج الحاستتبات اآللية من 
 .32حماية المعلومات المعالجة بواسطة الحاسب اآللي إلىالحماية للبرامج 

المعرفة العلمية، ايًا كانت مكوناتها، هي من قبيل المعارف، اي المعلومات، فهي  ان: رايوخالصة ال    
الستتتند المالي لهذه المعارف، فلقد قلنا من قبل ان  اوكان القالب  ايا ً غير المادية، وذلك  األشتتتياءإذن من 

 نخلط م جدًا االسند مادي يتجسد فيه. ومن المه اوالعلم باعتباره مجموعة من المعارف البد له من قالب 
مابين المعرفة العلمية وبين العناصتتتتر المادية التي تتجستتتتد فيها، خاصتتتتة عندما نعر  لموضتتتتوع الحماية 
القانونية للمعرفة العلمية، والذي يتعلق بحماية المعرفة العلمية ب   النةر عن ستتتتتندها المادي. فالمعرفة 

، ة تتجستتتتد في وثائق متنوعة  بحوث، تصتتتتميماتالعلمية النةرية التي تشتتتتكل احد مكونات المعرفة العلمي
 الخ(. … رسومات، كراسات، مخططات، ملفات، نماذج

لكية، تتمتع بالحماية القانونية التي يكفلها حق الم -المادية األشتتياءباعتبارها من  -هذه الوثائق انوالشتتك 
ائق فنمر ي تتجسد في هذه الوثمعين. اما حماية المعارف الت اشكالتثير اي  ومن ثم فحمايتها القانونية ال

السند  اوب ان حماية القال -مختلف تمامًا، ويثير قضتايا قانونية على درجة كبيرة من التعقيد. ولذلك قيل:

                                                
20 :- Jehl, Op.Cit, P.35. 
الظاهر فبه يتم التعبير عن  إذ اليحمي حق المؤلف األفكار المجردة،ولكن األفكار التي تتخذ شكالً خارجياً أي -: 24

األنموذج والرسم. واألنموذج وان كان جديداً اليكون محالً للحماية اذا كان مجرد فكرة لم تتحقق وان لم تكن معروفة 
عصمت عبد سابقاً. انظر في تفصيل ذلك رأي األستاذان ألبير وبورست. أشار اليهم: د. صبري حمد خاطر و د . 

 .236م، ص  2004، بيت الحكمة، بغداد،  4، الحماية القانونية للملكية الفكرية، ط المجيد بكر
 .49المصدر السابق، ص  -: 22
 .233المصدر السابق، ص  -: 23
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نا بني حال يؤدي ب االحماية المعرفة المتضمنة فيه، ولكن هذا ينب ي  إلىالمادي قد يؤدي بطريقة مباشرة 
 .34الماديالخلط بين المعرفة وبين سندها  إلى
 
 :دعدم قابلية المعرفة العلمية للنفا -3
بها التصتتتقت اكتستتت اوالمعرفة  إلى اإلنستتتانالمعرفة بوجه عام غير قابلة بطبيعتها للزوال. فمتى توصتتتل   

نفد ابدًا. ت هذه المعرفة وكانت محاًل الستتتتت الله فإنها ال اإلنستتتتانيمكن نزعها منه. ومهما استتتتتعمل  به وال
. ويترتب على 35على المعرفة بوجه عام يصتتتتدق على المعرفة العلمية على وجه الخصتتتتو  قوما يصتتتتد

 طورًا. ت اكثرتفقد كل قيمة لها عند ةهور معارف جديدة  ال انهاعدم قابلية المعرفة العلمية للنفاد 
رت له دعائم فتوا اذاينعم وحده بعوائد استتتت اللها إال   المعرفة العلمية ال إلىالباحث الذي يتوصتتتل  انكما 

. فالمعرفة العلمية شتتتتتتتتيء غير مادي غير قابل لالختصتتتتتتتتا  الفردي بحستتتتتتتتب 36االستتتتتتتتتئثار بتلك المعرفة
 ابتكارها.  إلىلم يمنع مبتكرها كشف ال ير لها ولم يتوصل غيره  ما األصل

ن عتتدم ه مبمتتا تتميز بتت اإلفتتادةومع ذلتتك يالحة انتته متى تقرر لمبتكر المعرفتتة العلميتتة احتكتتار لهتا يمكنتته 
تعمالها من شتتتخ  من استتت اكثرالقابلية لالختصتتتا  الفردي. فهو يستتتتطيع استتتت اللها عن طريق تمكين 

تزاحم، كما انه يستتتتتتتطيع تمكين ال ير من استتتتتتتعمال المعرفة العلمية  اوفي آن واحد من دون اي تعار  
 .32من دون ان ينقطع استعماله هو لها في داخل مشروعه

 
 ية للتداول: قابلية المعرفة العلم -2

يمكن القول انه بتوافر خصائ  عدم القابلية للنفاد وعدم القابلية لالختصا  الفردي في المعرفة العلمية 
قد توافرت فيها عناصر قابليتها للتداول. فعدم القابلية للنفاد يطلق تداول المعرفة العلمية من حيث الزمان، 

لك . وحال المعرفة العلمية في ذاألشتتتخا ها من حيث اما عدم القابلية لالختصتتتا  الفردي فيطلق تداول
 او بقدر انتشتتتتتتتارها ومستتتتتتتاهمتها في تحقيق غاية االتقدر قيمتها واهميتها  حال المعرفة بوجه عام والتي ال

 .38منفعة للبشرية عمومًا. فالفكر بوجه عام حياته في انتشاره، ال في االستئثار به

                                                
  .430، أشار اليه د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص Regis Fabreانظر:  -: 21
23 :- l’enterprise privee, Etudes de ENGLERT: L’invention faite par l’employe dans 

la propriete intellectuelle, Bales, 1960, P.22. 
احمد يوسف الشحات: الشركات دولية النشاط ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المتخلفة، دار الشافعي للطباعة،  -: 26

 .209ف 220، ص4774المنصورة، 
 .93ر ود. صبري حمد خاطر، مصدر سابق، ص أنظر في هذا المعنى: د. عصمت عبد المجيد بك -: 29
 .466ف 297، ص9د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ج -: 29
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ى في نفسه معلومات مثاًل ويبق إلى إنسانوفيما يتعلق بالمعرفة العلمية يالحة انه من العسير ان يتوصل 
بنى نتاجه العلمي ويمتنع عن استتت الله بني صتتورة من صتتور االستتت الل. فلكي  استاستتهاالفكرة التي على 

مية قابليتها تستتب المعرفة العليمكن إبقائها حبيستتة فكر الباحث. ومن هنا تك يكون للمعلومات ثمة فائدة ال
 .39للتداول واالنتشار

: إنته على الرغم من قتابليتة المعرفتة العلميتة للتتداول فهي محتل لكتل محاوالت راي المتقتدمخالصتتتتتتتتتتتتتتتة ال   
االستتتتتئثار بها واالختصتتتتتا  بها اختصتتتتتاصتتتتتًا فرديًا من قبل مبتكرها نةرًا ألهميتها االقتصتتتتتادية. إذ تتمتع 

قًا لسوق إذ يتحدد سعرها بوصفها سلعة وف األموالمرتبة  إلىادية جديرة بنن ترفعها المعلومات بقيمة اقتص
. وذلك باعتبارها ستتتتتتتتتتتتتلعة ذات طبيعة ور قانونًا التعامل فيهاةكان من غير المح العر  والطلب متى ما

ة التي قد ييتعلق فقط بالقيمة المال ال األمرغير مادية تدفع المبال  النقدية نةير الحصتتتتتتتتتول عليها. ولكن 
نماتمثلها المعلومات،  . وينشن (اختصا  صاحب الحق بمحل هذا الحق البد من توافر صفة االستئثار وا 

 خالل ما المعلومات( منغير المادية ومن ضتتتتتمنها  األشتتتتتياء إطار االختصتتتتتا   في اوهذا االستتتتتتئثار 
ة هذا النتاج تؤدي نستتتب اصتتتيلة اووصتتتياغتها بصتتتورة مبتكرة  األفكاريبذله الباحث من جهد ذهني بتجميع 

، وبتتالتتتالي تمتعتته بتتالحمتتايتتة المقررة بموجتتب قتتانون حمتتايتتة حق المؤلف. وبتتذلتتك اليتتهالتتذهني  المعلومتتات( 
 ألخيرا، بصتتتورة تعطي لهذا بنعدادهاتنستتتب هذه المعلومات بما تحتويها من عناصتتتر للشتتتخ  الذي قام 

ذه يمنع هذا االستتتتتتتتئثار بشتتتتتتترط تمتع ه قانونًا ال انميزة التستتتتتتتلط وحرية التصتتتتتتترف بمواجهة الكافة، طالما 
 .المعلومات بالحماية القانونية

وهذا يعني عدم قابلية المعرفة العلمية للتداول وذلك بتوافر عناصتتتتتتتتتتر خارجية عنها كشتتتتتتتتتتيء يستتتتتتتتتتتحق    
واما في  ،21االستتتتتتتتتتئثار: وهذه العناصتتتتتتتتتتر الخارجية اما ان تتمثل في عناصتتتتتتتتتتر االحتكار القانوني للمعرفة

 .21 عناصر احتكارها احتكارًا واقعيًا، بواسطة السرية مثالً 
ب المعرفة صتتتتاح إليهاه البد من تحديد الركائز األستتتتاستتتتية التي يمكن ان يستتتتتند بناًء على ما تقدم فإن    

 حدا العلميتة في المطتالبتة بتوفير الحمتاية القانونية الالزمة لها خاصتتتتتتتتتتتتتتتة وان المعرفة العلمية اصتتتتتتتتتتتتتتتبحت
بحث من هنا كان البد من ال التي يقاس بها مدى تقدم المجتمعات في الوقت الحاضر. األساسيةالمعايير 

 .اآلتي ه الحماية، وهذا ما سنبحث في المبحثلهذ قدياعتاإلطار العن 
 
 

                                                
 .90انظر في هذا المعنى: د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص  -: 27
 كحصول الباحث على براءة االختراع . وعدم الترخيص للغير باستغالل ما توصل أليه من اختراع. -: 30
انظر: د. فائق محمود الشماع ود. صبري حمد خاطر، دور الحيازة الشخصية في حماية المعرفة التقنية،  للتوسع -: 34

-40في ) األردن -كلية القانون اربد-بحث ألقي في المؤتمر العلمي العالمي للملكية الفكرية المنعقد في جامعة اليرموك
 .94م، ص2004(، آذار، 9(، العدد )3جلد )م، ومنشور في مجلة الحقوق، جامعة النهرين، الم9/2000(/44
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 الثاني  المبحث

 قدية للمعرفة العلميةاعتاية الالحم 
 

المترتبة  آلثارا، فضالً  عما توفره األفرادبين  األموالالرئيستة في التعامل وانتقال  األداةلما كان العقد هو 
عليه من التزامات بذمة المتعاقدين بشتتتتتتتتتنن عقد من العقود. فنن ذلك يستتتتتتتتتتتبع القول بننه لن تثور مستتتتتتتتتنلة 

داول المعرفة تم ت فإذاتقدم  وبناًء على ما لم يتم تداول هذه المعرفة. قدية للمعرفة العلمية مااعتالحمتاية ال
دى ةهر خالف حول م هانلهذه الفكرة، بيد ر عندئذ مستتتتتتتتتتتتنلة الحماية استتتتتتتتتتتتتنادا ً عقد، تثاالالعلمية بموجب 

لبين، وهذا ما سنبحثه من خالل مط ،بين رفضها وقبولها ماحماية المعرفة العلمية بواسطة العقد،  امكانية
التعاقدية. اما في المطلب الثاني فستتتنبحث االتجاه الذي رجو  إذ نبحث في األول االتجاه الراف  للحماية

 القبول بالحماية التعاقدية.
  

 األولالمطلب 

 قديةاعتاالتجاه الرافض للحماية ال

 
تكفل  تحقيق ضتتتتتمانات معينة إلىلعبت مستتتتتنلة قدرة العقد على خلق قاعدة قانونية تفر  التزامات تؤدي 

القواعد  فمن القانونية. واألبحاثالكتب والمؤلفات  استتتتتتتتتتطرحماية المعرفة العلمية، دوراً  مهماً  في طيات 
واذا  ، 23االلتزامات والحقوق انشاءمكنة اصلية في  األفراد إلرادةانه يقر  اإلرادةالمعروفة في مبدا سلطان 

يعترف بما تقدم، اال انه مع ذلك فهناك اتجاه رف  هذه  اإلرادةكان هذا المبدا المعروف بمبدا استتتتتتتتتتقالل 
تي لم  لنفاذ العقود التي ترد على المعرفة العلمية ال ً استتتتتاستتتتتا باعتباره اإلرادةالفكرة ولم يؤيد مبدا استتتتتتقالل 
 ترد على هذه الفكرة ستتتتتتتتواء بالبيع او الترخي ذلك ان مثل هذه العقود التي تحصتتتتتتتتل على براءة اختراع، 

براءة اختراع، ألنتته اذا متتا اريتتد االعتراف لمثتتل هتتذه  إلىليس لهتتا ايتتة قيمتتة متتا دامتتت هتتذه المعرفتتة تفتقر 
وحدها ليستتت  اإلرادة، اذ ان 22 العقود بالقوة والنفاذ بالقبول، فينب ي ان تمنو المعرفة العلمية براءة اختراع

 .24جاد وسيلة ناجعة تكفل طريقة فعالة من طرق الحماية القانونيةكافية من اجل اي
يجوز لدولة معينة الحق في ان تستتتمو بنحتكار  انه ال -القول: إلىلذلك ذهب راٌي في القضتتتاء الفرنستتتي 

طريقة او صتتتتتتتتتتتتناعة معينة حتى ولو كانت هذه الطريقة تشتتتتتتتتتتتتتكل ابتكاراً ، بنستتتتتتتتتتتتتتثناء الحالة التي يتم فيها 
 المخترع االحتفاة بنختراعه بصتتتورة بإمكانراءة اختراع بشتتتنن ما هو جديد، ألنه اذا كان الحصتتتول على ب

                                                
، 4763، 4،مصادر االلتزام،ط 4انظر في هذا المعنى: د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني،ج -: 32

 .33ص 
، 2003جامعة النهرين،  -سالم منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفة التقنية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق -: 33

 .31ص
 .210، ص مصدر سابقانظر في هذا المعنى: د. صبري حمد خاطر و د. عصمت عبد المجيد،  -: 31
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يالحة ان هناك نةاماً  قانونياً  خاصتتتتتتتتتاً  يقرر، ان  انستتتتتتتتترية في حالة ما اذا رغب بذلك، اال انه ينب ي 
د يحتفة باختراعه ولكنه يقوم بتحويله ونقله الى غيره عن طريق العق الذي يوصتتتتف بالمخترع الالشتتتتخ  

 ان لىإالتتتذي يحصتتتتتتتتتتتتتتتتتل على مقتتتابتتتل قتتتد يكون كبيراً  نةير تحول االختراع ونقلتتته، ولكن ينب ي االنتبتتتاه 
حدد قانون براءة االختراع الذي ي اليهالذي يستتتتتتتتتتتند  األستتتتتتتتتاستقوي   إلىاالعتراف بمثل هذا العقد يؤدي 

وحصتتر  خا األشتتالحماية القانونية لالختراع، والذي يقوم على تفضتتيل مهنة التنافس بين وينةم شتتروط 
ه يمكن الحياد عن الذي يقوم عليه قانون البراءات ال األستتتتتتتتتتتاسدائرة االحتكار بنضتتتتتتتتتتتيق الحدود، وان هذا 

 .25 األفرادومخالفته عن طريق عقود واتفاقات خاصة بين 
ون الذين يتوصتتتتل لألشتتتتخا ، ذلك ان الستتتتما  انواعهاالحتكار بكل  هذا الراي اعتمد على محاربة انبيد 
ر التطور حص إلىاختراعات معينه بعدم تقديم طلبات الحصول على براءة اختراع من شننه ان يؤدي  إلى

بفئتة محتدودة منهم متادام االعتراف بصتتتتتتتتتتتتتتتحتة مثتل تلتك العقود التي ترد على المعرفتة العلميتة غير المبراة 
ما علمنا ان هذا الشتتتتتخ  الذي يوصتتتتتف بالمخترع لن يقوم  اذاق هذه النتيجة والستتتتتيما تحقي إلىستتتتتيؤدي 
افةون الذين يعتقد بننهم سوف يح اولئك إلى إال األشخا غيره من  إلىعن اختراعه وتحويله  باإلفصا 
 .26على سريته

ة العقود اعترافه بصتتتتتتتتتتتتتتتحن هذا االتجاه يرف  حماية المعرفة العلمية عن طريق العقد نةراً  لعدم فنعليه 
تي القانون ال يحمي المواضيع الومن ثم القول بنن  التي ترد عليها مادامت لم تحصتل على براءة اختراع.

 ال تتعدى كونها مجرد افكار.
 

 المطلب الثاني

 قديةاعتاالتجاه القابل بفكرة الحماية ال

 
العقود التي ترد على المعرفتة العلميتتة هي عقود صتتتتتتتتتتتتتتتحيحتة ويمكن  ان إلىذهتب انصتتتتتتتتتتتتتتتار هتتذا االتجتاه 

قق الشتتتتتتتتروط التي تح ادراج باإلمكانتوفر حماية فعالة ومناستتتتتتتبة ألطراف العقد مادام  وانهااالعتراف بها 
الجديدة التي يتوصتتتتتتتتتتتتتلون اليها بالرغم من عدم  لألفكاروستتتتتتتتتتتتتيلة ناجعة  اومصتتتتتتتتتتتتتالحهم وتكفل لهم طريقة 

 ال بع  الشتتتتتروط ادراجاختراع بشتتتتتننها، فمثل هذه العقود هي عقود صتتتتتحيحة وان  حصتتتتتولهم على براءة
( من القانون 121، وهذا ينطبق والمادة  واآلدابي ير من صتتتتتتتتتتتتتتتحتهتا متادامتت غير مختالفتة للنةتام العام 

يجوز ان يقترن العقد بشتتتتتتتتتتترط يؤكد مقتضتتتتتتتتتتتتاه او يكون جارياً  به  -1المدني العراقي والتي تن  على:  
( من القانون المدني العراقي 146المادة   إلىهذا االتجاه يستند  ان إلى باإلضافةاو العادة(. هذا العرف 

                                                
35 :- Magnin :- Know-How et propr \ ete industrielle. Paris . 1974 . p. 180. 

 .31سالم منعم مشعل، مصدر سابق، ص  -: 36
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ال تعديله ا اذا نفذ العقد كان الزماً ، واليجوز ألحد العاقدين الرجوع عنه وال -1والتي نصتتتتتتتتتتتتت على انه  
 تعاقدين(،ة  العقد شتتتريعة المبمقتضتتتى ن  في القانون او بالتراضتتتي(. وهذا الن  يكرس القاعدة القانوني

عد في هذا االتجاه، ذلك ان العقد يُ  اليهالذي يتم االستتتتتتتتتتتناد  األستتتتتتتتتتاسومن ثم فنن القوة الملزمة للعقد هي 
الطرفين ستتتتتوف تكون لها القدرة على  ارادةكذلك فنن  األمر، واذا كان  22بمثابة القانون بالنستتتتتبة ألطرافه 

الشتتتتتتتتتروط التي يرونها مناستتتتتتتتتبة  ادراجألطرافه الحرية الكاملة في  ، وبالتالي فنن 28تحديد مضتتتتتتتتتمون العقد
وتحقق لهم المصتتتتتتتتتتالو التي يبت ونها في نطاقه بشتتتتتتتتتترط ان تكون هذه الشتتتتتتتتتتروط غير مخالفة للنةام العام 

 .واآلداب
الراي الراجو هو حماية المعرفة العلمية بمقتضتتتتتتى العقد وان لم تكن محالً  لبراءة  انعليه ومما تقدم نجد 

اختراع وذلك ألن الحماية العقدية تمكن الشتتخ  من نقل المعرفة العلمية مما يستتاعد على التطوير بدالً  
ون ان دمقابل هذه المعرفة يتمكن من الحصتتتتتتتتتتتتتتتول عليها  بتإرادتتهمن احتكتارهتا، كمتا ان ال ير التذي يتدفع 

 .29ينتةر حتى تكون المعرفة محالً  لبراءة اختراع، وهذا يساهم في التداول وتطور العالقات االقتصادية
، اقر بصتتتتتتتتتتتتتتحة العقود التي ترد على المعرفة العلمية وانه يمكن حماية هذه 41األمريكيالقضتتتتتتتتتتتتتاء  انكما 

فه بة لحائزها، فضتتتتتتتالً  عن اعتراةهور االحتكار بالنستتتتتتت إلىتؤدي  المعرفة بواستتتتتتتطة العقد وان المعرفة ال
( من 121في العقد، بالتالي يمكن القول انه حكم يتوافق مع ن  المادة   ادراجهابالشتتتتتتتتتتتتتتروط التي يمكن 
 القانون المدني العراقي.

جانب من الكتاب فكرة العقد وسيلة مهمة من وسائل حماية المعرفة العلمية وذلك في حالة ما اذا  كما َعد  
حبها لشتتتتتخ  اخر بعو  او بدون عو  او بالترخي  الستتتتتت الل هذه المعرفة ستتتتتواء تنازل عنها صتتتتتا
العقد  طرافااو بالنستتبة لهم وللعاملين لديهم بمقتضتتتى عقد عمل، ومن ثم فنن  األشتتتخا بالنستتبة لهؤالء 

يذ كفل تنفالشتتتروط التي ت وادراجلهم حرية تامة في تحديد مضتتتمون العقد وتحديد االلتزامات المترتبة عليه 
 .41مثل هذا االلتزام

نخل  مما تقدم انه على الرغم من عدم ورود ن  في قانون براءة االختراع العراقي يتناول فكرة المعرفة 
 اعطاءنع من يم العلمية بالتنةيم وما يترتب عليها من حقوق والتزامات بالنستتتبة لصتتتاحبها، اال ان ذلك ال

ي البراءة في هذا المجال ومن ثم القول بصحة العقود الت عليها، فننه يجوز بالقياس على حكم الحق لل ير
ستتباه ترد على المعرفة العلمية ونفاذها ة الحماية عليها باالستتتناد الى طبيعة العقد الذي ترد عليه المعرف وا 

                                                
 .237د. صبري حمد خاطر و د. عصمت عبد المجيد، مصدر سابق، ص  -: 39
 .29، ص  4779انظر: د. جالل علي العدوي، أصول االلتزامات، مصادر االلتزام، اإلسكندرية، -: 39
 .210د خاطر، مصدر سابق، ص انظر في هذا المعنى: د. عصمت عبد المجيد و د. صبري حم -: 37
 .Magnin: op.cit.p. 183اشار الى ذلك:  -: 10
. و د. جالل وفاء محمدين، فكرة المعرفة 439، ص مصدر سابقد. حسام محمد عيسى،  -انظر في هذا المعنى:-: 14

 ومابعدها. 69، ص  4773التقنية واالساس القانوني لحمايتها، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 
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العلميتة، اذ ُيعتتد  العقتتد اداة مهمتة من ادوات حمتتايتتة المعرفتتة العلميتتة من غير ان يقود ذلتتك الى القول بتتنن 
تراع الحتاصتتتتتتتتتتتتتتتل على براءة اختراع وحتده هو التتذي يمكن ان يكون محالً  لمثتل هتذه العقود، ذلتك ان االخ

انية مكندمنا نعترف ب االختراع التذي هو جوهر المعرفتة العلميتة لن يكون حكراً  على شتتتتتتتتتتتتتتتخ  معين ما
ان براءة الى  باإلضتتتتتتتتافةهذا  .43األشتتتتتتتتخا انتقاله الى ال ير عن طريق العقد، حتى ولو لعدد معين من 

حقق له ت توفر حماية مناستتتتتتتتبة بالنستتتتتتتتبة الى المخترع او قد ال االختراع التي تصتتتتتتتتدر عن االختراع قد ال
المنافع الكبيرة التي يمكن ان يجنيها من توصتتتتتل الى االختراع، الى جانب ذلك فنن فكرة االحتكار ستتتتتوف 

وصل نةراً  لالختراعات التي يت تنتفي اذا ما علمنا ان العصتر الحالي الذي يوصتف بننه عصتر المعرفة،
 .42وفي شتى المجاالت األشخا العديد من  اليها
 

  

  الثالمبحث الث

 تأسيس حماية قانونية للمعرفة العلمية من خالل عقد العمل 

  

 
 بإطالعويقوم  ،44بينه وبينهم قد يقرر صاحب المعرفة العلمية استخدام بعض العمال بمقتضى عقد عمل   

ذه ه أستترارهؤالء العمال على كيفية استتتخدام وعمل المعرفة العلمية تاا اليبيعة اليتترية، ومن لم على 

نا  فة، ومن ه حالة المعر هذه ال قد تحقق في  تداول  لم يقتصتتتتر االعتراع على  تتتتخص  إتيكون معنى ال

هم بالوجه الصتتحي ، عمل أداءهؤالء العاملين لديه لكي يتمكنوا من  إلىعنها  أفصتت  وإنماالمخترع وحده 

المحافظة على سرية المعرفة العلمية من جانب العمال أمراً ال مناص للتهرب منه، وبالتالي  أمرلذلك باا 

من تلك فان صتتاحب  أكثربل  ،45للمحافظة على هذه االستترار والعامل قد يتم االتفاق بين صتتاحب العمل

ل فيشترط على العامل عدم منافيته في ما اتص يكتفي بمثل هذا الشرط للمحافظة على اليرية العمل قد ال
 في محاولة تأسيس هذه الحماية على النحو االتي.سنحاول بحثه  المعرفة العلمية، وهذا ما أسرارعلمه من 

 

 

 

                                                
 .37سالم منعم مشعل، مصدر سابق، ص -: 12
. و د. جالل وفاء محمدين، مصدر 437للتوسع في هذا المعنى انظر: د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص  -: 13

 .67سابق، ص 
 عقد العمل بانه)اي اتفاق سواء كان ،2043لسنة  39من قانون العمل العراقي رقم  / تاسعا(4عرفت المادة) -: 11

صريح او ضمنيا، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء 
 اجر ايا كان نوعه(.

، صاحب العمل بأنه)كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عامال / ثامنا( من قانون العمل العراقي4عرفت المادة) -: 13
/ سادسا( من هذا القانون العامل بانه)كل شخص طبيعي سواء اكان 4كما عرفت المادة) نوعه(.او اكثر لقاء اجر ايا كان 

ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه واشراف صاحب العمل وتحت ادارته، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي، صريح ام 
ي ف يا كان نوعه بموجب هذا القانون(.ضمني، او على سبيل التدريب او االختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ا

وما بعدها من القانون  700حين ان القانون المدني العراقي كان قد اطلق تسمية)رب العمل على صاحب العمل( المواد 
 المدني العراقي.
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 المطلب االول
 المعرفة العلمية عدم إفشاء سريةب التزام العامل 

 
مادة ، ات تنص الالتي يرتبها القانون بذمة العامللتزاماا الالعمل من ا أستتراريعد التزام المحافظة على    

لانيا 42) عدم  -على انه ) يلتزم العامل بما يأتي: 2115ليتتتتنة  37ج( من قانون العمل العراقي رقم  –/

العمل الموكول له قد ييتتتلزم اطالعه  بأداءفالعامل لكي يقوم  افشتتاء اي استترار ييلي عليها بحكم عمله(.

تأديته للعمل  اءألن أليهعلى سرية المعرفة العلمية، أي عن اآللية التي بموجبها يتم تنفيذ العمل، او قد تصل 

بعض او كل اسرار االعتراع الذي توصل اليه صاحب العمل )صاحب المعرفة العلمية(، عليه فان العامل 

الغير الن  لىإ إفشاؤهاالتي ييلي عليها بيبب عمله ومن لم يمتني عليه  سراراألناً على ين يكون أماينبغي 

كما نالحظ ان المشرع لم يشترط ان يلحق االعالل بهذا  بمصلحة صاحب العمل، األضرارتلك من  أنه 
االلتزام ضرر بصاحب العمل وانما اكتفى بمني العامل من افشاء اسرار العمل، وهذا معناه ان المشرع قد 

، وهو افتراض غير قابل أللباا العكس كون ان التزام العامل هنا التزام بتحقيق افترض وجود الضتتتترر

نتيجة وان مجرد االعالل به يؤدي الى قيام الميؤولية ضد العامل وهو معيار عيأ الرجل االكثر حرصاً 

 بحيب طبيعة المركز القانوني الذي يتمتي به العامل بموجب عقد العمل.

 إنماو، فأنها ال تقتصتتر على المعلوماا التي تصتتل للعامل الناء عملهعمل لا بأستترارن المقصتتود ع أما   

ينبغي فوق تلك ان تكون هذه المعلوماا غير معروفة لدى الكافة. أي غير معروفة على وجه الخصوص 

، فهذه ليهاإصلوا الوحيدون الذين يمكن ان يحققوا المنافي اتا تو ألنهملدى منافيي صاحب المعرفة العلمية 
عمله هي التي ينبغي اال تكون معلومة لدى الغير لكي تعّد سراً  ألناءعلم العامل  إلىالمعلوماا التي تصل 

    .46العمل أسرارمن 

ما       نه  يد ا ها المحافظة على هذه اليتتتترية  ب العامل من  إلىما قد يصتتتتل  أوهي الفترة التي ينبغي في

شمل هذه الفترة فترة تنفيذ العقد  شمل كذلك ما بعد فترة التنفيذ وانقض أنها أومعلوماا وهل ت شملها وت اء ت

 العقد ؟

 ان المشتتترع العراقي في قل قانون العمل الجديد -ستتتالفة الذكر -ج( –/لانيا 42)يفهم من نص المادة     

ينة  37رقم  . في حين ان قانون العمل العراقي فترة نفات عقد العمل، قصر مدة هذه الحماية على 2115ل

الفترة التي ييتتري فيها هذا االلتزام ال تمتد ، كان قد نص صتتراحة على ان 1987ليتتنة  71الملغي رقم 
ييأل العامل عن أي ضرر قد  إت، 47تشمل كذلك الفترة التي تلحق تنفيذ العقد وإنمافترة تنفيذ العقد  إلىفقط 

 بإفشتاءعالف العامل هذا االلتزام وقام  أتارفة العلمية ) صتاحب العمل( في حالة ما يصتيب صتاحب المع

ما بعد انقضتتاء العقد فيه حماية لمصتتلحة  إلىامتداد هذا االلتزام  أن إتالمعرفة العلمية بأية طريقة كانت، 

أكانت  سواء األعيرا المعرفة العلمية، له أهمية كبيرة بالنيبة لهذ أسرار إفشاءعدم  أنصاحب العمل، تلك 

 .48يلحق به ضرراً جييماً  أنيمكن  اإلفشاءال ، مادام هذا  أمقدية قائمة اعتالعالقة ال

ومن هنا وفي ةل سكوت المشرع العراقي عن الزام العامل بعدم افشاء اسرار العمل بعد انتهاء عقد العمل 
نق  تشتتريعي يؤدي الى االضتترار بصتتاحب العمل عندما يبو  العامل بعد انتهاء عقد العمل بنستترار  يعد

                                                
 .232، ص 4790، بغداد،  4انظر: د. عدنان العابد و د. يوسف الياس، قانون العمل، ط -: 16
الملغي على انه ) يحضر على العامل ان:   4799لسنة  94/ اوال( من قانون العمل العراقي رقم 33)تنص المادة  -: 19

 يفشي األسرار التي يطلع عليها بحكم عمله بعد تركه العمل(.
.  و د. احمد عبد 403، ص 2004، عمان، 2شرح قانون العمل،دراسة مقارنة، طالداودي،  غالب انظر: د. علي -: 19

 .436، ص 4777شرح قانون العمل الجديد، عمان، شنب، الكريم ابو 
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بحسب  قانونية مختلفة في ةل قانون العمل العراقي مراكز المعرفة العلمية، خاصًا اذا ما عرفنا ان للعامل
عمالية للروابط القانونية الاهميته، وهذا ما حدده المشتتتتترع العراقي من خالل تعدد تعاريف  طبيعة العمل او

 .49وهي العمل الدائم والعمل المؤقت والعمل العرضتتتتتتتتتتتي والعمل الجبري والعمل الجزئي والعامل المتدرب(
في حين ان هدف قانون العمل هو تنةيم عالقات العمل بين العمال واصتتتتتتتحاب العمل ومنةماتهم بهدف 

ما ان عدم الزام العامل بعدم البو  بستتترية المعرفة . ك51حماية حقوق كاًل منهما وتحقيق التنمية المستتتدامة
العلمية التي اطلع عليها اثناء عقد العمل يفستتتتتتو المجال امام االخرين للستتتتتتعي بنستتتتتتت الل استتتتتترار المعرفة 
العلمية من خالل انهاء عقد العمل ألي ستتبب من االستتباب ومن ثم يكونوا بمننى عن المستتؤولية القانونية 

 ،المعرفة العلمية لعدم توفر مثل هكذا حماية في ةل قانون العمل العراقي الجديد في حالة بوحهم بنستتترار
وبالتالي الحاق ضتتترر بصتتتاحب المعرفة العلمية او المخترع، والذي قد يكون هو نفستتته صتتتاحب العمل ام 
 ان المخترع رخ  لصتتاحب العمل من استتتعمال االختراع في عمله من خالل عقد ترخي  او امتياز او

يع معلومات او عقد استتتتتتتتثمار، وبالتالي ستتتتتتتيتعدى الضتتتتتتترر الى اشتتتتتتتخا  اخرين خارج عالقة عقد عقد ب
العمل والذين بدورهم ستتيكون لهم الحق في مقاضتتاة صتتاحب العمل بدعوى مباشتترة لكشتتف استترار المعرفة 

رار ستتتتتتتتالعلمية او االختراع المرخ  به. وال يكون لهم مقاضتتتتتتتتاة العامل كون ان التزامه بالمحافةة على ا
 هو الحل في هذه الحالة فمن غير المناستتتتبتلك المعرفة او االختراع قد انقضتتتتى بانتهاء عقد العمل. فما 

ان يبقى العامل بعد انتهاء عقد العمل بمننى عن المستتتتتتؤولية، بمعنى كيف لنا امتداد التزامه بعدم كشتتتتتتف 
/ثانيا( من قانون العمل العراقي 141استتتتتتتترار المعرفة العلمية بعد انتهاء عقد العمل، خاصتتتتتتتتة وان المادة  

الجديد نصتتتتتت على فر  عقوبة الفصتتتتتل بحق العامل اذا افشتتتتتى ستتتتترا من استتتتترار العمل ادى الى الحاق 
كانت عقوبة الفصتتل في هذه الحالة تشتتترط الحاق ضتترر  فاذاضتترر جستتيم وبندلة ثابته بصتتاحب العمل. 

احب المعرفة العلمية. خاصتتتتتتة وان معيار جستتتتتتيم بصتتتتتتاحب العمل، اال انها ال توفر الحماية الالزمة لصتتتتتت
الضتترر الجستتيم في هذه الحالة ينب ي ان يكون اثناء مدة نفاذ عقد العمل كي تفر  عقوبة الفصتتل بحق 
العامل وهذا المعيار غير منضتتتبط وصتتتعب اثباته في كشتتتف استتترار المعرفة العلمية. وهذا ما جعلنا نعود 

واء للمعرفة العلمية للفترة التي تكون بعد انتهاء عقد العمل س الى سؤالنا السابق في محاولة تنسيس حماية
ي ألكان انتهاء عقد العمل بستتتبب انتهاء مدته او بتقديم استتتتقالة من قبل العامل او بستتتبب فصتتتل العامل 

  سبب كان او االست ناء عنه.
كل ما و  على عدم إفشتتتتاء ستتتترية المعرفة العلمية هاتفاق طرفيعليه فننه يفضتتتتل ان يتضتتتتمن عقد العمل   

لمية مؤبدا كون ان المعرفة الع ساطلع عليه العامل لفترة ما بعد انتهاء عقد العمل. كما ان هذا الحضر لي
                                                

 .2043لسنة  39( من القانون رقم 49و 43و 42و 44و 40و 6( الفقرات)4انظر التعاريف الواردة في المادة) -: 17
 .2043لسنة  39( من قانون العمل العراقي رقم 2المادة ) -: 30
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 تنتشتتتتر بالتداول وغير قابلة لالستتتتتئثار المؤبد كون ان اهميتها تكمن في االنتشتتتتار والذي تحقق من خالله
ن الناس، روفة عكما ان هذا االلتزام يفقد اهميته عندما تكون هذه المعلومات مع ور.التط المعرفتة العلمية

فتكييف الواقعة بانها ستتتتتتتتتر يستتتتتتتتتتند الى معيار موضتتتتتتتتتوعي وليس معيارًا  وبذلك تخرج من نطاق الستتتتتتتتترية.
 الستتترية اءإلضتتتفشتتتخصتتتيًا فالمرجع الى المقاييس العامة المتعارف عليها في المجتمع وقد يتدخل المشتتترع 

 .51ومداها اذ تستمد عندئٍذ من ارادة المشرع 
عدم افشتتتتاء ستتتترية المعرفة العلمية  والعامل علىبيد انه في حالة عدم وجود اتفاق بين صتتتتاحب العمل    

التي اطلع عليهتا العتامتل بحكم عملته لتدى صتتتتتتتتتتتتتتتاحتب العمتل بعتد انتهاء عقد العمل، فهل من طريق اخر 
 نحاول تنسيسه من خالل المطلب االتي.هذا ما  العلمية؟لحماية تلك المعرفة 

 
 المطلب الثاني

 المعرفة العلمية بعد انتهاء عقد العمل حماية
 
يتصتتل ا الستترا اتصتتااًل وثيقًا بالحياة الخاصتتة لذنستتانج إذ يمثل جانبًا من جوانب الحرية الشتتخصتتية      

ة. جوانبه على حق األفراد في الخصتتتتتوصتتتتتية المالي احدله. ويتنستتتتتس االلتزام بالستتتتترية للمعرفة العلمية في 
المعرفة العلمية هدفًا يحقق نتائج اقتصتتتتتادية في اتجاهات مختلفة، وحيث ان المشتتتتترع العراقي  وتعد ستتتتترية

لم يقنن حماية للمعرفة العلمية بعد انتهاء عقد العمل، فننه  3115لستتتتتنة  22في قانون العمل الجديد رقم 
ة العامة والمصتلحة الخاصة للمتعاملين مع امن المعرفة العلمية او االختراع. قد ننى عن تحقيق المصتلح

خاصتتتتتة اذا كان صتتتتتاحب المعرفة العلمية او االختراع هو غير صتتتتتاحب العمل وانما يكون شتتتتتخ  اخر 
ارتبط مع صاحب العمل بعقد ترخي  او استثمار للمعرفة العلمية، وبطبيعة الحال ان عقد الترخي  هذا 

لتزام المرخ  له بالمحافةة على سترية المعرفة العلمية وكان االخير قد استتتعان بعمال لتنفيذ قد تضتمن ا
 لعمل؟االعمتل ومن ثم انتهى عقد العمل فهل يمكن ان يستتتتتتتتتتتتتتتري ذلك االلتزام على العمال بعد انتهاء عقد 

 اللتزام؟اهو استتتتتتتاس هذا واذا قلنا بإمكانية الزام هؤالء العمال بالمحافةة على ستتتتتتترية المعرفة العلمية فهما 
 وهذا ما سنحاول بحثه من خالل النقاط االتية:

 
 
 

                                                
 .39، ص 4799احمد كامل سالمة، الحماية الجنائية ألسرار المهنة، مطبعة جامعة القاهرة، -: 34
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  -االسالمية: المعرفة العلمية من خالل احكام الشريعة  حماية- ال صن االول
اعترفت الشتتتتتريعة اإلستتتتتتالمية بحرمة األموال، إذ يقول النبي   (:اكل المستتتتتلم على المستتتتتتلم حرام دمه   

وماله وعرضتتها، وعليه لمالك هذه األموال حرية التصتترف فيما يملك داخل حدود الشتتريعة اإلستتتالمية، وال 
يتصرف في ملكه  كلٌ ا-العدلية: ( من مجلة اإلحكام 1193يجوز لل ير االعتداء عليه، إذ نصت المادة  

كيف يشتاء ولكن إذا تعلق حق ال ير يمنع به فيمنع المالك من تصترفه على وجه االستتقاللا، كما نصت 
لم يكن فيه ضتتتتتترر فاح   يمنع احد من التصتتتتتترف في ملكه ما ا ال-( من المجلة على انه:119المادة  
  يا ايها -قال تعالى: -ون االستئذانالشتريعة اإلسالمية عن الدخول إلى بيوت ال ير بدكما نهت لل يرا. 

 53تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستننسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خيُر لكم لعلكم تذكرون( الذين ءامنوا ال
، حتى قال القرطبي ا اما بيوت التجار فانه ليس ألحد دخولها إال بنذن اربابها وسكانهاا، ووضو الثعالبي 

الكشتتتتتتتتتتف على المحرمات كالدفاتر والحستتتتتتتتتتابات وال يجوز دخول المتجر حال غياب ذلك بننه الخوف من 
تنكيد لحرمة المال وستتتتريته،  معرفة العلميةمنع اآلخرين من االطالع على ستتتترية ال ، ولهذا فان52صتتتتاحبه

 . 54ال(ؤ العهد كان مس نا  واوفوا بالعهد -فيقول الباري عَز وجَل :
 

 :في القانون المدني القواعد العامةمية من خالل حماية المعرفة العل -ال صن الثاني
الوستتتتيلة حماية الحقوق والمصتتتتالو المحاطة بالستتتترية هي ان تبقى طي الكتمان، ال غرو ان    شتتتتيها يف وا 

(، تبررها ضرورة ان يوضع Bouzat  األستاذوالحماية القانونية للسر المهني، وكما يقول  .المؤتمن عليها
المودعة لدى ال ير لكتمانها  استتتتتترارهم إفشتتتتتتاءاألفراد في حمي ومنمن من الضتتتتتترر غالبًا، والذي ينتج من 

بالحماية ةاهرج  األستتتتتتتتتتتتترارهذا النوع من  إيثار. والستتتتتتتتتتتتتبب في 55باعتبارها من األمور التي تعد شتتتتتتتتتتتتترعية
يه، كل فرد عادي ملزم بالسر فال يفش ان   به، وكما يقول شارمنتيه اإلفضاء إلىفصاحب السر مضطر 

فهل يمكن  .56ال ير( استتتترارالمهنة التي يتلقى األمين  اويكون اكثر خطورة بستتتبب الحرفة  اإلفشتتتاءولكن 
 للقواعد العامة في القانون المدني ان توفر هذه الحماية، هذا ما سنحاول بحثه من خالل االتي:

 افشاء اسرار العمل بعد انتهاء عقد العمل:العقد كمصدر لاللتزام بعد اوال: 
                                                

 (.29سورة النور، اآلية ) -: 32
شريف بن أدول بن إدريس، كتمان السر وإفشاؤه في الفقه اإلسالمي، دار النفائس للنشر والتوزيع،  -: 33

 .36، ص 4779األردن، 
 (.31سورة اإلسراء، اآلية ) -: 31
 Pierre BOUZAT; La Protection Juridique du Secret Professionnel-انظر: -: 33

en Droit Penal Compare,                                 Revue de Science Criminelle et 
de Droit Penal Compare, 1950, p. 541 .      

(، 19أشار إليه : كمال أبو العيد، سر المهنة، بحث منشور بمجلة القانون واالقتصاد، السنة) -: 36
 694و666م، ص 4799(، مصر،1و3العددان)



 18 

بينا ستتابقا انه قد يتفق صتتتراحة في عقد العمل على استتتتمرار كتمان استتترار المعرفة العلمية الى ما بعد    
انتهاء العقد. اما ما نحن بصتتتتتتدد تنستتتتتتيستتتتتته هنا هو محاولة تضتتتتتتمين التزام العامل بالمحافةة على ستتتتتترية 

هاء عقد العمل عند عدم الن  عليها صتتتتتتتتتراحة في عقد العمل. وهنا يمكن المعرفة العلمية الى ما بعد انت
القول ان االرادة المفترضتتتتتتتتتة لصتتتتتتتتتاحب العمل اتجهت ضتتتتتتتتتمنيًا لكتمان استتتتتتتتترار المعرفة العلمية عند تعاقد 

هنا من مستلزمات العقد الذي ينب ي تنفيذه بحسن نية، إذ  ار العملسر اعد ت، إذ صاحب العمل مع العامل
يجب تنفيذ العقد  -1على انه   1951لستتتتتتتتتتتتتتتنة  41رقم  العراقي ( من القتانون المتدني151ة  تن  المتاد

وال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما  -3طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 
عة االلتزام (. ستتتب طبيورد فيه، ولكن يتناول ايضتتًا ما هو من مستتتتلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بح

مصتتتتتتتتتتتتان وفق القواعد العامة في القانون المدني العراقي حيث العقد من  عرفة العلميةوبهذا فان ستتتتتتتتتتتتر الم
  .مصادر الحقوق الشخصية

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(من القانون المدني العراقي  -919/1وهذا ما نجد له تقنين تشتتتتريعي مميز في احكام المادة    
ال ا بإسترار رب العمل الصتتناعية والتجارية، حتى بعد انقضتتاء العقد(.بالقول يجب على العامل ان يحتفة 

من القتتانون المتتدني بتتالن  على  (913ان االبعتتد من ذلتتك متتا ن  عليتته المشتتتتتتتتتتتتتتترع العراقي في المتتادة 
اذا وفق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل، فال يكون لهذا اي حق في ذلك االختراع  -1انه 

على ان ما استنبطه  -3مل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل. ولو كان العا
العتامتل من اختراعتات في اثنتاء عملته يكون من حق رب العمتل اذا كتانتت طبيعتة االعمتال التي تعهتد بها 

كون ي العامل تقتضتتي منه افراه جهده في االبداع. او اذا كان رب العمل قد اشتتترط في العقد صتتراحة ان
واذا كان االختراع ذا اهمية اقتصتتتتتتتتادية جدية جاز للعامل في  -2الحق فيما يهتدي اليه من المخترعات. 

الحالتين المنصتتتتتتتتتو  عليهما في الفقرة الستتتتتتتتتابقة ان يطالب بمقابل خا  يقدر وفقا لمقتضتتتتتتتتتيات العدالة 
تخدم في هذا الستتتتتتتتتتتتتتتبيل من ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استتتتتتتتتتتتتتت

 منشآته.(

 

وان وفق العامل الى اختراع ما  وفي هذا الصتتتتتتتتتتدد يالحة ان مثل هذا األمر اي علم العامل باألستتتتتتتتتترار  
( يعتتد متحققتتًا في عقتتد العمتتل المبرم بين صتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتب العمتتل يتعلق بتتالعمتتل المعهود لتته من قبتتل رب العمتتل

إلى  ةمعرفالعمل تقتضتتتتي اإلفصتتتتا  عن ستتتترية هذه ال، الن طبيعة ضتتتتمن استتتترار المعرفة العلمية والعامل
العتامتل من اجتل اداء العمتل، وحتى وان لم يفصتتتتتتتتتتتتتتتو رب العمتل عنها في غير الحالة المتقدمة، فان هذه 

الي وبالت رب العملالمعلومات بالرغم من ذلك قد تصتتتتتتتل إلى علم العامل من خالل ممارستتتتتتتته لعمله لدى 
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ه المحافةة عليها وعدم اإلفصا  عنها، بمعنى انه يرتب على العامل فننها تصبو اسرارًا يقتضي األمر من
 ان يحتفة بنسرار رب العمل.

 
 :بعد افشاء اسرار العمل بعد انتهاء عقد العمل الفعل الضار كمصدر لاللتزامثانيا: 

 ايضتتتتتًا من مصتتتتتادر الحقوق الشتتتتتخصتتتتتية والتي تعد ستتتتترية يالفعل الضتتتتتار هكما يمكن القول ان قواعد   
حالة عدم تضتتتتتتتتمن عقد العمل االتفاق على عدم افشتتتتتتتتاء استتتتتتتترار  منها، فييتجزا  جزءًا ال المعرفة العلمية

امام  االنستتتبق الطري ، فيكونالمعرفة العلمية التي ستتتوف يطلع عليها العامل للفترة بعد انتهاء عقد العمل
قا كون ان التكييف القانوني وف .ء الى قواعد المستتتتتتتتتتتؤولية التقصتتتتتتتتتتتيريةصتتتتتتتتتتتاحب المعرفة العلمية هو اللجو 

عامة في لللتفصتتتتتتيل المتقدم يعد من االعمال غير المشتتتتتتروعة التي تقع على ال ير والتي تحكمها القواعد ا
ومن ثم  .52، حيث ان كل تعد يصتتتتتتتتتتتتتيب ال ير بني ضتتتتتتتتتتتتترر يستتتتتتتتتتتتتتوجب التعوي القانون المدني العراقي

النقد او تبعا للةروف، فقد يكون التعوي  ب للمحكمة ستتلطة تقديرية في اختيار طريق التعوي  المناستتب
كما  .58المخالفة بإزالةه وذلك من خالل التعوي  عينا الحال الى ما كانت علي بتنعادةان تتنمر المحكمتة 

تقدر المحكمة التعوي  المناستتتتتتتتتب في جميع االحوال بقدر ما لحق المتضتتتتتتتتترر من ضتتتتتتتتترر وما فاته من 
صتتتتاحب  يصتتتيبفالضتتترر الذي ستتتتوف  .59منافع االعيان كستتتب ويدخل في تقدير التعوي  الحرمان من

المخترع من جراء االفشتتتتاء هو في االغلب غير ممكن اصتتتتالحه، عليه ينب ي احترام هذا الستتتتر  العمل او
من قبتتل العتتامتتل طيلتتة فترة عملتته لتتدى المخترع وبعتتد انتهتتاء الرابطتتة التعتتاقتتتديتتة التي كتتانتتت تربطتته برب 

ومات يترتب عليه، ألن المعل الذيوبالتالي فان االلتزام بحفة االستتتتتتتتتتتترار يتخلف عن عقد العمل  .61العمل
المكتستتتتتبة اثناء العمل ينب ي اال تفشتتتتتى حتى بعد ترك العامل للعمل وانقضتتتتتاء الرابطة التعاقدية وذلك من 

  .61اجل حماية المصالو المشروعة لرب العمل المعتمدة على سرية المعرفة العلمية
 للمحافظة على اليرية فيشترط على العامل عدمان صتاحب العمل قد ال يكتفي بمثل هذا االلتزام  بيد    

 وهذا ما سنبحثه في المطلب االتي. .اتصل علمه من أسرار المعرفة العلمية فيمامنافيته 
 

 
 

 

                                                
 من القانون المدني العراقي. 201المادة  -: 39

 من القانون المدني العراقي. 207المادة  -: 39
 من القانون المدني العراقي. 209المادة  -: 37
م ، 4777االوربي،  -، مركز الدراسلت العربي 2صالح بن بكر الطيار، العقود الدولي لنقل التكنلوجيا،ط .انظر: د -: 60

 .229ص 
 ومابعدها. 227للتوسع في هذا المعنى انظر: المصدر السابق، ص  -: 64
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 المطلب الثالث
 عدم المنافسةب مع العامل تاا اال 

 
منافستتتتتتتتتة صتتتتتتتتتاحب العمل  مالك المعرفة العلمية( بعد انقضتتتتتتتتتاء عقد العمل منع العامل من الغرو ان    

وستتواء اكانت هذه المنافستتة اتخذت صتتورة إنشتتاء العامل مشتتروعا لحستتابه الخا  ام صتتورة مشتتاركته او 
فالعامل يطلع ، 63قضتتتتتتتية جديرة بالحماية العلمية العمل لدى ال ير في مشتتتتتتتروع منافس لصتتتتتتتاحب المعرفة

ر العمل الصتتتتناعية والتجارية ومعرفة زبائن صتتتتاحب العمل، لذا يلتزم بعدم منافستتتتة بحكم عمله على استتتترا
خاصتتتتتة وان شتتتترط  اتفاق عدم المنافستتتتتة يعد احد اشتتتتكال المحافةة على ستتتتترية المعرفة  ،صتتتتاحب العمل

اء تنفيذ مل اثناالعلمية، وذلك بعدم منافسة صاحب العمل بالمعلومات او المعارف التي تصل الى علم الع
عقد حيث قد تستتلزم حاالت معينة االفصتا  عن االستلوب او الطريقة التي يعمل بمقتضاها االختراع او ال

 .62المعرفة الى هذا العامل
  اذا كان العمل الموكل  من القانون المدني على انه (911/1وبذلك ن  المشتتتتتتتتتتترع العراقي في المادة  

الى العامل يمكنه من معرفة عمالء رب العمل او االطالع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على 
اال يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل، وال ان يشتتتتتتترك في اي مشتتتتتتروع يقوم بمنافستتتتتتته(. 

ق الطرفين ومحدد بعدم المنافستتتتة او العمل ويتضتتتتو من هذا الن  ان شتتتترط عدم المنافستتتتة يخضتتتتع التفا
عمل  خالله على ستتتترية واطلع منبمشتتتتروع يعمل بنشتتتتاط مماثل للعمل الذي ارتبط به ستتتتابقا نفس العمل 

 .64صاحب العمل السابق، وهذا يختلف اختالفا جوهريا عن االلتزام بالمحافةة على اسرار المعرفة العلمية
حول مشروعية هذا االتفاق من عدمه، اذ اتجه راي الى معارضة وعلى الرغم من ذلك فقد ةهر الخالف  

االتفاق الذي يلزم العامل بعدم منافستتتتتتتتتتتتتتة رب العمل على استتتتتتتتتتتتتتاس ان في ذلك اهدارًا لحرية العامل الذي 
ود ، وان االخالل المقصيكستب قوت عيشته من عمله، والستيما وانه الطرف الضعيف ذو الدخل الضعيف

لعلمية او غيرها الى من االستتتتتترار الى ال ير، وليس االستتتتتتتتخدام الذي يقوم به هو افشتتتتتتاء ستتتتتتترية المعرفة ا
 .65العامل نفسه 

                                                
ن هذا القانون خاص )قانون المنافسة ومنع االحتكار( اال ا2040لسنة  41صدر في العراق القانون رقم  -: 62

بحماية المستهلك و المنافسة ومنع االحتكار وغيرها من العمليات التجارية، وقصر عمله على سوق االقتصاد 
العراقي فقط. وهو بعيد عن موضوع دراستنا كونه لم يوفر أي حماية لصاحب المعرفة العلمية او المخترع في 

عمال والمعاقبة على من يخالفه بالحبس او الغرامة. نصوصه. كما انه قانون عقابي نص على حضر بعض اال
 .2040/  3/  7( في 1419القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )

 
 .233انظر: د. عدنان العابد و د. يوسف الياس، مصدر سابق، ص  -: 63

 المذكورة سابقا. -هـ(من القانون المدني العراقي-707/4المادة) -: 61
  .324كيرة، مصدر سابق، ص : د. حسن انظر -: 63
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، حيث ان شتتترط عدم المنافستتتة ليس فيه اي اشتتتكال قانوني بعد 66بيد ان راي اخر لم يقبل بهذا التوجه   
ن التزام لعامل مانتهاء عقد العمل، او تعار  مع مصلحة العامل وحريته، فان ما يرتبه هذا الشرط على ا

يتمثل بعدم تحقيق منافع من هذا المعرفة من خالل استتتتخدامه لها ما دامت هذه المعلومات التي وصتتتلت 
الثقة التي وضعها صاحب العمل فيه، فضال عن ذلك، فان هذا  اطارالى علمه بموجب عقد العمل وفي 

دى اي شتتخ  اخر ولكن مع عدم العامل يستتتطيع ان يعمل اي عمل اخر يتناستتب مع امكاناته وقدراته ل
وتماشيًا مع هذا الراي، يدلل اصحاب هذا االتجاه بما اورده  .62االخالل بشرط المحافةة على هذه السرية

اكتسب من  Naslandتؤيد ذلكج ففي قضية تتلخ  وقائعها في ان العامل  تالقضاء األمريكي من قرارا
العمالقة، استتتتتترار المعرفة الخاصتتتتتتة باستتتتتتتخدام معين لتصتتتتتتنيع الجلود  Du pontخالل عمله في شتتتتتتركة 

الصتتتتتتتتتناعية، وعند انتهاء عالقة هذا العامل مع الشتتتتتتتتتركة المذكورة، فقد بدا هذا العامل، بطريقة مستتتتتتتتتتقلة، 
تصتنيع هذه النوعية من الجلود مستخدمًا في ذلك المعلومات الفنية التي اكتسبها اثناء خدمته في الشركة، 

رفعت الشتتتتركة دعوى الستتتتتصتتتتدار امر بمنعه من االستتتتتمرار في استتتتت الل هذه المعرفة، فنصتتتتدرت  عندئذٍ 
محكمة اول درجة حكمًا بمنعه من القيام بالترخي  لل ير باستتتتتتتتتتتتتخدامها ولكنها لم تمنعه من استتتتتتتتتتتتت اللها 

ة اول مبنفستته في اطار مشتتروعه الخا ، ثم رفعت القضتتية إلى المحكمة العليا فحكمت بتنييد حكم محك
درجة ثم حكمت ايضتتتتًا بمنع العامل من استتتتتخدام ما اكتستتتتبه من معلومات فنية وذلك على استتتتاس انه قد 
تمكن من الحصتتول عليها من خالل ثقة معينة، ومن ثم فان هذه المعلومات وصتتلت إليه في اطار معين 

الفقه هنا  الحكم فانال ينب ي ان يستتتتتتفيد منها بخالف ما تفرضتتتتته طبيعة هذه المعرفة، وعلى استتتتتاس هذا 
اعتمتتد وجود عالقتتة ثقتتة بين المتتدعي والمتتدعى عليتته وان اول متتا ينب ي التتتنكتتد منتته هو إال يعمتتد المتتدعى 

 .68عليه في إساءة است الل الثقة التي وضعت فيه
 

 
 
 

 
 رابعالمبحث ال

 ية المعرفة العلميةسرل العامل اآلثار القانونية المترتبة على إفشاء

                                                
 .231. د. صالح بن بكر الطيار، مصدر سابق، ص 467د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص  -: 66
 .97سالم منعم مشعل، مصدر سابق، ص  -: 69

 .463أشار إلى ذلك، د. جالل وفاء محمدين، مصدر سابق، ص -: 69
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ال يوجتتد اي متتانع قتتانوني يحول دون اجتمتتاع وتحريتتك التتدعوى التتتتنديبيتتة والتتدعوى المتتدنيتتة والتتتدعوى     
ة ا، إذ ان الدعاوى القضتتتتتتائية الثالثعرفة العلميةالم يةستتتتتتر ل العامل إفشتتتتتتاء الجزائية استتتتتتتنادًا لذات الواقعة ا
 بحثه في ضتتتتتتتوءوهذا ما ستتتتتتتن . 69وتكون من اختصتتتتتتتا  محكمة العمل مستتتتتتتتقلة عن بعضتتتتتتتها البع .

 :اآلتي، وذلك على النحو محاولتنا السابقة لتنسيس دور لعقد العمل في حماية المعرفة العلمية
 

 المطلب األول
 للعامل المسؤولية التأديبية

 بما قد يوقع من عقاب تنديبي علىلحماية المعرفة العلمية  تعد المستتتتتتتؤولية التنديبية دعامة استتتتتتتاستتتتتتتية    
ننه اإلخالل باعتباره تصرفًا من ش عرفة العلميةتقصيره في المحافةة على سر الم األمين على السر نتيجة

يتحمل العقاب التنديبي إذا لم يحتفة باألستتتتتتتتتتترار الصتتتتتتتتتتتناعية  العاملوبناًء على ذلك فان  .العملبواجبات 
ات التي ان التزام المحافةة على استتتتتتتتتتتتتتترار العمل يعد من االلتزامكما . 21والتجتاريتة حتى بعد انتهاء العقد

 –( من قانون العمل العراقي ج -/ثانيا 43يرتبها القانون بذمة العامل استتتتتتتتتتتتتتتتنادًا إلى عقد العمل، المادة  
 سالفة الذكر.

إذ يستتتتتنل العامل عن اي ضتتتتترر قد يصتتتتتيب صتتتتتاحب العمل في حالة ما إذا خالف العامل هذا االلتزام    
له اهمية  ،عرفة العلميةذلك ان عدم إفشتتاء ستترية المبنية طريقة كانت،  عرفة العلميةوقام بإفشتتاء ستترية الم

، ما دام هذا اإلفشتتتتاء يمكن ان 21 ستتتتواء اكانت العالقة العقدية قائمة ام ال صتتتتاحب العملكبيرة بالنستتتتبة ل
ريان العقد يرتب اثناء ستتت عرفة العلميةيلحق به ضتتتررًا جستتتيمًا. حيث ان االلتزام بالمحافةة على ستتترية الم

دون إشتتتتتتعار إذا افشتتتتتتى استتتتتترار  ومن-العملفستتتتتتخ عقد  بمعنى-العاملديبية إذ يفصتتتتتتل اشتتتتتتد العقوبات التن
 . 23عرفة العلمية الخاصة بالعمل المعهود اليهالم
 
 

 المطلب الثاني

                                                
أ (من قانون العمل العراقي الجديد على انه)تختص محكمة العمل بالنظر في  –/اوال 466تنص المادة) -: 67

الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد والضمان 
 االجتماعي للعمال والتشريعات االخرى(.

 سالفة الذكر. -(من القانون المدني العراقيهــ -707/4المادة)  -: 90
 .233-232، ص مصدر سابقانظر: د. عدنان العابد و د. يوسف الياس،  -: 94
( من قانون العمل العراقي الجديد على انه ) اليجوز فرض عقوبة الفصل اال في احدى 414تنص المادة)  -: 92

نشأ عنها ضرر مادي جسيم بصاحب العمل. ثانيا/ اذا الحاالت االتية: اوال/ اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة 
 افشى العامل سراً من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر جسيم وبأدلة ثابته بصاحب العمل..(
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 للعامل المسؤولية المدنية
الضتتترر والخطن وعالقة ستتتببية بين الخطن والضتتترر.  اركان:تقوم المستتتؤولية المدنية بوجه عام على ثالثة 

ويلزم توافر هذه األركان ستتواء كانت المستتؤولية تعاقدية ام تقصتتيرية، وستتتنبحث من خالل الفرعين اآلتيين 
 : آلتيا، من دون الخو  في اركان هذه المسؤولية. وعلى النحو والتقصيرية للعاملالمسؤولية التعاقدية 

 
 الارع األول

 للعامل قديةاعتة الالمسؤولي
قدية هي الجزاء الذي يرتبه القانون على إخالل المتعاقد بتنفيذ التزامه العقدي، وتعد اعتالمستتتتتتتتتؤولية ال     

. وحتى تقوم 22قدية االلتزام بالتعوي  بذمة المديناعتاثرًا لاللتزام العقدي ال مصتتتدرًا. وتنشتتتؤ المستتتؤولية ال
لم  املعكون هناك عقدًا صتتتتتحيحًا واجب التنفيذ اي نافذ والزم وان القدية ينب ي ان ياعتال عاملمستتتتتؤولية ال

ةر عن نوع او نفذه تنفيذًا جزئيًا او معيبًا وب   الن صاحب العملقبل  عرفة العلميةينفذ التزامه بسرية الم
، وسواء ن  العقد على هذا 24العمل  دائم ام مؤقت ام عرضي ام جبري ام جزئي ام عامل متدرب( عقد

االتفاق صتتراحة او يفهم ضتتتمنيًا وان يترتب على ذلك ضتتترر مادي او معنوي، والضتتترر بنوعيه ينشتتتن عن 
بتنفيذه اللتزامه هذا، اي ينب ي توافر كافة اركان المستتؤولية العقدية : وجود عقد صتتتحيو و  عاملإخالل ال

 . 25ان ينصب اإلخالل على التزام ناشؤ عن هذا العقد نفسه
 

 الارع الثاني
 للعامل ؤولية التقصيريةالمس

. من هنا 26ضتتررًا غير مشتتروع بال ير بتعوي  هذا الضتتترر احدثتوجب المستتؤولية التقصتتيرية إلزام من 
ت المفاوضتتتتتا مرحلةحيث قد يقتصتتتتر األمر مثاًل على  عامل وصتتتتاحب العملبين ال عمل قد ال يوجد عقد

احب تعاقدية بينهما بعد ان يكون صتتتتت ثم تنقطع المفاوضتتتتتات ألي ستتتتتبب، وبالتالي ال تنشتتتتتن عالقة العقدية
العمل قد افضتتتتى للعامل ببع  استتتتتراره خالل المفاوضتتتتتات. وكذلك حالة ان يكون هناك عقد بين العامل 
وصتتتتتتتاحب العمل ثم ينقضتتتتتتتي بستتتتتتتبب تنفيذه، فعلى الرغم من انقضتتتتتتتاء العالقة التعاقدية فان العامل يةل 

                                                

،  202، ف4796د. حسن علي الذنون، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر وأحكام االلتزام، بغداد،  -: 93
 .499ص

 سالفة الذكر. –( من قانون العمل العراقي 49و  43و  42و  44و  40و  7( بفقراتها)4المادة) --: 91
، الضرر، مطبعة التايمس، 4حول ذلك انظر: د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج -: 93

 وما بعدها. 91، ص4774بغداد، 
 .241د. حسن علي الذنون، النظرية العامة لاللتزامات، المرجع السابق، ص -: 96
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 غير ذلكو  ، فان افشاها بعد ذلك تقوم مسؤوليته التقصيريةملتزمًا بنسرار المعرفة العلمية بعد انقضاء العقد
( والتي 314وحيث ان المشتتتتتتتتتتترع المدني العراقي وضتتتتتتتتتتتع قاعدة قانونية عامة في المادة  . 22من الحاالت

تعد يصتتتتتتتتتيب ال ير بني ضتتتتتتتتترر اخر غير ما ذكر في المواد الستتتتتتتتتابقة يستتتتتتتتتتوجب   كلتقضتتتتتتتتتي على انه 
ثبت ان ا إذاالعامل ويتحمل مستؤولية افشاء المعرفة العلمية اال (. فنن هذا يوجب الضتمان على التعوي 

وراق او االمتضتتتترر كنن يترك  صتتتتاحب العمليد فيه، كفعل  عاملالضتتتترر نشتتتتن عن ستتتتبب اجنبي ليس لل
( من القانون 311وهذا ما نصت عليه المادة   خرائط او رسومات او اسطوانات االلكترونية في مكان ما.

سماوية  آفةكاثبت الشتخ  ان الضترر قد نشتن عن ستبب اجنبي ال يد له فيه   إذاها: المدني العراقي بقول
او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل ال ير او خطن المتضتتترر كان غير ملزم بالضتتتمان ما لم يوجد ن  

 او اتفاق على غير ذلك(.
 

 المطلب الثالث
 للعامل المسؤولية الجزائية

الغرو ان المستتتتتتؤولية الجزائية تقوم على اركان ثالثة. اولها ركن مادي يقوم على وجود ستتتتتتر معين تم    
ا اي شخ  يرتكبه إفشاؤه. وثانيها صفة خاصة في الجاني هي ان يكون ذا مهنة معينة. فهذه الجريمة ال

قت إيداعه دون بل شتتتتخ  ذو صتتتتفة مستتتتتمدة من نوع المهنة التي يمارستتتتها، وهو المؤتمن على الستتتتر و 
عون على يطل فالعمالوقت إفشتتتتائه حيث ان االلتزام بعدم اإلفشتتتتاء يستتتتتمر إلى ما بعد زوال هذه الصتتتتفة، 

بحكم عملهم باعتبارهم من اهل الثقة االضتتتتتطرارية. اما الركن الثالث وهو الركن  صتتتتتاحب المعرفةاستتتتترار 
م بار ان هذه الجريمة هي من الجرائالمعنوي لجريمة إفشتتتتتتتتتاء األستتتتتتتتترار فيتمثل بالقصتتتتتتتتتتد الجنائي على اعت

العمدية. والقصتتتتتتد المطلوب في هذه الجريمة هو القصتتتتتتد العام. ويتعين ان يعلم المتهم بان للواقعة صتتتتتتفة 
. وتعتبر هذه الجريمة من 28الستتتتتتر وان تتجه إرادة المتهم إلى فعل اإلفشتتتتتتاء والى النتيجة التي تترتب عليه

 ،1969( لستتتتتنة 111رقم   م المشتتتتترع العراقي في قانون العقوباتجر  اذ الجرائم الواقعة على األشتتتتتخا ،
( منه، إذ 422جزءًا ال يتجزا منها، نةرًا لعموم ن  المادة  عرفة العلميةإفشتتتتاء األستتتترار إذ تعد ستتتترية الم
هذه  ، ومصدرًا هامًا من مصادر التشريع العراقي، إذ نصتعرفة العلميةتعد سندًا قانونيًا لاللتزام بسرية الم

المتتادة على المعتتاقبتتة بتتالحبس او ال رامتتة او بكلتتتا العقوبتين على كتتل من علم بحكم وةيفتتته او مهنتتته او 
صتتناعته او فنه او طبيعة عمله بستتر فنفشتتاه في غير األحوال المصتتر  بها قانونًا او استتتعمله لمنفعته او 

                                                
، 4773انظر: د. ماجد عمار، السرية المصرفية ومشكلة غسيل األموال، دار النهضة العربية، القاهرة،   -: 99

 416ص 
، 2للتوسع في هذا المعنى انظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط -: 99

 .923، ص 4771القاهرة، 
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ه او كان إفشتتتاء الستتتر لمنفعة شتتتخ  اخر. ومع ذلك فال عقاب اذا اذن بإفشتتتاء الستتتر صتتتاحب الشتتتنن في
مل عوينعقد االختصتتتتتا  القضتتتتتائي لمحكمة ال مقصتتتتتودًا به اإلخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.

ستتتتالفة الذكر، كون ان ادانة العامل عن جريمة -/اوال( من قانون العمل العراقي166استتتتتنادا لن  المادة 
قد ن تطبيق قانون العمل كون ان العامل يرتبط بعافشتاء اسرار المعرفة العلمية تعد من القضايا الناشئة ع

  عمل مع صاحب العمل وانه لوال عالقته هذه بصاحب العمل لما اطلع على اسرار المعرفة العلمية.
 

  

 الخاتمة

لم تعد المعرفة العلمية في حياتنا المعاصتتتتتتتتتتتترة مجرد وستتتتتتتتتتتتيلة بستتتتتتتتتتتتيطة من وستتتتتتتتتتتتائل تبادل 
المعلومتتات تخلوا من التعقيتتد، تتحكم في تبتتادلهتتا رغبتتة األطراف في االطالع على المعرفتتة 
ويستتتتتتتهل اللجوء إليها في التبادل االقتصتتتتتتتادي والتجاري. ولما كان للعامل من دور مهم في 

فة العلمية من خالل االعمال التي يقوم بها لمصتتتتتتتتتتتتتتلحة صتتتتتتتتتتتتتتاحب تنفيذ طرق وفنون المعر 
العمل، وستتتتتتتتتتتتعي األخير الى االستتتتتتتتتتتتتعانة بالعامل من اجل تطوير طرق اإلنتاج وتحستتتتتتتتتتتتين 

 عملية تشتتتتتجيعنوعيتها، باإلضتتتتتافة الى الستتتتتعي الحقيقي من استتتتتتخدام المعرفة العلمية هو 

المعرفتتتة العلميتتتة  مجتتتال في والتطوير بتتتالبحوث القيتتتام على الشتتتتتتتتتتتتتتتركتتتات وتحفيز االبتكتتتار
من نتائج  اليتهمتا توصتتتتتتتتتتتتتتتلنتا  اهمنركز في هتذه الختاتمتة على  انيمكننتا  المستتتتتتتتتتتتتتتتختدمتة، إذ

 :باآلتي اجمالهاوتصورات وحلول، والتي يمكن 
تبين لنتا على طوال البحتث متدى اهميتة تتنستتتتتتتتتتتتتتتيس حماية للمعرفة العلمية من خالل  -1

ر المعرفة العلمية في ضتتتتتتتل إيجاد في التعامل مع استتتتتتترا الدور الذي يطلع به العامل
نوع من الترضتتتية البديلة عند اخالل العامل بالتزامه بعدم افشتتتاء االستتترار الصتتتتناعية 
والتجتتاريتتة التي اطلع عليهتتا اثنتتاء فترة عقتتد العمتتل، ومتتدى الحتتاجتتة الى امتتتداد تلتتك 

شاء سر فالحماية الى ما بعد انتهاء عقد العمل مع االنتباه الى ان التزام العامل بعد ا
المعرفتة العلميتة مرتبط بعتدم شتتتتتتتتتتتتتتتيوع او معرفتة تلتك المعرفتة العلميتة من قبل العامة 

 بمعنى وضو حد لتنبيد هذا االلتزام.

ضتتتتتتتترورة االشتتتتتتتتتراط ان يكون الشتتتتتتتتخ  الذي توصتتتتتتتتل إلى المعرفة العلمية قد اتخذ  -3
احب الحماية التي يتمتع بها ص إذ أن ،التدابير الالزمة للمحافةة على صفتها السرية

 .العلمية مستمدة من سرية هذه األفكار محل الحق معرفةال
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يتمتع ركن الضتتتتتتترر في ةل المعرفة العلمية بخصتتتتتتتوصتتتتتتتية تتمثل في ان ال اية من  -2
اقامة دعوى المنافستتتتتتتتتة غير المشتتتتتتتتتروعة هي ليستتتتتتتتتت في األصتتتتتتتتتل الحصتتتتتتتتتول على 

نما ال اية هي منع الشتتتتتتخ  الذي وصتتتتتتلت  اليه هذه المعرفة من القيام التعوي ، وا 
بإفشتتتتائها او استتتتتعمالها، ومن هنا يمكن األخذ بالضتتتتترر االحتمالي في نطاقها. ومن 
ثم التنستتتيس الى فكرة الترضتتتية البديلة إلصتتتال  الضتتترر الذي اصتتتاب مالك المعرفة 
العلمية او المرخ  له باستتتتتتتتتتتتعمالها، خاصتتتتتتتتتتتة وان فكرة التعوي  النقدي تكون في 

 عاجزة عن جبر الضرر بصورة كاملة.اغلب األحيان 

على المشتتتتتتتتتتتتتتترع العراقي وفي ةتتتل مجتمع المعرفتتتة ان يستتتتتتتتتتتتتتتعى إلى مواكبتتتة تطور  -4
التشتتتتتتتتتتتتتتريعات المتعلقة بتوفير الحماية للمعرفة العلمية، وخاصتتتتتتتتتتتتتتة من خالل محاولة 
تحديد افعال المنافستتتتتتتة غير المشتتتتتتتروعة التي يمكن ان تقع على المعرفة العلمية، آذ 

مل على اسرار معرفة علمية ومن ثم استعمالها او اإلفصا  عنها من ان اطالع العا
دون موافقة مالكها يعد عمال غير مشتتتتتتتتتتتتتتروع، ويؤدي بطبيعة الحال الى االضتتتتتتتتتتتتتترار 

 بصاحب المعرفة العلمية.

اخيرًا يبقى التطلع الى فكرة تطوير حماية المعرفة العلمية مبت ى قصتتد المهتمين في  -5
ع ازدياد النشتتتتاط الصتتتتناعي ورغبة العامل المبدع الى البحث عن وستتتتائل حمايتها، م

تطوير المعرفة العلمية المستتتتتعملة في عمله مع توفيق العامل احيانًا الى اختراع في 
 اثناء خدمته لصاحب العمل.

اخر و  نكون قد اصتتتتتتتتتتبنا هدفنا من هذه الدراستتتتتتتتتتة، انوفي خاتمة حديثنا ندعو اهلل عزَّ وجلَّ 
 العالمين. دعوانا ان الحمُد هلل رب  
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