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:ةـــقدمـــم  

تعد المكتبة الجامعیة من بین المرافق الحضاریة التي من شأنها أن تلعب دورا بارزا في التحسین من    
أخرى، وذلك تبعا للتطورات التي عرفتها في  ةالمستوى الجامعي من جهة، وتطویر البحث العلمي من جه

د أن كانت بدایتها مجرد مكان لحفظ اإلنتاج الفكري، أصبح علیها عمرور الزمن، فبوظائفها وأعمالها عبر 
ملیات اآلن التماشي مع متغیرات العصر، وصارت خلیة نشطة حیة، ومتجددة، ومركزا ضروریا في ع

اآلن العدید من غیر أنها تواجه  ⁾1⁽ .على المستوى الجامعي ونشرهاتحلیلها، حفظ المعلومات، وتنظیمها و 
إعادة النظر  علیها ، مما فرضالحدیثة لمعلوماتا تكنولوجیالالمتجددة التحدیات نتیجة التطورات السریعة و 

مت أیضا على مدارس المكتبات والمعلومات تغییر وتطویر مناهجها تح خدماتها، كمافي برامجها و 
، ىیدة المدعالتطورات الحاصلة في عالم المعلومات نتیجة الستخدام الحواسیب ووسائل اإلتصال بلتواكب 

ا الفیض الهائل من ذالتحكم في هه التحدیات و ذثم العمل على إكساب خرجیها المهارات الالزمة لمواجهة ه
  3⁾2⁽ .المعلومات

بحمایة المكتبات الجامعیة في ظل البیئة الرقمیة ما تعلق منها التي تقف عائقا أمام  تحدیاتالأهم من و    
فمن المعلوم أن مسائل حمایة حقوق  .صدتهار حقوق الملكیة الفكریة لألعمال الرقمیة التي تمتلكها ضمن أ

المؤلف والحقوق المجاورة كانت في السابق تعنى بحمایة ملكیة المصنفات الفكریة بصورتها التقلیدیة 
أو التسجیالت أو المحاضرات، أما مسائل حمایة حقوق الملكیة للمصنفات الرقمیة فتعد  كالمطبوعات

تلق  حیث لم ⁾4⁽المعلوماتیة وتجلیاتها، نمطا جدیدا من أنماط الملكیة الفكریة له طبیعته الناشئة عن
الكثیر من المشاكل في الموازنة بین إدارة حقوق المؤلفین والناشرین  لتقلیدیةالمكتبات في ظل البیئة ا

ذلك أن األعمال المطبوعة  تتمتع  .وحقوق المستفیدین منها بما یضمن إرضاء هذه األطراف الثالثة
بتقالید راسخة أضفت علیها بعض الخصائص الكفیلة بضمان وحدتها في مستوى المضمون في الزمان 

مودعة بالمكتبات  ألنهاإمكان المستفید أن یرجع إلى تلك الوثائق في أي وقت یشاء، والمكان، كما أن ب
                                                             

 1- حممود حسن القاسم، شادي. مهارات استخدام قواعد المعلومات االلكترونية في المكتبات. ( د.م): أمواج للطباعة والنشر والتوزيع،
.378ص.2009   

.418-417.ص.نفسهاملرجع ال - 2 
3  

شرح  دراسة في األطر القانونية للحماية مع : الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة االنترنت. عبد الكرمي عبد اهللا، عبد اهللا -4
عية اجلديدة، الدار اجلام: القاهرة. النظام القانوني للملكية الفكرية في التشريعات المصرية واألردنية و األوروبية واألمريكية ومعاهدتي األنترنت

  .248ص.2008
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ذا أخذنا كل هذه الجوانب بعین اإلعتبار نجد أن . وفئاتها بمختلف أنواعها المعلومات ومراكز ٕ  األعمالوا
 واإلحتفاظ بهاوحمایتها  الرقمیة ال تقدم وال تتمتع بضمانات كافیة فیما یتعلق بوحدتها وأااللكترونیة 

ون والمزودون بالمعلومات إلى وضع قوانین تحد بدرجة كبیرة من استخدام خاصة أمام سعي الناشر 
بإمكانهم تحقیق ذلك بفضل تقنیات المعلومات  :أنه هؤالءیعتقد حیث  ،الرقمیة مصادر المعلوماتال

  .التي تتدفق عبر األنترنت الفكریةلألعمال الحدیثة التي تتیح إمكانیة المراقبة الفعلیة لإلستخدام الجید 

وتمثل هذه النقطة استفزازا للمكتبات، فهي تلمح إلى أنه یجب على المكتبات أن تواصل أنشطتها    
عداد لبعض األدوات : التقلیدیة ٕ وأن ) ..مكانز، قوائم رؤوس موضوعات(من فهرسة وتصنیف وتكشیف وا

ذا ما رغب هؤالء المستفیدین في الحصول . ائق األولیةتساعد على ربط المستفیدین بقواعد الناشرین للوث ٕ وا
وفقا لهذه الرؤیة فإن القیمة المضافة . یكونوا مستعدین لدفع رسوم؟ أنعلى تلك الوثائق فیجب علیهم 

   .المكتبات على أوعیة المعلومات، تصبح مطویة في عالم النسیان، أو مكرسة لخدمة مصالح الناشرین

ذا ما تحول     ٕ فإن ذلك یضمن جملة من المخاطر  ،الناشرون إلى الجهة الراعیة لحفظ الوثائق الرقمیةوا
فالمبدأ الذي یعمل وفقه الناشرون هو تحقیق هامش من الربح وعلیه فعندما . للحفاظ على التراث الفكري

دي إلى تصبح أوعیة المعلومات الرقمیة غیر مدرة بالربح فإنها تفقد أیة قیمة في نظرهم وهو ما سیؤ 
على التراث الناشر ال یمكن أن یقوم مقام المكتبات في الحفاظ ن إتالفها، وهنا یتضح بصورة جلیة أ

   ⁾1⁽ .ومن جهة أخرى یتضح أن الناشرین عاجزین عن إدارة المعلومات الرقمیة بفاعلیة. الفكري االنساني

تحتاج بعض أوعیة المعلومات االلكترونیة إلى توقیع عقود بین الناشرین أو الموردین لها وبین كما    
فالعقود لم " ویناقش جونسون قضیة عقود أوعیة المعلومات االلكترونیة في عملیات التزوید فیقول . المكتبة

العقود یمكن أن تتضمن تكن جزءا طبیعیا ضمن أجزاء عملیة اإلختیار  وطلب المواد المطبوعة، فقضایا 
قیودا على االسترجاع، وكذلك تقیید ملكیة األقراص والشرائط، وقد تفرض قیودا على مسئولیات تقییمها 
واستنساخ الوثائق المصاحبة للمنتج، والمسئولیة القانونیة الستخدام أو عدم استخدام المستفید للمعلومات 

لمحسبة قد سبب مشكلة للمكتبة وخاصة إنها لیست جهة وبالطبع فإن اقتناء أوعیة المعلومات ا. وغیرها
ربحیة، وذلك إذا ما كانت أسعار المواد االلكترونیة أكثر من المطبوعة، وهنا نقول أنه على المكتبات أن 
تتخذ قرار االقتناء بعد أن تقوم بالعدید من دراسات الجدوى وتقوم بتحلیل النظم الفرعیة إلتخاذ قرار 

   ⁾2⁽ .إلنهیار موازنة المكتبة كان داعیا لم یحدث ذلك إن ألنهاإلقتناء 

                                                             
   1- نافع املدادحة، أمحد. النشر اإللكتروني وحماية المعلومات. عمان: دار صفاء، 2011.ص.184-183.

 2- حممود عباس، طارق. خدمات المكتبات االلكترونية: نموذج للمكتبات االمريكية.مصر: املركز األصيل للطبع و النشر والتوزيع،
.12-11.ص.2007  



 
10 

بعنایة فائقة تضمن لهم التراخیص للمصنفات الرقمیة عقود  في إعدادلناشرین ومام الحرص الشدید ل   
 ،حیث تحضیر العقودكل مصالحهم ، ال نجد المكتبات بهذا المستوى من الحرص على مصالحها ال من 

كما أنها ال تحرص كثیرا على  ها مما یعرضها لمشاكل عدیدة،توال من حیث فهم مضمونها ومصطلحا
أو التقصیر في  خاصة عند إهمالمستویات عن طریق العدید الفیما بینها على جمیع  تفعیل التعاون
ها مما تمن حیث فهم مضمونها ومصطلحا ،مع الناشرین أو المزودین بالمصادر الرقمیة تحضیر العقود

مستویات عن الفیما بینها على جمیع  حرص على تفعیل التعاونال عدم كما أن یعرضها لمشاكل عدیدة،
المشتركة واالتحادات الوطنیة  جمعیات إدارة الحقوقكالجمعیات المكتبیة و  :لیاتاآلطریق العدید من 

اللقاءات لكي  تتشاور فیما بینها بصورة واعیة قد خالل عقد الكثیر من المؤتمرات و  من الدولیةواإلقلیمیة و 
وتكون أكثر ارتكازا على مبدأ  ،للترخیص الرقمي تضمن مصالحها بدقة مبادئتمكنها من وضع 
ن عینه، والنسخ لتنشیط للمستفیدین بالمكاالوصول الذي یؤمن لها منافذ  )FAIR USE(االستخدام المناسب 

من دون إهمال  ⁾1⁽الحفظ الدائم مع وضع المعلومات بحریة واعیة قید االستخدام داخل المكتبة اإلعارة و 
  .المخول لهم من مؤلفین و  حقوق المالكین الشرعیین لهذه المعلومات

ومكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة كغیرها من المكتبات تتأثر بقضایا المحیط الرقمي خاصة ما    
والتكنولوجیة التشریعیة الرقمیة والتدابیر یة الفكریة لمصادر المعلومات االلكترونیة و تعلق منها بحقوق الملك

الحر إلیها، والنسخ منها لإلستعمال الشخصي المشروع  حق المستفید في الوصولومدى مراعاة  لحمایتها
  إلخ...، وقوانین إعارتها في قوانین البیئة التقلیلدیة

دراسة میدانیة بمكتبات :المكتبات وحق المؤلف في ظل البیئة الرقمیة" المعنونة بـ وترصد هذه الدراسة    
على المكتبات الجامعیة وعلى حق  البیئة الرقمیةأثر  :بفصولهالتعالج " جامعة محمد خیضر بسكرة 

حداث توازن بینهماو المستفید فیها حق حق المؤلف و  حمایةالمؤلف، وكیفیة مساهمة المكتبات في  ٕ  في ا
مقدمة و خمسة فصول وخاتمة من أجل اإللمام ، وقد تم اإلعتماد على خطة مكونة من هذه البیئةظل 

  .بجمیع جوانب موضوع الدراسة
سیتم تحدید أساسیات الدراسة "اإلطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة" :ـالفصل األول المعنون ب ففي   

والفرضیات، ثم التطرق إلى إجراءات الدراسة المیدانیة أهمیة وأهداف الدراسة، اإلشكالیة : المتمثلة في
المكتبات الجامعیة، حق المؤلف،  :لنختم هذا الفصل بتحدید أهم مصطلحات الدراسة التي تتمثل في

  .حقوق التألیف، البیئة الرقمیة

                                                             
 1- الدباس،ريا.المكتبات و المنشر االلكتروني.عمان:دار يافا العلمية للنشر و التوزيع،2011.ص.93.
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التقنیة المكتبات الجامعیة و :" أما في ما یخص الفصل الثاني من هذا البحث والذي جاء تحت عنوان   
جوانب التغییر في ، المكتبات الجامعیة وحیثیات البیئة الرقمیة :سوف یتم الحدیث فیه عن الرقمیة

على  االلكترونیةاإلتاحة  وانعكاساتااللكترونیة،  وتنمیة مصادر المعلومات ،ء التقنیة الرقمیةالمكتبات جرا
  .التكنولوجي على ذلكها وأثر التكوين يف ظللمكتيب لالدور اجلديد ، والمكتبات

، "النطاق التشریعي والقانوني لحق المؤلف:" من هذه الدارسة المعنون ب الثالث في حین أن الفصل   
، المبادئ األساسیة إلثبات التطور التاریخي لحق المؤلف، الحمایة القانونیة لحق المؤلف: سنتناول فیه

اإلدارة الجماعیة لحق مدة حمایة حق المؤلف، الحقوق المجاورة لحق المؤلف،  ،حقوق الملكیة الفكریة
، ویعد هذا الفصل بمثابة إطارا نظریا عاما لحق المؤلف والمفاهیم المرتبطة المؤلف و الحقوق المجاورة

، الذي سیرصد إنعكاسات المحیط الرقمي على حق المؤلف رابعبه، وتقدیما لما سیتم تناوله في الفصل ال
 ، مشاكل إدارة المصنفات الرقمیة،أثر النشر االلكتروني على حقوق الملكیة الفكریة :والذي سنتناول فیه

  .التكوین التشریعي لمهني المكتبات ومراكز المعلوماتو 

المصنف الرقمي في المكتبات من المؤلف یة وضع"م فیه تحدید توفي األخیر ضمن الفصل الخامس سی
وأهم  وحق النسخة الخاصة  االستنساخ للمصنفات الرقمیة حق: التطرق إلى من خالل "إلى المستفید

وحق اإلعارة لألعمال الرقمیة، و سلوك مهني ، القضایا التي تثیرها  وانعكاسات إلغائها في المحیط الرقمي
عن طریق محاولة تناول أهم مبادرات الوصول الحر  المكتبات الحترام حق المؤلف وحق المستفیدین

  .لمیة والعربیة ودور الجمعیات المكتبیة من أجل تفعیل ذلكالعا

المتوصل لها من خالل الجانب المیداني للدارسة، مع التطرق إلى النتائج العامة  إبراز أهمكما سیتم    
نحاول من خاللها إقتراح بعض التوصیات  بحث للوخاتمة مدى  تحقق الفرضیات التي وضعت مسبقا، 

حداث توازن بینهما في ظل التي تدعم اآللیات  ٕ مساهمة المكتبات في حمایة حق المؤلف وحق المستفید وا
  .البیئة الرقمیة

إستغل الجانب الوصفي لهذا المنهج بالتصویر  حیثوقد تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، 
لي من المنهج أما الجانب التحلی .النظري والمفاهیمي لجمیع الجوانب المتعلقة بالظاهرة المدروسة

فقد استغل في مجال الدراسة المیدانیة  للتعرف على واقع الظاهرة المدروسة من خالل تحلیل : الوصفي
بیانات إستمارة االستبیان، والمقابلة التي أجریت مع محافظ المكتبة المركزیة لجامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .تبار الباحثة زمیلة عمل ألفرادهاواإلفادة من معطیات المالحظة المباشرة لعینة الدراسة بإع
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  :أهمیة الدراسة .1

الموضوعات مناقشة على الساحة  أكثرالذي یعد من و  لدراسة أهمیتها من أهمیة الموضوع،تستمد هذه ا    
تطور ن قضایاه مازالت عالقة إلى اآلن والتي إرتهن بها إثباث جدارة العصر الرقمي في أو  ،خاصةالعلمیة 

نتاج معارف جدیدةإتاحة المعلومات بغرض  االستفادة منه الحالیة من خالل المجتمعات ٕ تقیید هذه و ، ا، وا
المصادر المستفیدین من ناشرین أوقع كل من المكتبات و مؤلفین و من  حقوقأصحاب البهدف حمایة  اإلتاحة

الذي  األمرأنواعها  اختالفعراقیل حالت دون  تحقیق احتیاجاتهم على االلكترونیة والرقمیة في صعوبات و 
عنیین بالملكیة الفكریة للمصنف والناشرین بما یحفظ حقوق الم كانت تخصه قوانین الحمایة في العصر الورقي

 منهو  ،مختلف المعلومات والمعارف المشروع للمستفیدین منو االستعمال الحر  دون عرقلة والموزعین، من 

الحفاظ على مكانتها في ظل :یتبن أن المكتبات التقلیدیة الیوم تشهد العدید من التحدیات والرهانات بین
االفتراضیة المغریة في تقدیم العدید من المزایا الخدماتیة والمعلوماتیة افسة الشدیدة للمكتبات الرقمیة و المن
المتعلقة باألعمال الرقمیة بما یضمن إحداث توازن وقت وأقل تكلفة وجهد، وبین ضمان إدارة الحقوق  عسر بأ

خاصة المستفیدین منها الذین إعتادوا مراعاتها ) مستفیدینمؤلفین وناشرین و (طراف الثالثة المعنیة بین األ
  .ة الكالسیكیةئلحقوقهم واالنصیاغ لرغباتهم في ظل البی

البیئة الرقمیة على المكتبات التقلیدیة  حیثیات إنعكاسات: جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء علىولهذا     
المصنف الرقمي في المكتبات من المؤلف إلى  ⁾1⁽تشریع  على حق المؤلف، وعنخاصة الجامعیة منها و 

 مؤلفینالحقوق عیة لالجمادارة اإلالمستفید خاصة ما یتعلق منه بحقي اإلعارة و االستنساخ، ودور جمعیات 
المعلومات  من أجل  ومراكزإتجاه أعمالهم الرقمیة، ومحاولة التعرف على سلوك جمعیات ومهني المكتبات 

مع أمناء دراسة میدانیة إحترام حقوق المستفید في ظل قیود اإلتاحة االلكترونیة، وذلك من خالل إجراء 
  .جامعة محمد خیضر بسكرة مكتبات

  

  

  

  
                                                             

  1- تشريع: الوضع القانوين للمصنف الرقمي.
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   :الدراسةأهداف  .2

  : نهدف من خالل هذه الدراسة إلى تحقیق اآلتي

  :من جانبینالتعرف على الوضع الحالي لمكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة في ظل المحیط الرقمي  - 1

  سیاسات تنمیتهاو  الرقمي،المعلوماتیة بشقیها التقلیدي و أرصدتها.  

 التكنولوجي والتشریعي ألمنائها، خاصة المتعلق منها بحقوق المؤلف والمستفید لوعيا. 

   :منجامعة بسكرة  مكتباتأمناء التعرف على موقف  - 2

 مستفیدیهان و مدى تأثیر ذلك على خدماتها و للمؤلفی قوانین حمایة الحقوق الرقمیة. 

 قیود اإلتاحة اإللكترونیة 

  عقود التراخیص الرقمیة. 

   .مكتبات عینة الدراسةالالرقمیة المتواجدة بااللكترونیة و التعرف على نظام إعارة واستنساخ لألعمال  - 3

إبراز أهمیة جمعیات اإلدارة المشتركة لحقوق المؤلفین، والجمعیات المهنیة للمكتبات ودورها في الحفاظ  - 4
  .من خالل عینة الدراسة على الحقوق المخولة ألصحابها وواقعها في بالدنا

اس تطور الن أس ،ضرورة إحترام حق المؤلففي توعیة أفراد المجتمع بأهمیة و لو بالقلیل المساهمة و  - 4
تمرار في الحصول على یؤمن االس هامالكیلالحقوق المحافظة على العلم والمعرفة و  تداولالحضارات هو 

تاحتهاالمعلومات و  ٕ   .ا
ق محاولة الخروج بنتائج - 5 ٕ إحداث توازن بین حق كل  في یمكن أن تساهم تمكن المكتبات الجامعیة تراحاتوا

  .من المؤلف والمستفید في ظل العصر الرقمي
المؤلفین  لحقوقاآللیة أشهر تقنیات الحمایة ، و ة الفكریةالملكی: مجالفي  تطویر المعارف الشخصیة  - 6

  .واإلطالع على أهم القضایا المتعلقة بذلك
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  :إشكالیة الدراسة .3

الممثلة لحضارة الفكر اإلنساني حمایة أوعیة المعلومات تبات منذ ظهورها الحرص على حفظ و ألفت المك   
الت تعمل على تنظیمها ومعالجتها ز ال حیث كانت و  على مر العصور، هتطور وثقافته وعاداته وتقالیده و 

دارتها لتقدیمها بأیسر السبل ل ٕ المتنوعة المعلوماتیة لبیة رغباتهم ت عودتهم علىالذین  لمستفیدین من خدماتهاوا
بما یتواكب مع العصر الذي یعایشونه، ولم تلق المكتبات في ظل البیئة الكالسیكیة الكثیر من المشاكل في 

حقوق المستفیدین منها بما یضمن تقمصها للدور الریادي في وازنة بین إدارة حقوق المؤلفین والناشرین و الم
  .ه األطراف الثالثةإرضاء هذ

إال أن هذه العالقات الحسنة التي سادت بین المكتبات والمؤلفین والناشرین خالل العصر الورقي كما أشار    
بدأت الیوم تهتز وتتغیر بصورة سلبیة وخاصة ما تعلق منها ) Elmar Mitter ("المار متلر"إلیها األلماني 

إلى جانب بعض الممارسات المؤسفة من  ،منه النسخو  مي بإمتالك الوعاء الرق بموضوع السماح للمكتبات
ات على المكتبإلرغام قبل الناشرین الذین یسعون لتحقیق مداخیل مالیة أكبر عبر رفع األسعار التنافسیة 

الدفع على المنتجات االلكترونیة عدة مرات، فالنسخ االلكتروني هو خرق للقوانین إعادة طلب العمل الواحد و 
الناشرین، وهذا یعني أن على المكتبات أن تفتح مصاریف مالیة إضافیة للناشرین إذا أرادت في نظر 

المحافظة على مصادر المعلومات االلكترونیة لدیها داخل مجموعاتها، لوضعها بصورة دائمة تحت تصرف 
 مكتبات والناشرینالمستفیدین ناهیك عن  شریك ثالث والذي غالبا ما یهمل في عقود التراخیص القائمة بین ال

  ⁾1⁽ .والمتمثل في شخص المؤلف
ما تنمو علیه قوانین منموا وفق قواعد محددة  أكثر  لألعمال الرقمیةخیص  االتر  اتفاقیات الیوم تشهدو    

بالنسخة  ما تعلقلتي أصبحت االستثناءات فیها  محدودة خاصة او ) المؤلفین، المتنازل لهم( حقوق المالكین
  .الخاصة، مما أعاق حریة مستفیدي المكتبات  في الوصول إلى المعلومات االلكترونیة والرقمیة

من خالل تجاربه الخاصة بالترخیصات أن الناشرین  )Hans Geleijens(" هانس جیلنز"ویذكر المكتبي    
ا المستوى من الحرص على یعدون العقود بعنایة فائقة تضمن لهم كل مصالحهم ،بینما ال نجد المكتبات بهذ

ها مما یعرضها لمشاكل توال من حیث فهم مضمونها ومصطلحا ،حیث تحضیر العقودمصالحها ال من 
مستویات عن طریق العدید من الفیما بینها على جمیع  كما أنها ال تحرص كثیرا على تفعیل التعاون عدیدة،

                                                             
  .94. ص.2011دار يافا العلمية للنشر و التوزيع،:عمان.المكتبات و المنشر االلكتروني.الدباس،ريا -1
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 من الدولیةالمشتركة واالتحادات الوطنیة واإلقلیمیة و  جمعیات إدارة الحقوقكالجمعیات المكتبیة و  :لیاتاآل
 مبادئاللقاءات لكي  تتشاور فیما بینها بصورة واعیة قد تمكنها من وضع خالل عقد الكثیر من المؤتمرات و 

 )FAIR USE(وتكون أكثر ارتكازا على مبدأ االستخدام المناسب  ،للترخیص الرقمي تضمن مصالحها بدقة
الحفظ الدائم مع وضع ن عینه، والنسخ لتنشیط اإلعارة و للمستفیدین بالمكاالوصول الذي یؤمن لها منافذ 

من دون إهمال حقوق المالكین الشرعیین لهذه  ⁾1⁽المعلومات بحریة واعیة قید االستخدام داخل المكتبة 
  .المخول لهم من مؤلفین و  المعلومات

كغیرها من المكتبات تتأثر بقضایا المحیط الرقمي خاصة ما تعلق  ومكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة   
 لحمایتهاوالتكنولوجیة التشریعیة والتدابیر الرقمیة منها بحقوق الملكیة الفكریة لمصادر المعلومات االلكترونیة و 

نین الحر إلیها، والنسخ منها لإلستعمال الشخصي المشروع في قوا حق المستفید في الوصولومدى مراعاة 
  :اإلشكال التالي  للبحث فيمن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة . البیئة التقلیلدیة

حداث توازن بینهما و  المستفیدحق حق المؤلف و  حمایةفي الجامعیة  كیف تساهم المكتبات    ٕ في ظل  ا
   البیئة الرقمیة؟

 :فرضیات الدراسة.4
  :تحاول هذه الدراسة اختبار الفروض اآلتیة   

سیاسة تنمیة المجموعات بالمكتبات الجامعیة یدفع بالمستفیدین إلى التعدي على حق المؤلف في انعدام  - 1
  .المحیط الرقمي

النصوص القانونیة المسیرة لحق نولوجیا المعلومات و ضعف اإلحاطة المعرفیة للمكتبیین بتأثیرات تطبیقات تك - 2
 . ق المستفیدوح المؤلف المؤلف یعیق مساهمة المكتبة الجامعیة في حمایة حق

 .دعم المكتبات إلنشاء جمعیات مهنیة یدفع بالناشرین إلى تخفیف قیود اتفاقیات تراخیص اإلتاحة االلكترونیة - 3
في إحداث توازن  الجامعیة یعیقهاحق اإلعارة للمصادر الرقمیة في المكتبات نقص ضبط حق االستنساخ و  - 4

 .حق المستفیدبین حق المؤلف و 

 

  
  
 

                                                             
.93ص.املرجع السابق.الدباس،ريا - 1 
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  :الدراسات السابقة .5

التي ركزت في معظمها عن المكتبات الرقمیة، و في قضایا الملكیة الفكریة و  تبحث تعددت الدراسات التي   
حق المؤلف في ظل المكتبات و  هم الدراسات التي كانت بمثابة الدافع لتعمق فيأإال أن  ،حقوق المؤلفین

  :البیئة الرقمیة

أهم  من خالل اإلشارة الوجیزة إلى " المكتبات في مجتمع المعلومات "في مؤلفه " صوفي عبد الطیف.د.أ - 1
جانب من موضوع الدراسة و المتمثل في موقف المكتبات من حقوق التألیف الرقمیة  بصفة مختصرة  

تبات التقلیدیة في موضحا ما أدت إلیه الخالفات الدولیة حول حمایة حقوق التألیف الرقمیة  من وضع المك
للمؤلفین  غراض التجاریةاألالرقمیة بما یناسب كترونیة و موقف صعب حیال تقیید استخدام المنتجات االل

كما نوه إلى ضرورة مواكبة . الناشرین من دون االلتفات الى موقف المكتبات و المستفیدین منها حیال ذلكو 
المعلومات الرقمیة تماما مثل  الوصول إلىادها من المكتبات للتطورات التكنولوجیة الحدیثة لتمكین رو 

  .المعلومات التقلیدیة

  :الدراسات التي جاءت في شكل كتاب لجملة من مقاالت بعض المفكرین الفرنسیین تحت إشراف - 2

Yves Alex »  «  تحت عنوان :«  le droit d’auteur et les bibliothèques » ،حیث إعتمد كمرجع أساسي 
. ي على حق المؤلفنعكاسات المحیط الرقمإالذي عالج في بعض العناصر المتناولة في الفصل الرابع 

  . وضعیة المصنف الرقمي في المكتبات من المؤلف إلى المستفیدالمتعلق بالفصل الرابع و 

 وتأثیرها حقوق المؤلف في البیئة الرقمیة"في دراسة حول  البادي سالم علي ولید.وأ الرابحي رق محمداط - 3
:من خالل اإلجابة على التساؤالت التالیة " نموذجا العمانیة التشریعات: المكتبات في  

 ظاهرة تفاقمت وكیف ؟ االبتكاریة بالصفة تتمتع ومتى حمایتها؟ مدة وما المصنفات حمایة شروط ما   
  ؟ عمان سلطنة في واقعها ؟وما المكتبات في تأثیرها وما ؟ لها التصدي وكیفیة المؤلف حقوق انتهاك

قدم فیها مقارنة بین " فكریةالمكتبات الرقمیة وبعض القضایا ال:" لمؤلف عبد المجید بوعزة بعنوان ل دراسة - 5
كما ، لرقمیة ، أهم مراحل تاریخ المكتبات اكل منهما ممیزاتوالتقلیدیة و  بین المكتبات الرقمیةأهم الفوارق 

ركز المؤلف على أهم االنعكاسات الثقافیة التي أفرزتها المكتبات الرقمیة من خالل اإلجابة على األسئلة 
  :التالیة 

  ظهور المكتبات الرقمیة مجرد نقلة تكنولوجیة أم أنه جاء استجابة لحاجة اجتماعیة؟یعتبر هل  -
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  ما القیمة العلمیة لألوعیة الرقمیة؟ -
  بعض القیم ذات العالقة الوثیقة بالمطبوع ستختفي أم أنها ستشهد تعدیالت ؟و هل أن  -

وكنتیجة لهذه الدراسة یمیل المؤلف إلى اإلعتقاد بأن مؤسسات معلومات المستقبل الناجحة ستكون في شكل 
 The Internet(مثل مكتبة الكونجرس ولیس مثل مكتبة األنترنت العامة) Hybrid Libraries(مكتبات هجینة

Public Library(وهكذا .، أي في شكل مكتبات تجمع بین الوثائق المطبوعة  وبین أوعیة المعلومات الرقمیة
ممكن من المزایا في مستوى شمولیة  وفر للمستفید أكبر قدرتأي أنها س ،ن الحسنیینفإنها ستجمع بی

  ⁾1⁽ .الوصول إلیهاالمعلومات وفرص 

 : منهج الدراسة .6

إستغل الجانب الوصفي لهذا المنهج  ه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، حیثذهإعتمدنا في    
بتصویر الظاهرة المدروسة من خالل التعرف على إنعكاسات المحیط الرقمي على المكتبات و أهم جوانب 

، و أثره على ساسة تنمیة المجموعات المكتبیة ، ورهانات وتحدیات اإلتاحة االلكترونیة  خاصة التغییر فیها 
كما استعمل في .فیما یتعلق بأمن مصادر المعلومات االلكترونیة والرقمیة الدور الجدید المنوط بأمنا المكتبات

نعكاس البیئة الرقمیة علیه،  وصف الجوانب المهمة المتعلقة بالنطاق التشریعي والقانوني لحق المؤلف و  ٕ ا
دور مهني  سلوكوتشریع المصنف الرقمي في المكتبات خاصة ما تعلق منه بحقي اإلعارة و االستنساخ و 

 .في العصر الرقمي من أجل احترام حق المستفیدالمكتبات 

للتعرف على واقع  مجال الدراسة المیدانیة فقد استغل في : التحلیلي من المنهج الوصفيأما الجانب    
حق كل من المؤلف والمستفید في المكتبات  في ظل  حمایةآلیات إحداث  توازن في " الظاهرة المدروسة 

تفسیرها ونقدها یان ، مع التعلیق علیها بشرحها و إستمارة االستب بیاناتمن خالل تحلیل "  البیئة الرقمیة؟
بداء و  باالستدالل ببعض أراء المتخصصین في ذلك، ٕ كملحق بمكتبات أي الباحثة المعایشة لواقع الدراسة ر  ا

   .جامعة محمد خیضر بسكرة مسؤولة عن المصلحة التقنیة لمكتبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
  
  
  

                                                             
يد -1 مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض .1، ع11مج.جملة مكتبة امللك فهد الوطنية. يف. المكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكرية. بو عزة، عبد ا

  :موجود على األنرتنت 22/04/2011زيارة يف] على اخلط املباشر [ .2005

http://www.Kaapeli.fi/-eblida/ecup/other-reports/IPCCapril96.html 
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  :أدوات جمع البیانات .7
  :انیاالستب .1.7

تحجب صعوبة  اطته الظاهرةثر أدوات جمع المعلومات إستخداما، ومع ذلك فإن بسإن االستبیان هو أك
الجیدة، نظرا لوجود كثیر من الهفوات بالنسبة للشخص غیر المدرك،و تشمل هذه  ةتوزیع االستبانتصمیم و 

،وذلك بتوجیه أسئلة قد تكون غامضة أو نسیان فراغ "الصحیح"الهفوات أسئلة تقود المستجیب إلى الجواب 
تعانة بأداة المقابلة والمالحظة من أجل إزالة من أجل ذلك تم االس ⁾1⁽إلخ....لیتسع لكل سؤال ممكن أن یطرح

مجموعة أسئة متدرجة  وقد تضمنت، أي غموض في أسئلة إستمارة اإلستبیان والحصول على نتائج أكثر دقة
  :على النحو التالي لمعالجة فرضیات الدراسة، حیث قسمت إستمارة االستبیان إلى أربعة محاور

 سیاسة تنمیة المجموعات بمكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة یةوضع :المحول األول. 

 الجامعیةلمهني المكتبات المكتبات ألخصائیي  التكوین التكنولوجي والتشریعي :المحول الثاني. 
 الرقمیة تراخیص العقود و  والناشرینالجمعیات المهنیة : المحور الثالث 

 اإلعارة في المكتبات الجامعیةحق حق االستنساخ و المصادر الرقمیة و  :المحور الرابع. 

سؤاال، منها ما هو مغلق و أخرى مرفقة ) 41(محاور هذا االستبیان على واحد و أربعون قد إشتملت و    
من اجل تفادي التضییق على اختیاراتهم و إلفساح المجال أمامهم إلبداء أرائهم والتي قد تخدم بأسئلة مفتوحة 

المكتبة التقلیدیة في الحفاظ على حق المؤلف و المستفید بإحداث توازن في تقدیم إقتراحات تدعم مساهمة 
  .بینهما فیما یتعلق بمصادر المعلومات الرقمیة

قلة نظرا ل، االستبیانفصل ألي لبس في أسئلة الم حوإلشارة أننا إعتمدنا التوزیع واالستالم المباشر مع الشر    
من السؤال المطروح لكي ال  أریدوحرصا على الفهم الجید لما  فرد، 22:بـ  عدد أفراد عینة الدراسة المقدر

   .خدمة إشكالیة الدراسةلن غرضها المحدد عتبتعد اإلجابات 

  

  

  

                                                             
  1- برويف، بيرت؛ بن صاحل العقال، سليمان.قياس أداء المكتبة :المبادئ واألساليب.يف.مطبوعات مكتبة فهد الوطنية،ع.61.الرياض: مكتبة امللك فهد

.362.ص.2008الوطنية،   
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  :المالحظة .2.7

ادیة و مكوناتها الماهدة لسلوك الظواهر والمشكالت واألحداث و عملیة مراقبة أو مش:تعرف المالحظة بأنها   
تحدید ، بقصد التفسیر و بأسلوب علمي منظم و مخطط وهادف وعالقاتها، اتجاههاالبیئیة، ومتابعة سیرها و 

ولقد  .⁾1⁽العالقة بین المتغیرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجیهها لخدمة أغراض اإلنسان وتلبیة احتیاجاته
ة تعد أن الباحثالدراسة من دون أن یشعروا خاصة و استغلینا أهم میزاتها المتمثلة في الدخول مع أفراد عینة 

ذلك من اجل مراقبة تصرفاتهم حیال بعض الجوانب التي تخدم اإلجابة عن اإلشكال لهم، و زمیلة عمل ألفراد 
نظام إعارة  واستنساخ األعمال الرقمیة یاسة تنمیة المجموعات المكتبیة و منها بس قالمطروح، خاصة ما تعل

  .محل الدراسةمكتبات الالتي تمتلكها 

  :المقابلة .3.7

لجامعة محمد  المركزیةمحافظ المكتبة  السید جمال عساسيفي هذه الدراسة مع احدة أجریت مقابلة و    
  .عارفه القیمة التي خدمت كثیرا بعض أهداف هذا البحثمنظرا لخبرته الطویلة و  خیضر بسكرة

  

  :المیدانیة الدراسة حدود .8

  ):المكانیة(الحدود الجغرافیة .1.8

  :مكتبات جامعة بسكرة و هذا راجع بالدرجة األولى لتوفرها علىفي  للدارسةیتمثل الحیز المكاني 

 أرصدة معلوماتیة معتبرة على الرغم من حداثة إنشاء بعضها. 

  حواسیب، آالت طباعة ، (األجهزة اآللیة المساعدة على توظیف تطبیقات تكنولوجیا المعلومات
ألهم العملیات و قاعات مخصصة لإلتصال  بشبكة األنترنت،تأثیث مناسب، قواعد بیانات 

 ).اإلجراءات بهذه المكتبات

 رغم من قلتهممحافظین وملحقین و مساعدین ،على ال: مختصین في المكتبات و المعلومات من. 

  .فقد ساهمت هذه المقومات في تحقیق الجو المناسب إلجراء البحث

  

                                                             
  1- مصطفى عليان، رحبي.طرق جمع البيانات و الملومات ألغراض البحث العلمي.عمان: دار صفاء للنشر و التوزيع، 2009. ص.68-67.
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  :البشریة الحدود/ 2- 8

 24المعلومات بمكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة و البالغ عددهم إختصاصي المكتبات و : إشتملت على 
  :المواليمختص كما هو موضح في بیانات الجدول 

  

  

  مدة العمل  رتبة الوظيفة  الدرجة العلمية  

تقني   
  سامي

مساعد   ماجستير  ليسانس
  ملحق

محافظ   ملحق
  رئيسي

من  أقل
  سنوات5

-5من
10 

  سنوات

-10من 
  سنة 15

أكثر من 
  سنة 15

  4  1  9  8  1  8  13  -  9  13  التكرارات

  %18.18  %4.54  %41  %36.36  %4.54  %36.36  %59.1  -  %41  %59.1  ة ــــسبـــالن

  

  لعينة الدراسةالبيانات الشخصية ): 1(جدول رقم

  

  

  :الحدود الزمانیة  .3.8

ختیار العینة المراد بحثها بدایة من تحدید موضوع الدراسة و  إستغرقتها الدراسة،التي تتمثل في المدة الزمنیة  ٕ ا
ختیار الوسیلة  أو أدوات و  ٕ   . في جداول أو أشكال بیانةالنتائج  ووضعها إلى غایة تحلیل  تجمیع البیاناتا

سترجاع إستمارات االستبیان فقد قدرت بعشرینأما مدة توزیع و  ٕ یوم، حیث یتم توزیع االستبیان على ) 20(ا
في عین  أفراد عینة الدراسة لمكتبة من مكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة ویتم اإلنتظار حتى إستالمها

فراد و تبسیط أسئلته عند الحاجة و استغرقت هذه المدة نظرا لغیاب بعض األالمكان، مع محاولة شرح و 
  . مرات كثیرة همیاإلضطرار إلى الرجوع إل
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   :عینة الدارسة.9

للوصول إلى  الشاملالمسح  أسلوب  مفردات المجتمع األصلي محدود فقد تم إعتمادلما كان عدد    
في مجال المكتبات في جمیع المختصین وبذلك فقد تمثلت عینة الدراسة  ⁾1⁽األهداف المرجو تحقیقها

و مع استثناء  24هم و البالغ عددقلیال  بمكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة والمعلومات العاملین 
 .مختص 22 :ــممثال بفیصبح العدد الكلي ألفراد عینة الدراسة  ⁾2⁽عطلة إستیداعمختصتین لكونهما في 

  :المراجع األساسیة التالیةاعتمدنا في هذه الدراسة على : المراجع األساسیة للدراسة .10

جامع منتوري .الخدمات المرجعیة في المكتبات الجامعیةو  الرقمیة المراجع .اللطیفبد ع صوفي، .1
 .2004 دورها في التنمیة الوطنیة ،مختبر تكنولوجیا المعلومات و : قسنطینة

دورها في مخبر تكنولوجیا المعلومات و :طینةقسن.المكتبات في مجتمع المعلومات.صوفي،عبد اللطیف .2
  .2003 التنمیة الوطنیة،

 .2008ج، .م.د:الجزائر.حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.فاضلي، إدریس .3
دار حامد :عمان.النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمایته : حق المؤف  .كنعان، نواف .4

،2009. 
 .2005.ج.م.د:الجزائر.حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجدید.محي الدین عكاشة، .5
 .2006مكتیة الملك فهد الوطنیة،: الریاض.الرقمیةالمكتبات .آرمز، ولیام .6
  

7- BATTISTI, Michèle.Droit auteur, droits des utilisateurs et documents 

numériques. in. Collection bibliothèques. . Le droit d’auteur et les bibliothèques 

.Paris :Eds. Cercle de la librairie, 2000  

8- YVES, Alex. Le droit de prêt. . In.Collection bibliothèques : Le droitd’auteur et 

les bibliothèques .Paris :Eds. Cercle de la librairie, 2000.  

9- GAY,Henri.La reprographie in. Collection Bibliothèques. Le droit d’auteur et 

les bibliothèques .Paris : Eds. Cercle de la librairie, 2000.  

                                                             
  1-حبة، وديعة. دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الموارد البشرية: دراسة ميدانية بالوكاالت السياسية لوالية بسكرة.(مذكرة ماجيستري) . قسم علم

113ص. 2009جامعة حممد خيضر بسكرة،. كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية . االجتماع  

  2- عطلة إستيداع: عطلة سنوية أو نصف سنوية غري مدفوعة األجر.
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  : ضبط مصطلحات الدراسة. 11

  :المكتبات الجامعیة.1

الباحثین الذین ینتسبون و  واألساتذة   الطلبةمؤسسات علمیة و ثقافیة تعمل على خدمة مجتمع : "عبارة عن   
، البحث یحتاجونها ألغراض الدراسةإلى الجامعة أو الكلیة أو المعهد و ذلك بتزویدهم بالمعلومات التي 

  ". رغباتهم وفق متغیرات العصر الذي یعایشونهعمل مع االستجابة إلى تطلعاتهم و الو 

  :المؤلف حق. 2

حق استئثاري یمنحه القانون لمؤلف أي مصنف : عرفت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة حق المؤلف بأنه   
وكذلك اإلذن  توزیعه  أو نشره على الجمهور بأي طریقة أو وسیلة، للكشف عنه كابتكار له أو استنساخه أو

منهما یكفل له قدرا من و ینطوي مضمون حق المؤلف على جانبین كل  .للغیر باستعماله على الوجه المحدد
.السلطات تختلف عن الجانب اآلخرالمزایا و   

 أو ما یسمى بالحق األدبي للمؤلف و الذي یتمثل في حقه في  هو الجانب المعنوي :الجانب األولف
نسب مصنفه إلیه،و حقه في إتاحة المصنف للجمهور ألول مرة،و حقه في منع تعدیل المصنف، 

وهذه الحقوق األدبیة ال تسقط بالتقادم و ال یجوز التنازل عنها و ال .وحقه في سحبه من التداول 
ذا وقع هذا التصر  ٕ ف كان التصرف فیه باطال بطالنا مطلقا ألنها لصیقة بشخص التصرف فیها،وا

   .المؤلف
 لحق المؤلف فیعتبر من الحقوق التي تدخل في الذمة المالیة للشخص  أما بالنسبة للجانب المالي

صاحب الحق، ومن ثم لیس هناك ما یمنع من التصرف في هذا الجانب المالي أو الحجز علیه أو 
 ⁾1⁽رهنه كغیره من الحقوق المالیة األخرى

 

  

                                                             
  144ص. 2007دار اجلامعة اجلديدة،:القاهرة .مقارنةدراسة :حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية .أبو الفتوح فريد حسن،نصر -1
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  :)Copyright( حقوق التألیف .3

على حمایة المبدعین في مجال الملكیة الفكریة من أن  هي عبارة عن منحة تشریعیة أو قانونیة تعمل   
سنة أخرى بعد  70ضافة إلى باإل طیلة فترة حیاة المؤلف، ینسخ عملهم بواسطة اآلخرین ألي غرض كان،

وحقوق التألیف واضحة  سنة بالنسبة إلى حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بالمؤسسات، 95أو  وفاة المؤلف،
األعمال : تهدف إلى حمایة صاحب العمل الفكري الذي یمكن أن یأخذ أشكاال مختلفة منها ⁾1⁽ المعالم،

المكتوبة و األعمال الموسیقیة وتلك التي تندج ضمن الفنون الجمیلة واألعمال الفنیة التطبیقیة وأعمال الفن 
ریة التي تشمل تندرج حقوق التألیف في إطار تشریعي أوسع یعرف بحقوق الملكیة الفككما . التشكیلي

   ⁾2⁽ .وبراءات اإلختراع )Trade Marks( بالخصوص حقوق العالمات المسجلة

  :البیئة الرقمیة. 4

بمجتمع یعیش بال ورق لتقنیات المعلومات الحدیثة في إنجاز األنشطة المختلفة لإلنسان یبشر االستخدام اآللي إن 
 Paper(دید للمجتمعات، وهو المجتمع الالورقيمطبوع أو مخطوط، أو بعبارة أخرى یمهد لقیام مفهوم ج

Society (أو المجتمع الرقمي)Digital Society( ، ومما ال شك فیه أن التقنیة الرقمیة الحدیثة قد أثرت بشكل
ختزال بل إختراق األنجذري على هویة وقیمة المعلومات وبات من ال ٕ  ،لوماتیة المختلفةعساق المسهل اقتناء وا

، وهذا ما كن تكسیر الحواجز األمنیة التي تحمي المعلومة خصوصا بشكلها الرقمي الجدیدوأصبح من المم
یلزم اإلسراع في وضع تدابیر تشریعیة جدیدة تتواءم مع مجریات البیئة الرقمیة لحمایة المصنفات الرقمیة 

طراف الفاعلة في دورة إنتاج المعلومات من مؤلفین ألتدعم مساهمة المجتمع الحالي في حمایة اآلیات وخلق 
  .نییدوناشرین ومستف

  

  
     
  

 
 

                                                             
  .214.ص.2008دار املسرية،:عمان.نظم المعلومات اإلدارية.إبراهيم قنديلجي،عامر و عبد القادر اجلنايب،عالء الدين -1
  182.ص.2011دار صفاء، : عمان. ماتالنشر اإللكتروني وحماية المعلو . نافع املدادحة، أمحد -2
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  :المكتبات الجامعیة وحیثیات البیئة الرقمیة.1  
جدید وبیئة جدیدة وجدت المكتبات  عظهور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في خلق واق ساهم    

حاسب اآللي وشبكات لاإدخال  في هذا الواقعتمثل نفسها فیها بعد مسیرة طویلة من الحیاة التقلیدیة، و 
جراءات وخدمات العمل  شبكة االنترنت خاصة المعلومات المحلیة والعالمیة  ٕ في جمیع عملیات وا

بحیث  حي،انو  عدة مجال المكتبات من، وكل تلك المتغیرات التكنولوجیة ساهمت في تطویر المكتبي
من خالل موقع المكتبة على االنترنت ویحصل  )Vartually( افتراضیاأصبح المستفید یتجول في المكتبة 

لزیارة وهو ال یكاد یبرح مكانه إما في المنزل أو المكتب دون الحاجة  معلوماتیة على ما یریده من خدمات
 .المكتبة

تنتقل من مستودعات تخزن فیها مختلف أنواع وأشكال أوعیة  هاوهذا الواقع الجدید للمكتبة جعل 
ة على المعرفالحر إلى  محتوى ومصادر العلم و  المعلومات إلى مركز متعدد الخدمات و یؤمن الوصول

  .الرقمیةااللكترونیة و اختالف أشكالها المطبوعة و 
المكتبات على العدید تغلب في  تقنیاتهاالحدیثة و  ةكنولوجیالدور الهام الذي لعبته لت أن ننكروال یمكننا    

یمكن القول أن الواقع التكنولوجي  كما الوأهمیتها،  في تقدیم الخدمة أدائهامن المشاكل التي تقلل من 
الجدید طرح العدید من المشاكل  ألن هذا الوافد .ما أفل نجمها وبریقهاعدالجدید أعاد للمكتبات هیبتها ب

رسالتها   تحقیقروادها و  والء حفاظها علىتطور هذه األنظمة المعلوماتیة و  الصعوبات التي تعترض سبیلو 
 كان وال زال أهم هذه العراقیللجمیع المستفیدین، ول على المعلومة صالمتمثلة في تكافئ فرص الح األزلیة

  :بارزا في
  المكتبات وتعدد حاجاتها ووظائفها بمیزانیاتالتقادم التكنولوجي وارتفاع ثمن اقتنائها مقارنة 

  .خاصة الجامعیة منها
  جهات وأفراد یتواجدون في أماكن متشعبة من العالموالتفاعل مع  التعاملصعوبة . 
  والذي یحتاج دائما تلبیة احتیاجات الباحثین والدارسین في شتى الموضوعات والمجاالت صعوبة

وطبیعة الخدمات والبرامج المكتبیة  االتصاالت،و كبرى في استخدام تقنیات المعلومات إلى قفزات 
  .ها على نطاق واسعوالمعلوماتیة ونشر 

 لفاتها عبر مو المعلومات  وتبادل نظم معلومات بارعة في نقلتقنیات و  ابتكار وتطویر ضرورة
  أو  ⁾1⁽المكتبات االلكترونیة أو الرقمیة أو االفتراضیة مهد لظهورمما  .المحلیة والدولیة الشبكات

                                                             
  1- حسن جاسم ،جعفر.المكتبات الرقمية:واقعها ومستقبلها.عمان:دار البداية،2010.ص.54- 155
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تناول مفاهیمها وتحدید خاصیات كل منها أو دمج بعضمنها في  في التنظیرختلف إالهجینة التي 
مهام أمین المكتبة و تحوله إلى أخصائي أو خبیر أو استشاري معلومات أو  وتطور مفهوم واحد،

أمین مراجع و موجه أبحاث للعمل فیها مسخرا بذلك خبراته ومهاراته في تقدیم معلومات دقیقة و 
كسابهم المهارات في مجال  ٕ فوریة ألنواع مختلفة من المستفیدین، وتأمین فرص أوفر لتدریبهم وا

ت ، واستثمار شبكات المعلومات في رحلة الكشف عن كنوز المعلومات والمعارف استخدام التقنیا
المتاحة بأشكالها االلكترونیة و الرقمیة واالستغالل األمثل لها بما یتفق واالحتیاجات البحثیة 

   ⁾1⁽ .والمعلوماتیة

   :تحدیات المكتبات الجامعیة اتجاه البیئة الرقمیة  . 1.1

تختلف عن تلك التي واجهتها  تحدیاتو  ومتغیرات االمكتبات الجامعیة في الوقت الحاضر ظروف تعیش   
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ل سببها الرئیسي في التطورات المتسارعة تمثل في العقدین الماضیین،

تخدام الواسع لشبكة آفاق النشر االلكتروني واالس ومتطلبات استخدامها وتأثیراتها الواضحة علیها، وتطور
كان لزاما علیها  لذامن المعلومات وتنوعها،  المستفید العصريعن تغییر حاجات  فضالاالنترنت 

مسایرتها حتى تضمن لنفسها البقاء ذه التحدیات والظروف المتغیرة والتكیف معها و االستجابة له
  .في المجتمع الرقميواالستمراریة 

  :ما یليهذه التحدیات التي تواجه المكتبات خاصة الجامعیة منها في  أهم تتمثلو    

مجتمع الیوم، والتي أدت إلى  التي یشهدها :)Globalization (التعامل مع ظاهرة العولمة  - 1
تغییرات جذریة في أنماط حیاة البشر، مما انعكس على ثقافتهم وتعلیمهم وتعامالتهم وارتباطاتهم وتنافسهم 

وأصبح  .على مصادر المعلومات التي تساعد على جودة األداء للتواجد في العالم الحدیث في الحصول
  .من المهم استخدام التخطیط االستراتیجي لترشید إدارة مؤسسات المكتبات والمعلومات الحدیثة

والتغییر المستمر في الوظائف والمهام، حتم التعلم مدى الحیاة واالعتماد على  :تغیر أنماط التوظیف - 2
حتم إعادة هیكلة وهندسة المكتبات والمعلومات بطریقة مرنة لكي كما رأس المال البشري المعرفي الكفء، 

رة ویتطلب ذلك ضرو  تتكیف بسرعة مع هذه المتغیرات والتسلیم بالتنافسیة بینها في تسویق خدماتها،
  ⁾2⁽ .التخطیط االستراتیجي لتلبیة حاجات متطلبات المستخدمین المتغیرة هي أیضا

                                                             
55ص.املرجع السابق.حسن جاسم ،جعفر - 1 

  2- حممد اهلادي،حممد.توجهات اإلدارة العلمية للمكتبات ومرافق المعلومات وتحديات المستقبل.القاهرة:الدار املصرية اللبنانية،2008. ص.  34-33. 
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كمكتبة رقمیة كونیة تضم كل المعلومات والمعارف وتتیحها لمن  :بزوغ شبكة االنترنت العالمیة -3 
ت وقد ساهم ذلك بالفعل في توظیف تكنولوجیا االنترنت في شبكات االنترن .یطلبها في أي مكان وزمان

    ⁾1⁽ .الخاصة بالمكتبات ومرافق المعلومات

یمثل رصید وأصول المكتبة أو مرفق المعلومات التي الذي  :التعامل مع صناعة المحتوى االلكتروني - 4
ویرتبط ذلك بكل من النشر التقلیدي وااللكتروني والوسائل الجدیدة المتدفقة  صارت رقمیة إلى حد كبیر،

  .في المكتبة

صار یشكل أحد األصول الحاكمة والثروة  :االهتمام بإبداع و ابتكار القوى العاملة الماهرةتزاید  - 5
ویرتبط التوجه الحدیث للمكتبة إلى المساعدة في  .القومیة األكثر أهمیة في عالم الیوم و المستقبل أیضا

یتوقعها و والمبادرة بإمداد هذه المعارف لمن یحتاجها  خلق معارف جدیدة تضیف قیمة للرصید الحالي،
   .بدال من انتظاره

تبعا التفاقیة التجارة الحرة التي أخذت :قضایا الملكیة الفكریة و حقوق التألیف زیادة التركیز على - 6
ة أو بها معظم الدول وسنت القوانین والتشریعات التي تصون الملكیة الفكریة للفرد والمنظمة، جعل المكتب

  .استراتیجیا لكیفیة حمایة هذه الحقوق في البیئة الرقمیة الجدیدةمرفق المعلومات كوسیط للمعرفة تخطط 

جعل المكتبة تهتم بتطویر البرمجیات و األسالیب  :قضایا أمن المعلومات زیادة التركیز على - 7
التخطیط االستراتیجي لتحقیق  مع المختلفة لحمایة مجموعاتها مع االلتزام بحریة تدفقها في الوقت نفسه،

  .ذلك

ومعالجتها واستخدامها یتطلب ضرورة إتباع  :الوصول إلیهاتبادل المعلومات و إمكانیة تدفق و  - 8
  .المعاییر والمواصفات الدولیة التي تحقق ذلك، ویؤثر ذلك على كل مهام وأنشطة المكتبة الحدیثة

ها في البیئة التنافسیة یسهم في استمرار تواجد :االهتمام بجودة الخدمات التي تؤدیها المكتبة - 9
    ⁾ 2⁽ .المعتمدة
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  :النشر االلكتروني و أثره على المكتبات الجامعیة. 2.1

حیث كانت  كانت وال زالت المكتبات ومراكز المعلومات تقدم خدماتها لكل الباحثین والمستفیدین منها،   
العملیات واإلجراءات الفنیة من فهرسة وتصنیف وتزوید على الطرق التقلیدیة في قیامها بمختلف  تعتمد
عارة ٕ ال یزال االلكتروني قد أثر و التطور العلمي والتكنولوجي في مجال النشر  ومن دون شك أن .الخ...وا

تاحة ٕ الوصول إلیها  مستمر التأثیر على المكتبات وخدماتها المعلوماتیة من حیث المعالجة واالسترجاع وا
التقدم  كان لزاما على المكتبات ومراكز المعلومات مجارات هذا وبالتاليمن طرف المستفیدین منها، 

والتطور التقني في مجال تقدیم المعلومة بالتوازي مع األشكال التقلیدیة لتحافظ على دورها وأهمیتها وتأخذ 
من یحتاج إلیها في العصر الرقمي، عن طریق  مكانا قیادیا متمیزا في مجال طلب وتقدیم المعلومة لكل

المتابعة كل التطورات في مجال النشر االلكتروني والتأثر به واالستفادة منه،  ٕ فإن اللجوء إلیها سوف  وا
  .یضمحل تدریجیا لتصبح أشبه بمتاحف تحوي كم ضخما من األوعیة المعلوماتیة التقلیدیة

ا ملزمة حثیة المتخصصة على وجه الخصوص ستجد نفسهاألكادیمیة أو البإن المكتبات عموما و    
ا بشكل یتناسب مع تطورات العصر المتابعة بغیة تنفیذ برامج تخدم روادهبالسیر في طریق التطور و 

یصل بها دائما إلى هؤالء الرواد في أماكنهم فیصبح مفهوم االرتیاد یتجاوز الحضور الجسماني إلى مبنى و 
مراكز النشر االلكتروني على المكتبات و وتتضح جوانب تأثیر تكنولوجیا ⁾1⁽ المكتبة المحسوس بكثیر
   :ا حدده خالد عبده الصرایرة في النقاط الخمسة التالیةفي مالمعلومات بشكل جلي  

یتجسد الوجود الفعلي للمكتبات في توفیر الخدمات لطالبیها، سواء من حیث  :خدمات المكتبات  .1.2.1
جابات  أو المساعدة على استخدام بنوك المعلومات أوالحصول على المعلومة،  ٕ توفیر خدمات مرجعیة وا
وعادة ما یساعد المستفیدین في الحصول على حاجاتهم الموظفین . الخ...على استفسارات مرتادیها

والعاملین في المكتبات، وهناك عدة مساوئ وعراقیل تواجههم في الحصول على المعلومات بهذه الطریقة 
  :منها

 البطء في الحصول على المعلومات. 
  وجود المعلومات في مكتبات معینة دون وجودها في أخرى مما یتطلب التنقل إلیها من أجل

 ⁾ 2⁽ .تحقیق هدف الحصول علیها و تلبیة الحاجة منها

                                                             
  .20011دار يافا العلمية للنشر و التوزيع،:عمان.المكتبات و لمنشر االلكتروني.الدباس،ريا -1

  2- عبده الصرايرة ،خالد.النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات.عمان:كنوز املعرفة،2007.ص.64-65.(بتصرف)
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فكان لدخول النشر االلكتروني على المكتبات ومراكز الملومات األثر البالغ على الخدمات التي     
تقدمها للمستفیدین بشكل أسرع، ویتضح ذلك بتوافر قواعد و بنوك المعلومات بشكل كبیر، مما مكن 

 حاالتفي  أمین المكتبة من توفیر عدد أكبر من الخدمات في البحث واالسترجاع لألوعیة المعلوماتیة
  حدیث هو ،إضافة إلى خدمة اإلحاطة الجاریة بكل ما توافرها بالشكل المطبوع أو االلكتروني

وخدمات البحث الببلیوجرافي المباشر وببلیوجرافیات متنوعة أكثر لالستخدام واالختیار، وزیادة على  
  .الخ...ذلك خدمات االستنساخ و التصویر و الترجمة الفوریة بعدة لغات 

كما مكن النشر االلكتروني من الوصول إلى مصادر المعلومات الموجودة في أماكن متعددة داخل    
القطر الواحد أو بلدان متعددة، ونقل المؤتمرات بعیدة المدى والندوات والوثائق والنصوص والنشاطات 

العالمیة و الكثیر من كما توفر الشبكات االلكترونیة فهارس المكتبات اإلقلیمیة و  العلمیة المختلفة،
  .المعلومات المهمة في جمیع المیادین و األنشطة اإلنسانیة

الدقة والسرعة في إجراءات : روني في مجال الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة وینتج عن النشر االلكت   
 اآلن أصبحالجاریة التي كانت تجرى شهریا و  خیر دلیل على ذلك إصدارات نشرات اإلحاطةالخدمة و 
بشكل یومي من خالل مواقع على شبكة االنترنت، أو نشر كشافاتها أو مستخلصاتها  إصدارهاباإلمكان 

صول على المعلومة ، مما یفسح للمستفید الحلومات الخاصة بها من خالل موقعهاونظم استرجاع المع
تغطي مجاال معینا ن الكتب التي هو في مكتبه أو بیته أو بتوافر البرامج الحاسوبیة التي توفر عناویو 
  ⁾1⁽. بصورة سریعة و 

  :العاملون في المكتبات .2.2.1

إن إدخال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدام االنترنت في المكتبات أدى إلى تحویل مهمة    
المكتبي من معالجة الكتب إلى معالجة المعلومات والحقائق التي یقدمها لمحتاجیها، وبالرغم من تأكید 

طور التقني یحتم زیادة بعض المختصین إلى أن ذلك سوف یقلل عدد العاملین في المكتبات ، إال أن الت
الطلب على المكتبیین المؤهلین في التعامل مع التقنیات الرقمیة لتزوید المستفیدین بالمعلومات والمصادر 

تصلیحها والحاجة إلى الفنیین المتخصصین في صیانة األجهزة و  الصحیحة والداللة علیها هذا من جهة،
  :منهم تقدیم الخدمات المكتبیة، مما یتطلبلتفادي التعطیل التقني الذي یؤخر ، من جهة أخرى

  التدریب المستمر على استخدام المصادر والنظم االلكترونیة. 

                                                             
.66-65ص.املرجع السابق.عبده الصرايرة ،خالد - 1  
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  السرعة في إتخاذ القرار بموقف إیجابي نحو المستقبل. 
  السعي للتعلم واإللمام بمصادر وقواعد وبنوك المعلومات ولیس المعلومات المادیة داخل جدران

  .المكتبة
 الكبیرة بأجهزة الحواسیب واستراتیجیات البحث اآللي للمساهمة في وصول المستفیدین في معرفة ال

 .المعلومات المطلوبة
 1⁽ .التأكد من توافق المجموعات الرقمیة مع متطلبات الملكیة الفكریة⁽    

كذلك إنشاء ملفات معلومات و ویقع على عاتق المكتبي إنشاء ملفات بحث لتقدیمها للباحثین والدارسین    
االلكترونیة الجدیدة   المطبوعاتالمستفیدین إلى الخدمات و  انتباهشخصیة وتقدیمها عند الحاجة وأن یلفتوا 

دور المكتبي إعادة تصمیم مخططات المكتبة المكتبة نشر و ترویج و تسویق هذه الخدمات و  لیكون دور
    ⁾2⁽ .نیف و التخزینالفهرسة و التص: و نقاط الخدمة فیها من حیث 

  :مصادر المعلومات .3.2.1

لمصادر المعلومات مما أدى إلى ظهور  األمثلتكنولوجیا المعلومات الحدیثة االستغالل تقنیات أتاحت    
 والتنوع الشكلي والنوعي ة في التغطیة والموضوعیةقالدااللكترونیة المتصفة بالشمولیة و مصادر المعلومات 

ائص النشر االلكتروني خصمن ممیزات التكنولوجیة الحدیثة و و قد أصبح توجه المكتبات نحو االستفادة 
التوجه  وهذا .ن منهایاستغاللها في تقدیم خدماتها المعلوماتیة بما یتناسب مع رغبة واحتیاجات المستفیدو 

 اإلنسانيطبیق الرقمي في النشاط نحو المعلومات اإللكترونیة جاء متسقا مع ذلك السباق المحموم نحو الت
 كافة، فأصبح الفرد سواء كان طالبا أو مدرسا أو موظفا یفضل التعامل مع المعلومات في شكلها

الروتینیة المتبعة في إعارة مصادر  باإلجراءاتاإللكتروني ودون الحاجة إلى االنتقال أو المرور 
  كما أن تفوق الشكل اإللكتروني في بعض الخصائص الفنیة جعلت منه مطلبا. المعلومات في المكتبات

هذا الواقع یمثل تحدیًا للمكتبات فإما مواكبة متطلبات العصر أو التأخر عنه وبالتالي . ملحا لدى الكثیرین
یه المكتبة بین جدرانها سوف یبدأ تدریجیا بالتضاؤل في مقابل زیادة فإن إقبال المستفیدین على ما تحتو 

  ⁾3⁽.اإلقبال على مؤسسات المعلومات اإللكترونیة التي تتیح الوصول إلى المعلومات العالمیة

                                                             
  1- غرارمي سعيدي،وهيبة.تكنولوجيا المعلومات في المكتبات.اجلزائر:قسم علم املكتبات و التوثيق،2008.ص240

.83-82.ص.املرجع السابق.،خالدعبده الصرايرة  - 2  
 :موجود على األنرتنت 22/02/2011زيارة يف]على اخلط املباشر [.. مصادر المعلومات بين اإلتاحة والتملك. خالد، اجلربي  بن عبدالرمحن -3
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ى التوازن المثمر بین لعوقد یكون الوقت مبكرا في حدوث التحول الكامل في ذلك ، مما یوجب التركیز 
    ⁾1⁽ .الوصول إلى محتوى مصادر المعلومات االلكترونیة تأمیناإلمتالك و 

  :مباني المكتبات  .4.2.1

سیؤدي ، الخ..من وسائط الكترونیة جدیدة  إن استخدام المكتبات ومراكز المعلومات للتكنولوجیا الحدیثة   
سیساهم في بالتأكید إلى التخلص من الصفوف المتراصة لعرض المجالت والموسوعات والكتب وهذا ما 

وهذا بدوره یؤدي إلى إضعاف دور  المكتبة التقلیدیة و تختفي نهائیا  ،مساحة التخزین داخل المكتبة تقلیل
   .أي بعض المتخصصین في هذا المجالحسب ر 

دخول المكتبات في البرامج التعاونیة مع شبكات المعلومات  عبده الصرایرة إلى أنخالد  المؤلفیشیر و    
ث یح ،المباني الضخمة لومات العالمیة، لن تبقى الحاجة للمكان أوعثمة تكوین شبكات المالوطنیة ومن 

یكون دور المكتبة محطة أو وسیط بین المستفید و منتج المعلومة أو عضو ال یكون لها أي دور تلبه و 
على للحصول  المعلوماتقواعد مستفیدین لالتصال ببنوك و الكة ،هدفها تسهیل مهمة الباحثین و الشب

    ⁾ 2⁽ .المعلوماتیة احتیاجاتهم 

 وهي وجهة نظر تفتقر إلى التأكید المیداني الذي یشیر واقعه الملموس للمكتبات حالیا إلى عكس ذلك  
 اقتناءواستمرارها في  زیادة عدد مبانیها؟ وعدم استغناء روادها الفعلیین بالتردد المستمر علیها؟: فما مبرر

  ؟ عن هذه التساؤالت األوعیة المطبوعة برغم استمرار زیادة أسعارها؟ فما التعلیق

تؤكد على عدم قدرة  ℅ 54.55یتضح أن إجابات عینة الدراسة بنسبة  المواليمن خالل الجدول و    
المتطلع إلى جدید  المكتبات الجامعیة التقلیدیة على تلبیة االحتیاجات المعلوماتیة للمستفید المعاصر

غیر أنها  التكنولوجیة الرقمیة ویفضلون التحول السریع إلى المكتبات االلكترونیة أو الرقمیة واالفتراضیة
كانت إجابات مبنیة على رغبة المكتبیین من دون القیام بدارسات أو معاینة وسط المستفیدین ومعرفة 

الجوانب التي یجب السعي ، و عیة بشكلها التقلیدين المكتبة الجاماحتیاجاتهم الفعلیة ومدى تحقیقها م
 - الحاليبالشكل و  في ذلك، غیر أن منها ما یؤكد ثبات دورها وقدرتها الحثیث لتغییرها أو تجدیدها بأخرى

  .℅45.45بنسبة  -التقلیدي

  
  
  
  

                                                             
  1-  عوض الرتتوري، حممد وآخرون. إدارة الجودة الشاملة في المكتبات و مراكز المعلومات الجامعية. عمان: دار حامد، 2008.ص.315.
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 التكرارات النسبة

45.45℅  نعـم 10 

 ال 12 54.55℅

 المجمـــوع 22 100℅

قدرة المكتبات الجامعیة التقلیدیة على تلبیة االحتیاجات المعلوماتیة للمستفید ):02(جدول رقم  
  رالمعاص

التي لن تزول إال وقدرتها دور المكتبة التقلیدیة  ثبات الباحثة تمیل إلى رأي المختصین الذین یؤكدون و    
ومیزاته  الكتاب الورقي إذا توصلت التقنیة الرقمیة إلى اختراع وسائط معلوماتیة تضاهي أو تفوق سحر

  ویفضل الكثیر من ترفیهیا، أومواصلة اعتماده علمیا أو تثقیفیا  القارئ على تغري التيلعته امطومتعة 
جمهور المستفیدین التعامل مع أوعیة المعلومات التقلیدیة على االلكترونیة أو الرقمیة خاصة وأنها أكثر 

الموثوقیة  في المحیط الرقمي الذي تعتبر أكبر  المصداقیة أو جانب حقوق الملكیة الفكریة،حمایة من 
تسهل عمل و  القضایا التي تشوبه عدم التمكن من إیجاد قوانین وتقنیات تحمي حقوق النشر والتألیف

نتاج الفكري اإلمما جعل األطراف المعنیة ب مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات في تقدیم المعلومة،
إتاحة مصادرها االلكترونیة ضمن بناء رقمي یفتقر إلى بنیة تحتیة رصینة كمباني تمتنع عن  هوطرح

  .المكتبات التقلیدیة

  :المستفیدین من خدمات النشر االلكتروني .5.2.1

یتحدد تأثیر التكنولوجیا الحدیثة على المستفیدین من خالل كیفیة االستفادة من النشر االلكتروني    
الدعایة لها ومكان تواجدها لوصول المستفید إلیها بوجود كم هائل من و  للمعلوماتوكیفیة التسویق 

ال  یطلع المستفید على كثیر من المعلومات التي أنذلك أنه یمكن أثناء البحث عن المعلومة  المعلومات،
  ار محددة للوصول إلى بعض المعلومات عیریدها خاصة في وجود أس

المستفیدین أو العلماء أو الباحثین اللذین یستخدمون شبكات المعلومات أن ولذلك فإنه یقع على عاتق     
 لبات وأین یدفعون القیم المحددةمن معلومات، وأین یقدموا الط یریدونهیعرفوا كیف یحصلوا على ما 

باإلضافة إلى ضرورة استخدام الحاسبات في میزانیتهم حتى یكونوا قادرین على سد ثمن الوسیط 
البرامج بإمكانهم االستفادة من الخدمات و االلكتروني مع وسائل استالمه وقراءته، وبقدراته تلك فإنه یصبح 

  .مالثقافیة والعملیة والبرامج التعلیمیة والتدریبیة التي تتناسب مع اهتماماته
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خاصة  أن مجمل التأثیرات المذكورة لتقنیة النشر االلكتروني على المكتبات عرضه یتضح مما سبق   
ن یار یوفقا لمع یلي نلخصها في ما تأثیرات سلبیة، إال أن له الخط االیجابيتسیر في  الجامعیة منها

  :⁾1⁽هما

  :المساوئ التقنیة - 1

  تقنیة متطورة في المجتمعات المستخدمة مما قد ال یشترط النشر االلكتروني ضرورة توفر بیئة
 .یكون متوفرا أو كافیا

  قد تكون تقنیات النشر االلكتروني صعبة لدى الكثیرین من اختصاصي المكتبات والمعلومات
 .مما یتطلب الخبرة والمهارة والتأهیل

  المنشورة إلكترونیا حرمان كل من ال یمتلك قنوات التواصل االلكتروني من الوصول إلى المواد
وهو أمر یتنافى مع رسالة المكتبة منذ أن وجدت وهي الخدمة المعلوماتیة لجمیع أفراد مجتمع 

 .والموقعین یدین الفعلیینالمستف
  الجهد المبذول في تصفح المادة االلكترونیة هو أكثر من ذلك المبذول في تصفح أوراق المادة

لب تكبیر حجم الخط واستعراض الصفحات وغیرها من التقلیدیة، حیث الدخول على الشبكة یتط
 .األمور المرهقة جسدیا للمطلع علیها

 إضافیة مثل إمكانیة الدخول إلى الشبكات واستعراض المواد االلكترونیة یرتبط بتوفیر إمكانیات :
واألجهزة والكهرباء، مما یعني تأثر النشر االلكتروني بضعف أي من هذه  توفیر االتصاالت

  .انیاتاإلمك
  وجود حدود تقنیة وحواجز تمنع االستفادة الكاملة من المادة االلكترونیة 
  دارتها وحفظها على ٕ ضعف سیاسات التزوید وبناء المجموعات التي تتناول المواد االلكترونیة وا

 .الدوام في مختلف المكتبات
  المتوافرة عبر االنترنت المشاكل األخرى ذات العالقة بمحركات البحث، حیث أن أدوات البحث

تتمیز بالقوة والتطور ولكن المشكلة في أن مفاهیم التكشیف وحجم التغطیة لقواعد البیانات 
ومحركات البحث المستخدمة تختلف فیما بینها بشكل واضح، إضافة إلى أن خدمات محركات 

  .البحث التجاریة غیر مضمونة االستمرار والتواصل
  بعملیات الرقمنة لألوعیة المعلوماتیة أو المكتبات دون ما التركیز على لقیام لتكریس الجهود

 ⁾2⁽ .المكتبات الرقمیة بشكل فعال تطویر األسالیب واألدوات الالزمة الستخدام هذه األوعیة أو
 رة الطلب على التخزین االلكتروني هو األفضل في ظل كثیستطیع أحد بأن یؤكد أن الحفظ و  ال

التي تعجز عن تحقیقه جمیع اإلمكانیات المتاحة، حیث تم تقدیر حجم الطلب التوصیل بالشبكة، و 
                                                             

.86-85.ص.املرجع السابق.عبده الصرايرة ،خالد - 1  
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على التوصیل بالشبكة في الهند وحدها بما یزید عن الملیون شخص، علما أن بعض الدول تحظر 
 ⁾1⁽. األرشیفات المتنوعةیكون التحمیل على الحفظ الورقي والمیكروفیلمي و شبكة االنترنت ف

التحدیات والصعوبات التي تواجه تكنولوجیا النشر االلكتروني ما تعلق منها  إن أكبر :األمنیة -2  
  :بحمایة حقوق الملكیة الفكریة وحقوق التألیف  في العالم االفتراضي ونذكر منها ما یلي

  ضعف التحكم في المعلومات من قبل مالكي الحقوق الفكریة وصعوبة إدارة هذه الحقوق في البیئة
حیث أن تغییر مفهوم التعامل  .كان تحكمه قوانین محددة ومضبوطة في البیئة التقلیدیة الرقمیة، والذي 

أو المزود والمكتبة أصبح یلزم الحاجة إلى فهم قانوني أكبر لهذه التعامالت وخاصة فیما  بین الناشر
جراءات المفاوضات وطریقة دفع االلتزامات ٕ كل التعامالت المالیة و  یتعلق بالتراخیص والعقود وصیاغتها وا

 . التجاریة التي تنجز بالشكل االلكتروني البحت
  و لعل من أهم األسباب التي تمنع الناشرین من نشر معلوماتهم على شبكة االنترنت الخوف من

النسخ الغیر مشروع والخوف على حقوق المؤلفین الفكریة، إذ ال یوجد حتى اآلن قوانین لحمایة الملكیة 
 .لدول خاصة منها العربیة، مما یؤثر في العزوف عن النشر االلكترونيالفكریة في كثیر من ا

  المخاوف األمنیة من االختراقات أو االستخدامات السیئة للنظم ومشاكل الفیروسات المتنقلة بعدة
هاجسا حقیقیا أفرزته التقنیات  ، أصبحت تشكلطرق التي تخرب أو تحدث تغییرات في النظم اآللیة

 .نظم الحدیثة التي جاءت لخدمة المكتبات وأقحمتها للدخول في بیئتهاااللكترونیة  وال
  المقاالت و الدراسات المنشورة الكترونیا أغلبها تعاني من عدم قبول بعض اللجان األكادیمیة لها

 كمواد بحثیة شرعیة في الجامعات والمرافق البحثیة والمدارس العلمیة الخاصة بالترقیات
  تالئم خصائص العالم الرقمي و قوانین الملكیة الفكریة اتفاقیاتعدم القدرة على تحقیق. 
  عدم توفر القدرة على التمییز بین المعلومات االلكترونیة األصلیة من المسروقة خالل وضعها

 .على الشبكة
  أدى ظهور النشر االلكتروني المعتمد على شبكات االتصال إلى حدوث تطورات جوهریة في

بروز خلل في طبیعة العالقات القائمة بین كل منهم، ل من الناشرین والمؤلفین و النشر من قبل كعملیة 
ال یمكن قراءته على أجهزة ) روكیت بوك(نص كتاب الكتروني وضع في شكل محدد على جهاز: فمثال 

 ..).السوفت بوك( 
 نشر إضافة إلى مشاكل تحدید االستفادة المالیة ألصحاب الحقوق التي أصبحت من أهم مشاكل ال

االلكتروني و التي على إثرها صعب الوصول الحر إلى المعلومات الرقمیة عكس ما كان یتمتع به 
 .⁾2⁽ ...المستفید في البیئة التقلیدیة

                                                             
 1- علي العنا سوه،حممد. التكشيف و االستخالص و االنترنت في المكتبات و مراكز المعلومات.عمان:عامل الكتب احلديث:جدارا للكتاب 

417.ص.2009العاملي،  
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  :ومستقبلها في المحیط الرقمي تطور المكتبات الجامعیة  .3.1

  :لمكتبات الجامعیةا تطور .1.3.1

طلبة : المستفیدین منكل لم تعد المكتبة الجامعیة بشكلها التقلیدي قادرة على الوفاء باحتیاجات    
داریین نتیجة للتطور الحاصل وتزاید مصادر المعلومات وتنوع الخدمات التي متمو  ٕ درسین ومتخصصین وا

بان المكتبات یجب أن تتغیر ، وأنها وما تمثل من   )J.Thompson(یعتقد طومسون  ینبغي توفیرها،
اكرة األنسانبة ، وأن المكتبیین یجب أن یرفضوا  بناء المجموعات ثم ذمعلومات جدا مهمة للمجتمع فهي ال
فالمكتبات لها دور حیوى في العصر االلكتورني وأن رسالتها في  ،البحث عن روابط مع المستفیدین

لة ار الملومات سوف تبقى ذات أهمیة عالیة، وأن طریقة تنفیذ هذه الرسإختیار  وتخزین وتنظیم ونش
     ⁾1⁽ .المهمة یجب أن تتغیر بصورة فعلیة فیما إذا أرید لهذه المكتبات مواصلة الحیاةأو 

المكتبات الجامعیة على تلبیة احتیاجات المستفید   قصور فيأسباب وقد أرجعت أفراد العینة المبحوثة أهم  
  :كما هو موضح في الجدول التالي الحالیة

 التكرارت النسبة
 انعدام سیاسة تنمیة المجموعات المكتبیة 4 11.76℅
 ضعف المخصصات المالیة للمكتبة الجامعیة 7 20.59℅
 النظرة القاصرة ألصحاب القرار 10 29.41℅
 محدودیة القوى العاملة في مصالح المكتبة 8 23.53℅

العلمیة و اإلداریة ألخصائیي ضعف المهارات  4 11.76℅
 المعلومات

 أسباب أخرى أذكرها 1 2.94℅
 المجمــــوع 34 100℅

أسباب عدم قدرة المكتبات الجامعیة على تلبیة احتیاجات المستفید الحالیة):03(رقم  جدول  

التكنولوجیا عدم استجابتهم لتطلعات المكتبیین فیما یخص النظرة القاصرة ألصحاب القرار و  إلى: أوال 
ثراء الثروة المعرفیة  بنسبة  بدورها الكبیر الكافيالوعي  عدم من منطلقالحدیثة  ٕ في البحث العلمي وا
، ℅23.53، باإلضافة إلى محدودیة القوى العاملة المتخصصة في مصالح المكتبات بنسبة ℅29.41

  .رقمیة و مواكبة تطوراتهاوضعف المخصصات المالیة لهذه المكتبات لضمان االستفادة من التقنیات ال

                                                             
 1 - حممود اهلوش، أبو بكر. تقنية المعلومات ومكتبة المستقبل. القاهرة: مؤسسة الثقافة اجلامعية،2010.ص.83.
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االختیار : تقوم بعملیات  أن أجهزة للمعلوماتالمكتبات الجامعیة مراكز و باألمر الذي أدى إلى الحاجة 
واالنتقاء والتحلیل والتنظیم والخزن واالسترجاع لتلك المعلومات وحسب احتیاجات المستفیدین من خالل 

المعلومات  منها التحلیل المعمق لمصادرو  إضافة بعض الخدمات االلكترونیة إلى خدماتها التقلیدیة
ومحاولة تكشیفها واستخالصها والمساهمة  منشورة،وبخاصة الدوریات وتقاریر البحوث المنشورة وغیر ال

نتاج هذه  في عملیات التحریر والنشر والترجمة والتصویر واستخدام الحاسبات االلكترونیة في معالجة ٕ وا
 بشبكات المعلومات المحلیة لرواد المكتبة بأیسر الطرق وأسرعها،وكذلك مشاركة المكتبة الخدمات وتقدیمها

عن طریق مشاركة المصادر وتقدیم خدمات االنترنت وتوفیر المستلزمات المادیة  واإلقلیمیة والعالمیة
  .والبشریة لها والتي من شأنها أن تفعل دور المكتبة في الحصول على المعلومات 

كل هذه النشاطات والفعالیات والخدمات بحاجة إلى اإلمكانیات البشریة والمادیة التي یجب أن توفر    
ولكي تسهم في العملیة التربویة والعلمیة والثقافیة  ،لكي تؤدي دورها بشكل كامل للمكتبة الجامعیة

  ⁾1⁽ .والحضاریة، ولتكون مركز استقطاب للطلبة واألساتذة  لإلفادة من خدماتها ونشاطاتها المختلفة 

االلكترونیة أو  أدى توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى بزوغ المكتبات الرقمیة أوقد و    
مستودعات البیانات والتي تحتاج إلى ضرورة توفر محركات بحث قویة وأسالیب للتنقیب  االفتراضیة أو

  .عن البیانات وغیرها

   :ساعد هذا التوظیف المكتبات الجامعیة إلى تحقیق التالي كما  

  وصول أحسن لمجموعات مصادر المعلومات المتاحة من خالل فهارس الوصول العامOPACs.  
 توافر أكبر للمعلومات عما كان متاحا من قبل للمشاركة في شبكات المعلومات.  
  استخدام سعة نطاق أوسع لقنوات االتصاالت المتاحة.  
  تاحتها وبثها إدارة أحسن لموارد المعلومات المتوافرة التي ترتبط بتداول ٕ الوثائق ونظم إمدادها وا

   .واستخدامها
  توافر معلومات أحسن واستجابة فوریة فیما یتصل باحتیاجات ومتطلبات جمهور المستخدمین من

  .خالل مراعاة كیفیة استخدام الموارد المتاحة على الخط أو بصفة تقلیدیة
  بإمكانیة تعاملهم مع تكنولوجیا المعلومات المتقدمة في أي  المستفیدینتعزیز قدرات ومهارات

   .مكان یتواجدون فیه وفي أي وقت یتاح لهم

  إمكانیة إدخال خدمات جدیدة كالتوعیة الجاریة للمعلومات،و البث االنتقائي للمعلومات و إنتاج
  .تاحةتقاریر المعلومات المحتاج إلیها مع الوصول المباشر إلى شبكات المعلومات الم

  إمكانیة إنشاء المكتبة أو مرافق المعلومات الجدیدة.  

                                                             
 1- عوده عليوي، حممد و الزم املالكي، جمبل.المكتبات النوعية:الوطنية،الجامعية،المتخصصة،العامة، المدرسية.عمان:الوراق للنشر والتوزيع،

  .32.ص.2006
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  بزوغ كثیر من الخدمات الجدیدة الممتدة التي تجعل من المكتبة أو مرفق المعلومات المستقبلي
  .ت متسمة بالذكاء ایمثل عمیال ذكیا، یقدم نصائح وقرار 

  معلومتي جدیداالعتماد المتنامي على ملكات اإلبتكار و اإلبداع لخلق محتوى.  
  خلق بیئة و مجتمع مبني على المعلومات و المعرفة،و المساهمة في تطویر البنیات األساسیة

  .⁾1⁽ الخ...التعلیمیة و الثقافیة و العلمیة
 
    ن دخول المكتبات في المحیط الرقمي لیس أمرا في غایة السهولة لتطبیقه على أرض الواقع ٕ وا

  :من أهمها  العراقیل و المشاكل و التيمن العوائق و  جملةبل تكتنفه 
  الصعوبات المالیة والمادیة الكبیرة التي تواجه بعض المكتبات و مراكز المعلومات خاصة في الدول

 .النامیة
  توفیر المعدات واألجهزة الالزمة لذلك التحول والتي تعاني من سرعة التقادم التكنولوجيمدى. 
  العمل على هذه األجهزة واألنظمة والبرامجقلة إن لم نقل ندرة المتخصصین في. 
 كخطر الفیروسات، ومختلف : أمن المعلومات في المحیط الرقمي مشوب بجملة من المخاطر المهددة

 .الجرائم االلكترونیة
  التي تعاني من إختراقها وعدم تطبیقها في أغلب  حمایة الملكیة وحقوق التألیف الرقمیةقوانین

 .الحاالت
 الرقمیة التي تحد من فاعلیة الخدمة االلكترونیة  قیود التراخیص. 
 االلكترونیة المقیدة ألغلب المعلومات العلمیة القیمة بواسطة تقنیات الحمایة اآللیة وهذا ما  اإلتاحة

 .ترتب عنه عدم الوصول الحر المعلومات والذي كانت تضمنه أنظمة المعلومات في صورها التقلیدیة

  :  یجب على المكتبات أن تقوم بتطویر وتعزیز مهارات مقدمي الخدمة من خالل لذلك
 ،نظرا للنمو المتزاید في تقنیات االتصاالت وتأثیر تكنولوجیا  الرد على استفسارات المستفیدین

  .المعلومات
 التقنیات و  عقد دورات تدریبیة منظمة في المكتبات ومراكز المعلومات في التعامل مع االنترنت

 .الحدیثة

 

 1⁽االشتراك في الدوریات ومصادر المعلومات المتاحة على شبكة االنترنت بتكلفة أقل ووقت أسرع⁽.  
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  تحسین الخدمات من خالل تنوع المداخل وجعل حقول التسجیلة الببلیوغرافیة  إحاالت مباشرة وسریعة 
  .⁾2⁽ .إلى وثائق أخرى ذات العالقة بالموضوع، في مجموعة المكتبة أو خارجها

  :في المحیط الرقميالمكتبات الجامعیة  مستقبل . 2.3.1
عبد اللطیف صوفي حول مستقبل المكتبات التقلیدیة قي .إلى تأكید رؤیة أستاذنا الفاضل د الباحثة میلت  

  :ظل البیئة الرقمیة بقوله
وهي في تحول مستمر لمواكبة العصر والتطورات المعرفیة والتكنولوجیة  لقد تحولت المكتبات"       

فهما  المتواصلة والمتالحقة یوما بعد یوم، وغني عن القول أن المعرفة ال یمكن أن تنفصل عن المكتبة،
حیث ال یمكن مطلقا عزل المواد  صنوان عاش الواحد منهما مع اآلخر قرونا طویلة ومازال وسیبقى،

بما تملكه من خبرات  وهي المكان األمثل لتقدیم المعرفة لآلخرین، عن خدماتها أي عن المكتبة،المعرفیة 
وتجتهد لتلبیتها عن قرب و عن بعد  والمكتبة الناجحة هي التي تعرف حاجات المستفیدین،. ووسائل فنیة

عبر الفضاء ونقلها لآلخرین  وبثها، كما تأخذ بوسائل معالجة المعلومات الحدیثة، في آن واحد،
  ."االلكتروني الرحب

إن الحدیث الیوم عن المكتبة وخدماتها وآفاقها الواعدة یختلف بشكل واضح عما كان علیه األمر في    
ة على العصر الحدیث والتطورات و ألنه حدیث ینبغي أن ینفتح وبق أو حتى الماضي القریب، الماضي،

   .الواسعة التي ما انفكت تقدم الجدید للمكتبات ولتطویر أعمالها الفنیة -التكنولوجیة-العلمیة والمعلوماتیة
  :و یختلف المكتبیین في نظرتهم إلى مستقبل المكتبة       

 ،ویرى في المكتبي بحارا  فبعضهم یرى فیها حاضنة لألعمال العلمیة المطبوعة والرقمیة جنبا إلى جنب
و أنها  .قصد تلبیة حاجاتهم المعرفیة  منها إلى المستفیدین،یغوص بین هذه األعمال لیقدم أفضل ما لدیه 

مازالت و ستبقى ضروریة و هامة و مفیدة و ال یمكن االستغناء عنها في المستقبل المنظور على األقل 
ه الفئة المؤیدة لحسن الحظ أن هذتحدیات الكثیرة التي تواجهها وبخاصة منها تحدي االنترنت، و برغم ال

 .⁾3⁽ استمرار الحاجة إلیها هي الفئة األكثر عددا، واألقوى برهانا و  لبقاء المكتبة

 ،بعیدا عن  تعمل عبر الوسائل االلكترونیة دون غیرها، والبعض اآلخر یریدها مكتبات بال جدران
األعمال المطبوعة، وهو أمر في حد ذاته إن دل على شيء إنما یدل على مدى تقدم المكتبات 

من بابه الواسع،كذا على مدى تمكن المكتبیین والمكتبات من استخدام  ودخولها عصر المعلومات
                                                                                                                                                                                              

369.ص. املرجع السابق. علي العنا سوه،حممد -  1  
 جملة.يف.نبي التعليم والتكوين من منظور الثقافة عند مال بن:تجديد دور المكتبات في ظل الظاهرة الرقمية إستراتيجيةفي  رؤية.باشيوة،سامل -2

   .65.ص.2010البصرية للبحوث واخلدمات التعليمية،مركز  :اجلزائر .3ع، اجتماعية دراسات
خمترب تكنولوجيا املعلومات و دورها يف التنمية الوطنية : قسنطينة.والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية الرقمية المراجع.اللطيف.صويف،ع -3

   .34-33ص. 2004جامعة  منتوري  قسنطينة،
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وتقوم  وعلى المكتبات أن تتحمل مسؤولیتها، .ووضعها في خدمة الباحثین  الوسائل اآللیة المتطورة،
  .بدورها إلدارة المعلومات و تفكر في أفضل السبل لتقدیمها لآلخرین

  ذلك عن أفول نجم المكتبة بدعوى أن كل شيء أصبح عبر هناك من یستمر الیوم في الحدیث برغم و
  .االنترنت  لذلك یعتقد أنها في الطریق لتكون فائضة عن الحاجة 

إذ ال بد من  من وجوه متعددة، ضرورة تطویر المكتبةأننا یجب أن نعي قضیة هامة تخص غیر     
ها بعد، حتى في الدول تفقد أهمیت فضال عن التقلیدیة التي لم توجیه إهتمام خاص للمعلومات الرقمیة

باال واضحا على الكتاب على رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة التي مازالت تشهد مكتباتها إقالمتقدمة و 
  .⁾1⁽ .جانب اإلقبال على المعلومات الرقمیة  إلىالدوریة المطبوعة و  المطبوع،

وأن نكون في مستوى  لتواكب العصر،خدمات المكتبة مجموعات و نفكر بسبل ترقیة  أن لذا علینا  
التي تواجه المكتبات من خالل التسلح بتقنیات وآلیات كلتا البیئتین المحیطة بنا التقلیدیة والرقمیة  التحدیات

منها بشكل متوازي من أجل النجاح المتواصل في خدمة رواد المكتبات بضمان انسیاب المعلومات إلیه 
  .  بشكل حر دون قید أو شرط

 :جوانب التغییر في المكتبات من جراء التقنیة الرقمیة .2  
في دعم دورها في النهضة بالبحوث  اإن إدخال التقنیات الرقمیة على المكتبات الجامعیة أفادها كثیر    

من خالل جوانب تغییر متعددة والتي تتجلى أهمها في ما  المساهمة في تحقیق رسالة المكتبةو  الجامعیة
 :أغادیر عرفات جویحان في النقاط التالیة.محمد عوض الترتوري وزمیله د. قد حصره كل من د

ألن المكتبة تسعى دائما لتلبیة رغبات المستفیدین واحتیاجاتهم من خدمات :تطویر المجموعات  -1
وألن خدمات ومنتجات المعلومات قد أصبحت متوفرة عبر شبكات المعلومات  ومنتجات المعلومات،

تحدد سیاسات اقتناء مصادر أن ومصادر المعلومات المختلفة األشكال واألنواع ، فعلى المكتبة 
نحو إقتناء مصادر المعلومات  توجهالوتحكم إستراتجیات ، معلومات سواء كانت المطبوعة منهاال

  .االلكترونیة
حیث تمضي المكتبات الوقت الكبیر من أجل فهرسة وتصنیف مصادر  :هرسة والتصنیف الف -2

المعلومات وتسهیل استرجاعها، والمجال متاح للمكتبة اآلن لكي توفر الكثیر من الجهد عبر 
  .الوسائط التقنیة في العالم الرقمي من خالل االطالع على فهارس المكتبات

 یكمننجاح خدمات ومنتجات المعلومات المقدمة للمستفید إن :خدمات ومنتجات المعلومات -3 
 في مدى تلبیة هذه الخدمات والمنتجات لرغبات وحاجات وتطلعات المستفید في الوقت المناسب،

                                                             
ص.املرجع السابق.اللطيف.صويف،ع -  1  



.الرقمیة والتقنیة الجامعیة المكتبات: الثاني الفصل  
 

 

40 

فالمكتبة تستطیع باتجاهها نحو االنترنت أن توفر ما له قیمة من خدمات ومنتجات المعلومات 
  ⁾1⁽. بالسرعة والنوعیة المطلوبة

إال أن الباحثة ترى أن جوانب التغییر التي طرأت على المكتبات في عصر التقنیة الرقمیة مست زوایا    
  :لما له صلة مباشرة بموضوع البحث  منها ركزنا على ما یلي عدیدة ،

  :التحول في مفهوم المكتبة .1.2

إن عالم المكتبات والمعلومات الیوم مختلف ویتمیز بالتعقید والتغیر المتسارع في الوظائف والخدمات      
 المتجددةأو  المعلوماتیة الجدیدةواألدوار بسبب التقنیة الرقمیة، وبالتالي یتطلب أنواعا من المؤسسات 

مفهوم المكتبات الجامعیة الیوم أیضا وبالتالي فإن  .كیف معه ومسایرة متغیراته وظروفهالقادرة على الت
مات والموارد البشریة واإلدارة ومصادر المعلومات والخد یختلف عن سابقتها من حیث األهداف والمباني،

مصادر تقلیدیة التي ترتكز على الكتاب و وعلیه فقد تغیرت النظرة نحو المكتبة الجامعیة ال .غیرهاو 
  .ادر االلكترونیة والرقمیةالمعلومات المطبوعة دون غیرها من المص

نوع متمیز من المكتبات األكادیمیة التي «: المكتبة الجامعیة في المفهوم التقلیدي على أنها تقد عرفو     
المكتبات الجامعیة و مكتباتها النوعیة،مكتبات المعاهد المتوسطة،مكتبات كلیات المجتمع،و  إلىباإلضافة 

مكتبات الكلیات الجامعیة التطبیقیة و المهنیة،ومكتبات المراكز العلمیة و مكتبات األقسام العلمیة 
         ⁾2⁽. »المتخصصة في الجامعات و مؤسسات التعلیم العالي

یة یمول من قبل الجامعة لتلبة أو النظام المكتبي الذي یؤسس ویدار و المكتب«: بأنهاكما تعرف أیضا      
األكادیمیة، وأیضا حاجات المناهج  األقسامالحاجات المعلوماتیة للطلبة وأعضاء هیئة التدریس والكلیات و 

  ⁾3⁽.»البحث العلمي الدراسیة و 

مؤسسات علمیة و ثقافیة تعمل : "مما سبق یتضح أن المكتبات الجامعیة في مفهومها العام عبارة عن   
على خدمة مجتمع معین من الطلبة و األساتذة و الباحثین الذین ینتسبون إلى الجامعة أو الكلیة أو 

ع االستجابة إلى المعهد و ذلك بتزویدهم بالمعلومات التي یحتاجونها ألغراض الدراسة أو العمل م
   ".تطلعاتهم و رغباتهم وفق متغیرات العصر الذي یعایشونه

                                                             
دار: عمان.إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعاليم العايل و املكتبات و مراكز املعلومات.عوض الرتتوري ،حممد و عرفات جوحيان،اغادير -  1 

.187.ص.،  املسرية ،2006 
  65.ص. 2009دار صفاء،:عمان.المكتبة و مهارات استخدامها.عمرأمحد مهشري، - 2
الوراق للنشر و :عمان.الوطنية،الجامعية،المتخصصة،العامة، المدرسية:المكتبات النوعية.عوده عليوي،حممد و الزم املالكي،جمبل - 3

  .31.ص .2006التوزيع،
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تتمحور رسالتها حول تحقیق أهداف وع مهم من المكتبات األكادیمیة و علیه تعد المكتبة الجامعیة نو   
  .خدمة المجتمععلیم والبحث العلمي و الت: الجامعة التي تتمثل في 

المكتبات الجامعیة الحدیثة أهدافها ووظائفها على أفضل وجه، ال بد من توافر بعض  ولكي تحقق  
  :والتي من أهمها كما یلي المقومات األساسیة

 موارد بشریة مؤهلة علمیا وفنیا وتقنیا للعمل فیها.  
  منظمة وفق أحدث األسالیب العلمیةمجموعة مناسبة كما و نوعا من مصادر المعلومات المختلفة، و. 
 مجموعة كافیة من الحواسیب وتكنولوجیا المعلومات األخرى. 
  فهرس الكتروني أو قاعدة بیانات ببلیوجرافیة محلیة.  
  بخاصة و التشبیك مع عدد من قواعد البیانات وبنوك المعلومات العالمیة من خالل شبكات المعلومات

  . شبكة االنترنت
  البث  استرجاع المعلومات، اإلحاطة الجاریة،: مثل  ومحوسبةخدمات مكتبیة ومعلوماتیة حدیثة

 .الخ ...االنتقائي للمعلومات
  تأخذ في الحسبان التطورات والتغیرات المتالحقة في المجال للمكتبات میزانیة مناسبة. 
  إدارة فاعلة تعمل على التنسیق بین الموارد المالیة والبشریة والتكنولوجیة المتوافرة بغرض تحقیق

األهداف الموضوعة وفق مناخ تنظیمي مناسب ،یساعد على تنمیة العالقات اإلنسانیة بین العاملین 
    ⁾1⁽. على حد سواء

  :على تقدم ال بد أن تحرص المكتبة الجامعیة الحدیثةإضافة إلى ما 
  مواكبة التطورات التي تطرأ على المناهج الدراسیة في الجامعة بحیث یكون هناك تكامل بین ما یقدمه

حتى ال تكون هناك فجوة بینهما تؤدي إلى  األستاذ في الدرس وبین المعلومات التي تقدمها المكتبة،
 . االبتعاد عن المكتبة

  تدعم غرض تكنولوجیا المعلومات والمتمثل في حل المشاكل، وفسح المجال أمام اإلبداع و أن تجعل
 ⁾2⁽. الناس مؤثرین أكثر مما لو لم یستخدموا تكنولوجیا المعلومات في أوجه نشاطاتهم

 كمواكبة الجدید المتعلق بأمن المعلومات و حمایة حقوق الملكیة الفكریة مع محاول المساهمة في ذل. 
  بدال من الطلب منهم  المستفیدین،المعلومات إلى مجتمع إنه یتوجب علیها دائما أن تكیف تكنولوجیا

  ⁾3⁽ .معهاأن یتكیفوا 
                                                             

62.ص .نفسه املرجع.أمحد مهشري،عمر - 1  
  2- عيسى اليساري،أروى.حوسبة المكتبات الجامعية.عمان:دار دجلة،2010.ص.34

  .178-177.ص.2004دار الثقافة،:عمان. Information science:علم المعلومات.الوهاب الصباغ ، عمادعبد  -3
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مما سبق یتبین أن تكنولوجیا المعلومات و بخاصة الحواسیب أصبحت مطلبا أساسیا من متطلبات     
أن تعمل على إدارته و  نفسها مع التغییر،وأصبح لزاما علیها أن تكیف  المكتبة الجامعیة الحدیثة،

  .التخطیط له كوسیلة منها للبقاء واالستمراریة والمنافسة في سوق المعلومات وخدماتهاو 
 :تطور خدمات المعلومات .2.2

أتاحت البیئة الرقمیة للمكتبات فرصة التنویع في تقدیم خدماتها من التقلیدیة والكترونیة استجابة    
خدمات المعلومات  )ISO(فقد عرفت المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي .لمتطلبات العصر ورغبات روادها

 أو  Severمقدمة من خالل خادمالخدمات ال:" االلكترونیة المقدمة من خالل المكتبة االلكترونیة على أنها
الفهرس العام المتاح : هذه الخدماتمن و  .تلك التي یمكن الوصول إلیها من خالل شبكات المعلومات

" وصفحة المكتبة والمصادر االلكترونیة وتسلیم الوثائق االلكترونیة  OPACعلى الخط المباشر للجمهور
  ."باالنترنت المتاحة من خالل المكتبةوسیلة االتصال للوثائق و  االلكتروني اإلیصالأو 

ناتج التفاعل بین :" نهاعلى أأنه یمكن تعریف خدمات المعلومات االلكترونیة  "وحید موسى سعد"ویرى    
الموارد البشریة والمادیة لكیانات بث المعلومات، والتي یمكن لمرافق المعلومات إتاحتها بصورة منهجیة 

   ⁾ 1⁽". ریة والمادیة المساعدةمیسرة، حال توافر الموارد البش
 التقسیم إلىمیل ن إنناف) االلكترونیة(ونظرا لتعدد التوجهات في تقسیم خدمات المعلومات الرقمیة    

  :الذي قسمها إلى نوعینالموضوع من قبل وحید موسى سعد و 
  )جدیدة(خدمات معلومات إلكترونیة حدیثة *
  )تطویرها باستخدام التقنیة قدیمة تم(.خدمات معلومات إلكترونیة مطورة* 
  :من خالل العناصر الموالیة ها بإختصارو یمكن تناول  
  

مات ظهرت نتیجة للتطور التقني، هي خدو  :خدمات المعلومات اإللكترونیة الحدیثة .1.2.2
  :یمكن تناولها في ما یليوتطور االتصاالت ، و 

  :خدمة موقع المكتبة على شبكة اإلنترنت  .1.1.2.2
وهي موقع المكتبة الذي تطلقه على االنترنت الذي تتراوح البیانات المحملة من خالله بین بیانات    

كذا خدماتها وأنشطتها العلمیة والثقافیة و  عن المكتبة والتبعیة والعاملین واألهداف،* ⁾1⁽مقتضبة
  .واالجتماعیة بصورة مفصلة، إضافة إلى سبل االتصال بین المكتبة العمالء

                                                             
مطبوعات امللك  :الرياض.69،ع2س.دراسة تطبيقية في بعض المكتبات المصرية: إدارة الجودة الشاملة في المكتبات .موسى سعد،وحيد -1

   104-103.ص.2009مكتبة فهد الوطنية،
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بق أن هذه الخدمة تعد خدمة رئیسیة باعتبارها حاضنة لبقیة الخدمات المقدمة من خالل سیتضح مما و   
  .المكتبة على الشبكة

  :خدمة التجول عبر االنترنت .2.1.2.2
ویتم تقدیمها في كثیر من المكتبات بمختلف أنواعها  ظهرت هذه الخدمة بعد انتشار االنترنت،   

تفوق آمال العمالء في الوصول إلى مصادر المعلومات والتعلیم  إمكانیات كبیرة،ودرجاتها، لما تتیحه من 
كأن  :وقد تقدم الخدمة مجانا للعاملین والعمالء، إال أنه یكون لها اشتراطات معینة.الخ...والتجارة والترویج

ام البرید عدم استخد وأن ال تتجاوز المدة المقررة زمنیا أو یكون الولوج بهدف البحث العلمي فقط،
( الخ، كما قد یكون الولوج بمقابل رمزي ویكون الولوج في هذه الحالة أكثر تحررا..االلكتروني أو المحادثة

ویمكن استالم نتائج األبحاث على ورق مطبوع بمقابل رمزي أو . )حدود المسموح في أعراف المكتبة في
شریطة على أقراص  النتائجستالم هذه وهناك من المكتبات من یسمح با بدون مقابل، ولكن بقدر محدد،

  أن یكون مصدرها المكتبة وهناك من ال یسمح بذلك مطلقا
  :خدمة النقاش االلكتروني .3.1.2.2

مجتمعات تفاعلیة واجتماعیة جدیدة، لم یشهد التاریخ ر القوي لالنترنت دور بارز في ظهو  كان للتواجد   
بقدراتها غیر التزامنیة الوصول إلى مجتمعات متفرقة لها مثیال من قبل، فقد أمكن لخدمة االنترنت 

 .وأن تصبح أداة قویة للتبادل الفكري والحضاري عالي الكثافة والمشاركة، تتعدى الحدود الوطنیة ومنعزلة،
من هنا فقد أتاحت هذه البیئة فرصة جدیدة لنشأة جماعات للنقاش اإللكتروني أو جماعات لالهتمام و 

ت بین هذه الجماعات ال الوقد أثبتت الدراسات أن نتائج التفاع محددة ومتنوعة،المشترك في موضوعات 
وجود  جا یندر مبل إن هذه البیئة االفتراضیة تصبح مهمة جدا عند تكون في الغالب نحو األحسن فقط،

   .النقاش المنهجي البناء الهادف إلى تحقیق التفاهم المشترك
من  -خاصة التابعة للجمعیات المهنیة –ومن هنا فقد نشأت هذه الخدمة وأتاحتها بعض المكتبات    

   .)(www.ala.orgخالل مواقعها على الشبكة الدولیة، منها موقع جمعیة المكتبات األمریكیة 
  :خدمة البحث في األقراص المدمجة .4.1.2.2

تقدیم هذه الخدمة على إمتالك المكتبة لمجموعة كبیرة من األسطوانات المدمجة، التي تغطي یعتمد    
مثبت على الشبكة  CD-Serverوتتاح غالبا من خالل خادم .كثیرا من الموضوعات وبلغات مختلفة

 كما توضع أسماء هذه ا بإحالل األقراص الجدیدة محل القدیمة،یویتم تحدیثه دور  المحلیة للمكتبة،
   .األقراص في قائمة هجائیة

                                                                                                                                                                                              
  1 *- مقتضبة: "سريعة إىل بيانات شاملة و متكاملة"
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 وتتیح بعض المكتبات هذه الخدمة مجانا للعمالء من خالل تواجدهم داخل المكتبة أو أحد فروعها  
 Library Card   (L.C.I)شریطة كتابة رقم بطاقة المكتبة ویمكن كذلك التعامل مع هذه القواعد عن بعد

Information والرقم الشخصي للعمیل )P.I.N(Personal Identification Number  . ⁾1⁽  

  :خدمة الشركات .5.1.2.2
تقوم هذه الخدمة على إتاحة الفرصة أمام أصحاب األعمال ورعاة المؤسسات لالستفادة من المحتوى    

ألمعلوماتي للمكتبة، إضافة إلى خدماتها بمختلف صورها وأشكالها، بما یؤهل المكتبة القیام بدور مركز 
ة  طلب أي معلومة فیمكن ألصحاب األعمال في هذه الحال المؤسسة، أوالمعلومات الخاص بهذه الشركة 

كذلك تتیح بعض المكتبات  والحصول علیها في مدة وجیزة من خالل البرید االلكتروني أو الفاكس،
وتقدم هذه الخدمة مكتبة المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة على  .إمكانیة االعتماد علیها في عقد المؤتمرات

   .)www.aradolibrary.org.eg (:موقع
  :البحث على الخط المباشرخدمة  .6.1.2.2

نظام السترجاع المعلومات بشكل فوري باستخدام الحاسب والطرفیات :"تعرف هذه الخدمة بأنها    
لبرمجیات الجاهزة التي تزود العمالء بإجراءات تخزین واسترجاع قواد البیانات لوالمحوالت، إضافة 

من وراء هذه الخدمة مثل اإلحالة لمصادر وهناك كثیر من الفوائد التي یمكن جنیها  ".المقروءة آلیا
معلومات والحصول على المقاالت الكاملة واإلجابة على االستفسارات وتسهیل تبادل الوثائق وتطویر 

   .الخ....اإلعارة التعاونیة

  :خدمات المعلومات االلكترونیة المطورة . 2.2.2

  :ویمكن تناولها فیما یلي هي خدمات تم تطویرها عن خدمات تقلیدیة كانت موجودة من قبل،    

 )Electronic Archive Service( :خدمة األرشیف االلكتروني .1.2.2.2

ظهرت هذه الخدمة نتیجة ظهور االنترنت وتفجر المعرفة، وكان ظهورها مرتبطا بسرعة االنقراض      
الخاص بالوثائق االلكترونیة لمحملة على االنترنت، فقد تتواجد الوثائق خالل مدة  Ephemerally والزوال

أو عندما یترك مقدمو  معینة، ولكنها سرعان ما تتالشى عندما تفقد المؤسسة المضیفة التمویل للبقاء
   .الخدمة مؤسساتهم، أو عند غیاب الحماس في جعل الوثائق القدیمة متاحة

  ا فقد كان من األهمیة إنشاء األرشیفات االلكترونیة التي تقوم بمسؤولیاتها في هذا اإلطارومن هن   
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  ⁾1⁽ واعتمادها أسالیب التشفیر العام والخاص ونظم التوقیع االلكتروني لتأكید سالمة المحتویات

التي تجذب  - ذات األهمیة -القدیمة  المكتبات هذه الخدمة بعرضها أهم الوثائق والمواقع وتقدم بعض
   .العاملین والعمالء 

  )OPAC Service(:خدمة الفهرس العام المتاح للجمهور. 2.2.2.2

تعتمد هذه الخدمة على تحمیل المكتبة للبیانات الببلیوغرافیة الخاصة بكامل مصادرها على موقعها    
فید البحث في الفهرس تللمسوتتیح هذه الخدمة الكثیر من المكتبات المهمة، إذ یمكن ، على الشبكة الدولیة

وضوع أو موعادة ما یتم البحث فیه برأس ال من داخل المكتبة أو أحد فروعها، أو أي مكان في العالم،
، كما یمكن استخدام أدوات البحث المركب التي تتیح الخ...المؤلف أو بیانات النشر أو رقم التصنیف

   الخ. )..البولیني( استخدام أدوات البحث المنطقي

  )E-Points Service(:خدمة النقاط االلكترونیة .3.2.2.2

تقوم فكرة هذه الخدمة على تجمیع األشكال المختلفة لمصادر المعلومات االلكترونیة في مجال معین    
طار ویتم في هذا اإل، ...الذي یكون حدثا جاریا مهما على المستوى السیاسي أو االقتصادي أو الدینيو 

مكان محدد  والتي یمكن الوصول إلیها في مصادر المعلومات المتاحة لدى المكتبة،تجمیع كافة أشكال 
الوصول إلى ( بحیث یمكن إفادة العمالء في أقصر وقت و بأیسر الطرق بحیث یمكن تطبیق مبدأ 

  ) .الهدف بأقل جهد وأقصر الطرق

 وتتطلب هذه الخدمة جهاز حاسب أو أكثر في المواقع التي تخدم موضوعا معینا داخل المكتبة بحیث   
  :یضم الحاسب

  .فهرس المكتبة -
  .تحمیال لبعض مواقع االنترنت التي تخدم الموضوع بشكل مباشر -
  .تحمیال لبعض األقراص المدمجة التي تتناول الموضوع بشكل مباشر أو غیر مباشر -
  .حمیال لبعض الكتب االلكترونیةت -

   . )Media Mix(ومما ال شك فیه أن هذه الخدمة تدعم فكرة تكامل الوسائط   

  :خدمة البحوث الببلیوجرافیة. 4.2.2.2
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كان لدخول االنترنت إلى عالم المكتبات دور بارز في ظهور آفاق أرحب لهذه الخدمة، وذلك من    
أو المكتبات المشتركة معها في برنامج  خالل البحث في قواعد البیانات الببلیوجرافیة للنظام اآللي للمكتبة،
البیانات على الشاشة أو یتم ونعرض  اإلعارة التعاونیة باستخدام إسم المؤلف أو العنوان أو الموضوع،

وعادة ما  كما یمكن إرسالها بالبرید االلكتروني تطبع على الورق، أو تخزینها على الوسائط االلكترونیة،
ذات الصلة  أو یتم إعداد قوائم ببلیوجرافیة خاصة تتعلق بالموضوعات السیاسیة أو الوطنیة أو الدینیة

ومن المكتبات التي تقدم هذه الخدمة  .الوطني أو الدولي باألحداث الجاریة على المستوى المحلي أو
  ⁾www.bris.ac.uk/lib. .⁾1:مكتبة جامعة برستول من خالل موقعها

  )Cyber Service(:  االلكترونیةخدمة المالح . 5.2.2.2

تتوافر هذه الخدمة في القلیل من المكتبات حول العالم، وهي أقرب ما تكون إلى خدمات الرد على     
االستفسارات بنماذجها المختلفة، إال أن هذه الخدمة تعتمد على الفوریة في الرد والتفاعلیة مع العمیل  ویتم 

الذي یتطلب  مل مع الصندوق الحواريا من خالل الولوج إلى موقع المكتبة على الشبكة الدولیة، والتعاذه
ضافة رقم هویته ثم طرح السؤال من خالل غرفة المحادثة  ٕ من العمیل التعریف بالمكتبة المشترك فیها وا
المخصصة لذلك على موقع المكتبة، ومن بین المكتبات العربیة التي تقدم هذه الخدمة، مكتبة المنظمة 

  www.aradolibrary.org.eg. :العربیة  للتنمیة واإلدارة على موقعها

  :خدمة الحجز االلكتروني. 6.2.2.2

تتیح خدمة الحجز االلكتروني للعمالء حجز أوعیة المعلومات، أیا كان شكلها االلكتروني من خالل    
الدخول إلى موقع المكتبة، ویتم هذا من خالل مأل مربع حواري الكتروني بمجموعة من البیانات الخاصة 

میل، مع متابع بعض الخاص بالع )PIN(بالعمیل مثل الرقم الكودي الخاص به ورقم التعریف بالشخصیة
   .اإلجراءات ، حتى یتم التصدیق على حجز الوعاء

  )Electronic Loan Service( :خدمة اإلعارة اإللكترونیة. 7.2.2.2

تعتبر هذه الخدمة همزة وصل بین المكتبة والعمیل، وهي خدمة یقدمها كثیر من المكتبات التي لدیها    
وهي خدمة تمكن المتعامل معها من استعارة  .مواقع على الشبكة الدولیة من خالل الفهرس االلكتروني

شتركا في برنامج اإلعارة كافة أوعیة المعلومات المتاحة والمسموح بإعارتها، حتى ولو لم یكن العمیل م
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ملء استمارة تعریف برقم سوى علیه في هذه الحالة ما التعاونیة التي تشترك فیه المكتبة الحالیة، و 
  .قید البحث الحصول على المادة من مكنتالمكتبة، ورقمه فیها ومتابعة إجراءات البحث حتى ی

   )Electronic Current Awareness( :خدمة اإلحاطة الجاریة االلكترونیة. 8.2.2.2 

عن مالحقة الجدید   ظهرت خدمة اإلحاطة الجاریة االلكترونیة للمعلومات نتیجة عجز المتخصصین   
وقد أدت شبكة . وهدفت إلى مالحقة التطورات الجاریة في مجاالت اهتمام العمالء في تخصصاتهم،

خالل ما تملكه من إمكانات كبیرة في االنترنت في الوقت الراهن دورا بارزا في هذا اإلطار، وذلك من 
دمج المعلومات المتغیرة مع المصادر المعرفیة المتوافرة، مما ساعد على إتاحة خدمة اإلحاطة الجاریة 
االلكترونیة للمعلومات من خالل إعالم العمالء بالجدید في تخصصاتهم، وذلك من خالل البرید 

   .)Chat( االلكتروني أو من خالل برامج الحوار

 )Electronic Selective Dissemination of :خدمة البث االنتقائي االلكتروني للمعلومات .9.2.2.2

Information(  

و هي نمط یتسم بالحرص على مطابقةالمعلومات .ترتبط هذه الخدمة بسابقتها ، فهي تعد أحد أشكالها   
   ⁾1⁽و قد ساهم وجود االنترنت كثیرا في ازدهار هذه الخدمة   .المقدمة الحتیاجات كل عمیل على حدا

سواء من حیث مساعدة العاملین في الوصول إلى مصادر مستحدثة  متمیزة ،أو إرسال ما توصلوا إلیه 
و . من خالل البرید االلكتروني -مع سمات العمیل Matchingبعد إجراء عملیة المضاهاة  –إلى العمیل 

من یقدم هذه الخدمة مرات محددة، و هناك من ال یشترط هذا ، و تقدم هذه الخدمة  هناك من المكتبات
  ⁾ 2⁽ .بمقابل مادي في كثیر من األحیان بخالف االشتراك التقلیدي في المكتبة

تهدف هذه الخدمة إلى توفیر االستفادة من المواد  :)Translation Service(: خدمة الترجمة. 10.2.2.2
 حیث تسهم في إزالة الحواجز اللغویة التي قد تعوق من االستفادة الكاملة منها، المتوافرة بالمكتبة،األجنبیة 

وتتم هذه الخدمة من خالل إرسال العمیل لمادة المراد .   نتیجة لعدم إلمام بعض العمالء بهذه اللغات
المكتبة التي تقوم بعملیة الترجمة، ترجمتها، ویمكن أن یتم ذلك من خالل إرسالها بالبرید االلكتروني إلى 

بعد دفع مقابل مادي یتم االتفاق علیه وكان للتقنیة الحدیثة دورها في هذا اإلطار خاصة مع ظهور 
البرمجیات المتخصصة في الترجمة الفوریة، إضافة لوجود مواقع على الشبكة الدولیة تقوم بترجمة آلیة 
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ن كان هناك تحفظ على الصیاغة والتركیب اللغوي  ،عهافوریة للموقع كامال بمجرد إدخاله إلى موق ٕ وا
  .لألعمال المترجمة بهذه الوسیلة

  )Electronic Docment Delivery Service(:خدمة توصیل الوثائق االلكترونیة. 11.2.2.2

بحوث (المستفید الحصول على أصول الوثائق یستطیع -خدمة التوزیع االلكتروني-كما یطلق علیها    
یتم ذلك بقیام المستفید بتسجیل البیانات الببلیوغرافیة للوثیقة التي من خالل هذه الخدمة و  )...مقاالت

خالل  تنفیذها منالمقدمة للخدمة بتلقي الطلبات و  تقوم الجعةو  ،یطلبها على استمارة معدة لهذا الغرض
رسال الفواتیر إلى المستفید الذي یقوم بدفعها من خالل بطاقات اترنت و االن ٕ كمثال و  إلئتمان المصرفیةا

الذي یقوم بتجهیز الوثائق إلى زبائنه  )(Citstiالتقنیةمعهد الكندي للمعلومات العلمیة و ما یقدمه اللذلك 
 ⁾1⁽ .الكترونیا من خالل الویب

   :)Service Electronic Marketing(:خدمة التسویق االلكتروني للمكتبة. 12.2.2.2
مجموعة من األسالیب  .وهي ،"خدمة اإلعالم االلكتروني"تطلق بعض المكتبات على هذه الخدمة أیضا   

تهدف إلى الحفاظ على العمالء الحالیین، و واألنشطة التي تخططها المكتبة الجتذاب عمالء جدد و 
ن تتاح على موقعها ومن بین أشكال هذه الخدمة التي یمكن إ. التعریف بسیاسة المكتبة وأنشطتها المختلفة

دلیل المكتبة وعروض المواد الجدیدة  والمحاضرات والندوات عن بعد وأنواع ( على الشبكة الدولیة 
  ⁾2⁽ .)الخ...الخدمات و فروع المكتبة

  :و هناك دوافع عدیدة لتوجه المكتبات نحو خدمات المعلوماتیة الرقمیة نلخصها في العناصر التالیة
، ووجود متابعة مكتبیة من )Permanent(الفئات المستفیدة بدیمومة االتصالالقدرة على تحسیس  -1

وزیادة فرص التجول المكتبي في قاعدة البیانات المتاحة، إضافة إلى االستفادة  ،أجل تبسیط نظام التحاور
   .....)شحن وتفریغ المعلومات والبرید االلكتروني(من الخدمات االلكترونیة األخرى

نقاط في وقت واحد لتلبیة احتیاجاتهم من مختلف أنواع المعلومات  ةلربط المستفیدین بعدإیجاد سبل  -2
  .المطلوبة

  .إتاحة فرصة للمستفیدین من استغالل جمیع أرصدة المعلومات المختلفة في شكل الوسائط المتعددة -3
)(Mult i Media Data Banks. ⁾3⁽  

                                                             
.56.ص.2011دار يافا العلمية للنشر و التوزيع،:عمان.املكتبات واملنشر االلكرتوين.الدباس،ريا - 1  
130 -126ص.املرجع السابق.موسى سعد،وحيد - 2  
: عمان.إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعاليم العالي و المكتبات و مراكز المعلومات.عوض الرتتوري ،حممد و عرفات جوحيان،اغادير - 3

  .184.ص.2006دار املسرية،



.الرقمیة والتقنیة الجامعیة المكتبات: الثاني الفصل  
 

 

49 

لمواكبة التقنیة  وفي تساؤل عن أهم جوانب التغییر المهمة في مكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة    
  :كما هو موضح في الجدول فقدجاءت النتائج الرقمیة 

النسبة    التكرارات 
 التغییر في المفهوم التقلیدي للمكتبات الجامعیة 3 15.79℅
 التطویر في الخدمات المكتبیة 7 36.84℅
 استحداث خدمات مكتبیة جدیدة 5 26.31℅
 التحول من وصف مصادر المعلومات إلى وصف محتواها 3 15.79℅
 جوانب أخرى 1 5.26℅

 المجمـــوع 19 100℅
جوانب التغییر المهمة في المكتبات الجامعیة لمواكبة التقنیة الرقمیة ):04(جدول رقم   

ین على دمشدوهم من دعاة التغییر في المفهوم التقلیدي للمكتبات الجامعیة  ℅15.79 تبنت نسبة
ضرورة اجتهاد أمناء المكتبات لتغییر النظرة القاصرة اتجاه المكتبة بدأ بالسلطات العلیا وصوال إلى 

ید خاصة وأن نظام التعلیم الجد ،تستوجب النظر إلیها بأعین الغرب من طرفهم -المكتبة - المستفید،والتي
)LMD ( یفرض تغییر هذه النظرة والتي یجب أن توجه لتفعیل دور المكتبة ، وهذا ال یتأتى إال عن طریق

بإدخال  ℅36.84التطویر في الخدمات المكتبیة وهو ما عبرت علیه أفراد العینة المدروسة بنسبة 
كما  السعي الدائم للتحكم فیهاو   األعمال المكتبیة الفنیة منها والخدماتیة التكنولوجیات الحدیثة في مختلف

أن استحداث خدمات جدیدة واالستجابة إلى رغبات المستفیدین في المجال الرقمي من شأنه أن یدعم 
نسبة أمر في غایة األهمیة مثل دورها كتقدیم دلیل إلكتروني بمواقع الویب التي تخدم تخصصات المكتبة 

رى المشار إلیها لمواكبة التقنیة الرقمیة تفعیل دور وكانت أهم الجانب األخ. في الجدول أعاله ℅26.31
  .الخ...من مكتبیین و خبراء نفسانیین و إجتماعیین التوجیه مع المستفیدین من طرف متخصصین میدانیا

 درة أن قفقد أكد  محافظ المكتبة المركزیة لجامعة بسكرةجمال عساسي .أفي مقابلة أجریت مع و    
وما تمثله المكتبات والمعلومات في اهتماماتهم بثقة السلطات العلیا مرهون لتبني التقنیة الرقمیة مكتباتها 

بعضا  استغالل، مع األخذ في الحسبان استفادة المكتبة من الموارد المالیة والبشریة باإلضافة إلى مقدار  
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.حل مشاكل المستفیدین منهان بها و في خلق حوافز لتطویر مهارات الموظفی من المصادر المالیة للمكتبة  

  :سیاسات تنمیة مجموعات المكتبیة. 3.2
وجود المكتبات ومراكز المعلومات هو خدمة المستفیدین منها وتحقیق رضاهم من إن الهدف األساسي    

ما یحتاجون من مصادر معلومات وبما یعكس حقیقة حاجاتهم ورغباتهم  إال بتوفیریتأتى هذا ال عنها، و 
ن اختیار الكتب   .واهتماماتهم المعلوماتیة وتسهیل الوصول إلیها واإلفادة منها ٕ أو أي نوع آخر من وا

هو العمل المكتبي األول، وبه تبدأ كل العملیات وحوله تدور كافة، وبصرف النظر مصادر المعلومات 
  .⁾1⁽. رت بها مجموعاتهایعملیة أخرى فإن القیمة المطلقة للمكتبة تتوقف على الطریقة التي اختعن أیة 

وتنمیة المجموعات كغیرها من العملیات الفنیة في المكتبات شهدت كثیرا من التطور في المفهوم وفي    
المعلومات بأشكالها  االجراءات، ولعل من أهم تلك التطورات ذلك التحول من التركیز على إقتناء مصادر

المختلفة، بمعنى آخر تملك أوعیة المعلومات، إلى التركیز التدریجي على إتاحة تلك المصادر بطرق 
أخرى متعددة یأتي في مقدمتها االتصال المباشر بمصادر المعلومات العالمیة من خالل إتفاقیات یتم 

تبة، والحالة هذه، ال تقتني مصدر المعلومات فالمك. إبرامها بین المكتبة والمؤسسات المعلوماتیة األخرى
نما تقتني الحق  ٕ وبهذه الطریقة یتحقق . أو الرخصة في استخدام ذلك المصدروتودعه ضمن مجموعاتها وا

المعلومات دون التقید بما تشتمل علیه مجموعات المكتبة  إلى تیسیر سبل الوصولالمكتبة وهو  هدف
العوامل المساعدة على تحقیق  التي تتصف بالمحدودیة مهما بلغت تلك المجموعات من ضخامة وتنوع

  .⁾2⁽ .هذا المبدأ
عنصرا أساسیا في في الفضاء الرقمي یعد توفر مصادر المعلومات بالكمیة والنوعیة المطلوبة كما    

على كفایة المكتبات ومراكز المعلومات ونجاحها، وعالمة بارزة في مدى تطورها على نحو عام، الحكم 
  .، األمر الذي یحتم ضرورة تغییر سیاسة تنمیة المجموعات بالمكتباتوتطور خدماتها على نحو خاص

كمیة إلى علیه فقد انتقل التركیز في تنمیة مصادر المعلومات في الوقت الحاضر من االهتمام بالو    
ومن  ومن االهتمام بالحاجات الحالیة للمستفیدین إلى االهتمام بحاجتها الحالیة والمستقبلیة، النوعیة،

  ⁾3⁽. االهتمام بتنمیة مصادر المعلومات إلى االهتمام بإدارة محتواها
  

                                                             
مكتبة امللك فهد يف مطبوعات .ةمدراسة حالة  مكتبة الملك عبد الغزيز العا:تنمية المجموعات في المكتبات العامة.ن حممد السامل،ساملب  1-

 127 .ص. 2009 مكتبة امللك فهد الوطنية،:الرياض. 5مج ، إدارة املكتبات ومراكز املعلومات :الوطنية
  متواجدة على  22/02/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر . [مصادر المعلومات بين اإلتاحة والتملك.خالد ، اجلربي  بن عبدالرمحن  2-

  http://www.informatics.gov.sa:  األنرتنت 
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عصر اإلتاحة والوصول االلكتروني للمعلومات من خالل استخدام تكنولوجیا  أوجدهوهذا التغییر الذي     
  :فرض تحولین آخرین هما ،المعلومات واالتصاالت وشبكات المعلومات وبخاصة االنترنت 

 التحول من بناء المجموعات المحلیة إلى الحصول على المعلومات الكونیة ومن جمیع أقطار العالم. 
 المعلومات التقلیدیة إلى مصادر المعلومات االلكترونیة  التحول من تنمیة مصادر.  

من المكتبات ومراكز المعلومات في الوقت الحاضر على تطبیق معاییر نوعیة وكمیة  وتحرص كثیر   
مطبوعة،سمع (صادر المعلومات بأشكالها المختلفةم مدروسة بغرض تنمیة مجموعة شاملة ومتوازنة من

وتتماشى  المستفیدین ورغباتهم الحالیة والمستقبلیة إلى أقصى درجة ممكنة تلبي حاجات) بصریة،و حوسبة
   ⁾1⁽ .مع متطلبات الخدمة المكتبیة والمعلوماتیة الحدیثة

بل  خاصة وأن المستفید ال یحفل بنظام التصنیف المعمول به في المكتبة أو نوع الفهرسة المتبعة فیها   
لزام على  ، لذلك كانرغباته العلمیة والمعرفیةلتحقیق حاجیاته و  مدى استجابتهایتأثر كثیرا بمجموعاتها و 

المتمثل في سعیها الدائم إلرضاء رغبات فها األساسي منذ وجودها األزلي و هدالمكتبة تدعیم دورها و 
المتوقعین تماشیا مع العصر الذي یعیشون فیه، مما یتطلب منها دراسة ورسم وحاجات مرتادیها الفعلیین و 

قدراتها المالیة االلكترونیة تتوافق مع إمكانیاتها و ا توازن بین المصادر التقلیدیة و لتنمیة مجموعاتهسیاسة 
المحافظة على هیبتها ووالء : التي كان ما زال أهمهاوالبشریة والفنیة واألهداف التي ترمي إلى تحقیقها و 

كما  ℅72.73یة المجموعات بنسبة وتطبق المكتبات الجامعیة  عینة الدراسة سیاسة تنم ⁾2⁽ .مستفیدیها

  :أدناهھو مبین في الجدول 

 التكرارات النسبة
72.73℅  نعــم 16 
27.27℅  ال 6 
100℅  المجمــــوع 22 

تطبیق سیاسة تنمیة المجموعات بالمكتبات الجامعیة) 05(جدول رقم   

بالمكتبة المركزیة تحت  السنوي بما یقدم من مصادر المعلومات في المعرض الوطنيمستعینة في ذلك 
زتها بالتعاون مع موظفیها، حیث تقدم دور النشر المشاركة فیه قوائم المقتنیات التي بحو و  هامحافظ إشراف

اللذین یقومون بدورهم بتوزیع نسخ منها على رؤساء األقسام وبعض من إلى محافظي هذه  المكتبات و 
همة في إختیار أكثر المصادر نفعا للبرامج الدراسیة األساتذة النشطین في المجال البحثي والعلمي للمسا

                                                             
162-161ص.املرجع السابق.عمر أمحد مهشري،  -  1 
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المقررة على الطلبة ، وبعد استالم القوائم من هیئة التدریس یسهر أمناء المكتبات على مقارنة العناوین 
المختارة بالعناوین األكثر دوران في اإلعارة من خالل نتائج البحث في قاعدة البیانات المخصصة لكل 

الخ، وبهذا ....التعشیب  من استخراج نتائج إحصائیة مساعدة في عملیات  الجردوالتي تمكن مكتبة 
عنوان مقترح في قوائم لكل تصبح قائمة المجموعات الجدیدة لالقتناء جاهزة بعد جهد جهید من التصفیة 

دور النشر، وقد ساهمت هذه السیاسة في إثراء رصید معظم مكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة المتسم 
سیاسة واضحة ال تعمل على تطبیق  ℅27.27 بالتنوع في العناوین والكم في عدد النسخ، غیر أن نسبة 

 : والتي أرجعها األفراد المستجوبین إلى العوامل التي یوضحها الجدول اآلتي لتنمیة مجموعاتها المكتبیة 

 التكرارات النسبة

33.33℅  نقص التكوین العلمي لتطبیقها 3 

66.67℅ الید العاملة المؤهلة لتنفیذها نقص 6   

 عوامل أخرى - -

100℅  المجمـــوع 9 

عوامل عدم تطبیق سیاسة تنمیة المجوعات المكتبیة):06(جدول رقم   

اإلقتناء المرهون بمدة فتح المعرض على نظام العشوائي ناتج من ضیق وقت حیث تعتمد هذه المكتبات 
باإلضافة نقص التكوین األكادیمي لتطبیقها الذي یمكن من معرفة المفاهیم المبنیة علیها و  ،السنوي 

معاییر تطبیقها، ناهیك عن نقص الید العاملة المؤهلة لتنفیذها، حیث تعاني مكتبات جامعة بسكرة من 
صین أو نقص كبیر في اختصاصي المكتبات و المعلومات و التي ال یتراوح في معظمها أكثر من مخت

وعدم تعاون هیئة التدریس في ثالث، عامل أخر ركز علیه أفراد العینة أثناء إجراء المقابلة معهم تمثل في 
تحدید الرصید الحي من المیت بصفتهم الموجه األول إلى مصادر المعلومات المهمة في دراسة المادة 

جدا فاألغلبیة  ضئیلةبالمكتبة بنسب  -هیئة التدریس-العلمیة المقررة ،حیث تقدر نسبة تسجیل  هذه الفئة
.المنزل مكتبة وشبكة األنترنت وبعض المصادر اإللكترونیة منها یعتمد في مجال التدریس على   

في المكتبات التي فعالیة سیاسة تنمیة المجموعات المكتبیة  عن على أفراد العینة المدروسة وفي تساؤل
  :ل التاليالجدو  تطبقها، أسفرت النتائج على ما یوضحه 
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 التكرارات النسبة
27.27℅  فعــالـة 6 
54.55℅  إلى حـد ما 12 
18.18℅  مطـلقــا 4 
100℅  المجمــوع 22 

فعالیة سیاسة تنمیة المجموعات المكتبیة ):07(جدول رقم   

:كان أهمهافعالة إلى حد ما  نتیجة لبعض العوائق  ℅54.55إعتبرت في معظمها بنسبة فقد      

  إسترجاع قوائم اإلختیار الموزعة على هیئة التدریس المساعدة في عملیة إقتناء المجموعة تأخر
 .المكتبیة الجدیدة

  عدم إلتزام الموردین بالعناوین المقترحة في قوائم الشراء، والتي قد تكون من أهم العناوین المختارة نظرا
 .لحداثة سنة نشرها أو عناوینها

 خاصة المشارطة  رض في معظم األحیان الشراء على دور نشر محددةضغط السلطات العلیا التي تف
قد ال تتوفر لدیها  - دور النشر - دون غیرها، والتي  في المعرض التي تنظمه المكتبة المركزیة سنویا

 .الخ...في الوسط الجامعي من طلبة و هیئة تدریسعناوین مطلوبة 
  حمد خیضر بسكرة، مما أمناء مكتبات جامعة مالذي یعتبر إجراء جدید فرض على قید المناقصة و

قت إضافي، ناهیك عن إشتداد المنافسة بین الموردین، فقد ترسى المناقصة على مورد یتطلب جهد وو 
إال على المكتبات بالتأخر ال یعود الضرر المحددة مما یؤدي إلى إلغائها و  معین ال یلتزم بالشروط

 .وروادها
  الدراسة في بعض األحیان فیما تمتلكه من أرصدة معلوماتیة لبعض عدم تعاون بین المكتبات قید

التخصصات المتداخلة لتخصص الموارد البشریة الذي یدرس لكل من طلبة العلوم اإلقتصادیة وطلبة 
العلوم اإلجتماعیة، فتضطر هذه المكتبات إلى إقتناء نفس العناوین بكمیات معتبرة كل على حدى من 

ألحیان، وهذا ما یؤدي إلى هدر میزانیة المكتبة وعدم إستغاللها في مستجدات نفس المورد في غالب ا
 .العصر في مجال المكتبات و المعلومات

  هیئة التدریس ومن أفراد المجتمع الخارجي، والتي  طرف لمكتبات ال منبهذه اانعدام سیاسة اإلهداء
 .سیاسة تنمیة المجموعات وتنوع  في نجاعة مهمةتعد من 
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 یزانیة برغم كونها معتبرة إال أنها ال تغطي معظم التخصصات وتفریعاتها في األرصدة قلة الم
المعلوماتیة التقلیدیة مما یلغي فكرة التحول إلى االلكترونیة أو الرقمیة منها، حیث تظم كلیة العلوم 

  ...طالب  4600تخصصات لعدد یفوق  6اإلنسانیة لوحدها على سبیل المثال اإلجتماعیة  و 
 علم المكتبات و التربیة البدنیة و الریاضیة: ندرة اإلنتاج الفكري في بعض التخصصات العلمیة كـ 

  .وهذا ما یعیق المكتبیین في الموازنة بین التخصصات أثناء تنمیة  مجموعات المكتبة
رة ضرو  التزوید، بل ویرون عملیة في حوسبة یكمن وهناك من یرى أن مستقبل تنمیة مصادر المعلومات  

تحتاج إلى ویرى بعضهم اآلخر حوسبة التزوید كعملیة  .تعدیل أنشطة التزوید لتدعیم المكتبة االفتراضیة
یر في أدوار تنمیة مصادر المعلومات وعملیاتها، وتغییر العالقات بین المكتبات ومراكز المعلومات یتغ

الحوسبة سیكون تحت ید القائمین والموردین، بل تغییرا في تنظیم المكتبة نفسها، فكلما نضجت عملیات 
  .على تنمیة مصادر المعلومات معلومات أفضل یعتمدون علیها في اتخاذ قراراتهم

بالذكر أن المكتبات ومراكز المعلومات قد اتجهت في الوقت الحاضر إلى استخدام النظم الخبیرة  وجدیر  
)Expert Systems (،تساعد هذه النظم في اختیار هذه إذ  في تنمیة مجموعاتها من مصادر معلومات

عدمه، وتنظیمها، واختیار الموردین المناسبین للتعامل معهم من  المصادر وتقدیم المشورة بشرائها أو
واختیار الهدایا وتوفیر النفقات في  والتخفیضات، الحسم والوقت، ونسبة الدقة،:خالل معاییر معینة أهمها

  .راكز المعلومات األخرى وتجهیزهاإعداد المواد المهداة إلى المكتبات وم
تكنولوجیا المعلومات وتطور صناعة النشر االلكتروني أیضا إلى ظهور سیاسات جدیدة لتنمیة  وأدت   

  :مصادر المعلومات االلكترونیة، ومن أهمها ما یلي
  یصالها إلى المستفید بدال من ٕ تاحتها وا ٕ التحول إلى سیاسة الوصول إلى المعلومات والوثائق وا

خاصة في ظل زوال الحواجز التقلیدیة للوصول إلى المعلومات  ، )Ownership( سیاسة االقتناء
ومصادرها وبزوغ المكتبة االفتراضیة الكونیة التي یمكن عن طریقها الوصول إلى المعلومات من 

أي أصبح التركیز على  ، )Gateway(مجرد مستودعات لمصادر المعلومات إلى بوابة معلومات
 .الملكیةاإلتاحة و لیس 

 التحول إلى سیاسة المعلومات عند الطلب )Information on Dezmand(  بدال من سیاسة تلبیة
حاجات المستفیدین الحالیة والمستقبلیة، وذلك الحتمال عدم استخدام مصادر المعلومات المختارة 

 .⁾1⁽ .عدم اإلفادة منها كلیا المتوافرة أو أو
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شبكة االنترنت إمكانیة تنوع اختیار مصادر المعلومات وبخاصة الكتب والدوریات  أتاحت قدو    
مكانیة الدخول  ٕ المكتبات ومواقع الناشرین وباعة الكتب  فهارسإلى االلكترونیة المتاحة على الشبكة وا

مكانیة  ٕ التواصل مع المستفیدین في إرسال أوامر التورید ومتابعتها و ووسطاء المعلومات لالختیار منها، وا
حالة وصول المصادر المطلوبة بواسطة البرید االلكتروني، بدال من االتصال الشخصي أو المراسالت 

  ⁾¹⁽. المطبوعة أو الهاتف الذي یستغرق وقتا طویال
مقارنة فإن وقت التزوید في المكتبة الرقمیة سیكون قصیرا جدا، إذ یقاس بالثواني أو الدقائق فقط وعلیه   

  .بالتزوید التقلیدي الذي یستغرق عدة أسابیع أو شهور في أحیان كثیرة

جامعة بسكرة یفضلون إقتناء مصادر المعلومات الورقیة بنسبة مقدرة بـ أمناء مكتبات  معظمغیر أن   
:و هذا التفضیل إرتهن بعدة أسباب كان أهمها ℅81.82  

 التكرارات النسبة
81.82℅  الورقیة 18 
 اإللكترونیة - -

18.18℅ متوازنة من جمیع أنواع مصادر المعلواتمجموعة شاملة و  4   
100℅  المجمــوع 22 

  مصادر المعلومات المفضلة في االقتناء بالمكتبات عینة الدراسة):08(جدول رقم 
 التي تخضع ألوامر من السلطات العلیاة في القیام بعملیة االقتناء و عدم الحری. 
 إلى  رغبة معظم فئات مجتمع المستفیدین التي تفضل التعامل مع األوعیة الورقیة  غاالنصیا

عدم التحكم في تقنیات ؤلفة التعامل مع هذا النوع من مصادر المعلومات، : لجوانب عدة منها
التعامل مع األوعیة االلكترونیة ، المشاكل و الصعوبات التي تكتنف تكنولوجیا المعلومات الحدیثة

الرقمیة إلى غیرها من العراقیل التي تقلل من الجاذبیة إلى هذا النوع من مصادر المعلومات أو 
 .التي سیتم تناولها بشيء من التفصیل في عناصر الحقة

 ℅18.18من جمیع أنواع مصادر المعلومات الذي مثل نسبة  شاملة ومتنوعة مجموعةإختیار عن  أما
المدروسة،حیث  عملیة تتم  بحریة مطلقة من قبل مسؤولي المكتباتكان مبنیا على انه لو كان االقتناء  

شراء مصادر  في كافة المیزانیة الممنوحة هم على صرفضغط السلطات العلیا التي تجبر  یعاني هؤالء من
التي تحتاج إلى تخطیط  المعلومات الورقیة من دون مراعاة متغیرات المجتمع المعلوماتي الحالي

ها بما یضمن التنوع و الوفاء بتلبیة الرغبات خاصة لجمهور المستفیدین الرقمي الذي استراتیجي في تقسیم



.الرقمیة والتقنیة الجامعیة المكتبات: الثاني الفصل  
 

 

56 

بات یهجر التردد على المكتبات التقلیدیة، منهمكا في تطویع كافة الطرق و الوسائل التكنولوجیة التي 
إلى إرتكاب  تمكنه من رغباته المعلوماتیة عن طریق التقنیات الرقمیة التي قد تؤدي به في أغلب األحیان

.الخ...جرائم إلكترونیة حیال مالكي هذه المعلومات من مؤلفین و ناشرین  

 

 التكرارت النسبة
40℅ الوعي التام بأهمیة ذلك في المجال العلمي و البحثي  4 

 بالجامعة
40℅  االستجابة لرغبات و حاجات المستفیدین الحالیة 4 
10℅ للمكتبة في تقدیم محاولة اإلبقاء على الدور الریادي  1 

 المعلومات
 المحافظة على والء روادها 1 10℅

 عوامل أخرى - -
100℅  المجمـــوع 10 

عوامل تفضیل مجموعة شاملة و متوازنة مصادر المعلومات): 09(جدول رقم   

 

كما تعاني مكتبات جامعة بسكرة من قلة الوعي لدى أصحاب القرار في حالة توفر الموارد المالیة 
بضرورة تنویع  تام وعيالستغاللها في تطبیقات تكنولوجیا المعلومات الحدیثة، األمر الذي یحتاج إلى 

حثي البال العلمي و جلما لذلك من أهمیة في الم أخرى رقمیةكتبات الجامعیة من مصادر ورقیة و رصید الم
ستجابة لرغبات و  ٕ احتیاجات المستفیدین في المجال الرقمي و هذا ما عبر عنه أفراد العینة بالجامعة، وا

المحاوالت في هذا الشأن تبقى فاشلة خاصة لعدم على أن  كما أكد هؤالء ،ـ℅40بنسب متساویة مقدرة بـ 
وهو ما أكدته نتائج الدراسة التي أجرتها  دناالمعلوماتي والوثائقي في بالتواجد سیاسة وطنیة للقطاع 

كونها سیاسة ضمنیةن حیث تعمل ، األستاذة الفاضلة قموح ناجیة والتي تفتقر إلى التدوین العلمي والتقني 
علیها سیاسة  تمارسكل مكتبة أو مركز معلومات وفقا لسیاسة نابعة من سیاسة المؤسسة األم التي 

خضاعه  المكتبي قطاع المكتبات والمعلومات، وقصور النظرة حیال  تهمیش ،من منطلق ⁾1⁽الوصایة  ٕ وا
على إدخال ة قدر الفي أغلب األحیان إلى رعایة أصحاب القرار من غیر المتخصصین مما أدي إلى عدم 

 .التقنیة الرقمیة أو مسایرة تطوها إذا تم تطبیقها 
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دارتها، فقد كان تأثیر تكنولوجیا المعلومات والنشر  وفیما یتعلق   ٕ بالعاملین في تنمیة مصادر المعلومات وا
االلكتروني علیهم كبیرا ، إذ أصبح لزاما علیهم أن یكیفوا أنفسهم مع التغیرات والتطورات الحاصلة في هذا 

أن یكونوا على معرفة تامة المجال، وأن یسرعوا في إعادة تأهیل أنفسهم وتدریبها معرفیا وتكنولوجیا، و 
نترنت واختیار مصادر المعلومات منها بخاصة األبإدارة قواعد البیانات وأساسیات التعامل مع الشبكات و 

  .صوله و قواعده و عقباتهأوب

عصر االنترنت والنشر االلكتروني لم یعد هناك كتاب ممنوع أو مصادر معلومات تختفي إلى  وفي   
بل یمكن اإلطالع على هذه المصادر واقتناء نسخ منها عن طریق االنترنت  حكومیة،األبد جراء الرقابة ال

فهناك مواقع خاصة بالرقابة على الكتاب في ، مع إمكانیة حجب بعضها بواسطة برامج مانعة خاصة
االنترنت یتضمن كل منها مئات الكتب الممنوعة أو المطلوب مصادرتها ومنعها، كما تعلن الشبكة نفسها 

   ⁾1⁽ .كیفیة الحصول علیها، وفي الوقت نفسه كیفیة حجبها بواسطة برامج معینةعن 

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة  - في مؤلفه عامر إبراهیم قندیلجي وقد أرجع   
  االلكترونيأسباب العزوف واالبتعاد عن النشر الورقي التقلیدي واللجوء إلى تقنیة النشر  -وااللكترونیة

  :إلى  عدد من العوامل والحقائق وهي كاآلتي

 التكالیف المتزایدة في إنتاج الورق مما انعكس على تكالیف الكتب والمصادر الورقیة األخرى. 
 نشر الورقي التقلیديلتكالیف الید العاملة المطلوبة في جمیع مراحل ا. 
  شجارالغابات واأل( الموارد األولیة وتأثیراتها على البیئة( 
 المشاكل التخزینیة والمكانیة للمصادر الورقیة. 
 طبیعة األصول الورقیة القابلة للتلف والتمزق. 
  مشاكل نقل وشحن وإلیصال المصادر الورقیة. 
 جراءاتها ٕ  ..)الفهرسة والتصنیف، التكشیف(المشاكل التوثیقیة وا
  والدقیقة، والتي أصبحت طبیعة المستفید المعاصر وحاجته إلى المعلومات السریعة والشاملة

 .الطرق التقلیدیة باللجوء إلى المصادر الورقیة عاجزة عن تلبیتها وتأمینها
 2⁽ .الفرص التي تتیحها الحواسیب والتكنولوجیا المصاحبة لها⁽. 

                                                             
 دراسة ميدانية على المكتبات: والتقنية ودورها في دعم البحث العلمي بالجزائرالسياسة الوطنية للمعلومات  العلمية  .قموح، ناجية -1

  .300.ص).2004رسالة دكتوراه دولة، علم املكتبات، جامعة منتوري قستطينة، ( .الجامعية بالشرق الجزائري
 309-307ص.2008اليازوري، دار:عمان.البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقليدية و االلكترونية.قنديلجي،عامر -2
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    ٌ الكتاب  اقتناءالمكتبات خاصة الجامعیة منها على إقبال لكن الواقع یؤكد  غیر ذلك من خالل زیادة 
طلبات في حصول على النسخ الوزیادة عدد ، التقلیدیةألوعیة لوتحسین نوعیة اإلخراج المطبعي  رقي،و ال

یبقى التساؤل فما تفسیر ذلك  الخ...المطبوعة من مصادر المعلومات المنشورة الكترونیا، وغیر ذلك 
اد تكون معدومة حیث یمثل الرصید االلكتروني المتواجد بالمكتبات عینة الدراسة نسبا ضئیلة تك ؟ مطروح

المتمثل كلیا في أقراص مضغوطة لكتب رقمیة مرفقة مع األوعیة الورقیة المقتناة و مقارنة بالرصید الرقمي 
والدكتوراه كما توضحه نتائج  الماجستیرات من درجة اللیسانس و أو أقراص مضغوطة ألطروحات مذكر 

  :الجدول الموالي

 التكرارات النسبة

47.73℅ لكتب رقمیةأقراص مضغوطة  21   

50℅  أقراص مضغوطة لرسائل وأطروحات جامعیة 22 

 اشتراكات في دوریات إلكترونیة - -

 ملفات لكتب محملة رقمیا - -

2.27℅  أنواع أخرى 1 

100℅  المجمــوع 44 

الرصید الرقمي المتواجد بمكتبات جامعة بسكرة):10(جدول رقم   

تاحة مصادر المعلومات و محتواهاوصف و . 4.2 ٕ   :ا
 تقلیدیة مطبوعة  بین  تبات الحدیثةلرصید المك  لتنوع وتعدد أشكال مصادر المعلومات المكونة نظرا  

والكترونیة ورقمیة تنوعت أسالیب معالجتها الفنیة وفقا لخاصیة كل منها، فیجب أن تتناول الببلیوغرافیات 
   .منهاالوصفیة لمصادر المعلومات بیانات كاملة ودقیقة ومعیاریة تعرف بكل 

یجب على المكتبات أن ترفع التحدي في مجال السیطرة الببلیوغرلفیة بصفة كاملة أو شبه كاملة  لذا   
تاحة المصادر  ٕ لمختلف أوعیة اإلنتاج الفكري، بإنتهاج أفضل وأدق التقنیات العالمیة في مجال وصف وا

لكترونیة، ٕ  اإلتاحةهدف ذلك لما لعملیة الفهرسة الدقیقة من أهمیة بالغة في تبلیغ  سواء كانت تقلیدیة أوا
   .ة االلكترونیة منهاصخا
  :التقنیة الرقمیة  وتنمیة مصادر المعلومات.3
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تغیرت فلسفة تنمیة المقتنیات بشكل جذري خالل السنوات األخیرة في المكتبات ومراكز المعلومات  لقد   
للتحول من وضع تبنى فیه المجموعات  لالستجابة الحتیاجات مستفیدین داخل الجدران األربعة للهیئة أي 

ات التي تسمح بسرعة إلى وضع آخر تستخدم فیه تطورات تكنولوجیا المعلوم االستجابة للحاجة المحلیة،
أي إنشاء وضع جدید تسعى فیه المكتبة فقط إلى الوصول إلى المواد  المسافات، بث ودقة البیانات عبر

. من أي مكان تختزن فیه بشكلها األصلي، ثم تنسخ هذه البیانات لیستخدمها المستفیدون من المكتبة 
یة تقع على كاهل الموارد البشریة الحالیة وال وهذه في الحقیقة البسیطة تعني أن هناك مسؤولیات إضاف.⁾1⁽

نظرا ألن المستفید إلى اآلن ال یزال غیر مفرط في  ،⁾2⁽ .یوجد أي استبعاد للمسؤولیات المتواجدة بالفعل
، االستفادة من مصادر المعلومات التقلیدیة رغم توفر مصادر معلومات االلكترونیة سهل الحصول علیها

وتشریعات الملكیة الفكریة محمیة بقوانین كونها ألنها مازالت تثبت الجدارة في مجال المصداقیة والموثوقیة 
  .محلیة ودولیة   على مستویات

 )Harloe(حیث یرى  :اإلنتاج الفكري إلى تحول آخر من إدارة المقتنیات إلى إدارة المحتویات ویشیر   
ن هذا التغییر یفرضه عصر اإلتاحة االلكترونیة التي تتطلب أ )Harloe,Budd J.M.,1994( زمیله و 

 Ownershipمصطلحات جدیدة ترتكز على المحتوى وتتجاوز التقسیم الثنائي للملكیة مقابل اإلتاحة 

Versus Access نظرا لزادة تكالیف الدوریات المطبوعة التقلیدیة وبالذات في العلوم الطبیعیة ، ونتیجة ،
تبین لعدید من المكتبات األكادیمیة أن النموذج التقلیدي لتنمیة المقتنیات، والذي یفترض لهذه األزمة فقد 

وجود مجموعات بحثیة ضخمة كأساس للبحث العلمي ، هذا النموذج لم یعد ببساطة ممكن التحقیق، ومن 
وظائفها، أي  أجل ذلك فال بد للمكتبات األكادیمیة أن تعید تحدید دورها ورسالتها واللغة التي تصف بها

یعتمد أحدهما على اإلنتاج الفكري المطبوع، و یعتمد اآلخر على  أن المكتبة یجب أن توازن بین نظامین،
ومن أجل ذلك أیضا فمن المتوقع أن یعتمد المستفیدون في المستقبل القریب على  .المصادر االلكترونیة

ن تكون المكتبات األكادیمیة البوابة المنطقیة إستراتیجیة الشبكات، التي یطلق علیها إدارة المحتویات، وأ
  ⁾3⁽ :للمصادر المحلیة واألجنبیة اعتمادا على المسلمات اإلستراتیجیة التالیة

  سترتكز المكتبات األكادیمیة على تطویر وبناء مجموعات محوریة للمواد األكثر استخداما ، والتي
مجموعة المصادر التي یمكن تسمیتها یجب أن تكون على رفوف المكتبة، باإلضافة إلى مجموعة 

                                                             
 1- إمساعيل متويل، نارميان. االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات.ط2،(مزيدة و منقحة).القاهرة: الدار 

.22.ص.2009اللبنانية،  املصرية 
  2- حممد اهلادي،حممد.توجهات اإلدارة العلمية للمكتبات و مرافق المعلومات و تحديات المستقبل.القاهرة:الدار املصرية اللبنانية،2008.ص58

.23ص.املرجع نفسه. إمساعيل متويل، نارميان - 3  
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وهي تشمل مصادر المعلومات التي ال یحتفظ بها محلیا ولكنها :  )Core Access( اإلتاحة المحوریة
 .ضروریة للغایة لمجتمع المستفیدین

  ستكون المشاركة في المصادر وتنمیة المقتنیات التعاونیة اختیارات أكثر واقعیة في بیئة شبكات
 .والمكتباتالمعلومات 

  ستتكامل في المكتبة باعتبارها البوابة)Gate Way(  مختلف أشكال المصادر التي تأتي عن طریق
 .توصیل الوثائق بالطرق التجاریة وغیرها

  سیكون من الضروري التعاون الوثیق مع المستفیدین داخل الجامعة، أي بین أعضاء هیئة التدریس
الحصول على المصادر المطلوبة بطریقة فاعلة عبر للتأكد من  ،وأعضاء مراكز الحاسبات

 .الشبكات

 لىأن اإلتاحة االلكترونیة تعتمد ع) Budd, J.M.in G.E.1997( ـومع ذلك فقد جاء في مقال ل 
 :.تناقض أساسي یتمثل فیما یلي

 بالدرجة األولى  والبحثیة تعتمدمن االحتیاجات المعلوماتیة للبرامج األكادیمیة ) ℅90( حوالي أن
في الوقت ذاته مع نظام المعلومات  ویتعایش هذا النظام معلومات القرن العشرین،على نظام 

من هذه االحتیاجات، وهذا التواجد ) ℅10(، والذي یخدم فقط حوالي الصاعد للقرن الواحد والعشرین
كفاءة التسهیالت  هیئة التدریس اللذین یتوقعون أعضاءالمزدوج یؤدي إلى انفصام بین الطالب و 

االلكترونیة من خدمات المكتبة التقلیدیة فضال عن تغطیة اإلنتاج الفكري الشامل من النظم 
االلكترونیة ، ویمكن أن یكون هذا الوضع تحدیا لألجیال القادمة من أجل محاولة إزالة هذا 

  .االنفصام عن طریق بناء جدید لالتصال البحثي

أي أن  البحثي العالمي االتصالهي بوابة إلى  لد مخزن لألشیاء المادیة، بوالمكتبة األكادیمیة لیست مجر 
فالتمییز ،(Access Ownership Versus) ⁾1⁽ الملكیةمفهوم المكتبة كوابة یتجاوز موضوع الوصول أم 

المهم أن یكون األمناء قادرین على التواصل مع المستفیدین، وهذا المفهوم یحتاج  بینهما ال معنى له
  .إلعادة وضع تعریف دور األمین المعاصر والمستقبلي

   

  .مفهوم تنمیة مصادر المعلومات االلكترونیة. 1.3

                                                             
.26- 23ص.املرجع السابق.إمساعيل متويل، نارميان - 1  



.الرقمیة والتقنیة الجامعیة المكتبات: الثاني الفصل  
 

 

61 

إن تنمیة مجموعات مصادر المعلومات عملیة دینامیكیة ومستمرة ال تتوقف ما دامت صناعة النشر     
وقد إرتبط  .مادام هناك مجتمع بحاجة دائمة للمعلومات، و وصناعة المعلومات في حركة دائمة ونشطة

دلي إال أن كما تعامل معها األدب المنشور على نحو تباالتزوید هذا المصطلح في الماضي بمصطلح 
مفهوم تنمیة مصادر المعلومات أعم وأشمل، وأن التزوید ما هو إال عملیة واحدة من سلسلة العملیات التي 

المصطلح األحدث  مصطلح إدارة المقتنیاتویعد  .تتضمنها عملیة تنمیة مجموعات مصادر المعلومات
میة مصادر المعلومات تحتاج إلى واألكثر شموال، وعلیه فقد أضیف مفهوم اإلدارة على المصطلح ألن تن

التنسیق بین الموارد المتاحة والرقابة علیها وصیانتها و القیام بعملیات التخطیط والتنظیم واإلشراف علیها 
  .واتخاذ القرارات بشأنها

كل ما  :"ولقد غیرت علمیا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وشبكة االنترنت من هذا المفهوم لیعني   
أي مكان في العالم والحصول علیها   مصادر من تصل إلیه المكتبات ومراكز المعلومات منیمكن أن 

یصالها إلى المستفیدین و  ٕ ، وعلیه لم تعد المقتنیات مجرد كتب أو مصادر ")information Delivery(ا
، تحوي كثیر )CD’S(بل قواعد بیانات یمكن الوصول إلیها بالخط المباشر وأقراص مدمجة  تقلیدیة أخرى،

   ⁾1⁽ .لمصادر المعلومات المختلفة )Full Text(منها النصوص الكاملة 

عملیة التحقق من مواطن القوة والضعف في رصید :"تنمیة مجموعات مصادر المعلومات بأنها وتعرف  
المادیة والبشریة (المكتبة من مصادر المعلومات المختلفة، في ضوء حاجات المستفیدین، والموارد

  ".والعمل على عالج نقاط القوة والضعف إن وجدت ،المتاحة) والتكنولوجیة
  :محمد السالم على أنها كما عرفها سالم بن   

في ضوء  هي عملیة التحقق من مظاهر القوة و مواطن الضعف في رصید المكتبة من أوعیة المعلومات،"
 ومحاولة عالج نقاط الضعف في رصید إن وجدت احتیاجات المستفیدین والمواد المتاحة للمجتمع،

فضال عن الدراسة المنتظمة  د بانتظام،ویتطلب ذلك اإلحاطة الواعیة بموارد المكتبة وتقییم هذه الموار 
الحتیاجات مجتمع المستفیدین، وما یمكن أن یطرأ على هذا المجتمع من تغییرات تؤثر بشكل أو بآخر 

  ⁾2⁽". على السیاسة المتبعة في تنمیة المقتنیات

  

    :أهمیة مصادر المعلومات االلكترونیة .2.3   

                                                             
  .164-162ص.2008دار صفاء،:عمان.مدخل الى علم المكتبات و المعلومات.أمحد مهشري،عمر -1

.133.ص.املرجع السابق. بن حممد السامل،سامل - 2 
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في جمیع أنواع المكتبات  الحالیة االلكترونیة بشكل واضح في أیامنالقد زادت أهمیة مصادر الملومات   
من خالل األحجام الكبیرة والمتوسطة والصغیرة، وبدأ ینظر إلیها على أنها مصدر أساسي من مصادر 

ونظرا . ال بأس بها من المخصصات المالیة في المكتبات ومراكز المعلومات االمعلومات، حیث تأخذ نسب
مثل هذه لهم ر ختیاالنوع من مصادر المعلومات بدأت تأخذ أفضلیة من قبل المستفیدین بألهمیة هذا ا

األمور التي تدعم من و . المصادر للحصول على المعلومات الضروریة إلنجاز أبحاثهم ودراساتهم العلمیة
  :ما یلي االتجاههذا 

 Desktop(جهاز الحاسوبتفضیل الباحثین بشكل عام إلتاحة المعلومات بشكل مباشر من خالل  - 1

Access.(  

 E-journals.ازدیاد عدد الدوریات المتوفرة بشكل الكتروني- 2
  E.books.ازدیاد عدد الكتب المتوفرة بشكل الكتروني - 3
  .E-Archuvesنشوء وتطور ما یسمى باألرشفة االلكترونیة  - 4
  .Digitization المعلومات مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز رقمنةازدیاد مشاریع  - 5
  ⁾1⁽ .زیادة ظاهرة النشر األكادیمي االلكتروني - 6

لغاء الدوریات في الهذه األسباب وغیرها بدأت المكتبات بالتوقف عن االشتراكات      ٕ لدوریات المطبوعة وا
تعاملها في ) توفیر المادة حال طلبها(  Jut in Timeعلى مبدأ باالعتماداألقل استخداما، أي أنها بدأت 

  ⁾2⁽مع مقتنیاتها واشتراكها بمصادر المعلومات المختلفة والتخفیف ما أمكن على االعتماد

ولهذا كانت أهمیة مصادر المعلومات ) توفیر المادة فیما لو تم طلبها( Jut in Caseعلى مبدأ  
  .قادرة على تحقیق هذا الهدفالااللكترونیة 

صادر المكتبات مإلى حد ما ب  على أن مصادر المعلومات االلكترونیة شبیهة )Johnson ,2004(ویؤكد   
ضافتها للمقتنیات  یتم اختیار هذه المصادر،: األخرى ومن نواحي عدة مثالها ٕ و یتم الحصول علیها وا

دارتها، كما یتم توضیحها وعرضها للجمهور المستفید، وتقییمها وحفظها، ویتم  ٕ وضبطها ببلیوغرافیا، وا
لغاء اإلشراك بها سحبها من التداول، ٕ   ..وا

ویجب أن یتم تطبیق نفس معاییر القرارات الخاصة ببناء وتطویر مجموعات المكتبات على جمیع    
وهنا ال بد . أنواع مصادر المعلومات مع األخذ بعین االعتبار خصوصیة مصادر المعلومات االلكترونیة

                                                             
 1- مصطفى رحبي، عليان حسن.المكتبات والمعلومات والبحث العلمي.عمان: جدارا للكتاب العاملي:عامل الكتب احلديث، 2006 . ص80-

83  
81-80ص. املرجع السابق.مصطفى رحبي، عليان  - 2  
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 االلكتروني یتوسع وینمو بشكل كبیر وسریع في أیامنا الحالیةمن اإلشارة إلى أن حقل مصادر المعلومات 
  .⁾1⁽ .لما یتمیز به من مزایا وخصائص قد ال توفرها األنواع األخرى من مصادر المعلومات التقلیدیة

  :میزات مصادر المعلومات االلكترونیة .3.3

السواء العدید من الممیزات أو تقدم مصادر المعلومات االلكترونیة للمكتبات والمستخدمین على حد    
  :فیما یلي) Johnson ,2004( الفوائد التي لخصها

 سهولة البحث فیها من خالل إمكانیات بحث واسترجاع ضخمة. 
 إمكانیة الحصول على المعلومات عن بعد، أي من خارج المكتبة. 
  واالسترجاعإمكانیة دمج العدید من المجلدات ولسنوات عدیدة في ملف واحد قابل للبحث. 
 إمكانیة التقلیل من السرقة والعبث بمقتنیات المكتبة. 
 إمكانیة استخالص ومعالجة المحتویات                         . 
 إمكانیة استخدامها من قبل عدد من األشخاص في نفس الوقت. 
 سهولة تصدیر أو إرسال المعلومات لقاعدة بیانات لالستخدام الشخصي. 
 لید والتخزین وصیانة المجموعاتتقلیص تكلفة التج. 
 إمكانیة توصیل مصادر المعلومات بالنصوص الكاملة. 
 عتیاديإتاحة المعلومات خارج أوقات ساعات خدمة المكتبة اإل. 

نتیجة أن مصادر المعلومات االلكترونیة توفر العدید من المزایا لكل من المكتبات  إلى  نخلص   
بإمكان هذا ف .كمیة المعلومات المتاحةسهولة و على السواء، من حیث إمكانیة زیادة سرعة و  والمستخدمین

توفیر وقت العاملین بالمكتبات في النوع من المصادر توفیر مساحات واسعة في المكتبات وكذلك األمر 
  ىفي إنجاز وظائف أخر  واستغالله

المكتبات  كلست الحل األمثل لجمیع مشاولكن یجب معرفة أن مصادر المعلومات االلكترونیة لی   
فمعظم المكتبات حالیا مازالت مستمرة بالعمل في  .اإلتاحة والخدمات المكانیة، المالیة، المتعلقة بالنواحي

   .بیئتین واحدة مطبوعة تقلیدیة واألخرى إلكترونیة متقدمة

أو متاحة  )تقتنیها المكتبة( المكتبةفعلیا في . إن مصادر المعلومات االلكترونیة سواء كانت موجودة   
هي جزء من مجموعات المكتبة والتي یجب أن یتم  االنترنت،: لالستخدام من خالل شبكة معلومات مثل 

                                                             
.82.ص.املرجع نفسه - 1  
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إخضاعها للتقییم المستمر وحسب نفس المعاییر المطبقة على جمیع أنواع مصادر المعلومات األخرى 
محاولة  مكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة صعوبات جمة أثناءو یواجه أمناء  .⁾1⁽ .التي توفرها المكتبة

  :بنسبة مقدرة بـ اآلتي كما هو موضح من خالل الجدول اقتناء مصادر المعلومات الرقمیة
 التكرارات النسبة
90.91℅  نعــم 20 
9.09℅  ال 2 

100℅  المجمــوع 22 
المعلومات الرقمیةاقتناء مصادر  مدى مواجهة صعوبات أثناء): 11(جدول رقم   

المتعلقة بعدم مواجهة أي  ℅2نسبة أما  في تساؤل الحق، هاسیتم تناول أهم ℅90.91بنسبة مقدرة بـ  
مصادر المعلومات  أنواعنوع من الصعوبات جاءت من منطلق عدم تجریب إقتناء أي نوع من 

  .اإللكترونیة أو الرقمیة، ما عدا األقراص المضغوطة المرفقة باألوعیة الورقیة أثناء شرائها
  :القضایا المرتبطة بمصادر المعلومات االلكترونیة .4.3
النوع من المصادر هذا ترتبط العدید من القضایا مع مصادر المعلومات االلكترونیة، وحالما یذكر     

إلى الذهن مباشرة العدید من التحدیات والمشاكل المرتبطة بها، والتي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار یتبادر 
  :عند بناء وتنمیة مجموعات المكتبات ومركز المعلومات ومنها

 ا النوع من المصادرذمعاییر االختیار له. 

 التدابیر االحتیاطیة إلتاحة هذا النوع من المصادر. 

  الببلیوغرافيعملیات الضبط. 

 تدریب المستفیدین. 

 توقعات الناشرین والموزعین. 

 بناء أو تطویر مجموعات المكتبیة على أسس تعاونیة.  

 2⁽ .قضایا حقوق التألیف والنشر والطبع⁽ 
 3⁽ .القضایا القانونیة⁽ 
 قضایا الحصول على التراخیص المطلوبة من خالل المفاوضات. 

                                                             
 1-  مصطفى رحبي، عليان وأمحد املومين، حسن.أساسيات المكتبات والمعلومات و البحث األكاديمي.عمان: جدارا للكتاب العاملي:عامل الكتب

ص.  2009احلديث ، 107  
.83-82ص.املرجع نفسه - 2  
.83ص.املرجع السابق.مصطفى رحبي، عليان وأمحد املومين،حسن - 3  
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  والتكلفةقضایا متعلقة بالمخصصات المالیة. 

 قضایا متعلقة بالمفاوضات للحصول على أفضل العروض. 

 عدم  الدقة، القیمة العلمیة، في حالة شبكة االنترنت، تتعلق بالمسؤولیة، قضایا أخرى خاصة
 ⁾1⁽ .تغیر أماكن المعلوماتوالتغییر المستمر ، وانتقال و  االستقرار

وكانت أهم الصعوبات األخرى التي یمكن أن یتعرض لها أمناء المكتبات المدروسة أثناء محاول إقتناء    
دارتها بنسبة مقدرة بـ ٕ التساؤل الدائم ، و ℅33.33مصادر المعلومات االلكترونیة متمثلة في معالجتها وا

، ℅ 25.64حمایة حقوق التألیف والنشر الرقمیة كما هو مبین في الجدول أدناه بنسبة : عن كیفیات
جراء ٕ عن إمكانیة حیازة الوعاء الرقمي من مدى الثقة في اإللتزام ببنودها، و عقود الترخیص الرقمیة و  اتوا

: من  نترنتناهیك عن المشاكل العدیدة التي تشوب شبكة األ. خاللها شأنه في ذلك شأن الوعاء الورقي
ذي یسبب لتذبذب اإلتصال بها والفیروسات والجرائم االلكترونیة والتجدد المستمر في آلیاتها وتقنیاتها ا

وهو ما أشیر إلیه  ،الخ...لها لمكتبات خاصة في ضوء عدم كفایة المخصصات المالیةلالعتاد اآللي  دمتقا
  .℅15.84 ة مقدرة بـلبنسب متعاد

 التكرارات النسبة
33.33℅  معالجتها و إدارة محتواها 13 

25.64℅  حمایة حقوق التألیف والنشر الرقمیة  10 

15.84℅  عقود التراخیص 6 

15.84℅  شبكة االنترنت 6 

10.25℅  صعوبات أخرى 4 

100℅  المجمــوع 39 
صعوبات اقتناء مصادر المعلومات الرقمیة): 12(جدول رقم   

 عینة الدراسة تركزت أما عن أهم الصعوبات األخرى المذكورة من خالل المساءلة المباشرة مع أفراد   
غیاب اإلطار القانوني والتنظیمي و  أساسا في عدم استجابة السلطات العلیا لمتطلبات تكوین رصید رقمي،

الذي قام بإنشاء قاعة بیانات كما أكد محافظ مكتبة العلوم الهندسیة  .لتسییر مثل هذا النوع من المصادر
الجامعیة، على أنه األطروحات رقمي لمكتبة الكلیة لبعض الكتب والرسائل و على الخط خاصة بالرصید ال

وقد . یعاني من عدم طلب الرصید الذي بذل جهودا فردیة كبیرة في إعداده من طرف الطلبة الموجه إلیهم

                                                             
 1- علي العنا سوه،حممد. التكشيف واالستخالص واالنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات.عمان:عامل الكتب احلديث:جدارا للكتاب 

422.ص. 2009العاملي،   
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ئل االستفادة من هذا الرصید وتذبذب اإلتصال بشبكة نقص وسا :األسباب أهمها أرجع ذلك إلى عدد من 
عن أهم إشكال وهو كیفیة تنظیم حق األنترنت في القاعات التي توفرها الكلیة خدمة لبحث العلمي، ناهیك 

مختلف التزییف و  االستنساخ من هذه األعمال الرقمیة التي تتعرض إلى خطر النسخ الكلي والتقلید أو
  ؟المباشرعلى الخط  جرد إتاحتهااإللكترونیة بمالجرائم 

 إدارةتضمن العدید من النقاشات حول مصادر المعلومات االلكترونیة حالیا نقطتین أساسیتین هما  وقد
.How they are managed and accessed  تاحة ٕ   هذا النوع من مصادر المعلومات وا

الباحثین ، وكذلك المكتبات ومراكز هناك العدید من التحدیات والمشاكل التي تواجه كما أن         
والتي تساعد في الوصول إلى مصادر المعلومات  تعاملها مع التكنولوجیا الحدیثة، أثناء البحوث الوثائقي

   :اآلتيفي االلكترونیة، نلخصها 

 ضعف البنیة التحتیة في المكتبات ومراكز المعلومات األخرى، وخاصة في الدول العربیة والنامیة. 
 .شبكات وتقنیات االتصال ذلك على األجهزة والمعدات المناسبة، والبرامجیات الفعالة،وینطبق 

  تقان ٕ ضعف البیئة التكنولوجیة والمستلزمات البشریة مع الشكل االلكتروني لمصادر المعلومات، وا
  .الوسائل الحدیثة والمستحدثة في التعامل معها 

 عامل مع المصادر االلكترونیة االفتقار إلى المعاییر والمقاییس الموحدة للت.  

  مشاكل التعامل مع الشكل االلكتروني لمصادر المعلومات على مستوى الفهرسة والتصنیف
  .التزوید، وكذلك السیطرة علیها والتكشیف،

 عدم استقرار وانتظام ظهور األشكال االلكترونیة لمصادر المعلومات وخاصة الدوریات االلكترونیة.  

  االستشهادات المرجعیة لمصادر االلكترونیة، حیث یصعب تحدید عنوان المجلة أو الكتاب أو مشاكل
  .التي توصل الباحث إلى مثل هذه المصادر )URL( هویة المؤلف، مع التغیر في الموقع

 وحاجة العدید من الباحثین لتحویل الشكل االلكتروني للمعلومات إلى أشكال ورقیة لغرض تناقلها أ 
  .والتأشیر علیهاق التعلی

   باللغة االنجلیزیةاألكثر نفعا المعوقات والحواجز اللغویة، حیث أن معظم المصادر االلكترونیة 
 .، التي یصعب على الكثیر من الباحثین العرب االستفادة منها على وجه المطلوبواللغات األخرى

  قتباس ٕ  .المعلومات مشاكل حقوق التألیف، وصعوبة أو إساءة التعامل مع نقل وا
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 ء امشكل التقبل العلمي للشكل االلكتروني لمصادر المعلومات من قبل بعض العلم :الجانب النفسي
  ⁾1⁽والباحثین

فقد كشفت نتائج الدراسة على أن أمناء مكتبات جامعة بسكرة أن لدى أغلبیتها معرفة بالقضایا التي    
   :كما یوضحه الجدول التالي ℅72.73بـتطرحها مصادر المعلومات االلكترونیة بنسبة  مقدرة 

 التكرارات النسبة
72.73℅  نعــم 16 
27.27℅  ال 6 

100℅  المجمــوع 22 
العلم بالقضایا التي تطرحها مصادر المعلومات الرقمیةمدى  ):13(جدول رقم   

مات االلكترونیة التي تعیق الخدمة بالمكتبات المدروسة المتعلقة بمصادر المعلو  مشاكلأهم الأما عن    
 جامعیةالتي تتمثل أساسا في أقراض مضغوطة لبعض الكتب الورقیة ورسائل وأطروحات  المتوفرة لدیها 

وخاصة ،  ℅37.83باألمن التقني لها من خطر الفیروسات والقرصنة والتلف بنسبة فقد كانت متعلقة 
التألیف والنشر الرقمیة الممثلة في  إلى رقابة صارمة في نظام اإلعارة، یلیها قضیة حقوقأنها ال تخضع 

حیثي تساءل أفراد العینة المدروسة المنتبهین ألهمیة هذه القضیة عن  ،℅32.43الجدول أدناه بنسبة
هل تطبق علیها نفس : القوانین والتشریعات  التي تحكم التعامل مع هذا النوع من مصادر المعلومات

ن وجدت هل یلتزمون بالمحلیة منها أم یخضعونها  قوانین األوعیة التقلیدیة أم أن لها قوانین ٕ خاصة؟ وا
للعالمیة منها ؟ هل تعار النسخة كاملة لهذه األعمال  شأنها في ذلك شأن األوعیة الورقیة أم أنها تشرط 
نظام إعارة معین؟ وهل یحق للمكتبة إعارة النسخة كاملة ؟  كیف تضبط حق إستنساخها من طرف 

  سهل فیه اإلعتداءعصر مراقبة سالمتها أثناء إسترجاها منهم خاصة في المستفیدین؟ وكیف یمكن 

المستفیدین من هذه  خاصة أن معظم ℅27.02نسبة  وهو ما مثل   على الحقوق من دون معاقبة
المحافظة علیها مما یؤدي إلى التلف السریع لهذه المصادر وحرمان اآلخرین ال یحرصون على  األعمال

ستعمال الشخصي كما إذا لم تأخذ المكتبات إحتیاطاتها بعمل نسخ إضافیة لإل من اإلنتفاع بها خاصة
   .حدده القانون

  
  

                                                             
423-422.ص.املرجع السابق.علي العنا سوه،حممد - 1  
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  القضایا التي تعیق الخدمة بالمكتبات الجامعیة لمصادر المعلومات االلكترونیة):14(جدول رقم 

  :سیاسات تنمیة المجموعات مصادر المعلومات االلكترونیة .5.3

ومواكبة تطورها باستمرار ألنها  الحدیثة،ال تستطیع المكتبات الیوم الحیاة بعیدا عن تقنیات المعلومات    
 والحفظ، فهي ال تستفید منها في برمجة أعمالها اإلداریة أصبحت في صمیم أعمالها وحاجاتها الیومیة،

ونقلها  بل اتسع ذلك لیشمل تحصیل المعلومات من مصادرها القریبة أوالبعیدة، .واإلجراءات الفنیة فحسب
  .إلى الباحثین أینما كانوا

 البصریة،- المرئیة، والسمعیةو  ،المقرؤة:المعلومات بجمیع أشكالهاإن على المكتبات الیوم توفیر أوعیة    
ها بإشراف من ثم تنظیمحاجات المستفیدین منها، و الرقمیة التي یجب اختیارها بعنایة وفق أهداف المكتبة و 

  المعلومات باستخدام التقنیات الحدیثةمتخصصین في المكتبات و 

بغیة االرتقاء  ،إلى النظم اآللیة االلكترونیةن النظم التقلیدیة مقد تحولت معظم مكتبات الدول المتقدمة و    
وهي تجتهد الیوم لتدعیم المكتبات الرقمیة وتحسینها  ،تطویر أدائها ومردودیتهابخدماتها و زیادة فاعلیتها و 

  إلقلیمیة والدولیة  وربطها بشبكات المعلومات المحلیة والوطنیة

إذ یكفي عند تطویر المجموعات  تبدو المقارنة بین تطویر المجموعات التقلیدیة وااللكترونیة متباینة،و   
  :التقلیدیة مالحظة األمور التالیة

 عتمادات المالیة الالزمة لذلكوضع سیاسة تطویر المجموعات واإل. 

  لتطویر آلیة الطبع ذاتهامع السعي  المراجع الالزمة للطبع،جمع المصادر و.. 

  النزول إلى السوق مع اإلعالم عن المنشوراتوضع أولویات النشر ، و. 

 ،قرار التجدیدو  تحذیر استخدام المنشورات بدون قانون ٕ  . ا

 التكرارات النسبة
27.02℅  المعاملة السیئة لها من قبل المستفیدین 10 
37.83℅  األمن التقني لها من خطر الفیروسات و القرصنة و التلف 14 
32.43℅  حقوق التألیف و النشر الرقمیة 12 

2.70℅  عوائق أخرى  1 

100℅  المجــوع 37 
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  :أما عن تطویر المجموعات االلكترونیة فال بد من مالحظة ما یلي

  متابعتهاة تطویر المجموعات االلكترونیة و مالحظة دور. 

 سیاسة تطویر المجموعات مع توفیر اإلعتمادات الالزمة لذلك وضع. 

 االنتباه و الیقظة في مجال النشر الحمایة. 

 أدواتهمع تطویر الضبط و  ،قویم والتجریب التطویرالت. 

  1⁽ طلب المعلوماتالتخصیص والتوزیع والتنظیم و⁽ 

  المسؤولیةاإلدارة و. 

ف في البعض اآلخر من حیث الشكل والنوع والطریقة تختلنجد أنها تتفق في بعض الجوانب و  هكذاو    
  ⁾2⁽ .ما إلیهاو 

بالنسبة  وواضحة،محددة قواعد و تتضمن سیاسة تنمیة مجموعات المكتبات خطوط إرشادیة كما    
د المرشدة طبقا لرسالة یجب أن تصاغ هذه القواعو  االستبعاد،لالختیار والتزوید والحفظ والتنظیم والتنقیة و 

كل أشكال البیانات كل الحقول الموضوعیة و  یجب أن تغطي هذهجات المستفیدین منها، و احتیاالمكتبة و 
وتقلیل  االختیار لتأكد من تبني اتجاهات متوازنة ومنتظمة في وتساعد هذه السیاسة في ا .المعلومات

المواد بصفة عامة من  ، مع عدم تغییر مبادئ تنمیة المجموعاتلتحیزات الشخصیة على قدر اإلمكانا
 /مستوى التقدیم/المحتوى الفكري/العالقة الموضوعیة: المتمثلة في إلى المواد االلكترونیة و  ةالمطبوع

   .تحلیل االستشهادات / الناشرسمعة المؤلف و 

ترى الكاتبة ناریمان إسماعیل متولي أن إعداد سیاسیة تنمیة المقتنیات مهمة للغایة وذلك بغرض و    
یة تؤدي إلى كما ترى أن هذه السیاسة أداة ضرور  ،المكتبة على الوثائق األساسیةول التخطیط وحص

فسیاسة تنمیة المقتنیات المثالیة هي وثیقة حیة ترجع بصفة منتظمة  الموثوق بها،القرارات المنتظمة و 
للمواد  علها مسایرة للتصورات المختلفة والسیاسة الدینامیكیة، تنظم وترشد عملیات التزوید واإلتاحةلج
صیانتها مع اتخاذ فیما بینها مسایرة لنموها و مصادر المعلومات، بحیث تجعل هذه المصادر متكاملة و 

  .إلغائها أوالقرارات الالزمة لحفظها أو تنقیتها 

                                                             
 - صويف،عبد اللطيف.المراجع و الخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية.قسنطينة: خمترب تكنولوجيا املعلومات و دورها يف التنمية الوطنية جامعة

46-45.ص. 2004قسنطينة، 1  منتوري 
.46.ص. السابق  املراجع.اللطيفبد ع صويف، -  2  
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التواصل بین أمناء المكتبات على إدارة المقتنیات، كما أن هذه اسات كذلك تیسر عملیة االنتظام و السیو    
   .العالميلعمل مع مجتمع المكتبات المحلي و أدوات ل السیاسات تعد

حتى نتعرف على قیمة سیاسات مصادر المعلومات االلكترونیة فیجب علینا أوال التعرف على مزایا و 
ى هذه السیاسات لخدمتها تقع عفاألهداف التي تس سیاسات تنمیة المقتنیات بالنسبة للمكتبات بصفة عامة،

  :في شقین

 السیاسات وسیلة إعالمیةأن هذه :أولهما. 

 1⁽ .أنها وسیلة حمایة: ثانیهما⁽ 

لى مجتمع واسع خارج المكتبةفهذه ال    ٕ ة ، و تصف سیاسات تنمیسیاسات عادة توجه لجمهور داخلي وا
بالتالي توضح الرؤیة أمام موظفي المكتبة المقتنیات الممارسات السابقة والمجموعات الحالیة، و 

الضعف بالنسبة للمجموعات ألم، فهي تحدد لهم مواطن القوة و أمام المؤسسة االمستفیدین منها بل و و 
بالتالي تزودنا بوسیلة لقیاس التقدم نحو المقتنیات المستقبلیة، و  الموجودة فعال، فالسیاسة تقدم خطة تنمیة

  .االستجابة لهذه األهداف

والمستقبل واألولویات التي  كما تساعد هذه السیاسات في اإلعالم عن ممارسات الماضي والحاضر   
یمكن أن تقوم بیانات سیاسة تنمیة المقتنیات بحمایة المكتبة ضد أي ضغوط غیر قانونیة أو غیر أخالقیة 

  ⁾2⁽ .أو غیر معقولة

لتزام المكتبة منع الرقابة أي أنها تؤكد اتسهم في حمایة الحریة الفكریة و فهذه السیاسات إذن یمكن أن    
غوط الحصول على مواد كما تحمي المكتبة من ض ،اإلتاحة العادلة لمختلف المصادرو بالحریة الفكریة 

كما تحمي المكتبة عندما تخطط إللغاء دوریات أو تنقیتها، فهذه  .متعلقة بتخصصاتها غیرغیر سلیمة و 
ت القرارات قد تثیر بعض ردود الفعل لدى المستفیدین، فسیاسة تنمیة المجموعات تعطي للمكتبة تبریرا

تزودنا بإرشادات مختارة  فسیاسات تنمیة المقتنیات 73ص .موثقة في بیانات لهذه السیاسة لشرح أعمالها
وتدیر المكتبة بناء علیها مصادر المعلومات، حیث تعتبر هذه القواعد المرشدة بمثابة عقد بین المكتبة 

توجه أمناء المكتبات هي كیفیة وأكثر القرارات في الوقت الراهن التي . 74ص .والمجتمع المحیط بها 
الوصول إلى مصادر المعلومات االلكترونیة، حیث ال تعد القضایا المرتبطة بالمعلومات االلكترونیة 

                                                             
- إمساعيل متويل، نارميان. االتجاهات الحديثة في إدارة و تنمية مقتنيات المكتبات و مراكز المعلومات.ط2،مزيدة و منقحة.القاهرة: الدار املصرية 

1 .72-69ص.2009اللبنانية،   

.73-71.ص.املرجع السابق.إمساعيل متويل، نارميان - 2  
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قضایا معقدة فحسب ولكنها تعد قضایا جدیدة وغیر مألوفة، من أجل ذلك تحتاج القرارات المتصلة بإدارة 
  .وتنمیة المقتنیات اهتماما خاصا

معلومات الذي كتب كثیرا عن الحاجة إلى تكامل مصادر ال )Damans,S,1995,P277(یماسدویوصي     
باعتبار سیاسة تنمیة مقتنیات المعلومات االلكترونیة  مجموعات المكتبة،االلكترونیة ضمن خدمات و 

ختالف القائم أهم نقاط اإل إلىااللكترونیة، مشیرا المجموعات بمكوناتها المطبوعة و  وسیلة لتنسیق تطویر
تنمیة مصادر المعلومات االلكترونیة علیها فالمكتبات الراغبة في إقتناء و . بین كال النوعین من المصادر

  :باألخذ بما یلي

  سیاسات توجه القرارات المتصلة بتمویل البنیة األساسیة. 

  المسئولة عن ، فضال عن تحدید السلطة ولیة اختیار المصادر االلكترونیةسیاسات توضح مسؤ
 .التفاوض و توقیع العقود

 و من الذي التعامل مع المصادر االلكترونیة، وكیف یتعلمون االهتمام بمهارات المستفیدین في ،
 .سیعلمهم

  دارتها، مع هذه المصادر وفهرستها وتجهیزها و االهتمام باإلجراءات الخاصة بالحصول على ٕ ا
 .األخذ بأولویة المكتبة في ذلك

  االستفسارات مصادر من أجل الرد على األسئلة و الوصول لهذه المسؤولیات اإلتاحة و تحدید
 .الموجهة من مستخدمي المصادر االلكترونیة ضمن مقتنیات المكتبة

 باألشكال المختلفة لها، قة بتكنولوجیا المعلومات نفسها و األخذ في عین االعتبار التكالیف المتعل
 .مطالب إضافیة للمستفیدین أیضاو  التي تحتاج إلى موظفین إضافیینو 

  وثیقة یتم تخزینها وسائط ورقیة و وضع سیاسة تنمیة مصادر المعلومات الورقیة في ٕ لكترونیة  من ا
  .تنقیحها إذا تطلب األمر ذلكأجل الرجوع إلیها و 

  اإلجراءات بالتفصیل  منهاقترحة التي تغطي قضایا السیاسة و األدلة الماالستعانة بالمرشدات و :
 : غیرها من المطبوعات االلكترونیةعلى األقراص المدمجة والبرامج و رشد الحصول م

 Guide to selecting and acquiring CD-ROM ,software and other electronic publications. 

برغم ذلك البد من اإلدراك أن سیاسة تنمیة مصادر المعلومات االلكترونیة أوسع من السیاسات و    
  :مشكالت تتعلق بنظرا لما یشوبها من قضیا و  ،بتنمیة المصادر التقلیدیةالمتعلقة 

 أشكالها لمصادر االلكترونیة من مصادرها و قائمة بأدوات االختیار الالزمة للتعرف على ا
 .المختلفة

  تاحتهات المتعلقة بها من خطر القرصنة والفیروسات وتقنیات الحمایة اآللیة و المعلوماأمن ٕ  الخ..ا
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  صعوبة اختیار المواد االلكترونیة المناسبة لالستجابة الحتیاجات المستفیدین منها خاصة األقراص
 .المدمجة

  دفع ثمن هذه المصادر االلكترونیةكیفیات. 

  للمصادر االلكترونیةالملكیة الفكریة حقوق الطبع و. 

 یار لصعوبة العملیة توزیع مسؤولیة اختیار المصادر االلكترونیة على عدد من القائمین على االخت
  ⁾1⁽ .الذي یتطلب ثقة المكتبة الكبیرة من أن جمیع قرارات هؤالء تتم داخل نفس اإلطار األمردقتها، و 

  .انعكاساتها على المكتباتاإلتاحة االلكترونیة و  .4
في خضم الصراع القائم حالیا بین النظام الجدید لالتصال  تواجه المكتبات الكثیر من الصعوبات   

دون مقابل ودون أیة قیود مادیة  إلى المعلومات الرقمیة  صولالو  العلمي القائم على تمكین الباحثین من
التقلیدي لالتصال العلمي ، وبین النظام Open Access الحر أو قانونیة وهو ما أصبح یعرف بالوصول

إلى المعلومات بقیود قانونیة ومادیة والذي انتقل من البیئة الورقیة الوصول ى أساس ربط لالذي یقوم ع
 إلى البیئة اإللكترونیة محاوال فرض قیوده القانونیة والمادیة على الباحثین والمستفیدین من جهة وعلى

التقلیدي للنفاذ إلى المعلومات وتئن تحت وطأة االرتفاعات  التي أصبحت تعاني كثیرا من النظامالمكتبات 
   .المتزایدة ألسعار الدوریات وقواعد البیانات المتاحة على الخط المباشر من جهة أخرى

أن یتمكن الباحث : فیرى بورك أنه بكل بساطة یعني (Open Access)أما بالنسبة لمفهوم الوصول الحر
اإلنترنت، وأن یطبع نسخا منه بل وأن یوزعه ألغراض غیر تجاریة دون أن من قراءة بحث علمي على 

وعلى الرغم من وجود الكثیر من المبادرات التي عرفت . یدفع شیئا في المقابل أو یخضع ألیة قیود
 Budapest(الوصول الحر وحددت مالمحه وأدواته وفوائده إال أن التعریف الذي قدمته مبادرة بودابست

Open Access Initiative ( یظل األوفى واألكثر انتشارا حیث جاء فیه:  

إلى اإلنتاج الفكري یعني إتاحة ذلك اإلنتاج للجمهور العام، وبذلك یصبح ر الوصول الحإن نظام  "
بإمكان أي مستفید أن یقرأ النصوص الكاملة للمقاالت وینزلها ویستنسخها ویوزعها ویطبعها أو یبحث فیها 

یستشهد بها أو یقوم بتكشیفها أو یحولها إلى بیانات یتم معالجتها عن طریق برمجیات معینة أو عنها أو 
أو یستخدمها ألي غرض شرعي آخر دون حواجز مالیة أو قانونیة أو فنیة باستثناء تلك المرتبطة 

ي شمولیة في التحكم فحق المؤلف  وال یحد من استنساخ المقالة وتوزیعها سوى. باستخدام اإلنترنت ذاتها
ویمثل ذلك حقوق . العمل وحقه في االعتراف به صاحبا له أو یذكر اسمه عند االستشهاد بذلك العمل

  أخذها بعین االعتبار التألیف والنشر الوحیدة التي ینبغي

                                                             
.77-73.ص.املرجع السابق.إمساعيل متويل، نارميان - 1  
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نفك المجتمع األكادیمي ینادي بها بهدف إإلى المعلومات من المبادئ التي ما  ویعد الوصول الحر   
ثراء الحوار بین  تحقیق التواصل ٕ تاحة نتائج البحوث العلمیة وا ٕ في مجال البحث العلمي وتبادل األفكار وا

ولكن یبدو أن تحقیق حلم . الباحثین وتهیئة الظروف المالئمة التي من شأنها أن تسهم في التقدم العلمي
إلیهم والمتمثلة في األكادیمیین هذا لم یكن سهل المنال حیث أن وسیلة االتصال العلمي المحبذة بالنسبة 

یخضع  -ومنذ بدایة صدورها في أواسط القرن السابع عشر -الدوریات العلمیة كان اقتناؤها والوصول إلیها
  ⁾1⁽ .لدفع رسوم

، فالمكتبات یمكن أن تلعب دورا الوصول الحروحركة المكتبات  ال شك أن هناك عالقة تبادلیة بینو  
من خالل أدواتها الحالیة كدوریات  الوصول الحروتشجیعها، وحركة  الوصول الحر هاما في دعم حركة

 المكتباتمن هنا فإننا سنناقش العالقة بین  .المكتبات واألرشیفات الرقمیة تؤثر بدورها في الوصول الحر
  .في العنصر المواليوالنشر االلكتروني  الوصول إلى المعلوماتو تاحة اإلو 

  :والمكتباتاإلتاحة االلكترونیة .1.4 

التي تعتبر المرحلة الثالثة من دورة حیاة و قد تبدأ عملیة استخدام المصدر االلكتروني للمعلومات    
اإلدارة : ما بعد انتهاء عملیتيإلى  تأجلقد ، و فور االنتهاء من إنشائهمصدر المعلومات االلكتروني 

لالستخدام على  االلكتروني المعلوماتفي معظم األحول عادة ما تتوقف عملیة إتاحة مصدر الحفظ، و و 
ة بین الكیفیة التي تم بها هذا اإلنشاء، االتفاقیات التعاونیو  الهدف من إنشائه،: مجموعة من العناصر مثل

، المتطلبات التي قد تحدد ما إذا كان استخدامه سیكون  تشاركیا أم متداوالاألطراف المعنیة بالمصدر و 
،أین دراالقتصادیة المصاحبة الستخدام المصستجابة للقیود القانونیة و ها ااإلجراءات التي یتعین اتخاذو 

أي  البرمجیة الالزم توافرها حتى یتسنى استخدامه؟وما التجهیزات المادیة و  ف تم اختزان المصدر؟وكی
لى أي مدى زمني سیتم استخدام و  ،بیان من ولمن وتحت أیة ظروف وبأیة درجة من الصالحیة إجماال ٕ ا

   ⁾2⁽. ؟االنتفاع بهو  صدرالم
المحاولة بقدر المستطاع  حق للمستفید، وأن من مهام مؤسسات المعلومات الوصول إلى المعلومات هو إن    
  ⁾3⁽.تبسیط وتسهیل إجراءات وصول المستفیدین لمصادر المعلومات - مع مراعاة حقوق الملكیة الفكریة - 

                                                             
زيارة ] على اخلط املباشر [ .الدور والعالقات والتأثريات املتبادلة: للمعلومات  وحركة الوصول احلر املكتبات .يونس أمحد ،إمساعيل الشوابكة -1
  .http://maktabat-sy.com/vb/archive/index.php?t-2938.html :موجود على األنرتنت 11/05/2011يف

 2 - وجيه محدي، أمل .المصادر االلكترونية للمعلومات :االختيار،و التنظيم، و اإلتاحة في المكتبات.القاهرة: الدار املصرية
68ص.2007اللبنانية،   

 3- بن إبراهيم العمران، محد.الوصول الحر للمعلومات. [على اخلط املباشر ] زيارة يف2011/02/22 موجود على
   http://www.informatics.gov.sa :األنرتنت
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لیس  - المكتبات األكادیمیة خصوصا في –الواقع أن اإلفادة من تأمین الوصول إلى المعلومات و    
ال یزال الحصول على الوثائق عبر خدمة اإلعارة المتبادلة أو تقدیم خدمات المعلومات من قواعد و . جدیدا

  .المكتباتالبیانات على الخط المباشر أو من األقراص الملیزرة   یقتطع جزءا من میزانیات 

، في بیانها الصادر عن هذا )IFLA( والمعلومات، وهي إفال المكتباتوتؤكد إحدى أبرز مؤسسات    
بصورة شاملة لإلنتاج الفكري العلمي والتوثیق البحثي، إنما یعد عامًال  الوصول الحر "على أن  الموضوع

ا لفهم عالمنا الذي نعیش فیه، وألجل  ً للتحدیات العالمیة وبصفة خاصة إلى حلول ناجعة الوصول حیوی
،  الوصول الحرالتكیف مع مبادئ  )IFLA( كما تشجع إفال... التفاوت في الحصول على المعلومات 

  ⁾1⁽."للتأكد من اإلتاحة الواسعة والممكنة لإلنتاج الفكري العلمي والتوثیق البحث
نوعا فإن هناك اتجاه إلى تأمین تزایدها كما و ات االلكترونیة و لكن مع انتشار مصادر المعلومو    

و قد یكون الوقت مبكرا لحدوث التحول الكامل  .الوصول إلى المحتوى بدال من امتالك أوعیة المعلومات
و لكن من المؤكد أننا نعیش بدایته و ال ینبغي االستمرار في الجدل حول القضیة ألنها تتعلق بفعالیة 

التركیز على التوازن المثمر بین االمتالك و تأمین الوصول خدمات المعلومات مقارنة بتكلفتها،بل یجب 
  ⁾2⁽ .إلى المحتوى الرقمي

تاحتها لمستفیدیها و في ظل هذه التغیرات فإن المكتبات أص   ٕ التي بحت مطالبة بتوفیر هذه المصادر وا
بعین مع عدم أخذ المكتبات  تحرك أصحاب الحقوق إلى حمایتها،صطدمت بمتغیرات البیئة الرقمیة و ا

هذه  كل ،"أن المعرفة حق للجمیع "تسخیرها للمستفیدین في إطار مفهومالمعرفة و االعتبار كمصدر للعلم و 
فكان لها آثارا سلبیة عدیدة  ،كتبات الجامعیة في مفترق الطرق وعقدت من مهمتهاالعوامل وضعت الم

  :نذكر منها

 بسبب  في البلدان النامیةإلى اإلنتاج الفكري، خاصة  الوصول والنفاذ في تناقص مستمر
   .الفجوة الرقمیة

  عدم قدرة المكتبات خاصة الجامعیة منها على توفیر احتیاجات المستفیدین وتقدیم خدمات
 وفي التوجه إلى المعلومات المنوطة بها، في ظل الزیادة في أسعار اإلشتراك من جهة،

                                                             
  موجود على 11/05/2011زيارة يف] على اخلط املباشر [ .وعلم المعلومات المكتباتفي مجال الوصول الحر مصادر . فراج،عبدالرمحن -1
   http://informatics.gov.sa/details.php?id :األنرتنت 
: عمان.إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعاليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات .اغادير عوض الرتتوري ،حممد و عرفات جوحيان، -2

  202.ص.2006، ملسرية ا دار
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  أخذ نسخة ألغراض  إتاحة الوصول المعتمد على اإلدخال فقط دون إمكانیة أرشفة أو
بما یفرض على المكتبات تسدید مبالغ إضافیة ومتكررة، وعدم قدرة  البحث العلمي،

میزانیات المكتبات الجامعیة على تغطیة نفقات اإلشتراك في قواعد البیانات على الخط 
  ⁾1⁽ ر في تكالیفهاالتي تشهد ارتفاع كبی المباشر

   .االلكترونیة أمن مصادر المعلوماتالمكتبات الجامعیة و . 2.4

یتسع مفهوم أمن المعلومات لیشتمل اإلجراءات والتدابیر المستخدمة في المجالین اإلداري و الفني    
من التجاوزات والتداخالت غیر المشروعة التي ) أجهزة وبرمجیات وبیانات وأفراد( لحمایة المصادر البیانیة

ة أو غیر الوافیة المستخدمة تقع عن طریق الصدفة أو عمدا  عن طریق التسلل أو نتیجة إلجراءات خاطئ
  ⁾2⁽ .من إدارة هذه المصادر

 تأمین كافة الموارد المستخدمة في معالجة المعلومات،حمایة و " :االلكترونیة أمن المعلوماتیقصد بو    
وسائط یتم فیها تأمین المنشأة نفسها واألفراد العاملین فیها وأجهزة الحاسبات المستخدمة فیها و  حیث

و یتم ذلك عن طریق إتباع إجراءات حمایة مختلفة تضمن في . تحتوي بیانات المنشأة المعلومات التي
والمهمة عن  ،االلكترونیة الحساسةیمكن حمایة مصادر المعلومات و  .⁾3⁽ ."النهایة سالمة المعلومات

الحمایة طریق إبقائها بعیدة عن األنظار، بعیدة عن أیدي المعتدین وذلك من خالل ، وسائل و طرق من 
، التشفیر، المخابئ، التنكیر، الترشیح، التخلص من )Physical Security(الحمایة الفیزیقیة  :التقنیة ومنها

  ⁾4⁽ .نفایات المعلومات، درع المعلومات

ن عدم اخو     ٕ عدم معرفة نقاط ة المستهدفة مثل بیئة المكتبة، و تبار أو معرفة النظم التي تعمل في البیئا
نظم غیر موثوقة أو إضافة إلى استخدام برامج و .علیهاقوتها وضعفها أو متابعة التطورات التي تطرأ 

هو الذي یسبب  ي وإلجراءاتياإلدار وغیاب الوعي والتثقیف التقني و  موردین على درجة ضعیفة من الثقة،
كل من  قد ذهبو  .في أي بیئة أخرىیرفع من نسب حدوثها فیها أو في المكتبات و  المشاكل األمنیة

                                                             
 1- غامن،نذير.المكتبات الجامعية وأزمة الإلتصال العلمي:خلفيات المشكلة  والبدائل الممكنة.يف. جملة املعلومات العلمية والتقنية.مج16.ع1،

.15.ص.2006  
  .12-11ص.2008اليازوري، دار :عمان.nformation SecurityI=أمن املعلومات. صادق، دالل،  ناصر الفتال،محيد -2 

- بن عواد السر حيي، حسن.أمن المكتبات ونظم المعلومات : دراسة حالة على مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة.يف. مطبوعات مكتبة 
3امللك .329ص.2009.مكتبة امللك فهد الوطنية :الرياض .5مج .5س .مراكز املعلومات املكتبات و  أدارة.فهد الوطنية   

  4- شعبان عطيات، عبد الرمحن.أمن الوثائق والمعلومات.يف.جملة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.ع347 . الرياض: مركز الدراسات والبحوث

.136-127.ص.2004،  
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في التركیز على دور اإلنسان و أسلوب إدارته و عدم درایته بمتطلبات الحمایة الحقیقیة  )مارجریت و لیزا(
لنظمه و إتاحتها بشكل غیر الئق من الناحیة األمنیة وعدم استخدامه للتقنیات المتاحة للرفع من مستوى 

إذا لها جانب یخصاإلنسان أو اإلدارة ) مسؤولیة أمن المعلومات( ؤولیةفالمس .أمن النظم التي یشرف علیها
سات لتوفیر أقصى درجات الحمایة سن السیاو  تبة التي تقوم بتطویع التقنیات واإلجراءاتفي المك المسئولة

  .متابعة تطویر ذلك على الدوامو 

هو ذلك و ال یتم االلتفات له  ونظمها االلكترونیة جانب آخر له عالقة بموضوع أمن المعلومات    
ودور المكتبة في فهم مسؤولیتها وواجباتها  بالحقوق الفكریة لألعمال المنشورة إلكترونیا المتعلقالجانب 

فالمكتبة في العصر الحدیث تملك من مواد المعلومات االلكترونیة المحملة على وسائط  .القانونیة واألدبیة
النصوص الكاملة مثل األدوات الببلیوغرافیة والوسائط المرجعیة و  رنتمختلفة أو متاحة عبر شبكة االنت

   .العبث إلى جانب آخرو لمقاالت ودراسات وتقاریر مما جعلها عرضة للمساءالت القانونیة في جانب 

مدیري المكتبات بتطویر سیاسات تخص قضایا حقوق الملكیة الفكریة  )Harris(وقد أوصت لیزلي هاریس 
   :الخطوات الخمس عشرة اآلتیةو اقترحت علیهم 

  .قم بتعیین مسؤول للحقوق الفكریة -1
  .تواصل مع محام عارف بقضایا حقوق الملكیة الفكریة -2
  .ال بد من معرفة و دراسة المفاهیم األساسیة لحقوق الملكیة الفكریة  -3
االلكترونیة على األقراص تعرف إلى الكیفیة التي یتم تطبیق معاییر الحقوق الفكریة على المواد  -4

  .المدمجة و شبكة االنترنت

  .تعرف على إجراءات الحصول على التراخیص ذات العالقة و مهام الجمعیات العاملة في المجال -5

  .كون مكتبة مرجعیة صغیرة بمواد لها عالقة بقضایا الحقوق الفكریة  -6
  .ق الفكریة استخدم المعلومات المتوفرة عبر الشبكة عن موضوع الحقو  -7
  .الدولیة ذات العالقة تعرف إلى القوانین و اإلجراءات  -8
  .تابع التحدیثات الجاریة على قوانین الحمایة الفكریة بانتظام -9

  .قم بحضور الدورات و الحلقات حول موضوع حقوق الملكیة الفكریة -10
  .الموضوعساهم في تعلیم و تدریب اآلخرین في مكان العمل و بشكل دائم حول  -11
   .تعلم طرق التفاوض بشأن اتفاقیات منح التراخیص -12

  ⁾1⁽ .قم بوضع اعتماد سیاسة خاصة باالنترنت و البرید االلكتروني -13
  .قم بحفظ الملفات الخاصة باالتفاقیات و المفاوضات بشكل سهل و آمن للرجوع لها وقت الحاجة  -14

                                                             
.353- 351ص.املرجع السابق .بن عواد السر حيي، حسن - 1  
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  .فكر بسیاسة تحمي خصوصیة األفراد -15
هذه النقطة األخیرة لها عالقة بالمستفیدین من المكتبة و استخدامهم لموقع المكتب على األنترنت و    
  ⁾1⁽.استخدام المعامل أكثر من قضایا الحقوق الفكریةتراسلهم معه و و 

ة إن موضوع األمن االلكتروني للمعلومات الذي تناولناه من خالل هذا العنصر یركز على حمای   
خصوصیاتهم  حمایةو  ستفیدةالم ووالتحقق من هویة األطراف  المكتبة لموادها المعلوماتیة وتجهیزاتها 

  ، ⁾2⁽وحریاتهم 

ضرورة التنبه له في   الفنیة، معحقوق الملكیة الفكریة األدبیة و  ما یقع علیهم من واجبات في احترامو 
عطائه االهتمام عالمكتبات ومراكز المعلومات و  ٕ المعاییر المنظمة كما تطویر السیاسات وضع اللوائح و بر ا

كما یرتكز بالدرجة .تجهیزاتها لإلضرار باآلخرینمستفیدین بعدم استخدام المكتبة و هو الحال عند إلزام  ال
األولى على درجة وعي أمناء المكتبات بانعكاسات تطبیق تكنولوجیا المعلومات خاصة السلبیة منها من 

كما هو مبین في  ℅95.46لحد منها، حیث أثبتت الدراسة المیدانیة أنها تقدر بـأجل المساهمة في ا
  :مواليال الجدول

 التكرارات النسبة
95.46℅  نعــم 21 
4.54℅  ال 1 

100℅  المجمــوع 22 

الوعي بانعكاسات تطبیق تكنولوجیا المعلومات في المكتبات الجامعیة): 15(جدول رقم   

وما له تأثیر في بالمكتبات الجامعیة   إلى مزایا تطبیق تكنولوجیا المعلوماتحیث نوهت عینة الدراسة  
تسریع إخراج األعمال والمهام المكتبیة إلى المستفیدین وسهولة التواصل معهم ومعرفة طلباتهم 

  ةالكبیرة التي تعاب على هذه األخیر  السلبیة الوعي الكافي بالمخاطر معوتلبیتها عند الطلب،  واحتیاجاتهم
ضمان حریة الوصول : و التي جعلت أمناء المكتبات و أخصائیي المعلومات في حیرة بین أمرین و هما

  لمستفیدیها وحمایة حقوق مؤلفي األعمل الرقمیة؟ و عن كیفیات إحداث توازن بینهما؟  
تطبیق تكنولوجیا  بانعكاساتأهم أسباب الوعي ب في التساؤل المتعلقالمستجوبین هو ما أكده و    

 األخالقیة للمكتبة في الحفاظ على حقالوعي بالمسؤولیة القانونیة و المعلومات تمثل بالدرجة األولى في 
القانوني یقلل اإلدراك بأن الوعي اإلداري والتقني و ، یلیھا ℅43.59بنسبة مقدرة بـ المؤلف والمستفید كل من

لمواكبة قضایاها لمجرد التثقیف ممثال بنسبة ضئیلة من ، وكان الحرص من المشاكل األمنیة بالمكتبات
  .االستكشاف ومجارات جدید تقنیات المعلومات  واةه

                                                             
.353- 351ص.املرجع السابق .بن عواد السر حيي، حسن - 1  

INTRODUCTION TO INFORMATION TECGNOLOGY=مقدمة في تقنيات المعلومات. حممد، عبد الباعث، عامر، إيهاب-2
دار :عمان. 

  .401.ص.2010جرير، 
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أسباب الوعي بانعكاسات تطبیق تكنولوجیا المعلومات): 16(جدول رقم   
تمثل في متابعة جدیدها ومختلف التخمینات  ℅5.13أما عن أهم األسباب األخرى المشار إلیها بنسبة 

المكتبات في الرقمیة تزاید على المصادر االلكترونیة و الطلب المفي ظل مستقبل الوعاء الورقي المتعلقة ب
  . الرغبة ألسباب متنوعة هعاجزة حالیا عن تلبیة هذالعینة الدراسة 

  :الدور الجدید المكتبي في ظل اإلتاحة االلكترونیة  .3.4

تأهیل كوادر فنیة  األمر یتطلب أو الجانب الرقمي في المكتبات التقلیدیةإلدارة المكتبة الرقمیة    
قادرة على تطبیق القواعد واألنظمة المتبعة و  ،متخصصة في مجال المكتبات وعلم المعلومات والتوثیق

 ، یجاد آلیة من  قادرة على استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في هذاو المعمول بها عالمیًا ٕ المجال، وا
شأنها أن تمكن المختصین في مجال المكتبات والمعلومات من مواكبة التطورات العملیة والتقنیة في تقدیم 

على المكتبات أهمیة اختیار أخصائي المكتبات، فلم یعد دوره فقط یتمثل  ، والتي⁾1⁽الخدمات المعلوماتیة
و حتى . إلى إلیجاد المعلومة التي تساعد على حل المشكلةالمساعدة في تحدید المشكلة ، بل تعدى ذلك 

تتناسب مؤهالته أخصائي المكتبة مع هذه التقنیة المعلوماتیة الحدیثة فقد أصبح لزاما علیه التمتع 
دارة األعمال،و ذلك لیصبح قادرا مؤهالت علم الحاسوب االلكتروني وعلم االتصال وعلم المعلومات و ب ٕ ا

  .قادرا على إنجاز مله بكفاءة عالیةة للمستفیدین و ى تقدیم خدمة راقیعل

                                                             
 1- فهيمة، اهلادي الشكشوكي. دور المكتبة الرقمية في تنمية مجتمع المعرفة.أعمال املؤمتر الدويل الرابع والثالثون لالحتاد الدويل ملنظمات التدريب 

   .2005نوفمرب  17  – 14، مركز املعلومات والتوثيق:القاهرة  .التوجهات الكربى احلديثة يف تدريب وتنمية املوارد البشرية :والتنمية

 التكرارات النسبة
10.26℅  الحرص على مواكبة قضایاها لمجرد التثقیف 4 

41.02℅  16 
اإلدراك بأن الوعي اإلداري و التقني و القانوني 

 یقلل من المشاكل األمنیة بالمكتبات

43.59℅  17 
األخالقیة للمكتبة في الوعي بالمسؤولیة القانونیة و 

  الحفاظ على حق المؤلف والمستفید
 

5.13℅  أسباب أخرى 2 
100℅  المجمــوع 39 
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ره المرجو في و الشخصیة الالزمة ألخصائي المعلومات حتى یؤدي دو یمكن إجمال المهارات المهنیة و    
  :النقاط التالیة
  المعرفة الواسعة بمصادر المعلومات. 

  دارة خدمات سهلة و ٕ  .تیسیر الوصول إلیها بفعالیةتطویر وا

  دهاتصمیم خدمات لساالحتیاجات المعلوماتیة و تقییم. 

  استخدام أسالیب إداریة مناسبة. 

 تقویم النتائج 

 ن المستمر لخدمات المعلوماتیالتحس. 

 1⁽ .عضویة فعالة في الفریق اإلداري⁽ 
   2⁽ .مجال المعلومات الجدید فيالقدرة على تنمیة المهارات الذاتیة بما یتواكب⁽   

المهام التقلیدیة أصبح المكتبي في ظل تواجد المعلومات االلكترونیة یقوم باإلعمال وباإلضافة إلى    
  :التالیة
  س قبل وضعها على شبكة یتم ذلك عن طریق االختیار المدرو ز المجموعة المكتبیة و تجهیتحضیر و

 .ذلك بمساعدة لجنة إستشاریة االنترنت و 

 خلص، قائمة المحتویاتإما بواسطة  كشاف،فهرس، مست: تحدید أسلوب االتاحة. 

 المعالجة الجزئیة أو الكلیة للنص أو بواسطة الملف المقلوب للنص.  
 ترتیبها وهیكلتها و  تنظیم المجموعة. 

  إیجاد فهرس أو أي وسیلة بحث أخرى :الوصف. 

  بالمالكین الحقیقیین و طلب الترخیص في حالة الرغبة في رقمنة مصنفاتهماالتصال. 

  حول حقوق الملكیة الفكریة أو أیة تحدیدات أخرى لالستخدام الفعلي مع : اإلتاحةوضع محددات
 .الحفاظ على الحقوق ألصحابها

  كتمالها یتم تخزین معظم الملفات الالزمة للمواد ولضمان وضعها و  اإلصالحاتبعد إجراء : التخزین ٕ ا
 .المجهزة في المستودعات االلكترونیة للمكتبة أو على الوسائط االلكترونیة

                                                             
.193.ص. املرجع السابق.عوض الرتتوري ،حممد و عرفات جوحيان،اغادير - 1  

حنو جيل نظم  ): علم(أعمال املؤمتر العشرين لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات.األرشفة االلكترونية ودعم إتخاذ القرار.حسن سامل أمحد،شعبان - 2
  جديد من .2009نوفمرب  21-19الدرا البيضاء، : املغرب. رؤية مستقبلية:املعلومات واملتخصصني
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  أو توسیع التغذیة الراجعة من خالل آراء  إلیهاالذي یساعد على سرعة النفاذ  باألسلوببث المعلومات
 .المستفیدین من المكتبة من أجل تطویر نوعیة إعداد مصادرها

 التقنیات الجدیدة في المجالا و العلوم المتصلة بهتابعة كل جدید في علم المكتبات والمعلومات و م. 

 ر ترسیخ مبدأ التعلم الذاتي والمستملى العاملین بالسلوك الجید واالنضباط في العمل و یر عمحاولة التأث
 .خاصة في مجال التخصصمن أجل اإللمام بتقانة العصر و 

 والمعلومات تطبیقاتها في مجال المكتباتم إمكانات تكنولوجیا المعلومات و تدریب زمالء العمل لفه. 

  1⁽ .أمناء المكتبات على إستخدام االنترنتریب دتتدریس تكنولوجیا المعلومات و⁽ 

 

 مساعدتهم  في استثمار شبكة  .تدریب المستفیدین على استخدام المصادر و النظم االلكترونیة
 ⁾2⁽ .األنترنت و قدراتها الضخمة في الحصول على المعلومات

تمثل  المعلوماتبانعكاسات تطبیق تكنولوجیا عینة الدراسة قلة وعي المكتبیین  أسباب وكانت أهم
اإلنهماك في آداء األعمال المكتبیة الروتینیة، والحاجة الماسة إلى تربصات مستمرة بما : أساسا في

 : یتواكب مع جدیدها بنسب متساویة كما یوضحه الجدول الموالي

 التكرارات النسبة
50℅  االنشغال باالنهماك في األعمال المكتبیة الروتینیة 1 
 عدم تطبیق تكنولوجیا المعلومات بعد في المكتبة  - -

 اقتصار تطبیقها على بعض األعمال الفنیة بالمكتبة - -
50℅  ألن ذلك یحتاج إلى تربصات مستمرة بما یتواكب مع جدیدها 1 

 عوامل أخرى  - -

100℅  المجمــوع 2 
المعلوماتعوامل عدم الوعي بانعكاسات تطبیق تكنولوجیا ): 17(جدول رقم   

 اإلدراك والوعي :إلى أن مصطفى على أبو شعیشع حیث یذهبمبررا كافي، غیر أننا ال نجد في ذلك    
بآداب المهنة یحث أخصائي المعلومات على بلورة وتطویر األسالیب الفنیة والمنهجیة، فهي جهود تؤدي 

   .⁾3⁽ بدورها إلى زیادة فاعلیة العمل في المؤسسة یمكن من خاللها تحقیق النفع والفائدة للمجتمع ككل
                                                             

    :متواجدة على األنرتنت  29/02/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [ .المكتبي في المكتبة االلكترونية  هل يلغى دور.مىن حممد الشيخ، -1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%83%D

8%B%D9%8A%D8%A9 
.202.ص.2007الدار املصرية اللبنانية،:القاهرة.املكتبات و املعلومات يف عامل جديد.فتحي عبد اهلادي،حممد -  2 

 3- على أبو شعيشع،مصطفى.الوثائق و المعلومات.القاهرة:دار الثقافة العلمية،(د.،ت.).ص.19.
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التعلم الذاتي و اإلحساس  :فيتتمثل إلى معاییر أساسیة  یحتاجالوعي المعلوماتي لمهني المكتبات إن    
إلى المعلومات بكفاءة و فعالیة، كما  لفالمتعلم المثقف معلوماتیا یستطیع الوصو بالمسؤولیة االجتماعیة 

بداع وبأسلوبیستطیع تقویمها  ٕ   ⁾1⁽ .ناقد واستخدامها بدقة وا

الزمالء فیما یفید، تعتبر كما وأن الدراسات والرابطات والنقابات والجمعیات المهنیة وتبادل اآلراء مع 
ویعد من . تنمیة جمیع المهارات خاصة التكنولوجیة منهاإذكاء و  جمیعا من العوامل المساعدة في

ال یستطیع أمین المعلومات ى عنها في تطویر األداء المهني و المتطلبات األساسیة التي ال بد منها وال غن
ل التعهد و االلتزام الشخصي بالجد واالجتهاد بكل ما تعزیز هذا األداء إلى أبعد من هذا الحد إال من خال

   ⁾2⁽ .یستطیع لذلك من سبیل

  

  :المعلوماتین التكنولوجي لمهنیي المكتبات و التكو  .4.4

   :هامنالمهني في مجال المكتبات والمعلومات نذكر التدریب التكوین أو ظهرت تعریفات عدیدة لمفهوم    
العاملین بالمكتبات على مواقف أو مهارات جدیدة أو هو هو تثقیف منهجي لكافة مستویات "  -1

 ". نمط من التعلیم المستمر أو التعلیم بموقع العمل

الجهود اإلداریة أو التنظیمیة التي تهدف إلى تحصین قدرة الفرد على أداء :"ویعرفه همشري بأنه -2
   ⁾3⁽."العمل أو القیام بدور محدد في المكتبة أو مركز المعلومات بكفاءة عالیة

المكتبات الجامعیة لرفع  قوم بهاالتي ت اإلداریة أو التنظیمیة اإلجراءات: في هذه الدراسة ونقصد _3
في المجال التكنولوجي بصفة دوریة وفقا المعلومات بها تبات و قدرة األداء الوظیفي ألخصائیي المك

التربصات المیدانیة الداخلیة أو : ، عن طریق العدید من المناهج و اآللیات كـلمستجداته التقنیة
الخارجیة أو عقد أیام دراسیة أو ندوات تدریبیة أو مؤتمرات أو ملتقیات في صورة تقلیدیة أو برمجتها 

  ".عن بعد

  :ولقد لخص ستون أهم العوامل المؤكدة على أهمیة تدریب العاملین في المكتبات في النقاط التالیة   

  

                                                             
 لةجم.يف.Information Literacy and school media centerالوعي المعلوماتي و مراكز مصادر التعلم. تايلور، جوي -1

  .46-45.ص.2008مكتبة امللك فهد الوطنية،: الرياض.20.، ع2.س. مكتبة امللك فهد الوطنية
.19.ص.املرجع نفسه.على أبو شعيشع،مصطفى - 2  
  296ص 2011دار صفاء، : عمان.اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات. أمحد مهشري، عمر - 3
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عداد واسترجاع المعلوماتالتغییرات الكبیرة في اإلجراء - 1 ٕ  .ات واألدوات المستخدمة في التخزین وا
اإلجتماعیة مما أدى إلى زیادة و   علومات في المجاالت اإلقتصادیةعتراف بقیمة المزیادة اإل - 2

 . الطلب على المعلومات و خدماتها
 .النمو الهائل لنظم الحواسیب و تكنولوجیا االتصاالت و النشر االلكتروني - 3
 .السریعة والمتالحقة للتكنولوجیا وأنماط العمل في مجال خدمات المكتبات و المعلوماتالتغییرات  - 4
  ⁾1⁽ .یاتهم المهنیة إتجاه المستفیدینولإزدیاد الوعي لدى العاملین في المكتبات نحو مسؤ  - 5

  :تيالتي یسعى التدریب أثناء الخدمة إلى تحقیقها والتي لخصها الحلبي في اآل األهدافوهناك العدید من 

تأمین الحصول على إنتاجیة أفضل وبأقل تكلفة ممكنة ودلك من خالل تنمیة الفعالیة اإلداریة  - 1
 لدى أمین المكتبة

 .تقلیل مدة تمرین الموظف الجدید لیتمكن من ممارسة مهماته بأقصر وقت ممكن - 2
 .مساعدة الموظف في التغلب على عادات سیئة كالجمود والرتابة والروتین في العمل - 3
التدریب حافزا إلیجابیا یساعد في رفع الروح المعنویة للموظف الذي تنتقیه اإلدارة لینخرط  یعتبر - 4

 .في برنامج التدریب
یعد التدریب وسیلة ناجحة لتحسین األوضاع اإلداریة وإلدخال سبل التطویر و التجدید من خالل  - 5

 ⁾2⁽ .الممارسة الفعلیة و التطبیق العملي
تجاها - 6 ٕ  .ت سلوكیة جدیدة لصالح العملإكساب الفرد أنماطا وا
  ⁾3⁽ .صقل وتحسین المهارات و القدرات والخبرات والمعلومات المتوفرة حالیا لدى اللفرد - 7

من التربصات المیدانیة التي تمولها وتدیرها جامعة محمد  خیضر بسكرة ومثلث نسبة المستفیدین 
قلة غیر مستفیدة كما یبنه الجدول ، یقابلها ℅77.27لصالح مهني المكتبات بها نسبة معتبرة قدرت بـ

  :اليلمو ا

 

 التكرارات النسبة
 نعــم 17 77.27℅
 ال 5 22.73℅

                                                             

  .358ص.2009دار صفاء،: عمان.األسس والعمليات:LIBRARY MANAGEMENT:إدارة المكتبات.مصطفى عليان، رحبي -1 
  .123ص .2011للنشر و التوزيع،دار الثقافة :عمان. تنظيم وإدارة املكتبات املدرسية. عمر احلريري، رافدة - 2
  297ص.2011دار صفاء، : عمان.مراكز المعلوماتاإلدارة الحدیثة للمكتبات و . عمرأحمد همشري،  - 3
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100℅  المجمــوع 22 
اإلستفادة من التربصات المیدانیة ألخصائیي المكتبات عینة الدراسة): 18(جدول رقم   

 خاصة بین ملحقي المكتباتویتم توزبع هذه التربصات بصفة متكافئة الفرص بین المكتبیین من كل سنة 
 .من الفئة الجدیدة في العمل، وأما عن النسبة التي لم تستفد إلى حد اآلن فهي في أغلبها ومساعدیهم

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل االرتقاء باألداء الوظیفي ألخصائیي المكتبات بها 
سعى إلى تحقیق األهداف المذكورة أعاله، إال أن من خالل السهر على تنظیم هذه التربصات  التي ت
  :النتائج لواقع المیداني للدراسة المبین في الجدول التالي

 
 

 
 
 

مكتبات جامعة بسكرة تحسین المهارات التكنولوجیة ألمناءالتربصات المیدانیة و ): 19(ل رقم جدو  
 نسب تحسین المهارات التكنولوجیة ألمناء مكتبات جامعة بسكرة من جرائها قلیلة مقدرةتؤكد أن  
لمساهمة التربصات  ℅36.36، كما أكد بعض أفراد العینة على اإلنعدام المطلق بنسبة ℅63.64بـ

  :الموالي من طرف الجامعة لعدة أسباب یشرحها ویوضحها الجدولالممنوحة لهم 
 التكرارات النسبة

℅31.82 14 
قصورها على الدول العربیة التي تعاني من التخلف 

 التكنولوجي
منهج عملي متخصصعدم خضوعها للمراقبة و  18 40.91℅  

 الحواجز اللغویة التي تعیق التمكن من التقنیات الرقمیة 12 27.27℅
 أسباب أخرى - -

100℅  المجــوع 44 

  أسباب عدم مساهمة التربصات المیدانیة في تحسین المهارات التكنولوجیة للمكتبیین ):20(جدول رقم 

عدم خضوعها للمراقبة : رسة السبب األول لقصور التربصات الممنوحة لهم إلىاعینة الد أرجعتفقد 
حیث أن المستفید منها له مطلق  ℅ 40.91بنسبة كبیرة تقدر بـ  عملي متخصصالمنهج الرسیمة وال

ة في مزاولتها وفقا لرغباته تنتهي بتقدیم تقریر بسیط للهیئة العلیا والتي من المتوقع أن ال تمعن الحری

 التكرارات النسبة
 كثیرا - -

63.64℅  قلیال  14 
 مطلقا 8 36.36℅

100℅  المجمــوع 22 
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خالل فحص  مهاراته المكتسبة من هذا التربص الذي بالمسؤولیة من  المستفیدالتدقیق فیه واألخذ على 
حال جون إستفادة أفراد العینة المدروسة من التربصات  وكعائق آخر . المال لتنظیمهكلف الجهد والوقت و 

قصورها على الدول العربیة التي تعاني من  تمثل في ℅ 31.82نسبة ب مقدرالمیدانیة الممنوحة لهم 
الحواجز اللغویة التي تعیق التمكن من التقنیات ناهیك عن في كثیر من األحیان ب التخلف التكنولوجي

، وهو إشكال تعاني منه معظم الدول ℅27.27دول المتقدمة الممثلة بنسبة أثناء التكوین بال الرقمیة
أسباب  .العربیة والدي كان من أهم األسباب في إتساع الفجوة الرقمیة بینها و بین دول العالم المتطور

  :ها أثنا استجواب كانت أهمهاأخرى تم اإلشارة إلی

 عدم برمجة التربصات مع هیئة مختصة في هذا المجال. 

 تدریب متخصص و مستمر(عدم تكییفها مع متطلبات العصر(. 

االستجابة  بل یتطلب األمر ال یكفي استیعاب المكتبیین لألسالیب الجدیدة في مجال النشر االلكتروني،ف
لیحتفظ لنفسه بقدر من السیطرة من خالل  هو جدید في المجال ومتابعة تطوره وتقدمه وتفهمه، لكل ما

المسئول عن إجراءات االتصال مع الجهات المضیفة للخط المباشر ومع لیكون كونه حامل المفاتیح 
ناشري المواد االلكترونیة لیزود النظم بكلمات السر الخاصة بالخط المباشر والملفات للمساهمة في الحفاظ 

  ⁾1⁽ .على حقوق الملكیة الفكریة وحقوق التألیف الرقمیة

 

 

 

 

                                                             
 )بتصرف(83-82ص.2007كنوز املعرفة،:عمان.النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات.عبده الصرايرة ،خالد - 1
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  التطور التاریخي لحق المؤلف .1
ن الممارسة الفكریة اإلبداعیة من أشرف الممارسات اإلنسانیة، ومن هذه الممارسات أمما ال شك فیه    

صباغ الحمایة على لذلك أستحق أفرادها التكریم . تتبلور ثقافات األمم وتبنى الحضارات ٕ والتقدیر وا
إنتاجاتهم بكافة أشكالها األدبیة والفنیة والصناعیة، وتمكینهم من إستغالل حقوقهم الفكریة المترتبة على 

حاطتهم ببیئة محفزة تساعد على خلق . هذا اإلنتاج ٕ لما في ذلك من شعورهم بالطمأنینة لحفظ حقوقهم وا
المؤلف  حق القانونیة التي تعمل على إیجاد معادلة عادلة بین بما یتوافق مع القواعد. اإلبداع وتطوره

لى تسویة ومن هنا ظهرت الحاجة ملحة عبر األزمنة إلى الوصول إ   .المستهلكین وحقوق والمبتكر
الدائرة بین المؤلفین والناشرین من جهة وبین الناشرین والمستهلكین  تالصراعامنصفة، أفرزتها الحروب 

ك كان للتطور التكنولوجي وظهور وسائل اإلتصال الحدیثة بكافة أشكالها دورًا في كذل. من جهة أخرى
 ⁾1⁽ .إثارة الجدل القائم بهذا الصدد

إال أنه من الممكن جدا أن  منظرون في مجال تحدید األصول التاریخیة لحمایة حق المؤلف،لاختلف ا   
  :نقول أن تاریخ حقوق المؤلف ینقسم إلى مرحلتین هامتین

  .مرحلة طویلة لم تكن فیها حقوق المؤلف محمیة من القانون القدیم -1
التي تتمیز با ابتدءا من القرن الخامس عشر و مرحلة ثانیة ظهرت بعد اختراع الطباعة في أورو  -2

  .بازدهار تدرجي لنظام حمایة حقوق المؤلف
باعة كانت حسب فلم یكن حق المؤلف محمي في الماضي من طرف القانون رغم أن تقنیة الط   

المؤرخین موجودة قبل القرن الخامس عشر بعدة قرون في الصین دون أن یعلم بها األوروبیین وكانت 
أبعد من ذلك في العصور التاریخیة الفكري معترف بها في هذا البلد و فكرة الملكیة الناتجة عن العمل 

نما كانوا یستفیدون من بعض بالمجد و حیث لم یكن المؤلفون یكتفون  ،یمة ورومااألولى في الیونان القد ٕ ا
   ⁾2⁽ .األرباح الناتجة عن مؤلفاتهم رغم ذلك لم تؤخذ بعین االعتبار بصفة رسمیة من قبل القانون

ولكن في العصر العریق رغم أن حق المؤلف لم یكن محمي قانونیا فلم ینكر والتاریخ یعلمنا أنه كان   
وجود عدد ن األكید أنه لم تعطى أهمیة للحق المالي لعدم مو  .الحق المعنويلحق المادي و یفرق بین ا

السلطات ء كانوا أغنیاء أو یعیشون بمنح وتبرعات أهل الخیر و المؤلفین سواكبیر من نسخ المؤلفات و 
عقوبات عمومیة أو عكس ذلك الحق المعنوي الذي كان معترفا به وانتهاكه كان معاقب باإلنذارات ال.أحیانا

بإبداعات إهتموا و ال ننسى أن عددا من الخلفاء في الحضارة اإلسالمیة  .الملكیةمطلوبة من السلطة 
   ⁾3⁽.كثیر منهم كانوا یعیشون في الفقر أنالعلماء رغم 

  
                                         

  :موجود على االنرتنت 26/05/2011يف  زيارة] على اخلط املباشر [. حقوق الملكية الفكرية والنشأة التاريخية - 1
http://www.atsdp.com/forums/t1390.html.   

  .16-15ص. .2005.ج.م.د:اجلزائر.حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد.عكاشة،حمي الدين -2
  .16-15ص. املرجع نفسه -3
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  :األصول التاریخیة. 1.1

في  لها أثر كبیر عرفت الحضارات القدیمة كثیرا من المفاهیم األساسیة المرتبطة بالملكیة الفكریة كان   
الورق  ةیرجع الكثیر من الباحثین الفضل إلى الصینیین في صناعو  .حمایتههوم اإلنتاج الفكري و تطور مف

  ج الفكري إال بعد قرون من صناعته، ألن من صناعته في نشر اإلنتا ، إال أنهم لم یستفیدوا

والذي عرف مكتشفیه احتفظوا بسریته، مما أدى عدم تزامن نشر اإلنتاج الفكري عندهم مع صناعة الورق، 
سفة و هي الفترة التي شهدت ظهور فال. م.ق 15لألدب الصیني في القرن  خالل الفترة الكالسیكیة

ن ما تم العثور ع، و "كونفوشیوس"الصین العظام مثل ٕ الصین حدیثا دل لیه من وثائق تاریخیة في كوریا و ا
أنهم و  8و 7یة في القرنین أنهم استعملوا القوالب الخشبو  على أن الصینیین هم أول من عرف الطباعة

   .الطباعة بالحروف الملونة طباعة بابتكار الحروف المتحركة و طوروا فنون ال

، فأصدر إلى ضرورة حمایة الملكیة الفكریةكما دل تاریخ الطباعة على الیونانیین القدماء تنبهوا    
إنتاجهم في مكتبة د من نسخ حكامهم براءات للمؤلفین تحمي حقوقهم على إنتاجهم الفكري لقاء إیداع عد

لسماح بسرقتها ، بدأ بالنصوص المسرحیة  بهدف عدم تسربها إلى خارج البالد ، و عدم االدولة الوطنیة
خراجها  من مكتبة الدولة الوطنیة، السماح للجمهور باالطالع على هذه النسخ دون إأو بسوء استعمالها، و 

، كما كان للیونانیین األثر نظاما إلیداع المصنفات یالدقبل الم 4هكذا عرفت مكتبة أثینا في القرن و 
ر هذا النوع في بعض دول أوروبا والوالیات المتحدة انتشافي التعریف بالمكتبات الوطنیة و  الكبیر

، حتى أصبحت مثل هذه المكتبات وسیلة هامة لحمایة حقوق المؤلفین على مصنفاتهم التي األمریكیة
   .والنتفاع الجمهور بهذه المصنفات من خالل إتاحة فرصة االطالع علیهاتودع فیها من جهة ، 

المفاهیم یث إال أنهم عرفوا بعض األفكار و فوا الملكیة الفكریة بمفهومها الحدر أما الرومان فلم یع   
على   كما عرف الرومان حق الملكیة .الملكیة الفكریة بشكل خاص المرتبطة بحق الملكیة بشكل عام و 

 ⁾1⁽كما كان الناشرون و طابع شعبي یلقى قبوال عند كافة الناس و یخول لصاحبه سلطات مقدسة،أنه ذ
یبرمون اتفاقیات یشترون بموجبها أصول كتبهم، ثم یتم تدوین العدید من النسخ منها مما یحرم أصحاب 

التي ترى في حق المؤلف  –وقد تأثرت باألفكار الرومانیة  ،الحقوق في االنتفاع بثمرة مجهودهم الفكري
وقد اوجب  .الخاصة بالملكیة الفكریةالتي صدرت بعد الثورة الفرنسیة و القوانین الفرنسیة  - حق ملكیة

إعطاء المؤلف :االعتداء الكثیر في روما على حق المؤلف اقتراح بعض الحلول لمواجهة ذلك كان أهمها
یرجع إلى معیار الحفاظ على هذه الحقوق كان  أن إالالحق في التظلم من االعتداء على إنتاجه الفكري، 

د المصنفات خاصة منها تقلیالثالث للمیالد شاع تزویر و مكانة أصحابها و نفوذهم،وفي القرن الثاني و 
  ..)،االقتناء،كسب المال(النقود ألغراض عدیدةالتماثیل و 

                                         
  19-18ص. 2009دار حامد ،:عمان. النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته: حق المؤلف.كنعان، نواف  - 1
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یعتبرون هذا و  15في القرنریخ اختراع الطباعة یرجع تاریخ نشأة حق المؤلف في أوروبا إلى تا و   
االختراع نقطة تحول في تاریخ الملكیة الفكریة وحمایته،ألنه شجع أصحاب المطابع ذوي االمتیاز في 

لحقوق مؤلفیها،مما جعل  مراعاةطبع المخطوطات القدیمة على طبع المخطوطات والكتب وبیعها دون 
المنافسة الشدیدة على طباعتها وانتشار  لیه، مما ترتب عمن قبلهمأعمال اإلبداع الفكري محال للتجارة 

حتى شهدت محاكم أوروبا  17وما أن جاء القرن تقلید المصنفات على اختالف أنواعه،ظاهرة التزویر و 
على حقوقهم الخاصة  اعتداءاقضایا التزویر والتقلید لألعمال الفنیة الخاصة بأشهر الرسامین مما أعتبر 

إلى خطورة تأثیر الطباعة على الوضع السیاسي و  15كما تنبه الحكام في القرن  .بإبداعهم الفني
إلى كیفیة الرقابة والسیطرة على إنتاج المطابع،  اهتمامهماالجتماعي الذي یهدد سلطانهم،فبدأو یوجهون 

ة وسیلة الحتكار نسخ مصنفات معین ضبط مطبوعاتها الذي أصبحامتیاز للمطابع للسیطرة علیها و  منحو 
دول أوروبا مع واجه معارضة شدیدة في معظم  االحتكارإال أن نظام  وسیلة لحمایتها في نفس الوقت،و 

باعة الكتب الذین تضرروا من هذا النظام مستندین في الدفاع من قبل أصحاب المطابع و  17القرن مطلع 
أبرز ممثلي هذا اإلتجاه  كان منو  ،التي بدأت تأخذ معالم محددةنظریة الملكیة الفكریة عن حقوقهم إلى 

 17في بریطانیا في مطلع القرن  التي ظهرت "Stationer’s Company""جمعیة القرطاسیین"المعارض
   ⁾1⁽ .الحمایة لحقوق المؤلفینالتي تركزت مطالبها على إیجاد نوع من و 

  : على المستوى المحلي . 1.1.1

دهار على إثر از  ،18لحمایة حق المؤلف إلى القرن ي یرجع الكثیر من الباحثین بدایة التاریخ التشریع   
مما ترتب علیه زیادة شكاوي المؤلفین من  انتشارها في بعض دول أوروبا،تقلید الكتب وطباعتها سرا و 

وكانت أكثر المؤلفات التي  .یعیدون المؤلفات من دون مشاركة أصاحبها في األرباح الناشرین اللذین كانوا
النمسا، مما أدى إلى صدور التي كانت تطبع سرا في هولندا وسویسرا و  المؤلفات األلمانیةتعرضت للتقلید 

طبق في مقاطعة بروسیا ثم في باقي المقاطعات  1791قانون لحمایة حقوق المؤلف في ألمانیا عام 
تب قضاء تطبیقه أثر إیجابي في القضاء على ظاهرة تقلید الكوقد كان لهذا القانون و  رى،األلمانیة األخ

إال أن بعض فقهاء القانون یرجع بدایة التاریخ التشریعي لحمایة حق المؤلف إلى الثورة الفرنسیة  .مبرم
 ، ثم تبعه بعد عام1791التي أصدرت أول قانون خاص بحمایة حق المؤلف في التمثیل المسرحي عام 

  جمیع الذي مد حمایة حق المؤلف إلى  1792قانون عام
و  حمایة حق المؤلفالفنیة، ثم توالت بعد ذلك القوانین الفرنسیة التي تزید من نطاق و األدبیة  المصنفات

  ⁾2⁽ .لم یمضي وقت طویل حتى انتشرت هذه القوانین في معظم دول أوروبا
ذلك و  تطورا تشریعیا ملحوظا في مجال حقوق المؤلف، 18في الربع األخیر من القرن .أ.م.في الوو    
الل حملة مطالبة بحقوق المؤلف قادها الكتاب الذین كانوا یقدمون التماسات تلو األخرى لنمحهم حقوق خ

                                         
  22- 19.ص.المرجع السابق.كنعان، نواف -  1
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 1783تشریع عام  واستجابة لذلك أصدرت والیة كونتیكت أول ...حقوق المؤلف العام من خالل قانون 
ت قوانین لحمایة سن 14والیة من  12كانت هناك  1789في عام و " تشجیع اآلداب والنبوغ" هو قانون و 

الذي نص ) ماساشوستوس(كلها في شكل قانون عام شامل كان من بینها قانون والیةحقوق المؤلف و 
 "ال یوجد ثمة ملكیة أخص و ألصق باإلنسان من الملكیة الناتجة عن جهده الذهني:"صراحة على أنه

علیه حدة بعد أن صادق بعام صدر أول قانون فیدیرالي لحمایة حق المؤلف في الوالیات المت بعدها
یة إلى النص على الرغم من أن هذا القانون استند في تقریر الحماو  ،1790الكونجرس األمریكي عام 

الحمایة في مجال  الصناعیة، إال أنه قصردبیة و القاضي بتعزیز الملكیة الفكریة األالوارد في الدستور و 
كالفنیة ون أن یعطي أهمیة للمصنفات األخرى على المصنفات المكتوبة د -حق المؤلف-الملكیة األدبیة

تفسیرات متتابعة وسعت الحمایة، مما أدى إلى تعدیالت و  التي تستحقعلى الرغم من أهمیتها اإلبداعیة 
رغم اقتصار القانون الفیدرالي و  كتابات الواردة في الدستور لتشمل كل أنواع األعمال الفنیة،المن معنى 

أنه كان له أثر كبیر في انتشار قوانین حق المؤلف  في دول أمریكا  على المصنفات المكتوبة إال
جهودا قانونیة واسعة تظهر  1955بقي هذا القانون إلى بدایة الخمسینات، حیث بدأت في عام و  الالتینیة،
   ⁾1⁽المختصین .استطالع آراء معلومات و لجمع ال

وواصل الكونجرس  ومتطور لحمایة حق المؤلف،بهدف وضع قانون متكامل  واالسترشاد بأحكام المحاكم،
القانون األمریكي لحمایة "توجت جهوده بصدور مناقشة مشروع القانون المقترح حتى األمریكي مراجعة و 

  ..المعمول به حالیا 1967لعام  "حق المؤلف

التكنولوجي، حیث جعلته أكثر تماشیا مع التقدم  1980أدخلت على هذا القانون تعدیالت عام وقد    
عكس هذا التعدیل وجهة نظر مفادها حاجة المجتمع لمبدعین و مكافأتهم على إسهامهم، كما قنن بعض 

  .بهدف إتاحة المصنفات للجمهور بشروط" االستخدام المشروع"االستثناءات تحت مسمى 
مقارنة    إال حدیثا فحق المؤللم تعرف قوانین  - كغیرها من الدول النامیة –غیر أن الدول العربیة    

قد كان أول قانون لحمایة حق و  ،..القوانین منذ ما یقارب مائتي عام بالدول المتقدمة التي عرفت هذه
الذي بقیت بعض ، و 1910المؤلف عرفته البالد العربیة هو قانون حق التألیف العثماني الصادر عام 

كانت المغرب ف و انین حدیثة لحمایة حق المؤلالدول العربیة تأخذ به حتى عقد قریبحیث تم استبداله بقو 
ا لحمایة تاله لبنان الذي أصدر قانون ،1916الفنیة عامانونا لحمایة المؤلفات األدبیة و أول دولة تصدر ق
فیما عدا هذه القوانین الثاللثة لم یشهد النصف األول من القرن العشرین أي و ...  1924حق المؤلف عام 

  .المؤلف في البالد العربیة تطور تشریعي في مجال حق 
ذلك في مستقلة لحمایة الملكیة األدبیة والفنیة و و أمام هذا الواقع ظهرت الحاجة الماسة إلى قوانین       

إطار النهضة التشریعیة الشاملة التي شهدها العالم العربي في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي 
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المصري عام (  المؤلف في العدید من الدول العربیة منها القانونبإصدار القوانین المتعلقة بحمایة حق 
   ...).1973القانون الجزائري و  ،19970، المغربي 1994التونسي  ،1954

وسائلها واإلیداع ال سیما تلك الخاصة بنطاق الحمایة و ه القوانین تشابه معظم أحكامها و و یالحظ على هذ
لتشابه بین التشریعات العربیة في مجال حق المؤلف إلى أن یرجع البعض هذا او ..القانوني للمصنفات

إال أنه یالحظ ..لحمایة المصنفات األدبیة و الفنیة) برن(على اتفاقیة  –بصورة أساسیة  - مشرعیها اعتمدوا
أن مرد هذا التشابه اعتماد معظم هذه  القوانین على القانون المصري باعتباره أقدم القوانین العربیة في 

من االتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة حق المؤلف، و  مجال المستمد أحكامه من القانون الفرنسيهذا ال
كامها بالشمول أح اتسامالمغرب ض القوانین لحق المؤلف في تونس والجزائر و كما یالحظ على بع

الهیئات  ⁾1⁽وتنظیم مدتها،و  خالل نصوصها المفصلة في نطاق حمایة حق المؤلف، التكامل منو 
الفنانین والناشرین التي یناط بها اإلشراف على حمایة حق الجمعیات والمكاتب الخاصة بالمؤلفین و و 

 . المؤلف

أما بالنسبة للدول العربیة التي لیست لدیها قوانین خاصة بحمایة حق المؤلف باشرت بإعداد مشروعات 
یة،و إدراكا منها ألهمیة حمایة قوانین لحمایة حق المؤلف في الوقت الحاضر استجابة اللتزاماتها الدول

حقوق الملكیة الفكریة و ال سیما بعد التطورات الواسعة التي شهدها الربع األخیر من القرن الماضي في 
   .مجال االنتاج الفكري ووسائل نشره على المستویین المحلي و الدولي

لمعمول بها أن أحكام قوانینها اقد یكون من المفید لهذه الدول أو للدول التي تسعى إلى تعدیل بعض و    
لحمایة المصنفات ) برن(القواعد األساسیة لحمایة حق المؤلف التي تضمنتها اتفاقیة تسترشد باألحكام و 

اتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكریة و  ،1992بشأن حق المؤلف لسنة )الویبو(معاهدة و  الفنیة،األدبیة و 
ریع النموذجي لحمایة حق أحكام التشو  ،1995ل حیز التنفیذ عام الذي دخ )اتفاقیة تریبس(المتصلة بالتجارة

 العلوم سنةو الثقافة العربیة للتربیة و  المنظمةالحقوق المجاورة في الوطن العربي الصادر عن المؤلف و 
  الحقوق المجاورة إطارا عاما لحمایة حقوق المؤلف و الذي وضع بصیغة تجعل من نصوصه و  1999

   :الدوليعلى المستوى .  2.1.1

، بعدان أدركت 18بحمایة اإلنتاج الفكري على المستوى الدولي في الربع األخیر من القرن  االهتمامبدأ 
الدول التي أصدرت قوانین لحمایة حق المؤلف خالل تلك الفترة أن تطبیق هذه القوانین یتطلب التعاون 

با لتوفیر المزید بینها لحمایة اإلنتاج الفكري،و بعد أن ازدادت ضغوط المؤلفین و الناشرین في دول أورو 
و ترتب على ذلك إنشاء الجمعیة األدبیة .من الحمایة إلنتاجهم الفكري كحافز لهم على اإلنتاج و اإلبداع

و التي یرجع إلیها الفضل في إبرام  1978و الفنیة الدولیة لحمایة حقوق المؤلفین في باریس عام 
هي أقدم اتفاقیة دولیة متعددة األطراف لحمایة  و 1886لحمایة المصنفات األدبیة الفنیة عام ) برن(اتفاقیة

و تبع اتفاقیة برن و غیرها من االتفاقیات الدولیة لحمایة المصنفات .حق المؤلف على المستوى الدولي
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على تنفیذ هذه االتفاقیات و تقدیم المشورة للدول  لإلشرافاألدبیة والفنیة ،إنشاء بعض المنظمات الدولیة 
أثر بارز في تطویر مفهوم حق المؤلف ووسائل  إلسهاماتهامؤلف و التي كان في مجال حمایة حق ال

  ⁾1⁽ .الدوليحمایته على المستوى 

   :الملكیة الفكریة إطارحق المؤلف ضمن  .2.1

وغالبا ما تفسر الملكیة الفكریة  ،"الفكریة المنتجات ذات الطبیعة المعنویة أو"إن الملكیة الفكریة هي    
، وهدف هذه الحقوق هو تقدیم  وابعها من حقوق إنتاج أو إذاعة5النشر، وت الطبع أوعلى أنها حقوق 

ا  جوهر حمایة الملكیة الفكریة في أنها تعطيكما یتلخص  ⁾2⁽ .معلومات ألجل تقدم المعرفة للفرد حق
االبتكار إال بإذنه، وتقوم  لحمایة ما ابتكره، وتمكنه من التصرف به، وتمنع عن غیره التصرف في هذا

   .بعد موته بعشرات السنینحتى الفرد،  فتعاقب كل من یعتدي علیه في حیاة الدول بصیانة هذا الحق

هذه  والشك أن. تنسحب أیضا على المستهلك بحمایته من التضلیل واإلیهام والخداعالحمایة  كما أن هذه
وتحقیق مكانة مرموقة على  العوامل األساسیة في إرساء دعائم االقتصاد الوطني للدول، الحمایة تعد أحد
  ⁾3⁽. الصعید العالمي

ة لحمایة اإلبداع الفكري المفرغ القواعد القانونیة المقرر  «هي وعلى هذا فالملكیة الفكریة بوجه عام    
حمایة العناصر المعنویة للمشاریع الصناعیة والتجاریة  أو )واألدبیةالملكیة الفنیة (ضمن مصنفات مدركة 

  :طائفتین  إلى أیضاوهي تنقسم بوجه عام  ،» )الملكیة الصناعیة(

  :واألدبیةالملكیة الفنیة  .1.2.1

 بإبراموالفنون والذي بدأ وجوده التنظیمي  اآلدابنظام الحمایة المقرر بشان المصنفات في حقل  :"وهي   
جبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب، ، وبمو  9/9/1886والفنیة في  األدبیةاتفاقیة بیرن لحمایة المصنفات 

ى والتمثیل  والمصنفات كالمسرحیات والموسیق األدائیةالمصنفات الفنیة والمواد الشفهیة  كالمحاضرات، و 
تطبیقیة والفنون ال السمعیة اإلذاعیةالسینمائیة والمواد  كاألشرطةلمصنفات المرئیة والسمعیة ، و الموسیقیة

المجسمة المتعلقة  واإلعمال، والصور التوضیحیة والخرائط والتصمیمات والمخططات كالرسم والنحت
وبموجب اتفاقیات الحقة على  ، وبرامج الحاسوب وقواعد البیاناتلألرضة بالجغرافیا والخرائط السطحی

یطلق علیه  أصبح، ویلحق به ما بحقوق المؤلف أیضاوهذا القسم من الملكیة الفكریة یعرف . "اتفاقیة بیرن
رامات وغلحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدین والعازفین والمنتجین في حقل الفونالحقوق المجاورة 

                                         
  47- 46.ص .نفسهالمرجع  -  1
  :موجود على األنرتنت 23/02/2011زيارة يف]على اخلط املباشر [ :الملكية الفكرية -2

 http://www.cybrarians.info/journal/no12/copyright.htm   
 :موجود على األنرتنت 21/02/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر .[البيئة الرقمية حقوق الملكية الفكرية في -3

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=15721.  
  



 النطاق التشریعي والقانوني لحق المؤلف: الفصل الثالث
 

 
92 

التي شهدت تعدیالت عدیدة آخرها  )بیرن(والى جانب اتفاقیة ، )اإلذاعةسجیالت الصوتیة  وحقل الت(
خمس اتفاقیات في حقل حق  توجد على الصعید الدوليو ، الشهیر بصیغة باریس 1971ل باریس تعدی

العربي فان  اإلقلیميعلى الصعید  أما، صوص الحقوق المجاورة لحق المؤلفالمؤلف وثالث اتفاقیات بخ
  .المؤلف هناك االتفاقیة العربیة لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق 

  :الملكیة الصناعیة .2.1.1

تصال العناصر ذات اال أوتعنى بحقوق الملكیة الفكریة على المصنفات  فإنهاالملكیة الصناعیة  أما    
 كاالختراعاتق التي ترد على مبتكرات جدیدةالحقو  "بأنها، ویعرفها الفقه بالنشاطین الصناعي والتجاري

 أو) العالمات التجاریة(في تمییز المنتجات  إماعلى شارات ممیزة تستخدم  أووالرسوم والنماذج الصناعیة 
عالمته  أووتمكن صاحبها من االستئثار باستغالل ابتكاره ) االسم التجاري(تمییز المنشآت التجاریة 

وتشمل الملكیة الصناعیة براءات االختراع والعالمات  ،"مواجهة الكافة  لتجاري فياسمه ا أوالتجاریة 
النباتیة  األصنافوحمایة  المؤشرات الجغرافیة،أو الرسوم الصناعیة وعالمات المنشأ  أوالتجاریة والنماذج 

تنظمها عادة المعنویة للمحل التجاري التي التجاریة والعناصر  األسماءجانب  إلىالتجاریة طبعا واإلسرار 
   ⁾1⁽ .قوانین التجارة الوطنیة

شاسعة من حقوق مختلفة الطبیعة وهذا یجمع بین  حقوق الملكیة الفكریة تمیل إلى مجموعة إذا فإن   
ن هذا األخیر قد یكو عن نشاط فكري و  الملكیة الفكریة باعتبار أن ما ینتجه المؤلف صادرقانون المؤلف و 

الملكیة وى الحمایة الدولیة لحق المؤلف و یظهر ذلك حتى على مستمصدره كذلك الملكیة الصناعیة و 
بتاریخ " ستوكهولم"ـاالتفاقیة الموقعة بنظمة العالمیة للملكیة الفكریة و الصناعیة من خالل الم

   :هي عبارة عن حقوق متعلقة بما یليذا االسم المشترك و التي حددت مجموعة تحت هو  14/07/1967
  العلمیة والفنیة و المصنفات األدبیة.  
  تنفیذ الفنانین المؤدیین لعمل فنيالتأدیات الفنیة و.  
  اإلنساني أواالختراعات في كل میادین النشاط االجتماعي.  
  النماذج الصناعیةالرسوم و.   
  2⁽ .كذا التسمیات التجاریةعالمات الصناعة والتجارة والخدمات و⁽  
  ط الفكري في المیادین األخرى المتعلقة بالنشاكل الحقوق الحمایة ضد المنافسة الالشرعیة و

  .هي محل حقوق المؤلف كذلكالفنیة و الصناعیة والعلمیة و 
هي محل ما یسمى بالحقوق  أداة الرادیوفونیةفیذ الفنانین المؤدیین عمل فني و تنأما التأدیات الفنیة و 

  19/07/2003في المؤرخ  05- 03من األمر  - 108-109المجاورة المنصوص علیها في المادتین 
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-07كذلك األمر و  07/09/1993المؤرخ في 17-93اعاتاالختر ك المراسیم الخاصة باالبتكارات و كذلو 
العالمات النماذج الصناعیة و عن القوانین المتعلقة بالرسوم و  ناهیك 19/07/2003المؤرخ في 03

  .الحمایة ضد المنافسة الالشرعیةو  أسماء المصدر،والتسمیات التجاریة و 
  :مما سبق ذكره یتضح أن حقوق الملكیة الفكریة تشمل و    
  .حق المؤلف -1
  .الحقوق المجاورة -2
  الملكیة الصناعیة -3
  ⁾1⁽ .الحقوق الواردة عن االكتشافات العلمیةو  -4

 متالك شيءحق التمتع بإ": فهوم یعنيحق المؤلف ضمن مفهوم  واسع لحقوق الملكیة، هذا المیقع و    
  .⁾2⁽"و مطلقة قاصرة صفةب
حق الملكیة المعنویة المتعلقة بتألیف ما، لكنه متمیز عن حق الملكیة الوارد :حق المؤلف بأنه كما یعرف  

ه مرتبط بشخص المؤلف، غیر أنه یجب التساؤل عن نعلى الغرض المادي سند التألیف، ینجر عن ذلك أ
إن استعمال عبارة حق مؤلف تسمح بإبراز اإلشارة هنا إلى  يوینبغ ⁾3⁽ .الطبیعة القانونیة لهذا الحق

نتاجه ٕ   ⁾4⁽ .العالقة اللصیقة الموجودة بین صاحب التألیف وا
ن قانون حق المؤلو     ٕ بداع العمل،ف ال یكافئ المؤلف لمجرد إنتاج و ا ٕ ولكن في الحقیقة حتى ینتفع عامة  ا

في المعلومات  قاعدة المشاركةتوسیع هذا یشیر إلى أن الغرض النهائي للقانون هو و  الناس منه كذلك،
جیع تبادل األفكار قت نفسه تشو في الالمجتمع من خالل تحفیز اإلبداع و المعرفة المتوافرة لجمیع أبناء و 
  ⁾5⁽ .المعلومات بین الناسو 

 وأن المضمون، حیث من الفقهاء تعاریف بقیة عن تختلف ال أنها نجد التعریفات، هذهخالل   ومن   
 لحق ومحدد واحد عن تعریف بإالفصاح الدول في التشریع قیام عدم إلى یرجع التعریفات تعدد في السبب
 .الفقهاء الجتهاد ذلك وترك المؤلف

 فقهاء بین ثار الجدل من الكثیر هناك فإن المؤلف لحق القانونیة والطبیعة بالتكیف یتعلق فیما أما   
 الطبیعة هذه في تحدید اآلراء وتعددت النظریات إختلفت فلقد المؤلف لحق القانونیة الطبیعة حول القانون
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2 - Les droits d’auteurs:[On line] diponible sur : http://www.abd-bvd.be/docs/dusollier.pdf.visite 
le/01/02/2011 

  406.ص. EDIK  ،2006: اجلزائر. الحقوق الفكرية:الكامل في القانون التجاري الجزائري. فرحت زراوي، صاحل -3
 أعمال. اإلجراءات القضائية لفض منازعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في التشريع الجزائري. قموح، ناجية، بودربان، عز الدين -4

الدار البيصاء،  :املغرب. رؤية مستقبلية:حنو جيل  جديد من نظم املعلومات و املتخصصني):علم(املؤمتر العشرين لإلحتاد العريب للمكتبات و املعلومات
  .2009ديسمرب  19-21

املؤمتر العشرين لإلحتاد العريب للمكتبات و  أعمال.حقوق الملكية الفكرية في الفضاء االفتراضي.مصطفى يونس، عبد الرزاق -5
  .2009رب ديسم 21-19الدار البيصاء، : املغرب. رؤية مستقبلية:حنو جيل  جديد من نظم املعلومات و املتخصصني):علم(املعلومات
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 اآلخر البعض إعتبره في حین الشخصیة الحقوق من یعتبر الحق هذا أن إلى ذهب من الفقهاء من فهناك
 إلى أدى الذي الرئیسي والسبب .مزدوجة طبیعة ذو حق أنه اآلخر البعض یراه حین وفي ملكیة حق

 بوضع الدول معظم في القوانین غالبیة قیام عدم هو المؤلف حق تعریف في بین الفقهاء إختالف حدوث
 النظریاتقدمت  هذا وفي. قاطعة بصفة الحق هذا طبیعة تحدید وعدم المؤلف لحق ومحدد تعریف واضح
 :الثالثة اآلتیة

 الشخصیة الحقوق من المؤلف حق :األولى النظریة 1-

 المادي الجانب على المؤلف لحق األدبي الجانب النظریة هذه أنصار بغلّ  الملكیة نظریة نقیض وعلى
 من العدید النظریة هذه واجهت ولقد . الجانب هعلی یغلب واحد حق في تندمج المؤلف حقوق أن بحیث

 ارض على وتطبیقها نجاحها وعدم فشلها في السبب كانت التي، و وجهت لها التي الشدیدة االنتقادات
 في وقعت فقد المؤلف، لحقوق والصحیح المفصل التكیّف تسبغ لم :أنه االنتقادات هذه أهم ومن  الواقع
ا له یكون المؤلف حق أن إلى ذهبت فادح عندما خطأ ً ا جانب  الذي األمر ،األدبي الجانب هو فقط واحدً

 جزء من أنه على بالتركیز وذلك المصنف استغالل وجه في العقبات وضع إلى العلمیة الناحیة یؤدي من
 المحسوس الشكل المادي على إال القانونیة الحمایة تسبغ ال المختلفة التشریعات أن كما المؤلف، شخصیة

ا شكال تتخذ حینما إال قانونیة حمایة بأي تتمتع ال فإنها ذاتها بحد الفكرة أما ً  االنتقادات أهم ومن .مادی
 حین في المؤلف، بشخصیة ربطه بعدحوالة لل المؤلف حق قابلیة عدم هو النظریة لهذه وجهت التي أیضا

 یجني أن أجل ومن ،عمله عن الفوائد أن یتقاضى في الحق للمؤلف أن على متفقان والقضاء الفقه أن
  .المؤلف حق من جانب عن یتنازل أن له بد ال المادي الربح ذلك

 الملكیة حقوق من المؤلف حق  :الثانیة النظریة 2-

 الملكیة حقوق من یعتبر والمالي األدبي بجانبیه المؤلف حق بأن القول إلى النظریة هذه أنصار یذهب   
 وأنه التوقیت یقبل وأنه عنة للتنازل قابل غیر حق أنه وهي ممیزه، خصائص من الملكیة لحق ما بكل

 في تكمن النظریة هذه أصحاب حجة أما .المالیة الذمة عناصر من عنصرا باعتباره هعلی الحجز یمكن
ا تحلیال الملكیة لحق تحلیلهم  وتصرف واستغالل استعمال من الملكیة حق عناصر فیه فوجدوا دقیقً

ا واإلستغالل الحال، بطبیعة متوافر فاالستعمال  برنامجه أو مصنفه یضع أن یستطیع المؤلف ألن أیضً
ا موجود التصرف وكذلك ذلك، عن المالي المقابل وأخذ المختلفة بالطرق للتداول  یقوم عندما وذلك أیضً
  ⁾1⁽ .للغیر حوالته أو مصنفه بتدمیر المؤلف

 

                                         
 ح، كلية الدراسات العليا، جامعة النجا ماجستريرسالة (.مقارنة اآللي دراسة الحاسب لبرامج القانونية الحماية .الرمحن حسني، عبد حممود مجيل -1

 .37-36. ص.)2008الوطنية، فلسطني،
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 مزدوجة طبیعة ذو المؤلف حق :الثالثة النظریة 3-

 أدبیة، حقوق في األولى الطبیعة تتمثل مزدوجة طبیعة ذو المؤلف حق أن النظریة هذا أنصار ویرى   
 الطبیعة وأما الفكري نتاجه على المؤلف حق أن على العالم في المختلفة التشریعات معظم نصت حیث
 أو مصنفاته نشر جراء من یجنیها التي اإلرباح أو بالمنافع تتحدد والتي المالیة حقوقه في فتتمثل الثانیة

 الحق عن یختلف للمؤلف األدبي الحق أن النظریة هذه أنصار أغلب ویرى. له استثماره أو برنامجه
ا، اختالفا له المالي ً   ⁾1⁽ .اآلخر عن تمیزه قانونیة طبیعة له منهما كال وأن جوهری

 الملكیة ونظریة الشخصیة للنظریة وجهت التي اإلنتقادات تالفت أنها إذ واقعي أساس لها النظریة وهذه
ا یعد الذهني لإلنتاج المادي االستغالل أن یرون أنصارها أن إذ المؤلف، لحق ً ُ  عنصر ُ  له  جانب إلى أهمیته

 حق یعانیه كان ما لكل الحل قدمت التي وهي الحقیقة أصابت النظریة هذه أن كما األدبي، العنصر
 الملكیة وتشریعات والفرنسي المصري الفقه ییدتأ النهایة في نالت التي النظریة وهي. مشاكل من المؤلف
   .العالم دول معظم في الفكریة

  لقاعدة المعرفیة حول حقوق المؤلف والمستفید هاإمتالك أفراد العینة المدروسة عن مدىفي تساؤل على و  
  :كما هو مبین في الجدول اآلتي

  
  
  
  
  
  
  

  القاعدة المعرفیة حول حقوق المؤلف و المستفید ):21(جدول رق 
  
 ، وسیتم الشرح كما هو مبین في نتائج الجدول الموالي هعدم من تالكماإل بین نسبالقد تعادلت ف 

والتفصیل إلى العوامل و العوائق التي حالت دون إكتساب مكتبیي جامعة محمد خیضر بسكرة في جداول 
تبات ومراكز لمهني المكالحقة في الفصل الثالث من هذا البحث و تحدیدا في عنصر التكوین التشریعي 

  .المعلومات
  

                                         
 .37 .ص.جامعة  .املرجع السابق.الرمحن حسني، عبد حممود مجيل -1
  

 التكرارات النسبة

 نعــم 11 50℅

 ال 11 50℅

 المجمــوع 22 ℅100
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  :الحمایة القانونیة لحق المؤلف .2
ألصق باالنسان من ملكیة ائل بأنه ال توجد ثمة ملكیة أخص المؤلف على أساس المبدأ القتقوم حقوق    

وحقوق المؤلف انما هي تأكید قانوني لحق الكتاب والفنانین في ملكیة مصنفاتهم، وهو ما . انتاجه الذهني
باح تنتج التمتع بالحمایة ضد استخدام مصنفاتهم بغیر ترخیص وحق تقاضي حصة من أیة أر  حقیخولهم 

  ⁾1⁽ ."عن انتفاع الجمهور بها
  یمكن االحتجاج بها اتجاه الغیر قانون المؤلف لمبدع المصنفات الفكریة بنوعین من الحقوق رفتعی   

فیها و  هرت في نتاج فكره،التي تجلت وظ یتمكن المؤلف من حمایة شخصیته اإلنسانیة أدبیة إذ :هما 
قتضي أن یكون له وحده الحق في استغالل مالیة تو له أیضا مصلحة  یبرز الوجه األدبي لحق المؤلف،

بشئ من  ههذا ما سیتم تناولو  .⁾2⁽مصنفه بأیة طریقة مشروعة یختارها للحصول على منافعه المالیة
  :التفصیل من خالل ما یلي

  :الحقوق المالیة .أ

للمؤلف على مبتكراته العقلیة ویعبر هذا الحق عن الصلة المالیة  ستثنائيالحق ا ن الحق المالي هوإ   
  .⁾3⁽ .القائمة بین المؤلف صاحب اإلنتاج العقلي وبین مصنفه وهو األثر األدبي أو الفني أو العلمي

الحق باالستغالل المادي وتتمثل في اإلفادة مالیًا من اإلنتاج الفكري واإلبداعي،  هيالمالیة الحقوق و   
فهو حق مؤقت ویجوز لمالك الحق بعد ذلك أن یتصرف به كیفما یشاء، حیث أن للمؤلف الحق في 

یمكن ممارسة هذا و  ،كما انه حق محل عدة استثناءات ومدة حمایة .استغالل مصنفه بأي طریقة یختارها
إما مباشرة من قبل المؤلف أو عن طریق رخصة منه یمنحها قصد استنساخ المصنف في شكل  الحق

مادي أو إبالغ المصنف إلى الجمهور في  شكل غیر مادي عن طریق التمثیل واإلذاعة أو السینما أو 
  :یلي فیما المادیة الحقوق تتمثل، و تعدیل أو اقتباس أو بالترجمة المصنفتحویل 

  استنساخ المصنف بأي طریقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك الحق في
 التصویر الفوتوغرافي أو السینمائي أو التسجیل الرقمي االلكتروني والحق في طباعة

خراجه ٕ ذاعته وا ٕ  . المصنف وا
  علیهالحق في ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزیعه موسیقیا أو إجراء أي تحویر. 
 الحق في التأجیر التجاري للنسخة األصلیة من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور.  
 الحق في توزیع المصنف أو نسخه عن طریق البیع أو أي تصرف أخر ناقل للملكیة. 

                                         
  :موجود على االنرتنت 26/05/2011يف  زيارة] على اخلط املباشر [ :موجود على الرابط.ملكية حقوق المؤلف: الفكريةلملكية ا -  1
. http://www.cherkaoui.net/fichiers/6_4.htm  

  117.ص.2009دار دجلة ،:عمان.الملكية األدبية و الفنيةحق :الملكية الفكرية.سعدي مصطفى،كمال - 2
  141.ص .السابقالمرجع . سعدي مصطفى،كمال -3
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 ن كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فیه ٕ  .الحق في استیراد نسخ من المصنف وا
  الجمهور عن طریق التالوة أو اإللقاء أو العرض أو التمثیل أو النشر الحق في نقل المصنف إلى

اإلذاعي أو التلفزیوني أو السینمائي أو أي وسیلة أخرى سلكیة كانت أو السلكیة بما في ذلك 
إتاحة هذا المصنف للجمهور بطریقة تمكنه من الوصول إلیه في أي زمان ومكان یختاره أي 

    ⁾1⁽. منهم

  :المعنویةالحقوق  .ب

ألن القصد منها هو ضمان مصالح  - معنوي –التي تحمل حق لخاصة بالحمایة الشخصیة للمؤلف و ا   
یحتوي الحق المعنوي على الحقوق   .فهو ذو طابع غیر مالي و ذو مدة غیر محددة مبدئیا معنویة،

  :اآلتیة

  تخصیصه إلى نطاق الحیاة الخاصة للمؤلفالحق في نشر المصنف و. 
  في احترام و سالمة المصنف،بمعنى الحق في تقري الشكل الذي یریده المؤلف لإلخراجالحق 
 الحق باالعتراف و التبنب الفكري للمصنف. 
 الحق في التراجع و السحب لسبب تغییر المفاهیم الموجودة في المصنف.  
 2⁽الحق في السحب من االستغالل للمصنف⁽. 

  :االستثناءات في الحقوق المالیة. 1.2

یمكن القول أن هذه االستثناءات والقیود تعتبر ضریبة مفروضة على المؤلف لصالح المجتمع وذلك    
  :العتبارین
 أن المؤلف لم ینشأ مصنفه من فراغ بل أن إنتاجه الذهني مبني على ما أنتجه غیره من  أولهما

ة حق المؤلف وهو ما أشارت إلیه المذكرة اإلیضاحیة لقانون حمای" المؤلفین الذین سبقوه 
 المصري  

 أن للمجتمع فضل على المؤلف ذلك أن هذا المجتمع یطلع على المصنف :  واالعتبار الثاني
  ⁾3⁽. ویعجب به وهذا ما یؤدي النتشاره

 لقد وجدت دول العالم الثالث في معظمها وفي مقدمتها الدول العربیة بعد حصولها على االستقالل،و     
صعوبات جمة في الحصول على الحق  ثقافي ومحو لشخصیتها الوطنیة، وماعانته من حرمان واستالب

صدار المواد التعلیمیة ا ٕ لعمل على نشرها باللغات الالزمة من نصوص مدرسیة وجامعیة و في ترجمة وا

                                         
  :موجود على االنرتنت 21/02/2011يف زيارة] على اخلط املباشر [ .البيئة الرقمية حقوق الملكية الفكرية في -1

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=15721.    
   .36-34.ص.املرجع السابق.عكاشة،حمي الدين - 2
    :متواجدة على األنرتنت  26/05/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [ .المؤلف حق القيود واالستثناءات الواردة على - 3

http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=9982.   
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وقد عرفت الندوات الدولیة  .الوطنیة لتكون أرخص ثمنا من الطبعات التي تصدرها األقطار المصنعة
ن االتفاقیات الدولیة لحمایة أ مارستها دول البلدان النامیة ومنها الدول العربیة، منالمختصة ضغوطا 

 لهذه حقوق المؤلف تحول دون قیامها بترجمة واستنساخ هذه المصنفات، فكان رد الدول المصنعة
 .أن حقوقهم یجب أن تحترمو  المصنفات أن من حق المؤلفین أن یحصلوا على مقابل عادل لمصنفاتهم 

اعتمدت  1971المستهلكة إلى غایة انعقاد مؤتمر باریس سنة جتماعات بین الكتلتین المنتجة و والت االتو 
واستنساخ المتمثلة في العمل بترخیص إجباري محدود بترجمة  و  خالله تعدیالت لصالح األقطار النامیة،

وقد  .شر في الدول المصنعةالتي تنتحتاجها األقطار النامیة و  الفنیة التيالمصنفات األدبیة والعلمیة و 
االتفاقیات و  امتیازاتهم في االتفاقیات اإلقلیمیة كاالتفاقیة العربیة لحقوق المؤلف،أدرجت حقوق المؤلفین و 

تربیس  اتفاقیةالتفاقیة الدولیة لحقوق المؤلف و وا الفنیة،برن لحمایة المصنفات األدبیة و  :العالمیة كاتفاقیة
واتفاقیة روما لحمایة فناني األداء ومنتجي  حقوق الملكیة الفكریة، للجوانب المتصلة بالتجارة من

  ⁾1⁽ .و هیئات اإلذاعة التسجیالت الصوتیة،

ومن البدیهي أن هذا الترخیص یخضع لبعض الشروط الشكلیة كدفع تعویض عادل بعملة قابلة    
نشرت في شكل مطبوع أو أما نطاق تصریح االستنساخ فإنه ینطبق على المصنفات التي  .للتحویل دولیا

كذلك ینطبق و . معي أو الحتیاجات عامة الجمهورمستنسخ وبأي شكل مماثل لالستعمال المدرسي أو الجا
كما تنطبق على  لتسجیالت مشروعة،أو السمعي البصري و  التصریح على النقل أو النسخ السمعي،

  ⁾2⁽.ترجمة النص المصاحب لها

نجاز مصنفات مشتقة ستغالل مصنفه وفي ترخیص إحق المؤلف في ا إن حق التحویل هو   
 من ذلك أن المصنف األصلي یبقى أصلي ویضاف إلیهالخ و ...كاالقتباسات والترجمات والتعدیالت 

   .المصنفات األصلیةكن الخلط بین المصنفات المشتقة و بعد تحویله ال یمو  ،مصنف جدید

 05- 03من األمر  54إلى  33هناك استثناءات واردة على الحقوق المالیة للمؤلف موجودة في المواد و    
  :تحتوى على إمكانیات صدور و 

 .ترخیص إجباري بالترجمة غیر إستئثاریة ألغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي*    

مصنف بغرض نشره في الجزائر بسعر یساوي السعر  باستنساخ استئثاريالترخیص اإلجباري غیر *   
ذا ما إذا تعلق األمر بمصنف سنوات من تاریخ نشره األول ه ثالثبعد  المعمول به في النشر الوطني

بعد سبع سنوات إذا تعلق األمر بمصنف خیالي وخمس سنوات فیما تعلق بالمصنفات األخرى و  ،علمي
  ⁾3⁽ .40إلى  33وهذا ما یستنبط من المواد 
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مایة من المعلوم أن المؤلف یستفید من حو  54إلى  41وتوجد استثناءات أخرى تنص علیها المواد من    
 55لورثته ابتداءا من السنة التي تلي وفاته طبقا للمادة حقوقه المالیة طوال حیاته ولمدة خمسین سنة  و 

  ⁾1⁽ .05-03األمر 

  :حق المؤلفل الحمایة معاییر .2.2

  :العامة اآلتیة المعاییرأو  حقوق المؤلف للمبادئتخضع حمایة    

أي حمایة الشكل حیث یقصد بالشكل تمثیل األفكار  :لیس األفكارق المؤلف تحمي إبداعات األشكال و حقو -أ  
یدخل في حقوق مالیة و :یحمى بحقوق ذات طابع مالي وتسمى الشكل الظاهري الملموس لألفكار و أو 

بالغه للجمهور، كما یحمى بحقوق ذات طابع شخصي تسمى لمصنف و استنساخ ا: إطار هذه الحقوق ٕ ا
یستعین في ذلك من خالل المشرع الجزائري حمایة األفكار و في هذا الشأن یرفض و  .بالحقوق المعنویة

المناهج المفاهیم و و  ال تكفل حمایة لألفكار ":التي تنص علىو  05-03من األمر  07حكام المادة أ
جراءات ال ٕ ا،إال بالكیفیة التي تدرج أنماطه المرتبة بإبداع المصنفات الفكریة بحد ذاتهعمل و واألسالیب وا

في التعبیر الشكلي المستقبل عن وضعها أو تفسیرها أو و  الهیكل أو ترتب في المصنف المحمي،بها،أو 
   .إلخ...توضیحها

التعبیر اإلبداعي و تعتبر شرط أساسي لحمایة حقوق المؤلف،و تظهر هذه األصالة في  :األصالة -ب 
كذا في ذاتیة المصنف و ال وجود للحمایة دون هذه األصالة،و ال یشترط في هذا أن یكون المصنف 

األفكارمستعملة  جدیدا ،عكس ما هو مشترط لحمایة االبتكارات إي براءة االختراع، كما یمكن أن تكون
                        .ون له أصالةقدیمة و یكفي أن یتمیز المصنف عن المصنفات التي سبقته لكي تك

 یختلف تقدیرها باختالف المصنفات،و  للسلطة التقدیریة للقاضي، عمسالة واقعیة ألنها تخضاألصالة  تعدو 
  .تقلیدستوى التجاري سواء كان انتحال أو أیضا حسب المو 

  :أن توضح من خاللیمكن و  :التوجیه و طریقة التعبیرة عن استحقاق المؤلف و استقاللیة الحمای –ج 

تعتبر مسألة یحددها ذوق یرجع تقدیره و  الفنیة للمصنف،المؤلف معناه القیمة الثقافیة و  إن استحقاق*    
  .للجمهور، فنقده ال یرجع للقانون

 المسألة أهمیة لهذهو  العامة، المنفعةالمصنف محمي مهما كان توجیهه سواء ثقافي أو لصالح *    
أو الصناعة حیث تبقى حقوق المؤلف  التجارةالعلمیة المطبقة في الفنیة و  خاصة بالنسبة للمصنفات

   .محمیة عن كل استعمال غیر مرخص
  ⁾2⁽ .بطریقة أخرى أوشفوي  أو یة القانونیة مستقلة عن طریقة التعبیر سواء كان كتابياإن الحم*   
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أخبرت أن حمایة المصنف ذلك، و  19/07/2003المؤرخ في  05- 03من األمر 3/2وأكدت المادة    
  . )طریق التعبیرو  التوجیه، االستحقاق،(مستقلة عن هذه العناصر 

حمایة حقوق  أنإن نظریة العامة تقتضي  :حمایة حقوق المؤلف ال تتعلق بالقیام بإجراءات إداریة خاصة –د 
و أن ال تكون مرهونة بالقیام بإجراءات إداریة  اإلبداعلقائیة نتیجة عملیة تالمؤلف ینبغي أن تكون 

غیر .و طبقا لهذه النظریة فالمصنف یتمتع بالحمایة بمجرد تألیفه بدون إجراءات مهما كان نوعها.معینة
بعض البلدان تشترط فیها حقوق المؤلف اتخاذ إجراءات متعددة مثل إیداع المصنفات الخاضعة  أن

إجراءات إداریة  اتخاذمن حقوق المؤلف  لالستفادةالمشرع الجزائري  و لقد أوجب....للحمایة و التسجیل
   ⁾1⁽ .معینة
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  :جدول لبعض المصنفات المحمیة. 1.2.2
  

 اتم المصنفـاس لة عنهاــأمث
رقم 

 المصنف

 التقنیة،الروایات،القصصحاوالت األدبیة،البحوث العلمیة و الم
 ..)المحاضرات،الخطب(الشفویةالقصائد الشعریة المصنفات 

 1 األدبیة المكتوبة

 2 المسرحیة .التمثیلیات اإلیمانیةو  الدراما،الدراما الموسیقیة اإلیقاعیة،

 3 الموسیقیة الصامتةالغنائیة أو 

المصنفات السمعیة البصریة ألخرى سواء كانت مصحوبة 
 .بأصوات أو بدونها

 4 السینمائیة

الزیتي،النحت،الرسوم التخطیطیة الرسم،الرسم 
 المخططات،النماذج الهندسیةو 

 5 التطبیقیةالفنون التشكیلیة و 

 6 الرسوم البیانیة )الطبوغرافیا،أو الجغرافیا أو العلوم(الخرائط

 7 التصویریة أو المعبر عنها بما یماثل التصویر

 8 اإلبتكاریة لمختلف الصناعات

* 2،الفیدیغرامات*1،الفونوغرامات)الفلكلور(الشعبیةالفنون 
،المصادر االلكترونیة،مصادر شبكة الحاسوب برامج

 ،قواعد البیانات،مواقع الویباألنترنت

 9 الحدیثةا

  المشمولة بالحمایة بعض المصنفات: )22(جدول رقم 

                                         
  .الصوتيةمصنفات التسجيالت : الفونوغرامات -* 1
  .مصنفات التسجيالت السمعية البصرية: الفيديغرامات -* 2
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  :تطور الحمایة التشریعیة لحق المؤلف في الجزائر .3.2

كانت الحمایة المقررة لحقوق المؤلف هو ما كان مطبقا في القانون الفرنسي والتي ظلت قبل االستقالل    
یقضي بانضمام  48-66:صدر أمر رقم 1966فیفري  25بتاریخ و  ساریة المفعول إلى غداة االستقالل،

 14- 73صدر تشریع رقم  1973أفریل  30وفي  الجزائر إلى اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة،
قوق انضمت الجزائر إلى االتفاقیة العالمیة لحمایة ح 1973جوان  05في و  .لمتعلق بحق المؤلفا

 46-73جویلیة بمقتضى تشریع  25بتاریخ و  .26- 73ذلك بمقتضى األمرو  1952المؤلفین المبرمة سنة 
 1997مارس 06:المؤرخ في  10-97بمقتضى تشریع رقمو  أنشأت الجزائر الدیوان الوطني لحق المؤلف،

المؤرخ  -05-03الذي تم تعدیله بمقتضى أمر القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و  صدر
  ⁾1⁽ .2003جویلیة   19في 

نصف أفراد عینة الدراسة ال تحرص بتاتا على  أن  أدناهكما یوضح الجدول  الواقع المیداني وقد أثبت
بحقوق المؤلف و المستفید، و لیس لدیها أدنى معارف الدولي المتعلق متابعة مستجدات التشریع الوطني و 

حول هذه الحقوق، وهو أمر غایة في الخطورة في البیئة التقلیدیة فما ذا عن البیئة الرقمیة التي تستوجب 
مهارات تكنولوجیة و تشریعیة من أخصائیي المكتبات و مراكز المعلومات كي تتمكن من المساهمة في 

و ي الحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة لمؤلفي مصادر المعلومات االلكترونیة ف إحداث نوع من التوازن
   .حقوق المستفیدین منها

 التكرارات النسبة

 دائمــا 4 18.18℅

 أحیــانا 7 31.82℅

 مطلــقا 11 50℅

 المجمــوع 22 ℅100

  
المؤلف الحرص على مواكبة مستجدات التشریع الوطني و الدولي حول حق ): 23(جدول رقم 

  والمستفید

من خالل تصفح الجریدة الرسمیة التشریع الوطني أما عن الفئة التي تحرص أحیانا على متابعة    
في وتسییرها لیس بدافع إكتساب معارف حول قوانین حقوق المؤلف والمستفید  ℅31.82والممثلة بنسبة 

أمناء المكتبات التي شهدت تأخر بسلك ، و إنما لالطالع على جدید الحقوق المفقودة الخاصة  المكتبات
في حین نجد نسبة ضیئلة من المستجوبین مقدرة .ملحوظ مقارنة مع األسالك األخرى للوظیف العمومي

حریصة على مواكبة مستجدات التشریع الدولي عموما والتشریع الوطني خصوصا، من  ℅18.18بـ
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المكتبة المركزیة الذي استفاد من العدید  منطلق أن معظمهم طالب في كلیة الحقوق ، ناهیك عن محافظ
من التربصات المیدانیة التي رفعت من خبرته القانونیة في مجال المكتبات و حفزته على متابعة الجدید 

  .فیه

  :المبادئ األساسیة إلثبات حقوق الملكیة الفكریة. 3
د مما جعلها عرضة لالعتداء المجسم بالتعالي على التعیین المادي و إن طبیعة الملكیة الفكریة تتس    

في الوسائل الكفیلة  عهذا الواقع حتم على المشرع منذ القدیم التوسو  عرضة أیضا للسطو، أصحابهاو 
من . الزاجرة في حالة الحصولل االعتداء أو بالطرق العالجیة و بحمایتها سواء بالطرق الوقائیة قبل حصو 

  .دولیةجنائیة و  مدنیة، حمایة إداریة، :األوجههذا المنطلق كانت حمایة حق المؤلف متعددة 
الصوت التي أصبحت واقعا معاشا فإنه ال مفر عالمیا من و  الصور،وفي ظل العولمة وثورة االتصال و     

ذا كان اإلنتاج األدبي والفني منذ القدیم عرضة  ،وجوب تنظیم دولي لإلدارة الجماعیة لحقوق المؤلف ٕ وا
 الجماعة اتجاه هذه الظاهرة لم تكن من طبیعة واحدة،فإن ردود فعل الفرد و  منذ نشأته االعتداءللسطو و 

مع بدایة العصر و  النفور األدبيدئ األمر مقتصرة على االستهجان واالستنكار األخالقي و فكانت في با
یة بتثبیت حقوق الملك"بـ في ما یعرفتتمثل والتي  ،الحدیث انتقلت إلى مرحلة الحمایة القانونیة المنظمة

ایة في منح المؤلف دعوى جنائیة ترتكز هذه الحممن أي تعد على حقوقه و "  األدبیة و الفنیة لحق المؤلف
وى مدنیة هي دعوى التعویض، إلى جانب اإلجراءات التحفظیة التي كفلها المشرع عقد تتفرع عنها دو 

  ⁾1⁽. للمؤلف لتمكینه من الحفاظ على حقوقه

  :الدعوى الجزائیة .1.3

والبحث عن  المؤلف جنائیا،حق موضوع تأصیل حمایة  المواضیع التي تحضى بعنایة الباحثین،من     
یة في تشجیع مبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف بصفة عامة، لما لها من أهمطبیعة و 

. اقتصادیایسهمان بشكل فعال في تطویر المجتمع ثقافیا و ، واللذان تأمین حمایتهااإلبداعات الفكریة و 
فموضوع حقوق التألیف ال یكون موضوع االهتمام منحصرا في فئة من األشخاص محدودة العدد و إنما 

  .یرتبط بأكثر من مصلحة من مصالح المجتمع

الحقوق المحمیة أو من یمثله بشكوى للجهة القضائیة إذا كان  كیتقدم مال) 158(بمقتضى المادة و     
  ).152-149(في المواد منالمنصوص علیها  األفعالضحیة 

  )149،150(یندتالمنصوص عنها في الما:التزویرنحة التقلید و ج :أوال

  :التزویر كل من یقوم باألعمال اآلتیةیعد مرتكبا جنحة التقلید و :"بأنه) 149(تنص المادة -1

  ⁾2⁽ .الكشف غیر المشروع عن مصنف أو أداء فني* 

                                         
  1- فاضلي، إدريس. المدخل إلى الملكية الفكرية:الملكية األدبية والفنية والصناعية. اجلزائر:ديوان املطبوعات اجلامعية،2007.ص.163.
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  المساس بسالمة مصنف أو أداء فني* 
  .مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من األسالیب في شكل نسخ مقلدة و مزورة تأجیر* 
  .استیراد  نسخ مقلدة و مزورة أو تصدیرها* 
  .بیع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني* 
  .تأجیر مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول *

التقلید كل من یقوم بإبالغ المصنف أو األداء یعد مرتكبا جنحة التزویر و :"بأنه) 150(تنص المادة -2
أو السمعي البصري،أو بواسطة /الفني للجمهور عن طریق التمثیل أو األداء العلني أو البث السمعي

التوزیع او أیة وسیلة أخرى لبث اإلشارات الحاملة لألصوات أو الصور معا أو بأي نظام من نظم 
   ."المعالجة المعلوماتیة

  :)152،153(علیها في المادتین المنصوصالجنح  :ثانیا

 األمرمن هذا ) 149(ة المنصوص علیها في المادةحیعد مرتكبا الجن:" بأنه) 152(تنص المادة -1
أعاله كل من یشارك بعمله أو بالوسائل التي یحوزها للمساس ) 151(یستوجب العقوبة المقررة في المادةو 

   "".المجاورةبحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق 

التزویر كل من یرفض عمدا المكافأة المستحقة یعد مرتكبا جنحة التقلید و :"بأنه) 153(ةتنص الماد -2
یعاقب اورة خرقا للحقوق المعترف بها و بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المج

  .أعاله 151بنفس العقوبة المنصوص علیها في المادة 
أن المشرع لم یقتصر على الطریق المدني في حمایة  المذكورة أعاله، األربعةنص المواد  ویتضح من    

  .التزویر للمصنف جنحة یعاقب علیها القانونالمؤلف، بل جعل جریمة التقلید و  حق

  اتــالعقوب :ثالثا

  : العقوبة األصلیة. أ

المنصوص علیه في التزویر لمصنف أداء فني ب جنحة التقلید و المشرع عقاب مرتكقرر    
دج ) 500.000( بالغرامة المالیة منبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات و الح) 149،150(المادتین

  .في الخارجالنشر في الجزائر أو  ، سواء تمت عملیة دج) 1000.000(إلى
ك وكذل قرر المشرع معاقبة كل من یشارك بعمله أو بالوسائل التي یحوزها للمساس بحقوق المؤلفكما    

أي مالك آخر للحقوق المجاورة  أومن یرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف 
  ⁾1⁽ .خرقا للحقوق المعترف بها
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  :العقوبة التبعیة .ب

إذ قرر مصادرة المبالغ المساویة ألقساط ) 155( نص المشرع على العقوبة التبعیة في نص المادة   
وأما في حالة  .المزورةاالستغالل غیر المشروع وكل النسخ واألشیاء المقلدة و حصلة من اإلیرادات الم

أو بغلق المؤسسة التي یستغلها المقلد  ).151(العود فتضاعف العقوبة المنصوص علیها في المادة
   ⁾1⁽ .شریكه لمدة ال تتعدى ستة أشهر، أو بالغلق النهائي عند االقتضاءالمزور و أو 

   :المدنیة ىو الدع. 2.3

حمایة الحق المالي للمؤلف، وهي حمایة یمكن تحقیقها باللجوء إلى القضاء : یقصد بالحمایة المدنیة    
المدني مباشرة في شأن االعتداءات الواقعة على حق المؤلف والحقوق المجاورة، بغیة إجبار المدین على 

نان في كون القاعدة العامة تقضي یختلف اث فال  ⁾2⁽. تنفیذ التزامه التعاقدي، أو الحكم علیه بالتعویض
  .بأن كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه التعویض

 وفقا للمادة الحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعویضإذا وقع اعتداء على حق المؤلف و    
تعینها أو مجزأة في الصحف التي من التشریع و بطلب أمام القضاء بنشر أحكام اإلدانة كاملة ) 156(
سلیمه كما یجوز لصاحب الحق في التعویض أن یطلب ت .تعلیق هذه األحكام في األماكن التي یحددهاو 

على  148:المزورة أو قیمتها في جمیع الحاالت المذكورة في نص المواد منالعتاد أو النسخ المقلدة و 
و أي مال للحقوق أو ذوي ،وكذلك األیرادات و أقساط اإلیرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أ150

    ⁾3⁽ .الخ...حقوقهما

بیة و المالیة على أساس توافر العناصر الثالثة داأل المؤلفوتقوم المسؤولیة المدنیة للمتعدي على حقوق 
، حیث ینشا عن تلك المسؤولیة جزاء یقرره القانون یتمثل في الخطأ والضرر وعالقة السببیة بینهما: وهي

یعني إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث اإلعتداء، وهو ما یفضله المؤلف كونه التنفیذ العیني الذي 
یؤدي إلى محو الضرر الذي أصابه عوضا عن بقاء الضرر وإلعطائه مبلغا من المال كما في حال 

  .التنفیذ بمقابل

  

  

  

                                         
.171-170.ص.املرجع السابق.فاضلي، إدريس - 1   

  :موجود على األنرتنت 29/10/2010 زيارة يف] على اخلط املباشر [.البيئة الرقميةحماية الملكية الفكرية في  .، ودادأمحد العيدوين - 2
http://islamselect.net/mat/88725  

  .201. ص.2011دار الثقافة للنشر و التوزيع، : عمان. الوجيز في حقوق الملكية الفكرية. نائل احمليسن، أسامة - 3
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  :اإلجراءات التحفظیة . 3.3

حق المؤلف من اإلعتداء عن طریق إتخاذ أحد ویقصد المشرع من وراء تلك اإلجراءات السریعة حمایة 
  :هذه اإلجراءات

  أو األداء أو التسجیل الصوتي أو البرنامج اإلذاعي إجراء وصف تفصیلي للمصنف -1
  .وقف نشر المصنف أو األداء أو التسجیل الصوتي أو البرنامج اإلذاعي -2
  ....ذاعي األصلي أو نسخهتوقیع الحجز على المصنف أو التسجیل الصوتي أو البرنامج اإل -3
  إثبات واقعة اإلعتداء على الحق محل الحمایة-4
حصر اإلیراد الناتج عن استغالل أو األداء أو التسجیل الصوتي أو البرنامج اإلذاعي وتوقیع الحجز  -5

    ⁾1⁽ .على هذا اإلیراد في جمیع األحوال

یؤهل  یتولى فضال عن ضباط الشرطة القضائیة،:"من التشریع الجزائري بأنه) 146(تنص المادة    
صفة تحفظیة بحجز الحقوق المجاورة للقیام بدیوان الوطني لحقوق المؤلف و األعوان المحلفون التابعون لل

ضعها تحت و  شریطة أو من دعائم المصنفات أو األداءات الفنیة/المزورة من المصنف والنسخ المقلدة و 
حراسة الدیوان، یخطر فورا رئیس الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع یثبت 

أیام على األكثر من ) 3(ضائیة في طلب الحجز التحفظي خاللالنسخ المقلد المحجوزة تفصل الجهة الق
  .تاریخ إخطارها

ة أجازت المادة المذكورة أعاله أن تناط نفس المهمة بأعوان الحقوق المجاور في میدان حقوق المؤلف و و    
المقلدة و المزورة من  محلفین تابعین للدیوان الوطني لحقوق المؤلف یقومون بصفة تحفظیة بحجز النسخ

ولدى مصالح الضرائب وفي قطاع  له نظیر في مرفق الجمارك، هو اختصاص استثنائي،المصنف ،و 
 اإلجراءاتهذه  ةط صحو من شر و  .الخ..في تنظیم العمران و  االجتماعي، الضمانالمالیة بصفة عامة و 

إخطار  یشترط على الفورو  ،الوطني واندیأن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوزة تحت حراسة ال
لهذه المهمة اللذین  موقعا من طرف األعوان المنتدبینالقضائیة المختصة بمحضر مؤرخا و  رئیس الجهة

حدوث صورة من صور من صفة صاحب الحق و  التأكدتنحصر مهمتهم في القیام بإجراءات الحجز بعد 
من التشریع الجزائري التي یتضح من خالل نصها أن ) 147(إضافة إلى نص المادةالخ ....االعتداء

حصول اعتداء على مصنفه من  یمثله بااللتجاء إلى القضاء في حالة  المشرع  مكن مالك الحقوق أو
   :سواء كان ذلك

  

                                         
دار الكتاب : اإلسكندرية .المفاهيم األساسية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة. أمحد أبو عمرو، مصطفى وراشد الشيخ، رمزي -1

   44-43,ص.). ت.د(القانوين،
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في مثل هذه األحوال یقع الحجز  استنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه،ن طریق صناعته و ع -1
یستثنى من ذلك حسب أغلب التشریعات بشرط أن تكون بقصد نشر المصنف و ...على الدعائم المقلدة
  .الورقو  ،عة وعلى الحروف غیر المجموعةالحجز على المطب

منع استمرار العرض و  عن طریق األداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإیقاعه أو تمثیله أو إلقائه، -2
   .القائم أو حظره مستقبال

كما أعطى  .الناتج من النشر أو العرض واالستغالل غیر المشروع للمصنف اإلیرادكما یشتمل الحجز    
ولو خارج األوقات األمر إستعجالیة یقع بشأنها النظر و المشرع لعملیة الحجز في مثل هذه األحوال صبغة 

  ⁾1⁽.الخ...القانونیة المحددة للعمل

  :حق المؤلف والمواریث. 4.3
جزءا من و بعد الوفاة ینتقل هذا الحق إلى الورثة باعتباره  المؤلف بحقه المالي طوال حیاته ، یتمتع   

یستفید الورثة أو الموصى لهم بنفس ي حدود الثلث و كما یجوز للمؤلف أن یوصي به أیضا ف التركة،
الحمایة التي كانت قائمة لورثتهم قبل موته،و تستمر إلى انقضائها بقوة القانون تحت ید هؤالء الخلف 

   .التشریع فیصبح بعدها هذا الحق ملكا عاما بقوة بانقضاء المدة المحددة قانونیا،
   حقئدة ذوي حقوقه بوفاته، فینتقل إذا بانتقال حقوق المؤلف لفاضي مختلف تشریعات الدول تقو    

االستغالل إلى الورثة الشرعیین بحكم نصیب كل واحد منهم،ثم یخلف هؤالء الورثاء ورثتهم الالحقین من 
سین عاما ابتداءا من مطلع السنة بعدهم ما دامت الحمایة المقررة في القانون لم تنقض و المحددة بخم

ذكرناها وفاة المؤلف،كما یباشر الورثة أیضا الحقوق األدبیة لمورثیهم في الحدود التي المدنیة التي تلي 
   ⁾ 2⁽ .فیما سبق من الدراسة

  

  

  

  

  

  
  

                                         
.166.ص.املرجع السابق.فاضلي، إدريس - 1  

 املؤمتر العشرين لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات.الملكية الفكريةالرقمنة و حقوق .بن عبد اهللا اجلابري، سيف وبنت خالد الساملي،خلود - 2

   .2009ديسمرب  21-19الدار البيضاء، : املغرب.رؤية مستقبلية:حنو جيل جديد من نظم املعلومات و املتخصصني).علم(
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   :حق المؤلفحمایة مدة  .4
  :الرسمیة الحمایة مدة .1.4

ه المؤلف یظل محمیا طوال حیاته كل ما یكتب:"بأن 1886عامأقر قانون حق المؤلف في اتفاقیة برن    
في بعض الدول و  ، وهذا القانون یعمل به في معظم الدول العربیة،"سنة أخرى من تاریخ وفاته 50لمدة و 

   .سنة عاما مثل الوالیات المتحدة األمریكیة120تمتد الفترة الزمنیة بعد وفاة المؤلف إلى 

كما  10-97في األمر رقم سنة 50ي المدة الرسمیة لحمایة حق المؤلف بـ وقد حدد المشرع الجزائر    
طوال حیاته ولفائدة ذوي حقوقه مدة  المؤلفتحظى الحقوق المادیة بالحمایة لفائدة  : )55(المادة توضحه 
ً من مطلع السنة المدنیة التي تلي وفاته) 50(خمسین  منه فإن األصل أن تبقى حقوق و  ."عامًا ابتداء

أن هذه المسألة ال تحتاج إلى حكم ، فالمشرع في ؤلف ما بقي هو على قید الحیاة، و االنتفاع المالي للم
  .سنة بعد وفاته 120إلى 50واختلف في تحدیدها من  جمیع أنحاء العالم حددها بمدى حیاة المؤلف،

  :مدة الحمایة للمصنفات الفكریة.  2.4

  :المستعارةو   مؤلف والمجهولةألكثر من :لحمایة للمصنفاتمدة ا. 1.2.4

، سواء كان هذا الذي یشترك في تألیفه عدة أشخاص یمكن القول أن المصنف األكثر من مؤلف هو   
ال یصبح الجمیع أصحاب المصنف و  -تركالتألیف المش -في هذه الحالةو  اإلنتاج علمیا أو أدبیا أو فنیا،

على حق المؤلف إال إذا تم االتفاق على غیر ذلك وقد  یحل ألحد منهم االنفراد بالحقوق المالیة المترتبة
ل نصیب كل منهم في العمل تكون المساهمة بین المشتركین في التألیف على نحو یتعذر معه فص

   .اهمة كل مشترك في التألیف متمیزةقد تكون مسو  ،المشترك

تسري  :"التي نصت على المتعلقة بحمایة المصنفات المشتركة 10 -97األمر رقم من )56(المادة وفقا 
بالنسبة للمصنف المشترك من نهایة السنة المدنیة التي  55مدة الحمایة المنصوص علیها في المادة 

ذا لم یكن ورثة المتوفى من أحد  .یتوفى فیها آخر الباقین على قید الحیاة من المشاركین في المصنف ٕ وا
المؤلف  ولى تسییرها الدیوان الوطني لحقوقالمشاركین في المصنف، فإن حصته في التألیف المشترك یت

  ⁾1⁽ .والحقوق المجاورة لفائدة بقیة المشاركین في المصنف

  :یمكن أن نوجز القوانین المتعلقة بحمایة هذا النوع من المصنفات في ما یليو   

                                         
موجود  /  26/05يف  زيارة] اخلط املباشر  على[. ، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة10-97أمر رقم الجزائري  المؤلفقانون حق  -1

 :على االنرتنت 2011
http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files/A7.do.   
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 وترد . ال یمكن الكشف عن المصنف المشترك إال ضمن الشروط المتفق علیها بین مالكي الحقوق
ذا  ٕ حقوق المصنف إلى جمیع مؤلفیه وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق علیها فیما بینهم، وا

 . لم یتم اإلنفاق تطبق األحكام المتعلقة في حالة الشیوع
 ترك أن یعارض استغالل المصنف في الشكل المتفق علیه ال یمكن ألي مساهم في المصنف المش

 .إال بمبرر
  یسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغالل الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف

یعد باطال كل و  ما لم یلحق ضررا باستغالل المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر، عنه،
  ⁾1⁽ .شرط مخالف لذلك

بالنسبة للمصنف المشترك من نهایة السنة المدنیة ) 54(الحمایة المذكورة في المادةتسري نفس مدة    
الوطني لحقوق  الدیوانبتولي ) 55/2( قضت المادةو  التي یتوفى فیها آخر المشاركین في التألیف،

  .المؤلف المجاورة تسیر حصة المؤلف المشارك الذي ال وارث له
رشادذي یشترك في وضعه جماعة بتوجیه و مصنف الفهو ال :بالنسبة للمصنف الجماعيو     ٕ شخص  ا

یتولى نشره تحت إدارته و بإسمه و یندرج عمل المشتركین في الهدف العام الذي  طبیعي أو اعتباري،
هذا الشخص الطبیعي أو االعتباري،بحیث ال یمكن فصل عمل كل من المشتركین و تمییزه  قصد إلیه
  ⁾2⁽ .على حدة

تسري إبتداءا من مطلع السنة ) 54(هي نفسها الواردة في المادةللمصنف الجماعي مدة الحمایة و     
 اسمكذلك بالنسبة للمصنف المجهول الهویة أو الموضوع تحت یة الموالیة لتاریخ نشر المؤلف و المدن

ذا تم التعرف على هویة المؤلف تبدأ مدة الحمایة من مطلع السنة المدنیة التي تلي تاریخ و  مستعار، ٕ وفاة ا
  . .المؤلف

مستعار أو كان مجهول  اسمالمصنف المنشور تحت أو  تكون مدة الحمایة بالنسبة للمصنف الجماعي،و  
بفقراتها الثالث بالنسبة ) 56(المادة النشر أو االستغاللالهویة، من تاریخ وضع هذه المصنفات موضع 

   .ت اسم مستعار أو مجهول الهویةبجمیع فقراتها للمصنف المنشور تح) 57(المادة و  للمصنف الجماعي،

  :مدة الحمایة في المصنف السمعي البصري  .2.2.4

أي خمسون سنة تبدأ في السریان من تاریخ وضع ) 54(مدة الحمایة المقررة هي نفسها المذكورة في المادة
   .المؤلف في التداول ،و تكون من تاریخ إخراجه إذا لم یوضع المصنف في التداول

  :الحمایة في المصنف التصویريمدة . 3.2.4

أي ) 54( یستفید المصنف التصویري أو مصنف الفنون التطبیقیة بمدة الحمایة المقررة في المادة   
  .خمسین سنة تسري ابتداءا من مطلع السنة المدنیة التي تلي تاریخ نشر المصنف

                                         
  .106-105.ص. املرجع السابق.فاضلي، إدريس - 1
  85.ص.2009دار دجلة،:عمان.حق الملكية األدبية و الفنية:الملكية الفكرية .سعدي مصطفى، كمال - 2
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  :المصنفات المطبوعة بعد وفاة صاحبها .4.2.4
السابقة الذكر تسري ابتداءا ) 54(المنشورة بعد وفاة مؤلفها أحكام نص المادةتنطبق على المصنفات    

حسب التفاصیل الواردة و  من مطلع السنة المدنیة التي تلي تاریخ استنساخ المصنف أو إبالغها للجمهور،
     .⁾1⁽ )60( في نص المادة

  :مدة الحمایة للمصنفات ذات األصل األجنبي. 5.2.4

الفنیة في الفقرة األولى من المادة لحمایة المصنفات األدبیة و ) برن(قررت اتفاقیة :الدوليعلى المستوى . أ
) Reciprocity(ومبدأ المعاملة بالمثل  ،)أو تشبیه األجنبي بالوطني(الخامسة منها مبدأ المعاملة الوطنیة

بحیث  بحمایة مصنفاتهم،أي تقري معاملة األجانب بالطریقة ذاتها التي یعامل بها الوطنیون فیما یتعلق 
یستفید كل بلد من البالد األخرى األعضاء في المعاهدة من الحمایة ذاتها التي یمنحها هذا البلد لمصنفات 

طني افي المادة الثالثة منها التزام البلدان األعضاء فیها بمنح مو ) تریبس(كما قررت اتفاقیة   الخ...وطنیة
ل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنیها فیما یتعلق بحمایة الملكیة البلدان األخرى األعضاء معاملة ال تق

یة األخرى الخاصة بحقوق الفكریة مع مراعاة االستثناءات المنصوص علیها بالفعل في االتفاقیات الدول
كما قررت في المادة الرابعة منها  - المعاملة الوطنیة–هو ما یسمى بمبدأ و  الحقوق المجاورة،المؤلف و 

مؤاده أن تصبح حمایة حقوق المؤلفین األجانب في في مجال حمایة حق المؤلف و  -لمثلالمعاملة با-مبدأ
  الخ...الدولة متوقفة على مدى الحمایة التي یتمتع بها المؤلفون من مواطنیها في الدول األخرى

حول تضمنت معظم التشریعات العربیة لحق المؤلف نصوصا صریحة  :على المستوى العربي. ب
ع النموذجي لحمایة حقوق كما نص التشری..المعاملة بالمثلو  المعاملة الوطنیة للمؤلفین األجانب،:مبدأ

األجانب اللذین نشروا على تطبیق أحكامه على الوطنیین و الحقوق المجاورة في الوطن العربي المؤلف و 
یطبق مبدأ ال و  ولیة النافذة داخلهاالمستفیدون من أحكام االتفاقیات الدو  مصنفاتهم داخل الدولة ألول مرة،
في مجال حمایة قد أخذت معظم التشریعات العربیة بهذین المبدأین و  المعاملة بالمثل على ماعدا ذلك،

  ⁾2⁽ .حق المؤلف األجنبي
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  :الحقوق المجاورة لحق المؤلف .5

المؤلف بحیث ال یمكن ممارسة حق بطة تبعیة بین الحقوق المجاورة و یدل مصطلح الجوار بأن هناك را   
أو التمثیل أو للتسجیل بواسطة  الحقوق المجاورة بدون وجود مصنف سابق الذي یكون محال لألداء،

غیر أن هذا الكالم ال یفهم منه بأن الحقوق المجاورة هي مجرد حقوق  .الخ..الفیدیوغرام أو الفونوغرام
كل حق على خر یجد مبرراته في اختالف طبیعة بل أن استقالل كل منهما عن اآل خادمة لحق المؤلف،

بتكار،التجانس ذلك أن عمل المؤلف هو إبداع و كذلك لعدم اآلخر و  ٕ ي إذاعة في حین الحقوق المجاورة ه ا
معه ذلك یبقى التقارب قائما إلى درجة صعوبة تحدید الفاصلة بینهما و  ،..ونقل المصنف إلى الجمهور

  .أحیانا

ى تعمل من جهة أخر شكلها تمثل عوامل لنجاح المصنف و إن الحقوق المجاورة مهما كانت صفتها أو    
بر من أرحب  یخفى أن هذا النوع من الحقوق یعتوال ⁾1⁽ .الفني و االحتفاظ بهعلى نشر اإلبداع األدبي و 

أهمیة ذلك العمل أو ، كونها تشمل أي عمل علمي أو أدبي أو فني مبتكر أیا كانت أنواع الحقوق الفكریة
مل المبتكر قد یأخذ علما بأن التعبیر عن الع .ا كان مظهر التعبیر عن ذلك العملأیو  الغرض من إنتاجه،

  ⁾2⁽ .الخ...فقد یأخذ مظهر الكتاب أو الصوت أو النحت أو الرسم أو التصویر أو الحركة ،مظاهر متنوعة

التي تمنح للمساعدین للمؤلف على اإلبداع وهم  الحقوق:" وال شك أن الحقوق المجاورة لحق المؤلف هي
فنانو األداء ومنتجو الفنوغرام والفیدیوغرتم وهیئات اإلذاعة، بدأت تحظى بإهتمام كبیر في اآلونة األخیرة 
وباتت حمایتها مطلبا دولیا یفرض على التشریعات الوطنیة توفیر الجد األدنى من الحمایة لهذه 

  ⁾3⁽.الطائفة

  :حقوق المجاورةطوائف ال. 1.5

مجموعة من الحقوق تمنح ألشخاص ال بصفتهم مؤلفین بل :"د بالحقوق المجاورة لحق المؤلف یقص   
  :و هؤالء هم) الجمهور(توصیلها إلى أكبر عدد من الناسبسبب دورهم في نشر األعمال و 

المغني أو الممثل أو : ـك یلعب أو یتفذ بمل الطرق االخرى لمصنف أدبي أو فني: المؤدیین -1
تالوة أو إنشاد أو أداء مصنفات أدبیة  غناء أو الموسیقي أو الراقص أو أي شخص آخر یقوم بتمثیل أو

   أو فنیة
ات في أي األشخاص الذین یأخذون على عاتقهم عملیة تثبیت األصو  :منتجو التسجیالت الصوتیة -2

  .االسطواناتو شكل مادي كأشرطة الكاسیت 
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رسالها السلكیا إلى الجمهورو هي الهیئات التي تقوم ببث المصنفات و : فزیونالتلهیئات اإلذاعة و  -3 ٕ    .ا
و یقصد بها منتجات معینة الغرض منها أداء  یبدو أن الدوائر المتكاملة نوعا من حقوق المؤلف،و    

 الوظیفة االلكترونیة و تشمل أي منتج یؤدي وظیفة االلكترونیة و تتكون من مجموعة من العناصر
بعضها ببعض، أحدهما على األقل عنصر نشط بحیث تشكل هذه العناصر مع ما بینها من  ةلالمتص

  .⁾1⁽في أي مرحلة من مراحل إنتاجهأو  كان المنتج مكتمال سواءوصالت ضمن جسم مادي معین أو علیه 

  :الحقوق المجاورة إلثباتالوضعیات المشتركة  . 2.5

یعتبر حق فنان األداء أقرب إلى حقوق المؤلف، وأن الخط الفاصل بین الحقین في  :وندیالمؤ . 1.2.5
بعض األحیان تحدیده یصبح من الصعوبة بمكان بل أن بعض المصنفات تحمي بواسطة حق مجاور 

ن حق فناني األداء یتمث .محدد ٕ   .حق مادي حق معنوي و :ل في نوعین من الحقوقوا

هذا و  .وال یرد علیه التقادم ال ینتقل من صاحبه إلى أي شخص آخر،حق :هو فالحق المعنوى أو األدبي
لیست لشخصیة المؤدي على و  الحق من تقریر التشریع لحمایة شخصیة فناني األداء عبر أدائهم،

فإن الحق األدبي في هذه  ن أدائه،عذلك أنه في حالة وقوع اعتداء على شخص المؤدي خارج و  إطالقها،
  ⁾2⁽. ذلك لخروجه عن نطاق األداءهذه الشخصیة من هذا االعتداء و   ميالحالة ال یمكن أن یح

 یتمثل في الحق في الترخیص بتثبیت األداء أو نسخه أو نقله للجمهورف :أما الحق المالي لفنان األداء
بالنسبة للحق المالي الناشئ عن و ...ع ذلك كما سیرد موضو  ،وأنه یجوز التنازل عنه ونقله للغیر

تحقیق المصنف السمعي البصري فهي مرتبطة بمدة معینة طبقا  رألداء أو التوقیع على قدالترخیص با
  .عاما من وقت األداء أو التسجیل 50وهي ا لجزائري من القانون 122لنص المادة 

ز أنها حق من نوع خاص حدد مداه ونطاقه مجمل القول فالطبیعة القانونیة لحق فناني األداء تتمیو 
 أو باقي الوسائل التقلیدیة واستیعابهعلى نظام الملكیة المادیة  ستعصىیهذا الحق و  ،یةالتشریع خصائصهو 

  .األخرى

أو كما یطلق علیهم بالطوائف األخرى من الحقوق المجاورة و هو ما ورد ذكره في  :المنتجون . 2.2.5
قوق المجاورة أي من األمر التشریعي الجزائري المتعلق بحقوق المؤلف و الح) 113،115(المادتیننص 

منتجو التسجیالت السمعیة ،و منتجو التسجیل السمعي البصري أي الشخص الطبیعي أو المعنوي و التي 
كذلك ما نصت الفونوغرام والفیدیوغرام و  :دات الدولیة و بعض التشریعات مصطلحهعلیها المعا أطلقت

   ⁾3⁽ .السمعي البصري أومن هیئة للبث اإلذاعي السمعي  من نفس األمر) 117(علیه المادة

                                         
1 - Les droits voisins du droit d'auteur :[On line] diponible sur : http://www.propriete-intellectuelle. 
net/propriete-intellectuelle/internet.html. visite le/11-04-2011 
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  :الحقوق المجاورة في التشریع الجزائريعلى حق المؤلف و  والحدودستثناءات اال .3.5

الحقوق المجاورة،  وعلى اختالفها االستثناءات والحدود الواردة على حق المؤلف تناولت التشریعات    
أو القیود إنتقاصا للحقوق المعنویة والحقوق المادیة التي یتمتع بها أصحاب هذه  الحدودحیث تعتبر هذه 

  05- 03من األمر رقم  32غلى المادة  22الحقوق والمذكورة في المواد من 

إن هذه الحدود  أو القیود تقرر بصفة عامة  حسب ما تملیه ضرورات السیاسة الثقافیة الخاصة لكل    
التقدم أو السیر في طریق النمو، كما ال تلحق هذه االستثناءات بأیة أضرار بلد ونصیبه من التطور و 

بأصحاب هذه الحقوق وذلك بسبب عدم تحقق أیة أرباح من ورائها، حیث ال یتم الحصول على أیة مقابل 
ذا ما حصل ضرر فإنه یكون یسیر لصاحب العمل كاإلستنساخ الشخصي للنسخة  ٕ  نظیر هذا االستعمال وا

ة هینة نظیر ما یتحقق من منفعة للمجتمع، كما أن المجتمع یساهم عبر أجیاله المتعاقبة عادة فهي حسار 
  .بما یخلق من آثار في تكوین المؤلفات

وتطبیقا لذلك فقد أباح المشرع استعمالها دون إذن المؤلف ودون مقابل سواء بلغتها األصلیة أو بترجمتها 
   ⁾1⁽ :للترخیصمشرع بالنسبة أو في حدود ما نص علیه ال

یمكن أن یترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في :" من التشریع على أنه 33نصت المادة  - 1
شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعلیم المدرسي او الجامعي على ما 

 :یأتي

  نفس المادةبترخیص إجباري بترجمة غیر استئثاریة، بشروط أورتها الفقرة الثانیة من 
 بترخیص إجباري غیر استئثاري باستنساخ مصنف، حددت أیضا الفقرة الثالثة شروطه. 

  ویقوم بتسلیم الترخیص المذكور في الفقرتین الیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
لید یعد عمال مشروعا وغیر ماس بحقوق المؤلف القیام بتق:" من التشریع بانه) 42(تقضي المادة  - 2

مصنف أصلي أو معارضته أو محاكمته الساخرة أو وصفه هزلیا برسم كاریكاتوري ما لم یحدث تشویها أو 
  الخ...حاطا من من قیمة المصنف األصلي

كما یعد عمًال مشروعًا االستشهاد بمصنف أو االستعارة من مصنف آخر شریطة أن یكون ذلك مطابقًا                      
اسم  إلىغیر أنه ینبغي اإلشارة  .األمین لإلبالغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جمیع الحاالت لالستعمال

  .المصنف األصلي ومصدره عند استعمال االستشهاد واالستعارة

أو فني في نشرة أو في تسجیل /یعد عمًال مشروعًا استعمال رسم زخرفي أو توضیحي لمصنف أدبي و -3                 
سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعلیم أو التكوین المهني إذا  سمعي أو

                                         
  .172-171.ص..املرجع السابق.فاضلي،إدريس -  1



 النطاق التشریعي والقانوني لحق المؤلف: الفصل الثالث
 

 
114 

ومصدر  المؤلفیتعین أن یتم ذلك بذكر اسم  .كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك االستعمال
  .المصنف األصلي وفقًا لما تقتضیه أخالقیات المهنة وأعرافها

في ) 44(ودون مقابل طبقا لنص المادة  عمًال مشروعًا التمثیل أو األداء المجاني لمصنف  تبریع -4
 :الحالتین اآلتیتین

 .الدائرة العائلیة -

  ⁾1⁽ .مؤسسات التعلیم والتكوین لتلبیة احتیاجاتها البیداغوجیة المحضة -

  . اإلدارة الجماعیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .6

  : لمحة عامة. 1.6

الحقوق المجاورة أن الممارسة الفردیة لحق من حقوق و لقد أثبتت التجارب في مجال حق المؤلف     
المؤلف غیر عملیة ألن المنتفعین باإلنتاج الذهني یحتاجون إلى أداة أساسیة تتیح لألفراد الممارسة الفعالة 

  .تتولى قضایا حق المؤلف لهذه الحقوق األمر الذي أدى إلى ضرورة وجود إدارة جماعیة

وضعت االتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق المؤلف األحكام األساسیة الخاصة بإنشاء اإلدارات وقد    
الحقوق ا القانوني ألصحاب حقوق المؤلف و الجماعیة سواء من حیث تسمیتها، أو من حیث تمثیله

كیفیة توزیع صافي ما یتم تحصیله من و  كیفیة استغالل المصنفات الخاصة بفناني األداء،و  المجاورة،
تحدید الجهات اإلداریة المختصة بتحصیل الحقوق المالیة و  مبالغ على أعضاء اإلدارة الجماعیة،

على أهمیة إرساء اإلدارات الجماعیة لحق المؤلف ) تریبس(و) برن(فقد أكدت كل من اتفاقیة. للمؤلفین
رات جماعیة معنیة بحقوق الدول العربیة على إنشاء إدامنها ودعم الدول النامیة و  والحقوق المجاورة،

ع النموذجي لحمایة حقوق المؤلف كما أكد مشروع التشری .تعزیزها بما في ذلك العاملین فیهاالمؤلف و 
ق المؤلف والحقوق المجاورة الحقوق المجاورة في الوطن العربي على أهمیة إنشاء اإلدارات الجماعیة لحو 
  .الحقوق المجاورةالمالي لحق المؤلف و  ي االستغاللدورها فو 

النامیة على حد وق المجاورة في الدول المتقدمة و الحقة اإلدارة الجماعیة لحق المؤلف و قد ازدهرت أهمیو 
توزیع المصنفات األدبیة والفنیة فرضت على تكنولوجیة الجدیدة في مجال نشر و ذلك أن التحدیات ال سواء،

عیة لحقوق المؤلف االستفادة من التجارب العالمیة في هذا المجال و ال منظمات و هیئات اإلدارة الجما
سیما بعد ظهور دولي إلنشاء نظام عالمي جدید إلدارة المعلومات المتعلقة بالمصنفات و المبدعین و 

  ⁾2⁽ .مالكي الحقوق سوف یؤثر بشكل إیجابي على اإلدارة الجماعیة لحق المؤلف و الحقوق المجاورة
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الجماعیة للحقوق في تاریخ مبكر وضمنتها تشریعات بعض الدول المتقدمة أنها عرفت اإلدارة  یستفاد منو 
   ⁾1⁽.الخ..فرنسا،و الوالیات المتحدة األمریكیة:من أمثلة هذه الدول تشریعاتها و 

فلقد أقر قانون الملكیة الفكریة الفرنسي بمنع االستنساخ الجزئي أو الكلي ألي مصنف محمي بدون موافقة 
كل مثال أو إعادة إنتاج كلي أو جزئي ):"من قانون الملكیة الفكریة 4-122المادة ( رسمیة من قبل مؤلفه

ال یبقى سوى  و في حالة الحصول على الموافقة ".بدون موافقة المؤلف والمعنیین بالحقوق فهو ممنوع
   طرق السدادتحدید المبلغ و 

جانفي  3ن قانون إف إطار اإلنتاج المتعلق باالستنساخ،ومن أجل تسهیل جمع هذه المبالغ الناتجة من    
إن نشر المصنف ینقل جزء من حقوق إعادة :" حدد تسییرها من طرف اإلدارة الجماعیة  1995

االستغالل بواسطة االستنساخ  إلى جمعیة إدارة تبعا للمفهوم الثاني و الثالث للكتاب والمعترف بهذا الفعل 
  ).من قانون الملكیة الفكریة 10-122المادة)(لثقافةالمكلف با(من طرف الوزیر 

بل یختص بالتنازل أو التحویل اآللي لجمعیات : القانون ال یختص فقط بحق حق إعادة االستغالل   
  .إدارة الحقوق،أما المؤلف فیحتفظ بحق التمثیل والحق المعنوي لوصنفه

  : لكن في هذا السیاق القانون حدد استثناءین 

  حالة إذا كان المؤلف وأصحاب الحقوق لیس مخوال لهم بمنح إدارة االستغالل عن  في :من جهة
إنتاج نسخ لغرض البیع،للكراء :" ،لكن لدیهم االحتفاظ بحق)⅓(طریق االستنساخ لمصنفهم بالثلث

 ).الترقیة(لإلشهار أو التنمیة
  من جهة أخرى فقط الحق في االستنساخ لغرض االستعمال غیر التجاري المحال أو الموجه إلى

نسخة االستغالل التجاري تستلزم موافقة المؤلف على شروط االستعمال، لكن :جمعیات اإلدارة 
أو ) وفقا لمبدأ المشرع به القانون(یبقى معرفة إذا صاحب الحقوق متمثال في جمعیة اإلدارة 

 ). تبعا لالستثناء المشرع به القانون أیضا( ف المؤل

من أجل الحصول على  و في هذه الحالة األخیرة على المستنسخ معرفة صاحب الحقوق في االستنساخ،
  ⁾2⁽. موافقته و مناقشة المبلغ المالي و قوانین دفعه

  

  

  

  

                                         
  .176ص.املرجع السابق.كنعان، نواف - 1

 .bibliothèques in. Collection Bibliothèques. Le droit d’auteur et les .La reprographie.,HenriGAY -2

.Paris : Eds. Cercle de la librairie, 2000.p88-89.   
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  :صالحیات جمعیات إدارة الحقوق الجماعیة. 2.6

لخلفاء هؤالء لفین و ألصحاب الحقوق المجاورة و ، یمكن للمؤ  في المواد السابقة للحقوق المذكورةحمایة 
الخصوصیین أو العمومیین أن یوكلوا أمر إدارة حقوقهم و جبایة التعویضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى 

عیات وتتمثل أهم الصالحیات التي تتمتع بها هذه الجم ⁾1⁽ .جمعیات أو شركات مدنیة تؤلف فیها بینهم
  :في ما یلي

  .تنظیم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل و تحدید التعویض المتوجب جبایته -1

  .توزیع التعویضات المحصلة على أصحاب الحقوق -2
من أجل حمایة  حقوق موكلیها المشروعة و ..اتخاذ اإلجراءات من إداریة وقضائیة و تحكیمیة  -3

  .تحصیل التعویض المتوجب
الحصول من مستعملي األعمال على كافة المعلومات الالزمة من أجل احتساب و تحصیل و توزیع  -4

  .التعویضات المحصلة
على كل جمعیة أن ترفع تقریرا سنویا إلى المؤلفین الذین أوكلوا إلیها أمرا إدارة حقوقهم و جبایة  -5

لمحصلة و طریقة التحصیل و التوزیع تعویضاتهم كي یتمكن هؤالء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ ا
وبالنسبة ألمور أخرى تختص باإلدارة، و على الجمعیة أخذ هذه اآلراء باالعتبار عند صیاغة أو تعدیل 

  طرق الغدارة و الجبایة 
یجب على المؤلفین إعالم  الجمعیة خطیا باألعمال التي نشروها و التي یقومون بنشرها بعد توكیلهم  -6

  .ارة و الجبایةالجمعیة باإلد

  :الممنوعات. 1.2.6

  ال یجوز لهذه الجمعیات رفض من دون سبب جدي تنظیم هذه العقود مع مستعملي األعمال   -1
على مستعمل العمل إبالغ الجمعیة أو الشركة بالئحة بأعمال االستغالل التي قام بها، مثل النسخ و  -2

اإلذاعي ذاكرا عدد النسخ أو عدد العروض العلنیة أو  البیع أو التأجیر أو العرض أو البث التلفزیوني أو
  .عدد المرات التي تم فیها البث التلفزیوني أو اإلذاعي

ال یجوز لهذه الجمعیات رفض من دون سبب جدي إدارة حقوق أحد المؤلفین أو رفض جبایة  -3
  ⁾2⁽ .التعویضات المتوجبة له

                                         
  .21ص.2006دار الفاروق،:اجليزة.دليلك إلى حقوق الملكية الفكرية.ممتاز،حممد -  1
منشورات احلليب :بريوت.مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتية:المجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية و الفنية.رباح،غسان -  2

  .83-81.ص .2008احلقوقية،
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قد ابتكر هذا النوع من الشركات و الجمعیات،ذلك أن القانون القدیم لم  المالحظ أن القانون الجدیدو    
یلحظ مثلها، ولعل وجودها سیساهم في المساعدة على حمایة حقوق المؤلفین و المبتكرین و یسهل 
عملهم، خاصة إذا علمنا أن معشر هؤالء غالبا ما یبتعدون عن الشؤون المالیة و االنغماس في النزاعات 

المفترض أن " المعنوي"و الجزائیة كونها تعكر علیهم صفو تألیفهم و تبعدهم عن نقاء عالمهم المدنیة أ
یشكل بیئتهم الطبیعیة التي یعیشونها و لو كان ذلك على حساب راحتهم و تأمین حیاتهم الیومیة بما 

  ⁾1⁽ .تهمهم األول و األخیر المزید من التألیف و تكاثر االبتكارا.تتطلبه أموال تقل أو تكثر

  :جمعیات اإلدارة الجماعیة. 3.6

تم تأسیس أول إدارة جماعیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة في فرنسا وهي جمعیة المؤلفین :فرنسا -1
وعهد لها بمنح التراخیص ألصحاب حقوق ) S.A.C.E.M(باسم 1851والملحنین وناشري الموسیقى عام 

   .حفالت موسیقیة التألیف وتحصیل حقوق المؤلف نظیر ما یتم  من

ت فكرة إنشاء جمعیة أمریكیة للملحنین والمؤلفین والناشرین دول :الوالیات المتحدة األمریكیة -2
أداء  وكانت باكورة أعمالها مطالبة أحد المطاعم بالحصول على رخصة 1911عام ) ASCAP(المسماة

المطعم عزف أي مصنف وبذلك أصبح من حق هذا  دوالر في الشهر،) 15(علني من الجمعیة مقابل
) 300(ما یزید على 1996و تطور نشاط هذه الجمعیة حتى بلغ مجموع تحصیلها عام  ،ألي عضو في

  .ألف من أعضائها) 50(ملیون دوالر سنویا یتم توزیعها على

فقد نصت بعض تشریعات حق المؤلف العربیة الحدیثة على تنظیم اإلدارات الجماعیة : الدول العربیة -3
  .ؤلف والحقوق المجاورةلحق الم

جمعیات (تضمن قانون حمایة الملكیة األدبیة والفنیة فصال كامال لما أسماه المشرع : ففي لبنان   
إنشاء الجمعیات :ونص على أحكام تفصیلیة لإلدارة الجماعیة تشمل  ،)وشركات إدارة الحقوق الجماعیة

إدارة حقوقهم بموجب وكالة خطیة لمدة محددة وتشمل والشركات التي تؤلف فیها بین المؤلفین یوكلوا إلیها 
وتنظیم كیفیة تأسیس وعمل هذه الجمعیات والشركات  كافة أعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة،

وتحدید صالحیتها في توزیع التعویضات المحصلة على أصحاب الحقوق سنویا  وكیفیة الرقابة علیها،
  . فعلي ألعمالهموذلك بشكل یتناسب مع االستعمال ال

) ساسیرو(ویشار إلیها عادة باسم) جمعیة المؤلفین والملحنین والناشرین(توجد جمعیة تسمى :وفي مصر   
)S.A.C.E.R.A. (وقد حدد النظام األساسي لهذه  .وهي األحرف األولى السم الجمعیة باللغة الفرنسیة

 ⁾2⁽في إصدار التراخیص المنصوص الجمعیة األحكام الخاصة باختصاصاتها باعتبارها صاحبة الحق
                                         

  .83 .ص. املرجع السابق.رباح،غسان -  1
  .178-177ص. املرجع السابق.كنعان، نواف - 2
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وترتبط هذه  .علیها في قانون حمایة حق المؤلف لكونها خلفا له ویتمتع العضو عن مباشرة هذه الحقوق
الجمعیات مع جمعیات مماثلة بالدول األخرى بعقد تبادل لتحصیل والمعاملة بالمصل،كالعقد المبرم بینها 

  . الموسیقى الفرنسیة و بین جمعیة المؤلفین والملحنین و ناشري 
تضمن قانون حمایة المؤلفات األدبیة والفنیة أحكاما خاصة باإلدارة الجماعیة لحق  :وفي المغرب   

كمؤسسة عامة یناط ) المكتب المغربي لحقوق المؤلفین(المؤلف و الحقوق المجاورة و بموجبها تم إنشاء 
وذلك في إطار العقود التي  نوا مغاربة أو أجانب،بها حمایة المصنفات األدبیة والفنیة للمؤلفین سواء كا

وفي إطار االتفاقیات الدولیة الخاصة بحق المؤلف والتي انضمت إلیها  یبرمها المكتب مع المؤلفین،
تحدید العالقة بین المكتب  :وحدد القانون األحكام الخاصة بالمكتب والتي تشتمل .المغرب لعضویتها

ت أو شركات حمایة حقوق المؤلف األجنبیة التي یمثلها المكتب من حیث والمؤلفین المشاركین أو مؤسسا
ت في حتخویله البو  علیها،واألدبیة من االعتداء  تمثیل المؤلفین تمثیال قانونیا في حمایة حقوقهم المالیة

وحق التقاضي باسم المؤلفین لدى المحاكم  النزاعات بین المؤلفین أو بینهم و بین مستغلي المصنفات،
  .والدفاع عن مصالحهم

  .هذه الحقوقالحقوق المجاورة اإلدارة الجماعیة لى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و یتول :في الجزائر   

منها بعض الدول العربیة لم تتضمن نیة في الكثیر من الدول النامیة و أن التشریعات الوط ویالحظ   
و إذا انضمت هذه  .المؤلف والحقوق المجاورة الجماعیة لحق تشریعاتها نصوصا خاصة بتنظیم اإلدارات

فإنها ستلتزم بتضمین تشریعاتها الوطنیة الخاصة بحق المؤلف نصوصا خاصة ) تریبس(الدول التفاقیة
  .باإلدارة الجماعیة لحق المؤلف و الحقوق المجاورة

ألداء في هذه الدول الفنیة وفنانین ا و مبدعي المصنفات األدبیة  الملحنینمن مصلحة المؤلفین و إذا    
 .تساعدهم في تحصیل اإلتاوات المستحقة لهم وتوزیعها لحقوقهم أن یؤسسوا منظمات لإلدارة الجماعیة

حیث بادرت شعبة اإلدارة الجماعیة  في هذا المجال،) الویبو(ویمكن لهذه الدول االستعانة بخبرات منظمة 
النامیة والعربیة في إنشاء منظمات اإلدارة لحق المؤلف في المنظمة إلى مساعدة الكثیر من الدول 

الویبو العالمیة للمعلومات (  الشبكات الرقمیة الجماعیة فیها وتوفیر المعلومات عن الملكیة الفكریة عبر
الشبكة عدة خدمات ومعلومات بما فیها بعض  ذهتقدم ه أنویتوقع  ،) WIPO Netالمعروفة باسم 

الجماعیة من اجل مساعدة البلدان النامیة والعربیة على تطبیق أنظمتها القاضایا المتعلقة بأنظمة اإلدارة 
   ⁾1⁽ .الخاصة في هذا المجال

  

                                         
  .179-178ص.املرجع السابق. كنعان، نواف - 1
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  :أثره على حقوق الملكیة الفكریةالنشر االلكتروني و  .1

بسبب اإلشكاالت التي طرحها  إلى اآلن مازال الجدل والنقاش قائما فیما یخص حقوق التألیف والنشر،   
ل وتعتبر حقوق التألیف والنشر شكال مهما من أشكا .بكل أشكاله وأنواعه ظهور النشر االلكتروني،

 .الفنیةة عن المنتجات الفكریة العلمیة و الجهات المسئولالحمایة التي تكفلها األنظمة والقوانین لألشخاص و 
وتحفظ للمؤلفین حقوقهم المادیة  غیر المنشورة،المنتجات المنشورة و ویشمل هذا النوع من الحمایة كل 

 –ومن الجدیر بالتأكید علیه أن قوانین حقوق النشر تعطي الحق والتفویض للناشرین  .ةوالعلمیة والمعنوی
  )1( :في اتخاذ اإلجراءات اآلتیة –أفرادا كانوا أو مؤسسات 

  .األعمال الفكریة أو العلمیة أو الفنیةبیع وتوزیع نسخ من المنتجات و  - 1

عادة إنتاج هذا النوع من المنسخ و  - 2 ٕ   .األعمالنتجات و ا

  .إعداد أعمال مقتبسة منها - 3

مات المعنیة بالنتاجات الفكریة والعلمیة المنظأیة حقوق أخرى تكفلها األنظمة والقوانین المحلیة للدول و  - 4
  )2( .الفنیةو 

إال أن مثل هذه الحقوق ال تعني تعویق االستخدام األمثل لمصادر المعلومات االلكترونیة، على    
  :والمؤسسات باتجاهات مختلفة أهمها مستوى األشخاص أو المراكز

  .القراءة أو التصفح أو االستماع أو المشاهدة لمختلف أنواع المعلومات المختلفة المنشورة الكترونیا - 1
  .البحثتخدامات الشخصیة ، من المقاالت واألعمال من أجل الدراسة و إعداد نسخ أولى لالس - 2
الموجودة فاظ على المواد المتوفرة لدیها و االتصاالت للحت و ااستخدام مختلف أنواع تكنولوجیة المعلوم - 3

  .في مجموعاتها
   .االستعارة الداخلیةد كجزء من خدماتها االلكترونیة و تقدیم هذه الموا - 4
، بعد تعریفهم بحقوق والصادرة عن مستخدمیها تجنب المسؤولیة عن األفعال غیر الخاضعة لإلشراف، - 5

 .)3( النشر

                                                             
 1-إبراهيم قندجلي،عامر و فاضل السمرائي،إميان.تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها.عمان:الوراق للنشر و التوزيع،2009.ص.347

 ،دار صفاء: عمان . Electronic & Digital Libraries=الرقميةالمكتبات المكتبات االلكترونية و .مصطفى رحبي، عليان -2
  133ص.2010

  .319 -318 ص .2008اليازوري، دار:عمان .البحث العلمي و استخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية. إ براهيم قنديلجي،عامر-3
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المؤلفات بالطرق االلكترونیة الحدیثة یفسح المجال أمام المالیین بل الملیارات من المعلومات و  إن نشر   
عداك عن إمكانیة إرسال ونقل المعلومات من مكان آلخر بكل  األفراد باإلطالع علیها لالستفادة منها،

ن معرفة الفاعل، مما النسخ أو النقل دو ة مما یجعلها أكثر عرضة للسرقة و یسر ودون وجود رقابو سهولة 
لذا أصبح الحفاظ على سریة  )1( .یؤدي إلى عزوف الكثیر من المؤلفین عن نشر مؤلفاتهم بهذه الطرق

الن المعلومات تصبح ال قیمة لها إذا كان من یحق له اإلطالع المعلومات وسالمتها أمر مهم وال ریب، 
لحرمان المستفیدین من الوصول إلى هذه  لیها ال یمكنه الوصول إلیها إلتخاذ المهاجمین وسائل شتى

   )2(. المعلومات، إما بحذفها أو بمهاجمة األجهزة التي تخزن المعلومات فیها
قوانین وضعیة داخلیة تتضمن عقوبات لمؤلفین من خالل معاهدات دولیة و لذا نشأة فكرة حفظ حقوق ا   

هذا النوع من الجرائم ومتابعة مرتكبیها تخصصة في رادعة مع إیجاد بعض الدول المتقدمة نیابات عامة م
القوانین الوضعیة  ا سواء في االتفاقیات الدولیة أوتطبیق العقوبات المنصوص علیهض علیهم و بقالو 

   .الداخلیة
معاقبة المعتدین علیها بأقصى العقوبات نجد أن الدول المتقدمة لحقوق مؤلفیها و  مراقبةوأثناء متابعة و    

فهناك  حیث یجد صعوبة بالغة في حمایة حقوق مؤلفیها ،هذا المجالفي الوطن العربي ما زال في بدایاته 
ال تستطیع الدولة الدفاع عن مواقعها فكیف اق لمواقع تخص الدول بحد ذاتها و الكثیر من عملیات االختر 

و بالرغم من ذلك فال بد من اإلشارة إلى أن الدول العربیة تبذل أقصى الجهود  تحافظ على حقوق مؤلفیها؟
الدولیة المتعلقة بهذا المجال  ذلك من خالل التوقیع على االتفاقیاتكنة للمحافظة على حقوق مؤلفیها و المم

صدار القوانین الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة من جهة أخرىوتطبیقها من جهة و  ٕ   )3( .ا

  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                             
 1- عبده الصرايرة ،خالد.النشر االلكتروني و أثره على المكتبات و مراكز المعلومات.عمان:كنوز املعرفة،2007.ص.138

  .176ص.2009 ، دار املسرية:عمان.شبكات المعلومات واإلتصاالت .إميان فاضل السمرائي،، إبراهيم قندجلي،عامر -2
138.ص.املرجع نفسه.عبده الصرايرة ،خالد - 3 
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:حق المؤلف والمصادر الرقمیة. 1.1  

 إن التطور التكنولوجي سمح بانتقال حقوق المؤلف من وضعیتها الكالسیكیة القدیمة إلى تقدم ملحوظ   
أصبح یؤكد على األطراف المعنیة بالتألیف والنشر بضرورة استعمال وسائل  في العصر الحالي الذي

وتطورت صناعات النشر في المفهوم  جدیدة لالستنساخ والنشر في میدان استغالل المصنف في السوق،
انخفاض مصاریف إنتاج المصنفات  الواسع خاصة باستعمال وسائل اإلعالم اآللي التي أدت إلى

وشاركت في هذا التقدم وسائل أخرى كثیرة  .وتوسع نطاق حقوق المؤلف ،..الثقافیة وو  العلمیة المنتجاتو 
فیدیو كاسیت، الهاتف  :نقل البرامج باألقمار الصناعیة لتطور التكنولوجي في اآلالت :مثل استعمال

  )1( .الخ... واالنترنت CD-OM,DVDالوسائل السمعیة البصریة  الفاكس و  الشخصي،

هذا فإن القوانین الوطنیة  للعدید من الدول لم یتم تحیینها إلى اآلن من أجل مجارات وعلى الرغم من 
  )2( .التقدم التقني لنشر مصادر المعلومات

في جمیع الحاالت یجب الحصول على إذن المؤلف على نشر مصنفه بل وعلى صورة النشر المقررة و    
هذا ما ترقیمه بل ذلك یتوجب إذنا خاصا و إلى  بالتحدید، فاإلذن بنشر المصنف في صورة كتاب ال یمتد
   .یكفله الحق المعنوي للمؤلف بتقریر طریقة هذا النشر أیضا

یسر ولجمیع بكل سهولة و  وقد أصبح نقل المصنف یتم على شاشة الحاسوب عن طریق االنترنت   
لني أو النشر دون األشخاص األمر الذي أدى إلى تفاقم التعدیات على حق المؤلف من خالل األداء الع

جماال فإن اإلیصال المباشر للجمهور یشمل وضع المصنف تحت تصرفه  .إذن المؤلف على الشبكة ٕ وا
وترتیبا لذلك یحظر على  بحیث یطلع علیه في المكان والزمان الذي یختاره المستخدم بطریقة فردیة بحتة،

الشركات الناشرة التوزیع والنشر في الموقع على العنوان االلكتروني تحت طائلة الجزاء القانوني وأن أي 
وسیتم ،  )3(. عملیة نشر أو نسخ للمصنف أو حتى تخزین له بواسطة وسیط الكتروني تتطلب إذن المؤلف

  :ع مصادر المعلومات الرقمیة في العناصر التالیةالمؤلف في أهم أنوا تناول المسائل المتعلقة بحق 

  

  

                                                             
 1- عكاشة،حمي الدين.حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد.اجلزائر:د.م.ج.2005.ص.51

2 -Parlons droit d’auteur :[On line] diponible sur : 
http://ifla2010ulaval.wordpress.com/2010/08/14/parlons-droit-dauteur.visite le : 23/02/2011  

.139.ص.نفسه املرجع .حمي الدين عكاشة، - 3  
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   :برامج الحاسوب  .1.1.1

تقنیة المعلومات التي حظیت باهتمام كبیر من  أوواهم مصنفات المعلوماتیة  أولتعد برامج الحاسوب    
، والبرمجیات هي الكیان المعنوي لنظام الكمبیوتر ها وتوفیر الحمایة القانونیة لهاحیث وجوب االعتراف ب

والوسائط وهي بوجه عام تنقسم من الزاویة  األجهزةدونها ال یكون ثمة أي فائدة للمكونات المادیة من 
عمل مكونات النظام معا وتوفیر بیئة عمل البرمجیات  إتاحةبرمجیات التشغیل المناط بها  إلىالتقنیة 

فیها عدد من المفاهیم  أثیرمن ناحیة الدراسات والتشریعات القانونیة فقد  أما ة،هذا من ناحی .التطبیقیة
والخوارزمیات ولغات البرمجة وبرامج  اآللةبرمجیات المصدر وبرمجیات  أبرزهاالبرمجیات  بأنواعالمتصلة 
  )1(.الخ...الترجمة

یوتر، لكنها أسرع تنامیا وتشریعات حمایة البرامج ترافقت مع تشریعات الخصوصیة وجرائم الكومب   
ولهذا فإنها أوسع مدى من حیث عددها،  .ى للمحتوى ولمستقبل هذه التشریعاتؤ وأوضح من حیث الر 

  :ویرجع السر في ذلك إلى عاملین أساسین

التي ساهمت عبر ملتقیاتها وأدلتها اإلرشادیة  )الوایبو (وجود المنظمة العاملیة للملكیة الفكریة :األول
وقوانینها النموذجیة في حسم الجدل بشأن موضع حمایة البرمجیات لیكون قوانین حق المؤلف ال قوانین 

  .براءت إختراع، أي الحمایة عبر نظام الملكیة األدبیة الفكریة ولیس الملكیة الصناعیة الفكریة

اإلستثمار في حقل الملكیة الفكریة ومصنفاتها  إستراتیجیةأسمالیة إلى الر  توجه سیاسات األسواق :الثاني
كمقدمة لبناء اإلقتصاد الرقمي الذي بدأت أول مالمحه في إتجاه الوالیات المتحدة األمریكیة مدفوعة بتأثیر 

  )2( .التجارة والخدمات قیات تحریراالشركات متعددة الجنسیات لوضع الملكیة الفكریة ضمن أجندة اتف

بشأن حمایة البرمجیات بعد  1978ضعت منظمة الوایبو القانون النموذجي أو اإلرشادي عام لقد و    
عام  )3(التي أسفرت عن توجه 1985و 1983سلسلة اجتماعات خبراء الوایبو ومنظمة الیونسكو عامي 

عالمیة للملكیة الفكریة المادة الرابعة من معاهدة المنظمة ال حیث تنص ،العتبارها من قبیل اإلعمال األدبیة

                                                             

 1– الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية (IP- Digital Works) . [على اخلط املباشر ] زيارة يف 2011/02/25 موجود على األنرتنت:

http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=17161. 
   .52-51.ص. 2011املكتب اجلامعي احلديث،: القاهرة. والتكنولوجيا الحديثةنظرة في حقوق المؤلف . سيد أمحد، إبراهيم -2
   :موجود على األنرتنت 25/03/2011زيارة يف ] على اخلط املباشر [. حقوق المؤلف وحقوق الرقابة .كامل األهواين، حسام الدين  -3

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?p=5611  
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تتمتع برامج الحاسوب بالحمایة باعتبارها مصنفات أدبیة في "على أنه  1996والمعتمدة في سنة ) ویبو(
معنى المادة الثانیة من اتفاقیة برن، وتطبق تلك الحمایة على برامج الحاسوب أیًا كانت طریقة التعبیر 

بالحمایة  األخرىتتمتع مجموعات البیانات أو المواد وتنص المادة الخامسة على أنه .  عنها أو شكلها
 أنكما  ، .بصفتها هذه أیًا كان شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات فكریة بسبب اختیار محتویاتها أو ترتیبها

ضافتهااعتبرتها كذلك  إذاتفاقیة تربس  ٕ والفنیة محل الحمایة بموجب اتفاقیة بیرن  األدبیةالمصنفات  إلى وا
  . فیكون االتجاه الدولي قد حسم لصالح هذا الموقف )  10/1م (

  )10/1م (المصدر أم اآللةبلغة  أكانتووفق اتفاقیة تربس فان البرمجیات محل للحمایة سواء    
 منع تأجیرها أو إجازةفي حقه  إلى إضافةالمعنویة لمصنفات حق المؤلف ولمؤلفها كافة الحقوق المالیة 

ویستثنى وفق هذه المادة حالة التأجیر التي ال یكون ، ) 11م (شأن التسجیالت الصوتیة والمرئیة شأنها 
عاما محسوبة  50 إلىتمتد  فإنهابخصوص مدة الحمایة  وأما .للتأجیر األساسيفیها البرنامج الموضوع 

تم فیها  أوفیها النشر  أجیزحیاة الشخص الطبیعي فان لم تكن كذلك فمن نهایة السنة التي  أساسعلى 
  )1(.)تربس  12م (العمل  إنتاج
یترتب على حمایة برامج الحاسوب باعتبارها من المصنفات األدبیة أن یتمتع صاحب حق التألیف و    

 في النشر، والحق في نسبة المصنف إلیهصنفه الذي ابتكره كالحق بالعدید من الحقوق األدبیة على م
  ) 2(یضاف أیضا تمتعه بالحقوق المالیة أي حقوالحق في السحب من التداول ، و  الحق في التعدیلو 

ستخدام لبرامج االیخضع حیث  .عدم جواز استغالل الغیر لهذا الحق إال بإذن كتابي منه مالیا و  استغالله
تسمح ، و وبین الجهة المنتجة للبرامج المستخدم بمثابة عقد بینالكمبیوتر التفاقیة الترخیص التي هي 

بعض القیود  یهحقوقا أخرى وتفرض عل ه، كما أنها تمنحللمرخص له اتفاقیة الترخیص باستخدام البرنامج
  )3( .أیضا

یعد عمال مشروعا بدون ترخیص من :"من التشریع الجزائري بأنه) 52(بهذا الصدد نصت المادةو    
قیام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من  من أي مالك آخر للحقوق، المؤلف أو

  :هذا البرنامج أو اقتباسه شریطة أن یكون كل من النسخة أو االقتباس ضروریا لما یأتي

                                                             
موجود على  72/02/2011 زيارة يف] على اخلط املباشر [ .Digital Worksl -IP :الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية.عرب،يونس -1

   www.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.doc:األنرتنت
 2- أمحد فضل،سليمان.المواجهة التشريعية و األمنية للجرائم الناشئة عن إستخدام شبكة المعلومات الدولية(االنترنت).القاهرة:دار النهضة 

.184.ص.2007العربية،  

  :موجود على األنرتنت 16/03/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [ .منتجو برامج الكمبيوتر التجارية: إتفاقية الترخيص -3
 http://www.informatics.gov.sa 
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  استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقا للشروط التي كانت قائمة عند
 .اكتسابه

 ض نسخة مشروعة الحیازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثیق في حالة ضیلعه أو تلفه او تعوی
  )1(.عدم صالحیته لالستعمال

استعراض أمر متعلق بالحمایة القانونیة لبرامج  )Michèle Batisti(لقد حاول میشال باتیستيو    
  :اآلتي المتمثل في و  1994ماي  10في القانون الفرنسي یوم  الحواسیب معدل

 :؟ بمعنى في برامج الحاسوب كیف یمكن تطبیق حق المؤلف: اإلشكال الذي یطرح نفسه هنا هوإن "  
 حق المؤلفعلى ؤثر یعتبار البرمجیة اختراع إف أو حق البراءة، مصنف فكري، :أن البرمجیة هل نعتبر

  ."أو تخزین لهاحمایتها من دون إیداع و  مما یوجب تلقائیا خلق الحقوق لها بمجرد تجهیزها،

 :لبرمجیات كمصنفات أدبیة لكن بكثیر من التخصیص المبین في ما یلياتناول األمر كما    

إذا كان العامل هو صاحب حقوق المؤلفین على البرمجیات المطورة عن طریق األجراء ضمن إطار  -
  .فهو یملك حق إعادة االستغالل بالتكیف مع متغیرات السوق عملهم،

  .خ خاصة ممكنة للبرمجیات ما عدا نسخة واحدة للحفظ كنموذج مرخصال توجد نس -

في مضاعفة ال یمنع من االستعانة بحقوقه  هذا لكن فقد أصبح حق المؤلف حق مشترك في البرمجیات،  
كما یمكن ربط من ، تزكیة المبتكراتفي البرمجیات إلى اللجوء في أغلب األوقات كما یتم  آلیات الحمایة،

لكن مستحق البراءة لبرمجیة ضمن كیان منظور  المظاهر،هذه جانب آخر حمایة حق البراءة لبعض 
  ) 2( .الیوم یشكل مصدرا لجدل حاد

 :الوسائط المتعددة .2.1.1

مكانیة     ٕ مكانیات وقدرات المواد السمعیة والبصریة وا ٕ إن الوسائط المتعددة هي جمع متكامل لكل مزایا وا
تلقین في عرضها من خالل جهاز واحد هو الحاسوب وفي نفس الوقت ما له من أثر كبیر على الم

لمعلومات أال إضافة إلى وجود عنصر مهم آخر من مصادر ا ،االستفادة منهاالحصول على المعلومات و 
  .وهو النص

                                                             
  1- فاضلي ،إدريس.حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.اجلزائر:د.م.ج.،2008.ص141-140

2- BATTISTI , Michèle. Droit d’auteur,droits des utilisateurs et documents numériques.in. 
Collection Bibliothèques. Le droit d’auteur et les bibliothèques .Paris : Eds. Cercle de la librairie, 
2000.P154-155. 
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أنواع مصادر المعلومات المرئیة والمسموعة وهكذا تمكنت تكنولوجیا الوسائط المتعددة من جمع كافة     
وتوجد اآلن برامج خاصة لتطبیق  .تأثیرعبر وعاء یمكن استخدامه بسهولة وفعالیة وتشویق و المكتوبة و 

د على مختلف لكل األفراراض واالستخدامات و عیة المتعددة لكافة األغأي موضوع یعتمد على األو 
  )1(.العلمیة في العالممستویاتهم العمریة والثقافیة والفكریة و 

وعلى الرغم من أن مصنف الوسائط المتعددة محمي بواسطة قانون الملكیة الفكریة إال أنه لم یؤخذ   
   :كحالة قانونیة خاصة لعدة اعتبارات یمكن التأشیر إلیها في جملة النقاط التالیة

 ،ن كان عبارة عن تجمیع مهیكل لمصنفات موجودة سابقا ال یمكن تمثیله كقاعدة بیانات ٕ ه ألن.وحتى وا
كما انه یحتوي على عدد متسلسل من  عبارة عن ابتكار ال مجرد مصنف عادي متفرع من قاعدة البیانات،

 .الصور المتحركة

 تنسق بطریق مختلفة بمساعدة جملة صري ألن عناصره تختار بصفة حرة و اختالفه عن المصنف السمع ب
 )2(.طي التي ضخمت الفارقالفحص غیر الخإمكانیة التفاعلیة بین العناصر و مع  من البرمجیات

ن رجال القانون في هذا الجانب غیر موافقین خاصة على التصنیفات القانونیة لمصنف الوسائط      ٕ وا
  :المتعددة وفقا للتبریرات التالیة

 واللذین یمكن أن یتعرضوا لألخطار  فهو مصنف مشترك مع الناشرین، :فإذا كان مثیل بقاعدة بیانات
بعض الحقوق في المراقبة على وع الحقوق المتعلقة باالستغالل و االستثمار في مجمالمالیة ألنهم عهدوا 

 .منتجهم

   ذا كان المصنف مثیل بالمصنف السمع بصريو ٕ فهو مصنف تشاركي مع أصحاب الحقوق من منتجین  :ا
الذین یقومون بتحدید ما تم التنازل عنه في عقد مع المؤلفین المشاركین في إنتاج مصنف الوسائط 

لمتعددة اللذین لدیهم حق األجر المتناسب مع كل شكل من أشكال االستغالل لهذا المصنف مع مراقبة ا
 .الناتج النهائي لهذا االستغالل

 3.1.1 . قواعد البیانات:  

لى تجسیمها إن األسلوب التعبیري في قاعدة البیانات هو أسلو     ٕ ب یؤدي إلى إظهارها إلى الوجود وا
مكانیة إدراكها، و  ٕ األسلوب ال یمكن من تمییزها  هذا  سمح بفهمها من قبل المتخصصین، إال أنی كما أنها

مما  عن غیرها من القواعد المعدة مسبقا، األمر الذي یؤدي إلى صعوبة تحدید أصالة قاعدة البیانات،

                                                             
 1- إبراهيم قنديلجي،عامر.مصادر المعلومات التقليدية و االلكترونية.عمان:دار اليازوري،2009.ص329

2- BATTISTI, Michèle .Ibid.p.150 
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 یعني أن هناك ضرورة لتطویر األسلوب التعبیري بهدف الوصول إلى إمكانیة التحق من مدى وجود أو
 فمن حیث القیمة االقتصادیة الكبیرة لهذا النوع من المصنفات .عدم وجود أصالة في قاعدة البیانات

فیالحظ أنه من الممكن المحافظة علیها من خالل ممارسة المؤلف لقانون حمایة حق المؤلف وذلك عن 
التصرف بهذه الحقوق ثم یقوم األخیر ب طریق التنازل لمنتجي هذه القواعد عن حقوق اإلستغالل المالیة،

هذا وقد أجاز قانون حمایة حق  حسبما یحقق له ذلك مردودا مالیا مناسبا، وذلك كإبرام عقود نشر للقاعدة،
  )1( .المؤلف نقل الحقوق المالیة من المؤلفین إلى المنتجین

القواعد أما فیما یتعلق بسهولة استغاللها ودون علم صاحب حقوق التألیف علیها فقد تم تطویر    
وذلك لضمان سهولة وسرعة مالحقة كل اعتداء یقع على  القانونیة اإلجرائیة في أغلب دول العالم،

  المصنفات الفكریة، وذلك بشكل یحفظ التوازن بین حق المؤلف والمتصرف له بحقوق االستغالل المالیة

إعاقته في استغالل في عدم االعتداء على حقوقه كافة وبین حق المشتكي علیه في عدم  -المنتج -
النسخة الخاصة لقاعدة فإن  ،على عكس حق المؤلف الكالسیكيو  .)2(مصنفاته الفكریة دون وجه حق

المحدد ال في حالة االستخدام القانوني و البیانات ممنوعة ألنها مرخصة فقط لقاعدة بیانات غیر إلكترونیة إ
یستحق " أساسي"نات شبه مطلقة، ألن أي تغییروالحمایة لقواعد البیا .في عقد یمكن من استعمال القاعدة

لعام فإنها تخضع ناهیك عن المعلومات الموجهة للمجال ا. سنة قادمة) 15(متدة لخمسة عشرمحمایة 
التي یمكن حمایتها بشكل معین في قاعدة بیانات یمكن من استرجاعها بطریقة قابلة لتحریر الحقوق و 

   )3( .نیةللهدم من أجل تحصیل إعادة استعمالها ثا

 التي البیانات قواعد كثیرا من تقترب اإلنترنت تقدمها التي الرقمیة المصنفات أن إلى الفقه بعض ویذهب   
 صورة في أفرغ قد المصنف یكون أن في الحمایة العبرة أن ویالحظ ومباشر، صریح بنص القانون یحمیها
 تتجسم الذي اإلطار یعوزها فكرة مجرد یكون أن ال للنشر، معدا یكون وأن الوجود إلى فیها یبرز مادیة
 والتشریعات الدولیة االتفاقیات علیه أكدت ما وهو تتخذه الذي لشكلالتعبیرات أو ل أهمیة وال فیه،

 )4(الوطنیة
  

                                                             
الالتيني والنظام  دراسة مقارنة ما بين النظام :الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلف. على فارس الزعىب، حممد   -1

  .322-321..)،ت.د(منشأة املعارف،:اإلسكندرية.األنجلوأمريكي
الالتيني والنظام  دراسة مقارنة ما بين النظام :الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلف. على فارس الزعىب، حممد   -2

  .322-321..)،ت.د(منشأة املعارف،:اإلسكندرية.األنجلوأمريكي
3 - BATTISTI, Michèle .op cit.p.153 - 154 

، إعالم وإتصال، جامعة  رسالة دكتوراه دولة.(دراسة وصفية تحليلية: المجاورة التكنولوجيا الرقمية وحقوق المؤلف والحقوق .يوسفي،أعمر  -4
  .279.ص.2009اجلزائر بن يوسف بن خدة، 
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  :مواقع الویب. 4.1.1

صبحت شبكة األنترنت تشتمل على العدید من حقوق الملكیة الفكریة، حیث نجد أن المؤلفین أ   
الحقوق المجاورة قد لجأوا إلى هذه الوسیلة كي یستفیدوا منها في نشر حقوقهم، نظرا لما لهذا وأصحاب 

األمر من فائدة تعود علیهم، بتمكین أكبر قدر ممكن من الناس من اإلطالع على أعمالهم المنشورة على 
تكون هذه األخیرة شبكة األنترنت عبر المواقع اإللكترونیة واإلستفادة منها، األمر الذي یستوجب أن 

مشمولة بالحمایة، فهذه الحقوق هنا ال تختلف عن األولى فهي متعلقة بذات المؤلف ومتعلقة بذات المؤدي 
وبالرجوع إلى القواعد العامة فإن  .من أصحاب الحقوق المجاورة، لكن اإلختالف فقط هو في طریقة النشر

الحمایة التي تتمتع بها الحقوق المنشورة بالطریقة الحقوق المنشورة على شبكة األنترنت ستتمتع بنفس 
  .العادیة

والحقوق المجاورة في المواقع االلكترونیة وفي ظل عدم وجود قواعد مخصصة لحمایة حق المؤلف    
تحدیدا فإنه ال بد من الرجوع إلى القواعد العامة الستنباط بعض أحكام الحمایة في هذه اإلطار على 
إعتبار أن الموراقع االلكترونیة المتضمنة لهكذا حقوق ما هي إال وسیلة إلكترونیة تم نشر أو حفظ هذه 

ذلك الحق الذي ینسب إلى كل شخص : في هذا اإلطار بأنه لمؤلفویقصد بحق ا. الحقوق من خاللها
عقلیا أیا كان نوعه ووسیلة التعبیر عنه، متى كان مبتكرا، أما الحقوق أنتج مصنفا فكریا أو إنتاجا 

المجاورة فالمقصود منها حقوق منتجي التسجیالت الصوتیة وشركات ومؤسسات البث التلفزیوني 
النشر لألعمال الخطیة المطبوعة،وكذلك یشمل مفهوم الحقوق المجاورة أعمال واإلذاعي، إضافة إلى دور 

فناني األداء وهم اللذین یقومون بأعمال فناني األداء وهم الذین یقومون بأعمال مبتكرة خاضعة لحمایة 
  ....الملكیة الفكریة األدبیة و الفنیة من ممثلین وعازفین و مطربین وغیرهم

ذا ما    ٕ حق المؤلف والحقوق المجاورة على الموقع اإللكتروني لوجدنا أنه لیس لم المقدم طبق المفهو  وا
هناك ما یمنع من أن تكون موجودة في الموقع اإللكتروني وبالتالي تطبق علیها نفس القواعد على الرغم 

  )1(. من عدم وجود نص قانوني على ذلك

  :االستعمال في مواقعهابیة  كثیرة كلمتان على الروابط التشعغالبا ما نجد 

  

  
                                                             

 1- حسني حوى، فاتن. المواقع اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية.عمان: دار الثقافة، 2010.ص97-95.
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  یمكن أن یتم بدون إذن من المؤلف -استشهادها-ال یمكن اعتبارها كمرجع ببلیوغرافي ألن تمثیلها :هاأول
ألنه یسمح بالتعرف على الوثائق المتكاملة و  أن الرابط یوصل إلى المصنف كإستشهادات قصیرة، :ثانیها

  . في الموقع

المحتویات المزودة بروابط تحیل إلى النص المتكامل للمقاالت التي على الرغم من أن نشرات قوائم و    
كل رابط أو إخضاعه إلجراء نظامي للترخیص الذي یصعب  )1(حظر، بینت بعنایة للنطاق غیر الشرعي

إلى صفحات محظورة أو فإذا كان رابط النص التشعبي بسیط فیمكن تحریر معاینته إال إذا قاد . إدراكه
اإلدراج لرابط ي حاالت القیام بإجراءات الضبط و فف. یمكن أن تؤخذ على الروابط المعمقة االحتیاطات التي

  .فهي بذلك عملیات ممنوعة قد یكلف ذلك مسح المصدر، ما،

حالیا رصد ما إذا كانت الروابط لمؤلفي المواقع مرئیة وتوفیر الحمایة التقنیة لها من أجل عدم ویجب    
نوني على وأخذ االحتیاط بوضع إشعار قا ،في التملك غیر المستحق لهامقدرة أي شخص على التخمین 

یدل  أن یمكن مما  غیر أن هذا لم یسمح إلى اآلن بتخطي كل المشاكل، ،صفحات الویب الخاصة بهم
  )2( .ذلك حینها على نزاع متوقع

المصنفات نطبق في أي مكان آخر، فالنصوص والصور و تنطبق حقوق المؤلف على االنترنت مثلما تو 
تستفید من حمایة حق البرامج المتاحة على االنترنت كلها المكتوبة واألفالم والمصنفات السمعیة البصریة و 

المؤلف بشرط أن یتوافر فیها عنصر االبتكار وأن تخرج الفكرة إلى حیز الوجود  وعلى ذلك تستفید من 
كتروني والمصنفات الموسیقیة أو المرئیة الحمایة كل الكتابات المعروضة على االنترنت مثل البرید االل

  )3(والصور وصفحات الویب، و قواعد البیانات

حقوق التألیف والنشر لمصادر المعلومات الرقمیة مازال بق نستخلص أن النشر االلكتروني و مما س   
 موضوع جدل جاري إلى اآلن بین من یدعون إلى حریة تبادل المعلومات ومن یرون ضبط هذا الحق

)4(.تضمن تبادل المعلومات بحریة و أمانیغ تحمي الحقوق و والذي هو في مرحلة البحث عن ص  

 
  

                                                             
 1- حظر: منع يعاقب عليه القانون.

2 - BATTISTI, Michèle. Op cit .P .152-153 
.185.ص. املرجع السابق.أمحد فضل، سليمان - 3  

جدارا للكتاب لع  :عامل الكتب احلديث:عمان.التكشيف واالستخالص واالنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات. سوه،حممدعلي العنا  -4
  .420-419ص.. 2009العاملي،
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   :المكتبات الرقمیة فيحق المؤلف . 2.1
األكادیمیة والمتخصصة في الغرب للتحول من  المكتبات في السنوات القلیلة الماضیة سعت كثیر من   

ویمكننا . م1995على شبكة اإلنترنت عام  المكتباتمكتبات تقلیدیة إلى مكتبات رقمیة، فظهرت أولى هذه 
ما هي إال شكل حدیث للمكتبة التي یكون فیها االعتماد على التقنیات الحدیثة الرقمیة  القول أن المكتبة

إلى المكتبات  انات من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي، وتهدف بذلك هذهفي تحویل المعلومات والبی
  .استغالل التقنیة الحدیثة لتحقیق المزید من الفعالیة والكفاءة في تخزین المعلومات ومعالجتها ومن ثم بثها

حفظ مصادر : للتحول إلى مكتبات رقمیة هدفین أساسینالمكتبات  وبوجه عام فإن وراء سعي   
المكتبة للمستخدمین في أي المعلومات بالمكتبة في شكل رقمي، إتاحة مصادر المعلومات الموجودة في 

   .مكان
  في الحقیقة األمر في الواقع لیس بسهولة الحدیث عنه، فالمكتبات تواجه مشاكل عدیدة عند التحول    

  :وأخرى قانونیة ومن تلك المشاكلإلى مكتبات رقمیة، بعضها یتعلق بأمور تقنیة  من مكتبات تقلیدیة
  الرقمیة التكالیف المادیة المرتفعة لمصادر المعلومات. 1

  . جهیزات التقنیة الالزمة للتحولالتكالیف الباهظة للت. 2
الصیاغة القانونیة للعقود مع مزودي المعلومات عند اقتناء قواعد البیانات أو مصادر المعلومات . 3

  الرقمیة
    )1( .النشر والملكیة الفكریة حقوق حمایة. 4

 :حق المؤلف في المكتبات الرقمیة حمایة تحقیق . 1.2.1

في الوقت الحاضر ال زال الجدل قائم بشأن حمایة حقوق المؤلف عبر الفضاء اإللكتروني، حیث    
 حقعن كثب في الحوار الجاري على الصعید الدولي بغیة إرساء معاییر جدیدة لحمایة ) الویبو(تشارك 

  .المؤلف في الفضاء اإللكتروني

  )2( : یقتین همایتم تحقیق حمایة حق المؤلف في المكتبة الرقمیة بطر     

  

  

                                                             
متواجدة على  22/02/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [ . النشر وامللكية الفكريةحقوق  ومحايةالرقمية  املكتبة .محد ،بن إبراهيم العمران -1

  http://www.informatics.gov.sa  :األنرتنت 

  :موجود على األنرتنت 26/05/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [. حقوق الملكية الفكرية والنشأة التاريخية -2
http://www.atsdp.com/forums/t1390.html. 
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  :التشریعات :أوالً 

ویعد . یقصد بها القواعد واألحكام التي تنص علیها قوانین حمایة حق المؤلف الخاصة بالبیئة الرقمیة    
أحد النماذج البارزة    Digital Millennium Copyright Act (DMCA)قانون حق المؤلف لأللفیة الرقمیة 

م وحدد هذا القانون الكثیر من 1998على تلك القوانین، وقد صدر في الوالیات المتحدة األمریكیة عام 
  .القیود التي تضمن تحقیق مستوى أكبر من الحمایة للمصادر الرقمیة 

  :العقود واتفاقیات التراخیص: ثانیاً 

، والشروط ،ا من حیث المستخدمین، واالستخدامتمثل اتفاق بین جهتین یصف كل أوجه االتفاق بینهم 
لزامي یتم توقیعه من قبل جهات معتمدة . والسعر، والمسئولیة القانونیة، والتعهدات ٕ فهو عقد قانوني وا

   ویتم بموجب الترخیص منح حقوق الملكیة بدون نقل للملكیة. ومسئولة 

 في تكون ما  -دائما ولیس -عادةو  ،المؤلف بحق المتصلة الموضوعات أهم من واحدة العقود تعتبرو 
 بإجراء المؤلف حق قانون بواسطة المحمیة المواد من للمستفید تسمح إلى األطراف مع مكتوب شكل

 االتفاقیات هذه وتكون المؤلف، حق قانون بها یسمح ال ما عادة والتي الرقمیة المواد تحمیل: ـك عملیات
 تخضع حینما األساسي المستفید رؤیة على األمر واقع في العقود هذه مثل وتعتمد محددة، رسوم مقابل
 .االستنساخ تصاریح إصدار في الحق صاحبة المنظمات إحدى قبل من التألیف لحق المستخدمة المادة
 العقود هذه مثل قبول على تؤكد آلیة كونه یعدو ال األیام هذه في المؤلف حق بأن یقضى رأى وهناك
 الجدید األوربي المؤلف حق لقانون اإلرشادیة المسودة انتشار على ساعد رأى یوجد اآلخر الجانب وعلى

 االعتماد من أكثر العقود على سیكون المستقبل في االعتماد بأن الرأي هذا یقضى الصلة، ذات والقوانین
من هنا فإنه و  .الرقمیة البیئة فى سیما ال القاعدة هي العقود ستكون حال، أیة على. وحده القانون على

  :ینبغي قبل البدء في أي مشروع رقمي أن یتم مراعاة حق المؤلف لتحقیق ما یلي

  ضمان مشروعیة مكونات المشروع. 

  1( .ضمان حمایة حق المؤلف عند إتاحة المشروع لالستخدام( 
  

  

  

                                                             
  :موجود على األنرتنت 26/05/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [. حقوق الملكية الفكرية والنشأة التاريخية -1

http://www.atsdp.com/forums/t1390.html. 
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  :الرقمي مشروعیة مكونات المشروع. 2.2.1

قبل البدء في أي مشروع لتحویل المواد إلى الشكل الرقمي البد أن یراعي الشخص أن ذلك األمر       
  :لیس حقًا مشروعًا له إال في الحاالت التالیة

  .أن یكون القائم بتحویل المواد هو صاحب حق المؤلف نفسه .1

    public domainأن تكون المواد المراد تحویلها تقع في الملكیة العامة  .2

وینبغي أن یحدد الترخیص بوضوح تام حقوق ومسئولیات كل . الحصول على ترخیص من صاحب الحق  .3
  .من الطرفین

 تحدید حالة حق المؤلفوبذلك فإن المرحلة األساسیة قبل تجهیز مجموعات المكتبة الرقمیة تتمثل في    
والبد   .إذن من صاحب الحقوما إذا كان قد وقع في نطاق الملكیة العامة، أم أنه یتطلب الحصول على 

من الحرص على االلتزام بالحقوق األدبیة أیضًا لصاحب الحق وذلك من خالل مراعاة ذكر اسم المؤلف 
   .وعدم تحریف مصنفة وما سوى ذلك من حقوق أدبیة ینبغي عدم إغفالها

ات ومن ناحیة أخرى ینبغي الحرص على أن تكون البرامج المستخدمة في إنشاء قاعدة البیان
  . برامج مرخصة أیضًا حتى یكون استخدامها مشروعاً 

  :لالستخدام الرقمي حمایة حق المؤلف عند إتاحة المشروع. 3.2.1

لضمان حمایة المشروع من أي انتهاكات لحق المؤلف فإنه ینبغي في البدء  إخضاعه للقوانین      
المعمول بها على المستوى الوطني، ففي الوالیات المتحدة یتم تسجیل المصنف في مكتب حقوق المؤلف 

copyright office ،اویمكن بناءاورة فیتم ذلك في الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المج أما في 
ویتم في دول أخرى العمل بموجب  .على ذلك مقاضاة أي شخص ینتهك حق المؤلف في ذلك المصنف

نظام اإلیداع القانوني الذي یحمي المؤلف أو من ینوب عنه من أي انتهاكات مالیة أو أدبیة لحقوقه، وقد 
ون اإلبداع الدنماركي للوسائل كانت الدنمارك من أوائل الدول التي عملت بهذا النظام بوضعها قان

  م 1998اإللكترونیة في دیسمبر 

التي تؤدي دورًا رئیسًا في تحقیق حمایة حق   اإلتاحة من خالل اتفاقیات التراخیصویتم ضبط عملیة     
  )1( .المؤلف ضد االنتهاكات التي قد تحدث عند استخدام مصادر المعلومات الرقمیة

                                                             
 :موجود على األنرتنت 16/03/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر .[حق المؤلف والمكتبات الرقمية -1

http://faculty.ksu.edu.sa/Al-
Arishee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%
A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%89/%D8%AD%D9%82%D9%8
8%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.doc 
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ویلجأ بعض منتجي قواعد البیانات إلى كتابة المعلومات بطریقة مشفرة بحیث ال یستطیع قراءتها إَال   
من تصنیع أو   DMCAاألشخاص المرخص لهم والحاصلین على مفتاح فك الشفرة، وقد حذر قانون 

لى استخدام كلمات ، كما یلجأ آخرون إبخداع تقنیة التشفیر اإللكترونیةاستخدام أي برامج أو أجهزة تسمح 
األولى خاصة بتقیید المواد المتاحة نفسها : ویتم عادة تقیید االستخدام بطریقتین . المرور لتقیید االستخدام

بتحدید كلمات المرور لقواعد البیانات نفسها، والثانیة بتقیید األشخاص المستخدمین بتحدید كلمة المرور 
قة األخیرة هي األكثـر إحكامًا بإتاحتـها درجة تحكم وتعد الطری. لكل شخص أو مجموعة من األشخاص

   .)1(أكبر في الوصول إلى قواعد البیانات

وعلى الرغم من أن البعض كان یعتقد أنه لم یعد باإلمكان حمایة حق المؤلف في العصر الرقمي ومن    
أصحاب م على أنه بمثابة كارثة على 1994الذي صور األمر عام  William S. Strongبین هؤالء 

، ولكن بظهور القوانین الجدیدة لحمایة حق المؤلف أصبح المكتبون یشكون من التهدید الذي الحقوق
أصبحوا یواجهونه في ظل محدودیة االستخدام المشروع الذي كان یمنح للباحثین والطالب والمكتبات في 

ومن بین ) DMCA(وقد وجه البعض انتقادات لقانون  .التقلیدیة لمصادر المعلومات ظل استخدام األشكال
التي حذرت مما ستؤدي إلیه  - Lynne Bradley -هؤالء مدیرة مكتب جمعیة المكتبات األمریكیة

أحكام ذلك القانون من تخریب لمبادئ االستخدام المشروع ،  حیث ترى أن القانون یفتقد التوازن المطلوب 
بین الحمایة واإلتاحة، فهو یحقق  حمایة حق المؤلف بشكل كبیر في مقابل تهدیده إلتاحة المعلومات 

  .للمستفیدین 

ن األمریكي بل تجاوزه إلى مشروع البرلمان األوروبي لحقوق التألیف ولم یقتصر األمر على القانو     
م ، والذي یذكر أنه یمنع المكتبات ومراكز المعلومات واألرشیف 1997الرقمیة الصادر في دیسمبر 

والجامعات من ممارسة بعض األمور على المواد الرقمیة المحمیة بموجب القانون دون عقد اتفاقیات مع 
 . أصحاب الحق

 واشتراط أن یتم عقد اتفاقیة وفقًا للقانون بین الجهات المستخدمة للمواد الرقمیة وبین أصحاب الحق،   
جعل . ویتم بموجب هذه االتفاقیة تحدید الشروط التي ینبغي االلتزام بها، وتحدید االستخدامات المشروعة

ي المكتبات وطالبت جمعیات المكتبون یشعرون أن هذا القانون یشكل خطرًا على إتاحة االستخدام ف

                                                             
 :موجود على األنرتنت 16/03/2011زيارة يف ]شر على اخلط املبا.[حق المؤلف والمكتبات الرقمية -1

http://faculty.ksu.edu.sa/Al-
Arishee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%
A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%89/%D8%AD%D9%82%D9%8
8%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.doc 
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واتحاداتها تعدیل هذا المشروع بشكل یعطي بعض الحریة في استخدام  المواد الرقمیة المكتبات األوروبیة 
  )1(ألغراض غیر تجاریة 

من القانون  108قد حدد األحكام المتعلقة بالحفظ وقام بمراجعة القسم  - DMCA-قانون ویذكر أن   
وقد كان النظام األمریكي قدیمًا یسمح بعمل نسخة واحدة إضافیة من . األمریكي لحمایة حق المؤلف

تصبح فیها العمل لغرض الحفظ بحیث یتاح استخدامها كبدیل عن النسخة األصلیة في الحاالت التي 
شة، أو في الحاالت التي یتلف فیها التسجیل الصوتي على سبیل المثال، إَال أن البیئة أوراق المطبوع ه

، والثاني  préservationالرقمیة تطلبت استخدام ثالث نسخ من المواد الرقمیة تستخدم واحدة منها للحفظ 
وهو األمر الذي تم اعتماده عند تعدیل هذا الجانب  ،use، والثالثة تتاح لالستخدام  masterكنسخة رئیسة 

  ..لیتالءم مع متطلبات البیئة الرقمیة DMCA قانون في

وااللتزام باتفاقیات التراخیص یتم استخدام بعض األسالیب  تطبیق قوانین حمایة حق المؤلفولضبط    
  :التقنیة والتنظیمیة ومن بینها ما یلي

وهو نظام یوفر حمایة لحقوق الملكیة الفكریة :  Digital Object Identifier(DOI)معرف المواد الرقمیة  - 1
وبذلك فإنه یعتمد على . اإلضافةبیانات میتادیتا من خالل تحدید رقم ثابت لكل مادة رقمیة، وتحدید 

وباستخدام هذا النظام یمكن الوصول إلى الوثائق . ونظام المیتادیتا  Handle systemتطبیق كل من نظام 
فهو نظام یمنح لكل . المخصص لها   URLمتاحة على شبكة اإلنترنت حتى في حالة تغیر العنوان ال

، وجزء م منه وعن الناشر في القسم اآلخرفي قس DOIوثیقة رقم یتكون من جزء ثابت یعبر عن وكالة 
كما یخصص النظام لكل وثیقة عناصر المیتادیتا . آخر تقوم بإضافته الحقًا الجهة القائمة بالتسجیل

 منتج،ناشر(، والجهة ودورها وأي رقم محدد للوثیقة، والعنوان DOIالخاصة بها والتي یتم فیها تحدید رقم 
نص، سمعي، بصري، سمع بصري (، والشكل ...)ملف رقمي، أو مادة ملموسة مادیًا (، والنوع )مؤلف
ویمكن أن تتغیر بعض عناصر المیتادیتا الخاصة بالوثیقة في حالة انتقال حقوق ملكیتها من جهة ...)  

 )2.(الخاص بها یظل ثابتًا ال یتغـیر DOIإلى أخـرى ولكن رقم 

  

                                                             
   .34-32.ص.2003خمرب تكنولوجيا املعلومات و دورها يف التنمية الوطنية،:قسنطينة.المكتبات في مجتمع المعلومات.صويف،عبد اللطيف -1
 :موجود على األنرتنت 16/03/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر .[حق المؤلف والمكتبات الرقمية -2

http://faculty.ksu.edu.sa/Al-
Arishee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%
A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%89/%D8%AD%D9%82%D9%8
8%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.doc 
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 Electronic Copyright Management System  النظام اإللكتروني إلدارة حقوق المؤلف - 2

(ECMS) :   وهو نظام یستخدم لمراقبة طلبات الوصول إلى الوثیقة اإللكترونیة، فهو النظام الذي یتحكم
ویعمل النظام على إعداد تقاریر بما قام . في السماح للوصول إلى وثیقة إلكترونیة معینة من عدمه

ل غیر المصرح بها بتسجیله ، وتساعد هذه التقاریر الناشرین والمنتجین على معرفة محاوالت الدخو 
على تقیید ما یمكن للمستخدم عمله على الملف اإللكتروني كأن   ECMSوتعمل بعض نظم . للوثیقة

تسمح على سبیل المثال بعرض الملف فقط، كما یمكن من خالل هذه النظم تحدید عدد المرات التي 
  ) 1.(یسمح باسترجاع العمل فیها ، أو نسخه، أو فتحه، أو طباعته

  :الرقمیة ت والتراخیصالمكتبا .3.1

إن دخول المكتبات بصورة متزایدة في الخدمات الرقمیة الوطنیة والدولیة أمر مطلوب وضروري ویجب    
لیس ضده، مع ضرورة تسهیل وضع األعمال العلمیة في هتمام ولكن بصورة موازیة للسوق و أخذه بعین اإل

لن یتقلص بشكل أو بآخر و  أنال بد  )FAIR USE(خدمة التطویر والبحث، ألن مبدأ االستخدام المناسب
كالتكوین مثال  :ب ألغراض محددة یستمر بمفهومه الواسع، بل سیبقى بمفهومه الضیق أي االستخدام المناس

حتى یكون أي استخدام تجاري لألعمال الرقمیة  لیس حقا عاما مفتوحا للجمیع،وهذا األخیر سیكون استثناء و 
الحقوق ویصبح لزاما على المستخدمین الحصول على الترخیص  وأصحاب ممنوعا دون موافقة المنتجین

  )2( .بالنشر من المنتجین وأصحاب الحقوق

تخزین المواد المتاحة على شبكة االنترنت یكون على وسیط ثابت في ملفات الخادم مما  كما أن    
یمنع نسخها ، و لكن استخدام المواد الرقمیة یستلزم نسخها خاضعة لقوانین حمایة حق المؤلف و یجعلها 

انتهاكا قا و تحمیلها على جهاز المستفید بغرض قراءتها ، مما یعني أن استخدامها في حد ذاته یعد خر  أو
یراعي حقوق التألیف الرقمیة  ترخیص إلىلحق المؤلف القائم على منع نسخ المواد، و هذا ما یستدعي 

جدید على درجة من األهمیة ، وهو یدخل سوق المعلومات من بابه الواسع، والمكتبات التي تعد موضوع 
 )3(بمهام التعلیم و البحث والتكوین، ترفض إقامة الحواجز أمام المستفیدین مؤسسات عامة تقوم بصفتها

                                                             
 :موجود على األنرتنت 16/03/2011زيارة يف ]املباشر على اخلط .[حق المؤلف والمكتبات الرقمية -1

http://faculty.ksu.edu.sa/Al-
Arishee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%
A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%89/%D8%AD%D9%82%D9%8
8%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81.doc 

  2- صويف، عبد اللطيف . املكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشرااللكرتوين. يف. جملة العربية 3000 .ع1.دمشق: النادي العريب للمعلومات،
.139-137.ص.2000  

جامعة منتوري  دراسة ميدانية مع األساتذة الباحثين المسجلين بمخابر : أمن المعلومات وحقوق التأليف الرقمية.فؤاد ،بن ضيف اهللا -3
  .19.ص.2004علم املكتبات، جامعة منتوري قسنطينة،،رسالة ماجستري .قسنطينة
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بل یمكن القول أنه تعدى أكثر من  .وترى أن وجود المعلومات االلكترونیة في صلب أوعیتها أمر مطلوب
هذا، فعلى المكتبات الیوم مسایرة عصرها والتغیرات والتطورات التي تفرضها التكنولوجیا الحدیثة، فهي ال 
تنفي حق المبدعین والمؤلفین في المطالبة به ولكن تسعى إلحداث توفیق بین المؤلف و المستفید الذي 

  )1( .كان دائمامن حقه الحصول على المعلومات مثلما 

:تعریف الترخیص الرقمي .1.3.1  

عملیة الترخیص بما ینطوي علیها من تفصیالت دقیقة ، یقوم بموجبها كل من مالك المحتوى إن     
ولیكن ممثال في إحدى المكتبات بالموافقة على استخدام محتوى الكتروني محدد و  ومستخدم المحتوى،

االطالع علیه وعادة ما تكون التفاصیل المتفق علیها معروضة باستفاضة في شكل مكتوب یطلق 
عقد "أو"اتفاقیة ترخیص "بعبارة أكثر بساطة فإن مصطلحي  و، " عقد ترخیص"أو " اتفاقیة ترخیص"علیه

    )2(. یدان معنى السماح باستخدام محتوى مادة مایف" ترخیص

شیوعا في االستعمال، حیث ترخص الشركات  التكنولوجیاعقد الترخیص من أهم صور نقل  ویعد     
الكبرى لمستورد التكنولوجیا باستعمال براءات االختراع التي تمتلكها مع تزویده بالمعلومات والخبرات الفنیة 

و في هذا الصدد یجب التمییز بین ما . الالزمة و بتزویده كذلك بالتحسینات التي تطرأ على التكنولوجیا
                     )3( .درة عن المرخص أو المرخص لهإذا كانت التحسینات صا

قاعدة بیانات أو :تستخدم محتویات رقمیة أو االلكترونیة مثل أنوتبدأ عملیة الترخیص عندما ترید     
  .دوریة أو عندما یرید شخص ما استخدام مثل هذا المحتوى بعد أن تمتلكه المكتبة 

یبدأ ذلك بمكالمة هاتفیة أو برسالة برید االلكتروني او ورقي أو نموذج تورید أو عندما  أنویمكن     
  .تعرض علیك اتفاقیة ترخیص مكتوبة 

  :ترخیص بخصوص إلىوبشكل عام فان المستخدم یحتاج    
 اشتراك الكتروني في مجلة أو قاعدة بیانات  
 محتویات معدة من قبل شركة ذات مسؤولیة مثل Lexis.Nexis)4(  

                                                             
  .19.ص.املرجع السابق .فؤاد ،بن ضيف اهللا -1

فهد  جملة مكتبة امللك. يف .دليل علمي ألمناء المكتبات و اختصاصييها:ترخيص المحتويات الرقمية .جربيل،بن حممد.؛ليسلي،إلني هاريس -2
  .81. ص. 2006 ،مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض.46ع.2س.الوطنية

  .333.ص.2011منشورات احلليب احلقوقية،:بريوت.ثورة المعلومات و انعكاساتها على القانون المدني.كاظم عجيل،طارق -3
  .20-19. ص.املرجع نفسه. جربيل،بن حممد.؛ليسلي،إلني هاريس -4
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  مجموعات أخرى من المحتویات  أودائرة معارف  
  من المحتویات  أخرىمعلومات مالیة ومصادر مجموعات.  
 برامج حاسوب وقواعد معلومات محملة على أقراص مدمجة ذاكرة قراءة فقط DVD و CD-ROM. 

   )1(.األقراص المرئیة الرقمیة
 أو على شبكة داخلیة ویشمل محتوى موجود قبال من أجل استخدامه على موقعك باالنترنت  
  ...خرائط،صور ضوئیة،موسیقى،فیدیو:نصا و محتوى بیانیا مثل  
 محتویات موقع على االنترنت.  
 2( ).انترانت(محتویات شبكة خاصة(  
:ویعد تحمیل المواد الرقمیة على الحاسوب مسالة فیها خالف     
قانونیة ومشروعة ، في حین یرى البعض األخر إنها غیر قانونیة وهذا ما أدى  أنهاحیث یرى البعض    

یستطیع وفقا لها األشخاص المرخص لهم تحمیل المواد  وضع تراخیص الستخدام المواد، إلىبالناشرین 
  .الرقمیة بغرض استخدامها 

 إلىواد أي تحویلها تراخیص اإلتاحة هناك تراخیص بمنح جهات معینة الحق في ترقیم المى إلإضافة 
  .تلك الجهات بدورها بمنح تراخیص استخدام لتلك المواد لجهات أخرى ملتقو  شكل رقمي،

:ومن هنا یتضح ان التراخیص تساهم في حمایة الحقوق في مرحلتین     
.مرحلة إنشاء المشروع الرقمي  – 1  
. مرحلة إتاحة االستخدام - 2  

  :نوعان من التراخیص الرقمیة وهما هناك: أنواع التراخیص الرقمیة  . 2.3.1

االتفاقیة ویتناقشون حتى  أطرافوهي التراخیص التي یتفاوض فیها : التراخیص القابلة للتفاوض - أ
یتوصل والى اتفاق على البنود و الشروط التي سوف تتضمنها االتفاقیة ، وعند الحصول على ترخیص 

لمقدور التفاوض مع مالك المحتویات حول البنود معلومات رقمیة لالستخدام في المكتبة سوف یكون با
    )3( .الخ...ثمن المادة ، و من له حق استخدامها:المختلفة و الشروط المتضمنة في االتفاقیة مثل

                                                             
  .20-19. ص.املرجع السابق. حممدجربيل،بن .؛ليسلي،إلني هاريس -1
  .23-20. ص. املرجع نفسه-2
 مكتبة امللك فهد الوطنية:الراض.59،ع2س .جملة مكتبة امللك فهد الوطنية .المكتبات الرقمية بين التخطيط و لتنفيذ.فاتن،سعيد بامفلح -3
  110.ص.2008،
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صاحب (هي التي تحدد فیها البنود والشروط من طرف واحد :التراخیص غیر القابلة للتفاوض  -ب
 أوفیرخص له باالستخدام ) المرخص له(ن یقبلها الطرف الثاني بشكل ثابت ، وفي هذه الحالة اما ا)الحق

    )1(. ال یقبلها فال یرخص له باالستخدام

ومع ذلك فمن التراخیص التي ال تبدو قابلة للنقاش غالبا ما تكون قابلة للتفاوض وما على المستخدم    
 أكثراالتصال الدائم بمال المحتویات كما یتوجب مناقشة البنود والشروط التي تجعل الترخیص  إال

  )2( .صالحیة لظروف المرخص له 

 :وتوضح التراخیص بشكل واضح االستخدام المسموح به وكذلك غیر المسموح به،والتي یكون من بینها   
.ومسح المحتویات إعادة النسخ الكامل للمحتوى،  

والمسؤولیة القانونیة للمؤسسات المختلفة اتجاه استخدام  وأماكنهمالمستفیدین  :كما تحدد التراخیص   
المواد المرخص باستخدامها من قبل الجمهور العام ، وینبغي على تلك الجهات اتخاذ اإلجراءات لحمایة 

  . حق المؤلف من االنتهاك

ة المتعاقدة ، بمعنى انه في حالة عقد اتفاقیة بین وقیود التراخیص تكون ملزمة فقط من طرف الجه   
مكتبة وناشر فان الترخیص یلزم المكتبة بالتقید بما جاء في االتفاقیة بما في ذلك القیود حول االستخدام 

  المشروع اال أن هذا العقد لیس ملزما لمرتادي المكتبة عند استخدامهم للمحتوى الرقمي المرخص

  )3( .ف الموقعین علیها فقطفاالتفاقیة ملزمة لالطرا

المحتویات  على وجه العموم فان المكتبات تعتبر نفسها من المستفیدین أو المرخص لها باستخدامو   
مع ذلك فان الكثیر من المكتبات ترخص المحتویات التي تملكها ولذلك فهي أیضا المملوكة لآلخرین، و 

التجارة االلكترونیة تنمو بشكل مستمر والمكتبات تنهمك كثیرا  أنخاصة و  " Licensors"مانحة تراخیص 
  . في التجارة االلكترونیة وبیع حقوق فكریة الكترونیة

 أنرقمیة و  أعمالوهناك خمسة عناصر أساسیة التي یتوجب على المكتبة استهدافها عند ترخیص    
)4( :یبنى علیها الترخیص وهي  أساسیة كمبادئتجعل هذه العناصر   

 
                                                             

  110.ص.املرجع السابق.فاتن،سعيد بامفلح -1
  .23. ص. املرجع السابق. جربيل،بن حممد.تر.هاريسليسلي،إلني  -2
  .111.ص.املرجع نفسه.فاتن،سعيد بامفلح -3
  .26-22. ص. املرجع نفسه. جربيل،بن حممد؛ليسلي،إلني هاريس -4
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سهولة الوصول الى االعمال التي یجري البحث علیها  - 1  

معامالت ذات حركة واحدة للحصول على المعلومات ، حیث ال توجد تصاریح أو مدفوعات او  - 2
.ترخیص جمركي مطلوبة بمجرد اختیار المكتبة لالعمال التي تحتاج الیها و قامت بدفع القیمة المطلوبة  

. مسموح بها و غیر المسموح بها و للمستفیدین منها و الماكنهاتحدید واضح لالستخدامات ال - 3  

.االستخدام بعد نهایة اتفاقیة الترخیص - 4  

.المسؤولیة القانونیة اتجاه استخدام المحتویات المرخصة للباحثین و للجمهور العام - 5  

مي الى آخر ، ال توجد مواصفة قیاسیة لتراخیص الن هذا الموضوع جدید نسبیا و یختلف من محتوى رق
  )1( .اضافة الى التقنیات الدائمة التغییر ، و تنوع سیاسات المكنیات في حد ذاتها 

 

: نماذج عن التراخیص -3-4  

 1-  في الوالیات المتحدة األمركیة: منها

اهتم بالترخیص :   (copyrigth clearance center) مركز الترخیص بحقوق التألیف و النشر*       
تقریبا من الجرائد والمقاالت الدوریات وما یشبه ذلك و المواد المساندة للمقررات الدراسیة و لكل شیئا 

الخ....النشرات االعالمیة و المواد االلكترونیة المحفوظة و مواد التعلو عن بعد   

 2-  في كندا: و منها

وهو النظیر الكندي لمركز الترخیص   (cancopy)   و النشر مركز الترخیص بحقوق التألیف*   
.لحقوق التألیف و النشر للمواد المطبوعة بالغة االنجلیزیة في كندا  

(copibec) وهو مركز كندي آخر مناظر لمركز و النشر الكندي  مركز الترخیص بحقوق التألیف*     
و لكن للمواد المطبوعة باللغة الفرنسیة ، و یعني بالحقوق   (CCC) الترخیص لحقوق التألیف و النشر   

)2(. االلكترونیة على أساس حالة بحالة مع التشاور مع أصحاب الحقوق المعنیین  

 

 

                                                             
  .26-22. ص. املرجع نفسه. بن حممد جربيل،؛ ليسلي،إلني هاريس -1
  .39-38.ص.املرجع نفسه -2
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 :للمشاریع الرقمیة لحق المؤلف طرق الحمایة القانونیة والتقنیة. 4.1
ا تعلق منها بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل مالفكریة خاصة  الملكیةمن المهم جدا حمایة    

 الفكري في مجتمع المعرفة، حیث أن إضفاء جانب الواقعیة والموثوقیة والمصداقیةصیانة اإلبداع والتراث 
بحق المؤلف في البیئة  المتعلقةعلى مشروع المكتبات الرقمیة یحتاج إلى إزالة الغموض من على األسئلة 

  :هما في العالم طریقتان رئیستان لحمایة المنتجات الرقمیة ، وتوجد)1( الرقمیة

وتعتمد على التحذیر قبل االستخدام والمعاقبة بعد إساءة هذا  - المنطقیة- :الحمایة القانونیة -أ 
 االستخدام

وهي السائدة في أوروبا ودول العالم الثالث، وتعتمد على وضع عقبات تقنیة تمنع  :الحمایة التقنیة -ب
 الخ...كلمات سر الحمایة من خالل مفاتیح إلكترونیة أو :إساءة االستخدام، مثل أو تعیق

اثبت الواقع العملي أن القوانین الوطنیة لیس بمقدورها توفیر الحمایة الكافیة للمصنفات التي تنشر  فقد   
توفیر الحمایة للمصنفات ویقصد بفي البیئة الرقمیة وكان ال بد من ابتكار وسائل تقنیة لحمایة المصنفات، 

 ، ومن خالل هذه الوسائل)مثل التشفیر(تكنولوجیة م وسائل بمعرفة أصحاب الحقوق أنفسهم باستخدا
، وبالتالي أصبح من الممكن نع االعتداء علیهایتمكن ألصحاب الحقوق السیطرة على مصنفاتهم وم
باستعمالها والحصول على عائد مالي مقابل ذلك  استغالل هذه المصنفات عن طریق الترخیص للغیر،

 :هو ما یلي والهدف من استخدام هذه الوسائل التقنیة
منع الوصول إلى المصنف محل الحمایة الموجود في البیئة الرقمیة إال بإذن أو ترخیص من صاحب  - 1

  .حق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك باستخدام تقنیات التشفیر بمختلف أنواعها
للوصول  ،في كل مرة یرغب فیها أي من مستخدمي اإلنترنت ،وضع نظام لسداد المقابل إلكترونیاً  - 2

 .واإلطالع على المصنف محل الحمایة
  .تدابیر تمنع نسخ المصنف المحمي بدون ترخیص من صاحب حق المؤلف - 3
حظر تصنیع أو بیع األجهزة أو الخدمات التي تستعمل في التحایل على التدابیر التكنولوجیة المتقدمة  - 4

  )2(.بنوعیها

أیة على الرغم من تنوع وسائل الحمایة التقنیة لألعمال الرقمیة إال أن مكتبات عینة الدراسة ال تؤمن و    
، وهو أمر في غایة الخطورة   ℅90.90ما یتوفر لدیها من رصید رقمي بنسبة معتبرة تقدر بـ حمایة ل

یة حمایة آلیة من شأنها خاصة في حالة اإلعارة المطبقة لهذه األعمال، فتضمین المصنف الرقمي ألي تقن

                                                             
1 - Bibliothèque numériques et la protection des droitsd’auteur(fr) .[One line] sur : 
http://fr.jurispedia.org/index.php/BibliothÃ¨ques_numÃ©riques_et_la_protection_des_droits_d'auteur
_(fr) visite le 23/02/2011 

   :موجود على األنرتنت 21/02/2011زيارة يف ] على اخلط املباشر [. البيئة الرقمية حقوق الملكية الفكرية في -2
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=15721. 
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أن تحد من أعمال العبث أو التخریب أو االنتهاك لحقوق ملكیته الفكریة  في أوساط المستفیدین  وتدعم 
في حریة  المستفیدمساهمة المكتبة في إحداث توازن في الحفاظ على حق مؤلف العمل الرقمي وحق 

  .علوماتمللالوصول الحر 

 

 

 

تأمین الحمایة التقنیة للمصنفات الرقمیة): 24(جدول رقم   

من أفراد العینة  بتأمین الحمایة  التقنیة للمصنفات الرقمیة التي تمتلكها مكتباتها   ℅9.10وتعنى نسبة 
  :الجدول الموالي وهذا ما سیتم التفصیل فيعن طریق بعض األسالیب 

   
 التكرارات النسبة

 التشفیر - -
 التوقیع االلكتروني - -
 البصمة المائیة - -
 العالمة المائیة - -
50℅  نسخ الجزء الهام من المصنف الرقمي 2 

 أسالیب أخرى 2 50℅
100℅ وعمالمجــ 4   

أساليب الحماية التقنية للمصنفات الرقمية ): 25(جدول رقم   

خیضر بسكرة على أسلوب نسخ الجز الهام من المصنف الرقمي بنسبة مقدرة تعتمد مكتبات جامعة محمد 
ة عنوان العمل وقائمة المحتویات بالنسبة لألقراص المضغوطة حتثمل هذا النسخ في صفی، ℅50بـ 

ونتائج الدارسة بالنسبة كتوابع مع األوعیة المقتناة، وصفحة العنوان و قائمة المحتویات واإلطار المنهجي 
 مكتبات أخرى من عینة الدراسة ص المضغوطة المتعلقة بالرسائل واألطروحات الجامعیة، وتمتنعلألقرا
االكتفاء بعرض إىل غاية النظر التشريعي يف أمرها و  تجتازهاتي ال إعارة األعمال الرقمیة  عن أخرى

في المحیط  المصالح التي یجب على المشرع حمایتها  خاصة وأن  .الورقية على املستفيد النسخة

 التكرارات النسبة
9.10℅  نعــم 2 

 ال 20 90.90℅
100℅  المجــوع 22 
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ال تعد، بل لنقل من الصعب على المشرع تغطیتها بالسرعة التي تنشر بها مما زاد التعدي على الرقمي 
عادة ما ینشر عبر االنترنتنحقوق المؤلفین وذلك بعلى خاصة الملكیة الفكریة  ٕ ، وعلیه یقتضي سخ وا

ل عبر االنترنت من مصالح متنوعة توفیر أقصى قدر مكن من الحمایة المدنیة والجنائیة لما یتداو األمر 
أمن المعلومات هو  حیث أن .وذلك للحد من الظاهرة اإلجرامیة في مجال المعلوماتیة وبرامج الحاسوب 

قضیة تبحث في نظریات واستراتیجیات توفیر الحمایة للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة 
واإلجراءات الالزم توفیرها لضمان حمایة المعلومات من  الوسائل: هو ومن زاویة تقنیة. االعتداء علیها

فان أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابیر حمایة  :ومن زاویة قانونیة. األخطار الداخلیة والخارجیة
 سریة وسالمة محتوى المعلومات ومكافحة أنشطة االعتداء علیها أو استغالل نظمها في ارتكاب الجریمة

ریعات حمایة المعلومات من األنشطة غیر المشروعة وغیر القانونیة التي وهذا هو هدف وغرض تش
  ).جرائم الكمبیوتر واإلنترنت(تستهدف المعلومات ونظمها 

وكذا  -األدائیةسواء من الناحیة التقنیة أو  -إن أغراض أبحاث واستراتیجیات ووسائل أمن المعلومات    
مان توفر العناصر التالیة ألي معلومات یراد توفیر الحمایة هدف التدابیر التشریعیة في هذا الحقل ضفإن 

  :الكافیة لها

وتعني التأكد من أن المعلومات ال تكشف وال یطلع : )ONFIDENTIALITY( السریة أو الموثوقیة -1
  .علیها من قبل أشخاص غیر مخولین بذلك

المعلومات صحیح ولم یتم تعدیله التأكد من أن محتوى : INTEGRITYالتكاملیة وسالمة المحتوى -2
أو العبث به، وبشكل خاص، لن یتم تدمیر المحتوى أو تغییره أو العبث به في أي مرحلة من مراحل 

  .المعالجة أو التبادل سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات أو عن طریق تدخل غیر مشروع
التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي  :AVAILABILITYاستمراریة توفر المعلومات أو الخدمة  - 3

واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقدیم الخدمة لمواقع المعلوماتیة وان مستخدم المعلومات 
  .لن یتعرض إلى منع استخدامه لها أو دخوله إلیها

ویقصد به ضمان عدم : Non-repudiation عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام به - 4
نه هو الذي قام بهذا أإنكار الشخص الذي قام بتصرف ما متصل بالمعلومات أو مواقعها، إنكار 

 )1(.التصرف، بحیث تتوفر قدرة إثبات أن تصرفا ما قد تم من شخص ما في وقت معین

  

                                                             
  :موجود على األنرتنت 23/02/2011زيارة يف ] على اخلط املباشر . رؤية حذر... أمن المعلومات وحقوق اإلنسان .مد حممود مكاويحم -  1

http : //www .annabaa.org/nbahome/nba74/amn/htm 
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  :مشاكل أنظمة الحمایة التقنیة للمصنفات الرقمیة .1.4.1

من خالل  نص المادتین  ) OMPI(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  -أن تؤكده إن الشيء الذي ترید    
 "األوامرمن عرض  7و 6واإلتحاد األوروبي من خالل نص المادتین  1996المنفذة في دیسمبر  1و 11

أن الحمایة القانونیة لألنظمة المانعة للنسخ ونظام تشریع الحقوق، سیحد من صناعة واستعمال وبیع 
التي یجب هزة التي تسمح بتبدیل هذه اآللیات المتعلقة بالحمایة من كل المخالفات غیر المشروعة األج

  .وذلك ألنها تعیق تقدم المشاریع الرقمیة ،ردعها بصرامة

  :تطرح هذه المواد عددا من المالحظات منهاو 

 تسابقت الدول األوروبیة كثیرا على خلق المعاییر التقنیة التي ستوضع تحت تصرف  :تقنیات غیر مجربة
ومن خالل  .المصداقیة اتجاههابالثقة و  الحصول على انطباعالمصنفات و المنتجین من أجل التعریف ب

األزلي  نصوص هذه المواد فإن أنظمة الحمایة أثبتت فعالیتها في القدرة على التخفیف من حدة النزاع
لكن من الصعب إیجاد الدلیل  مستفیدین في البیئة التقلیدیة،كین من ناشرین و المستهلالقائم بین المؤلفین و 

" من جهة أخرى یمكننا تخیل  .أو بیان فاعلیة هذه التقنیات في المحتوى التكنولوجي كثیر التغیر
لرغم إقرار ذلك كمخالفة استغالل أنظمة الحمایة لصالحهم باالذین یسعون دوما إلى كسر و " صنةالقرا

  .یعاقب علیها قانون مختلف الدول األعضاء

 في  حسب المشرع الفرنسيف: ما محل استثناءات الحق القاصر على المؤلف في هذه األنظمة التقنیة؟
دارة الحقوق نظمة التقنیة التي تمنع النسخ و فإن كل الوسائل التي تسمح بالتحایل على األ هذا الشأن ٕ ا

حیث أن . نونیة حتى ولو استعملت من طرف أشخاص لیس لدیهم نیة اختراق القانونتصبح غیر قا
ن كان استنساخ المعلومات لغرض خاص  ٕ الحاسوب سیوقف كل محاوالت اإلتاحة للمعلومات حتى وا

المعاییر ومضمون نص هذا األمر المرتبط ب ومرخص عن طریق استثناءات الحق القاصرة على المؤلف،
المعدلة من طرف المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بالتركیز  11المادة في بالتحدید اجعته و التقنیة أعید مر 

ال نملك الحق في التحایل على هذه المعاییر التقنیة إال في حالة األعمال المرخصة  :"على حق المؤلف
االلتزامات تفادي یة كابتكار آالت بهدف التحایل أو من طرف القانون، ودون ذلك تصبح غیر قانون

محل  ماف .كذلك االستعمال المتعمد لوسائل تسمح بخرق أنظمة حمایة حق المؤلف المتعلقة بحق المؤلف،
 )1( في هذه األنظمة التقنیة؟التي تمكنه من استغالل حقوقه استثناءات الحق القاصر على المؤلف 

                                                             
1-BATTISTI , Michèle. Droit d’auteur,droits des utilisateurs et documents numériques.in. 
Collection Bibliothèques. Le droit d’auteur et les bibliothèques .Paris : Eds. Cercle de la librairie, 
2000. p. 142-141  
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 بالطبع على استعمال هذه الذي ینطوي و  ،لق نظام للدفع بالوحدةبمعنى خ :ضریبة الدفع بالبطاقة
هل تخضع الرؤیة البسیطة  ولهذا فهل كل المعلومات ذات مقصد تجاري؟ - تقنیات الحمایة -التقنیات

ألن النظر  ؟ فهذا یعني حمایة مبالغ فیها،)بعیدا عن حالة التحمیل(  على شاشة الحاسب لضریبة الدفع
المكتبة ؟ وبالرغم من ذلك  ال یمكن ترجمة في شاشة الحاسوب مثیل بتقلیب صفحات كتاب أو دوریة في 

كما یمكن بیان أن النسخ التقنیة المنبثقة من طلب اإلذن  ذلك في البیئة الرقمیة أو حتى التفاوض فیه،
حیث تبقى دائما كمنافذ مطلقة  .باالستنساخ یتصدع عنها بیان الدلیل على غیاب المدلول التجاري لها

الحیاة  الخاصة للمواطنین یجب أن تكون محمیة عن طریق أنظمة  من جانب آخر نذكر بأن .التالشي
  .تسمح بمتابعة استعمال المصنفات المهدد بإختفاء أي منها عن طریق فرد أو هیئة

 لحق وضع المعلومات المرقمنة  "عادل" یمكن تصور نظام في المكتبات یمكن من منح ثمن :دور المكتبات
فهذا النظام ال یفرض على مستعملي  تصرف مستفیدیها الدائمین،أو لرصید األوعیة الورقیة تحت 

المكتبات  طلب ترخیص من ذوي أصحاب الحقوق في كل مرة من أجل قراءة معلومة مرقمنة یمكن 
أن ننوه أیضا بأن أنظمة الدفع بالوحدة تخفف من مهمة المكتبات یمكن  كما .تصفحها في المكتبة

لكنها تشكل عائقا في حریة الوصول إلى المعلومات من  ،)ألجیال القادمةحفظ الوثائق ل التنظیم، الجمع،(
  .! طرف جمیع رواد المكتبات مهما كانت مؤهالتهم المالیة

 تعدد التقنیات الحمایة للمصنفات الرقمیة:  

فإن األنظمة األولیة تساهم في إبطاء اإلتاحة االلكترونیة للمصنفات : )Lionel Thoumyre( حسب   
من قیمة التوزیع وخاصة القائم منها مقام الحمایة القانونیة، فهي تقلل من حواشي العوامل  والرفع

إذا فهي . المنصوص علیها ضمن اإلطار القانوني، ألنه ال توجد إمكانیة التحدید الحر الستعمال أمین
أكثر من تستجیب خاصة إلى الفوائد التجاریة؟ بمعنى أن استعمال هذه التقنیات هادف إلى الربح 
  .استخدامها لتكثیف تأمین الوصول لهذه المصنفات الرقمیة من طرف ذوي الحقوق من المستفیدین

 تطور وسائل المراقبة والدفع :  
فتتبع استعمال  والتي توضح أنها قاصرة في البیئة الرقمیة، تسمح الوسائل التقنیة بدعم الحمایة القانونیة   

 بواسطة وسائل تقنیة والتي تسمح بتعریف المصنفات بواسطة أنظمةالمصنفات سیصبح مضمونا أیضا 

 )1(والذي یراقب االستعماالت، وتسجل المصنفات " Tatouage Numérique"الوشم الرقمي " ـتعرف ب

                                                             
1- BATTISTI , Michèle.op .cit.p. 143-142  



انعكاسات المحیط الرقمي على حق المؤلف: رابعالفصل ال  
 

 

145 

تبعا ألصحابها بكل وضوح في تعریف وتشفیر منافذ الوصول  من أجل الحفاظ على الناتج لذوي الحقوق 
  .من المستعملین الذین أخذوا على عاتقهم تسدید الحقوق من أجل ضمان الوصول الحر

 عم تبعا لمعظم النصوص التشریعیة لمختلف الدول المتعلقة بد: سیطرة عقود التراخیص لألعمال الرقمیة
الحمایة القانونیة بالتقنیات اآللیة، فإن العقد الخاص بترخیص العمل الرقمي سیصبح بدون شك النظام 

 Md. Catherine(وتؤكد وزیرة الثقافة الفرنسیة السابقة . المحیط الرقمي المشروع فيالقانوني 

Trautmann( الحقوق  تطور الصناعات الرقمیة سیحدث ضجة في عالم المفاوضات  حول:"على أن "..
من ". نشاط هذا القطاع لن ینجح بدون تسییر دینامیكي للعقود خوفا من خطر قانوني محدق:" كما أن

   :منطلق النقاط التالیة

حالیا من خالل المفاوضات  المكتبات إن الشيء الذي تسعى إلیه :التراخیص عقودالمكتبات و /أ   
هو النجاح في الحد من عدد  -دعم الحمایة القانونیة بالتقنیات اآللیة –السابقة  القوانینالمتعلقة بطرح 

  "النقاط المسطرة في المناهج التعاقدیة والرفع من عدد استثناءات الحق القاصر على المؤلف 

ستخدام بعض النسخ التي حددت حالیا بخصوص المكتبات باو "من عرض األوامر) 3.5(المادة تبعا لنص
  رشفةاأللغایات الحفظ و 

إن مبدأ االستعمال العادل المطلوب غالبا في المكتبات والمؤسسات التعلیمیة یبدي ضرورة استدراك من    
حقوق -حول الحق المشتركأ ت.م.ومن جهة أخرى الو جهة المغزى من التصور األجنبي للعرف الفرنسي،

ر اإلمضاء على العقود تشاإلى الحق الخاص بان - النشر والمدرج معها حق االستعمال األمینالتألیف و 
  .المعدة للحد من عدد النسخ الرقمیة المنجزة من طرف المكتباتالمتخصصة و 

أكثر مرونة إذا سمحت بإنجاز نسخ من المصنفات ذات الوشم  وتكون األنظمة اآللیة المتقدمة   
  :منها لكن ذلك یطرح في المقابل العدید من المشاكل؟ .االلكتروني

 ة الخاصة وفتح المجال للقرصنة االلكترونیةكعدم احترام الحیا 

  الخ...إخضاع المراقبة لهیئة عامة متعهدة  

نا تنجه إلى الحلول التعاقدیة مع أصحاب الحقوق وتأسیس اتفاقیات بالتناسق مع المكتبات لهذا ما یجع   
  )1( .تسعیرةال في  والمؤسسات التعلیمیة من أجل الحصول على تحدیدات إمتیازیة

                                                             
1- BATTISTI , Michèle.op .cit.p. 14 .3  
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العقد المجرى ضمن إطار الحق الخاص یخول المالك له مطلق الحریة في إجراءاته مع  لكن   
المتعاقدین، فالعالقات ما بین مالك الحق والمستفید محددة بعمق عن طریق قانون یعطي مطلق الحریة 

تحدید شروط االستعمال فالمالك حر في وضع السعر و  .في التفاوض بعیدا عن قانون الملكیة الفكریة
وفي هذه الحالة فمن أجل تثقیل المفاوضات یصبح من الضروري أن یكون  .المرغوبة طبقا ألحكام السوق

لدیه القدرة على التجمع ثانیة في شكل إتحاد مالي أو تجمیع المشترین والذي مازال في التضاعف في 
الحد الفاصل الذي  العقد هو: إال أن إمعان النظر من الجانب االیجابي یوحي بأن  .العدید من الدول

الناشرین الطموحین إلى الربح من خالل : یسمح بالتوفیق بین قطبین اقتصادیین مختلفین تمثل أحدهما في
استثماراتهم، واآلخر في المستخدمین الذین یطمحون أیضا إلى الربح عن طریق المیزانیات الممنوحة لهم 

راخیص الجماعیة تعتبر كذلك كفائدة تسمح ذلك أن الت. في المؤسسات المتعهدة بتلبیة احتیاجاتهم
باالشتراك الكلي وحریة التصفح بالنسبة لمستفیدي المكتبات، وهذا ما یسمح بتحدید سیاسة اقتناء على 

فالناشر ال یعرف إال مخاطب واحد . الموقع  بتسلسل الطلب تبعا لتلبیة االحتیاجات المعلنة واخفیة للقراء
   .المكتبة:وهو
مفهوم التكتل المكتبي في الوالیات المتحدة األمریكیة منذ بدایة سنوات التسعینات من أجل ولقد تطور    

التخفیف من الزیادات المتعلقة بمبالغ االشتراك في الدوریات العلمیة والتي تؤدي إلى احتكارها التعسفي 
  .وارتفاع مبالغ المیزانیات المخصصة القتنائها في المكتبات األمریكیة

بانتقاء أهم الدراسات المتخصصة والوعاء  ن الضروري مواصلة مثل هذه المبادرة وتعمیمها،إذا فم   
ونظرا لعدم  .جمیع األطراف من ذوي الحقوقلااللكتروني في االعتبار األول إلیجاد الحل المرضي 

تطورت  ولقد .األمریكیة ثانیة من أجل ممارسة الضغط إزاء الناشرین تجمعت المكتبات انخفاض األسعار،
أما  .غیر أن هذه الفكرة لم تعتمد في فرنسا إال مؤخرا سكسونیة والشمالیة،- هذه األنظمة في الدول ألنجلو

كما أن العقود االتحادیة لم تحدث اقتصادیات كبیرة  لكن سمحت عن  .في الجزائر فهي غائبة إلى اآلن
غیر أن إمكانیة استعمال جمیع .فیدینطریق أحد االمتیازات الرفع بكثرة من اإلتاحة بفضاء أوسع للمست

ذلك أنها تحتاج عامة إلى القدرة على ضمان تسییرها في وسط  أنواع التراخیص ال تحل كل المشاكل،
  )1( .المؤسسة

  

                                                             
1  - BATTISTI , Michèle.op .cit.144 
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لم یحظى قانون التعاقد بأي امتیاز في نصوص القوانین الجدیدة  لحقوق : العقود لبیان حق المؤلف/ ب   
لذلك وجب تخصیص األمر المطابق لحق المؤلف بمادة و  االستثناءات الملزمة، فضال عن ة،الملكیة الفكری

كل وضعیات : "الفرنسي المتعلق بقاعدة البیانات التي تنص على أن من األمر 15جدیدة  شبیهة بالمادة 
غامضة في وقت ما االستثناءات الملزمة مازالت  وكأن لم تكن،  التعاقد المنافیة لهذه االستثناءات فهي ملغاة

یتولى في هذه الحالة الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، و "في العقود أو اتفاقیات الترخیص
 بإخطار مال المصنف أو ممثله، ةالمصادق علیها ویقوم بالموازن تسلیم الترخیص، وفقا لإلتفاقیات الدولیة

المؤسسات الدولیة التي تدور اإلتفاقیات المتعلقة وكذا إخبار كل مركز دولي أو إقلیمي معني بذلك، ولدى 
یة المنتجة في شكل نوهذا بالنسبة للمصنفات األدبیة أو الف .بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضوا فیها

  .المدرسي أو الجامعي مطبوع أو سمعي بصري أو أي شكل آخر معد للتعلیم

العقود  إلى طریقة متضمنة لما هو معمول به في تحتاج إدارة : قراءة العقدتلقین التفاوض و  /ج   
وفي إطار العقود المتعلقة باألوعیة االلكترونیة فالمحاذیر  ألوعیة الورقیة في وقت كان االشتراك سري،ا

الضمانات : الجدیدة التي یمكن التنازع عنها قبل اإلمضاء على العقد خارج مجال فحص األسعار هي
،تعددمنافذ الدقیق للمستعملین التحدیدانیة االشتغال والتحیین، والتجهیزات، و إمك المأخوذة بشأن المعطیات،

وطنیة  مسؤولیة الممول الصیانة المدفوعة األجر، إمكانیات أو عدم إعداد نسخ، طبیعة المراقبة، الوصول،
 .المحكمة المهیئة لتنظیم كل النزاعات المحتملة

جرائها بإنفراد أو بجماعاتالهیاكل و تختلف على حسب نوع كما أن االختیارات  ٕ  المفاوضات وا
)Consortioums(.  

 أخرى، عقد الترخیص ال یمكن غالبا إال من االحتفاظ بحق الوصول المؤقت لمعلومة المرخص عن إن   
، ذلك أن المصنفات الرقمیة ال تباع وال تشترى األمر الذي یستدعي تغییر ضروري في تطبیقات المكتبات

فالترخیص یمسح بمنح حق االستعمال  .استعمالها هو الذي أعید تنظیمه بالترخیصإلیها و  لكن النفاذ
    )1( .بشكل جید من دون إعطائه حق التملك

العدید من المخاطر یمكن تجنبها في المفاوضات بإبقاء عنوان الكتیب المحرر للتفاوض عن طریق و    
كما أن التدرب على قراءة العقود  .والتفكیر بإنفراد من أجل التحدید الواضح لنقاط المفاوضات ،فریق

 .ومختلف أشكال المفاوضات یمكن أن تستكمل من خالل التكوینات األولیة أو المستمرة لمهني المكتبات
)2(   

                                                             
1 - BATTISTI , Michèle.op .cit.p.144-145. 

 2- فاضلي، إدريس.حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.اجلزائر:د.م.ج، 2008. ص175.
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  :مسؤولیة ممولي الخدمات المعلوماتیة. 2.4.1

على  الخدمات المعلوماتیةالمسئولیات القانونیة الملقاة على مزودي سؤال یفرض نفسه عن ماهیة     
اللذین یقع علیهم واجب االهتمام بحاجات العاملین معه  تجاه مستخدمیها؟  األنترنت أو في المكتبات

مع مراعاة األفعال القانونیة في  داخل المؤسسة وتلبیة حاجات ورغبات المستفیدین الموجهة إلیهم الخدمة،
ویجب أن تكون مسئولیة شخص معین حول تلك األفعال، لذا یجب أن یكون هذا الشخص معروفًا  ذلك،

فإذا قام باالعتداء على األوعیة اإللكترونیة عن طریق نسخها فإنه یمكن معاقبته والتحكم فیما سوف 
تعتبر المكتبات واحدة من أهم ممولي الخدمات المعلوماتیة و  .)1( یحدث بعد ذلك من إجراءات قانونیة

مسؤولیة ممولي منافذ الوصول : بشقیها التقلیدي وااللكتروني، وهذا ما یسمح بعرض نقطة أساسیة وهي
  )2(واالستضافة 

 األمریكیة المحاكم أمام سیما ال باإلنترنت المتصلة المؤلف قضایا من العدید القضاء ساحات تشهدو    
ا ً  )Internet Service Provider ( إلیه توجه قد آخر طرف أي أو حقیقة القضایا هذه تبین ما وغالب

(ISP)  حق إنتحال تهمة اإلنترنت خدمة بمورد ترتبط ما دائما األحیان معظم في المسئولیة أن وهى 
  .التعلیمیة والمؤسسات الموظفین مثل المؤلف

 توافر متى لحق المؤلف انتحال عملیة أي عن عامة بصفة مسئول حكمه في وما اإلنترنت خدمة مورد إن
   : شرطان

  .یحدث قانوني غیر شئ ثمة بأن علم على اإلنترنت خدمة مورد یكون أن :األول

  .مواد من النظام على یوضع فیما متحكما اإلنترنت خدمة مورد یكون أن :والثانى

 كافیا ذلك كان ربما قانونیة، غیر بصورة البیانات من العدید بتحمیل ما مستفید قام إذا أنه ذلك ویعنى   
 علم متى العمیل هذا حساب بغلق یقوم كأن الالزمة اإلجراءات باتخاذ اإلنترنت خدمة مورد یقوم ألن

ذا. التجاوزات تلك مثل بحدوث ٕ ا هذا كان وا ً  اإلنترنت خدمة تقدیم مؤسسات فإن النظریة، الناحیة من جائز
ا عمالؤهم یحملها التي البیانات ضبط المستحیل من أنه ترى ً  تحت تدخل الى المواد تحدید یتم لم ما یومی

  )3( .الحق هذا مثل لها یتوافر ال التي وتلك المؤلف حق حمایة قانون مظلة

                                                             
.Electronic Copyright by Charles Oppenhe. :1 - عيسى عبداهللا، يوسف .حقوق الملكية الفكرية لألوعية اإللكترونية 

http://informatics.gov.sa/details.php?id=236  موجود على األنرتنت 23/02/2011زيارة يف:  
2 - BATTISTI , Michèle.op .cit.p. 147 
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 خدمة تقدیم مؤسسات المؤلفین حقوق بحمایة الخاص الجدید األوربي القانون أكسب وفي هذا الخصوص 
 موردي مسئولیة حول تتركز مختصرة نشرة بإصدار وعدت إذ التشریع، هذا فى كبرى أهمیة اإلنترنت

 واستغاللهم الستخدامهم أفراد فیها أدین التي القضایا من عدد الحال بطبیعة ویوجد .اإلنترنت خدمة
 أولجا خدمة إغالق تم المثال، سبیل المؤلف فعلى حق لقانون تخضع مواد وبث توزیع فى اإلنترنت
 حق وقوانین لتشریعات وتهدیدها خرقها بسبب 1997 عام یونیو فى Online Guitar (OLGA) الشهیرة
ا  3300أرشیف تمتلك أولجا كانتحیث .المتحدة الوالیات فى الموسیقى التألیف  على منها كل یشتمل ملفً

 أن بالذكر وجدیر .الجیتار آلة على العزف كیفیة تعلم على الناس تساعد أشكال فى موسیقیة تسجیالت
 ذلك ومع اإلعالنات أشكال من شكل أي على تنطو لم أنها كما مجانیة بصورة تقدم كانت أولجا خدمات

 أنحاء جمیع فى المختلفة المواقع على موزعة كانت التى الموسیقیة تسجیالتها وبث توزیع عن توقفت فقد
ا خلف الذى األمر العالم، ً ا شعور ً    .اإلنترنت تجاهإ الغضب من عام

 الذي التقریر إخفاء في انجلترا في "نوتنجهامشیر" مقاطعة مجلس فشل خالل من اإلنترنت قوة وتتضح
 الفضائح أحد على والمتضمن لها التابعة االجتماعیة الخدمات بأقسام للعاملین األكادیمیین بعض أعده

 إعداده من االنتهاء فور المذكور التقریر بإخفاء المؤلف حق قانون أجاز الذي المجلس قام حیث المحلیة
 على الكام تقریرهم نشر إلى دفعهم مما التقریر معدي اعترت التي الشدید الغضب حالة إلى هنا ونشیر

 إال بریطانیا، داخل التقریر استنساخ بحظر يتقض توصیة استصدار في نجح المجلس أن اإلنترنت وما
 أنحاء جمیع في اإلنترنت على التخیلیة المواقع من كبیر عدد في التقریر أعضاؤه بظهور فوجئ وقد

 عددها تزاید والتي المواقععلى  النسخ هذه إللغاء المجلس من ومضنیة صعبة محاوالت وبعد .العالم
 هذا في همجهودات عن بالتنازل قراره المجلس اتخذ المختلفة، المحاكم في طریق القضاء عن مطردة بصورة
 جعلت سریعة بتطورات التكنولوجیا واجهتنا لقد" : قال حین المجلس نائب به علق ما ذلك ویعكس الصدد
 إجراءات استكمال جدوى بعدم المجلس نصح األمر نهایة وفى ،"لها التصدي على قادر غیر القانون
 قوة استیعاب عدم القضیة هذه وتعكس . الدعوة مصاریف بدفع المجلس إلزام مع القضائیة الدعوة

ا المثال سبیل على السابقة القضیة خلفت حیث المحدودة، غیر اإلنترنت ً  القواعد قدرة بعدم إحساس
 لحقوقهم الالزمة الحمایة توفیر على المجلس موظفي عجز ذلك ویدعم لإلنترنت، التصدي على والقوانین
   )1( .إلیه المشار بالتقریر الخاصة التألیفیة

  

  

  
  

                                                             
   .املرجع السابق.إبراهيم حممد حممد، حسن أوبنهامي، تشارل؛ -  1
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:في المكتبات المصنفات الرقمیةإدارة مشاكل  .2  

حقوق النشر أو الملكیة الفكریة، فشراء المكتبة إلدارة مشاكل كبیرة بالنسبة  البیئة الكالسیكیة لم تشهد  
للنسخة المطبوعة یخولها إلعارتها لمن ترید وبأي عدد من المرات بدون الحصول على أي ترخیص من 

النشر، كما أن المستفید من المكتبة التقلیدیة یقوم باستعارة وعاء المعلومات من أجل القراءة حقوق مالك 
  )1(. واإلطالع ومن ثم یقوم بإعادته للمكتبة لتقوم هي بعد ذلك بإعارته لشخص آخر

، فال توجد هناك عملیة استعارة أساسًا فالمستفید یالرقمیة  بینما في المكتبة قوم بعملیة فاألمر مختلف تمامًا
إنزال مصدر المعلومات الرقمي من موقع المكتبة على الشبكة مما یخوله لملكیته الكاملة، كما أن المكتبة 

  )2(. الرقمي تتیح أي عدد مهما بلغ من عملیات إنزال مصدر المعلومات
ذا المستفید النشر والملكیة الفكریة في هذه الحالة من قیام هحقوق  ویخشى كثیر من المهتمین بحمایة   

أو غیره بأي عمل غیر نظامي ربما ینتج عنه فقد معلومات المؤلف من مصدر المعلومات الرقمي، أو قد 
توضع بغیر أسمه، كما أنه في بعض األحیان ربما تظهر بیانات المؤلف صحیحة وسلیمة ولكن قد 

ته بغیر علم المؤلف یحدث تغییر في محتویات مصدر المعلومات الرقمي وذلك بإضافة أو حذف محتویا
  )3( .ورغبته والتي ربما تؤدي إلى ظهور اسم المؤلف على مادة أو أفكار تختلف مع معتقداته وقناعاته

 حقوق التعریف باألنظمة التي تساعدنا في إدارةا الحاضر صعوبة التحدید الدقیق و یبدو جلیا في وقتن   
الدفع على العقد بطریق غیر :الوثائق المخزنة على حوامل رقمیة، فالعدید من األنظمة وفقا لذلك تعایش

حوامل فارغة،  الضریبة على ،الحقوق لجمعیات اإلدارة الجماعیةمباشرة في األنظمة التقنیة، الدفع على 
النشر وفقا لغایات معلنة  من جهة أخرى توازن یجب تحقیقه بوجه تطوعي بین حتمیةو ... تشري التعاقد

المعلومة ونشر الثقافة من اجل دعم األهداف المسطرة من  تسییر على والتكوین المستمر لجمیع الجماهیر
 ،التكوین،ثناءات إعداد نسخ لغایات الدراسةوهو ما عرضه القانون في است .طرف جمعیات المعلومة

الشریفة طار التطبیقات الشرعیة األمینة و في إو  ،)النسخة الخاصة( البحث الشخصي بما في ذلك البحث،
 )4(تركو  .وازنة مصالح الحائزین على الحقوقالتي یجب ربطها بالحكومات من أجل مو  لصالح الجمهور،

                                                             
متواجدة على  22/02/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [ . النشر والملكية الفكريةحقوق  وحمايةالرقمية  المكتبة .محد ،بن إبراهيم العمران -1

   http://www.informatics.gov.sa :األنرتنت

   :موجود على األنرتنت 26/02/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [ .البيئة الرقمية حقوق الملكية الفكرية في. عمرو، عبد الرؤوف -2
 :موجود على األنرتنت 23/02/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [.رؤية حذر... أمن المعلومات وحقوق اإلنسان. مد حممود مكاويحم -  3

http : //www .annabaa.org/nbahome/nba74/amn/htm 
 الثقافة، دا:عمان.نشألتها و مفهومها و نطاقها و أهميتها و تكيفها و تنظيمها و حمايتها:المدخل إلى الملكية الفكرية.زين الدين،صالح -4

  .192ص.2006
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طبعا یؤدي إلى  رغبة أصحاب الحقوق  بالتفاوض على االستثناءات مع حائزي الحقوق المستفیدین للعنایة
  )1( .منافذ الوصول لمصنفاتهم من الخطر الكبیر في الحصول على مراقبة كاملة على

ومما سبق عرضه یتضح ضرورة التفكیر في وسیلة إلدارة المجموعات الرقمیة، ألنه لیس بالضرورة أن 
یكون النظام اآللي المتكامل المستخدم بالمكتبة التقلیدیة قادرا على التعامل مع محتوى تلك المجموعات 

تاحتها، حیث أن لتلك المجموعات الرقمیة سمات خاصة  ٕ   )2( .وتحقیقها باعهاإتمختلفة یجب  ومعاییروا
تاحتها مأثارها  نشر المصادر الرقمیة والمرقمنة و المحیط الرقمي  هایطرحي التتعتبر أهم المشاكل و  ٕ شكلتا ا
و یتفاقم الخطر عندما ینخفض الوصول  التزییف،التعدیل و من  حمایة الملكیة الفكریة وتأمین المحتوى: 

أدى إلى خلق مشاكل كبیرة في حمایة الحیاة الخاصة  الكلي للمعلومات، واالنفساخ بین األشخاص الذي
، حیث ادرة المادة الرقمیة لمستودعاتهالعل أصعبها الحمایة من االستخدامات البعدیة التي تلي مغو  ،لهم

 وتعد أهم. إلى الحاسب الشخصي للمستفید سیطرة المكتبة أو الناشر،تحكم و  نطاق

والحقوق المجاورة طلب المزید من الحمایة القانونیة عند نشر التخوفات التي تدعو أصحاب حق المؤلف 
 :االنترنت مصنفه على شبكة

صعوبة حصول المؤلف على مقابل مادي من استغالل مستخدمي اإلنترنت لهذا المصنف بغیر  1-
 من خالل البیئة الرقمیة المؤلف أو إذن منه ووجود اعتداءات كثیرة على الحقوق المنشورة في ترخیص من

عادة النشر والنسخ االلكتروني واالستغالل لتلك الحقوق بدون موافقة وترخیص مالكها ٕ  .النشر وا

صعوبة إیقاف أو منع النشر أو الحد من انتشاره أو الحصول على تعویض مادي مقابل النشر غیر  -2
   الحقوق المرخص

تعدد واختالف جهات االختصاص القضائي والتنازع القانوني والقوانین واجبة التطبیق على نزاعات  - 3
  البیئة الرقمیة المؤلفین في حقوقوقضایا االعتداء على 

المؤلف حیث یجد صاحب الحق نفسه إما مالحقة ومتابعة  حقوقصعوبة تقفي المعتدین على  - 4
باإلضافة إلى التكلفة المادیة الكبیرة لمالحقة األشخاص  ویتواجدون في عدة دول أشخاص عدیدین 

 )3(.جهد كبیر وخبراء وتكالیف عالیة .المعتدین في عدة دول وهذا یتطلب

                                                             
  .192ص.املرجع السابق.زين الدين،صالح -1
 2008الدار املصرية اللبنانية،: القاهرة. لبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلوماتطملت الدليل العلمي. أمني أبو سعادة، أمحد -2
  .245.ص. 

 3 - حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.[على اخلط املباشر ]زيارة يف 2011/02/21 موجود على األنرتنت:
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=15721  
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: النسخ غیر القانوني فقد استخدمت أسالیب محددة مثلیة المصادر الرقمیة من التزییف و لحماو    
 Digital(والتوقیع الرقمي، والعالمات المائیة الرقمیة ، التشفیر)Trusted Systems(استخدام النظم اآلمنة 

Watermark(...و غیرها.  

التصدي  وعلى الرغم من تطور تقنیات الحمایة اآللیة للمصنفات الرقمیة إال أنها لم تثبت الجدارة في   
التقنیة مدمنین على كسر الحواجز  الجرائم االلكترونیة بسبب تواجد قراصنةلمختلف أنواع التعدیات و 

مما قد یحتم على أصحاب الحقوق التخلي عن النشر  الخاصة بتأمین الحمایة خاصة للمعلومات المهمة،
أنه ال توجد طریقة معینة تمنع شخص ما   التي أثبت واقع عالمها اإلفتراضي ،)1( ..على شبكة األنترنت
ع الحاسبة بأنه مخول باإلطالع على إال أن علیه أوال إقنا، قراءة ملفاتهاى حاسبة ما و من طلب الدخول إل

مرات  لمقد حدث ذلك في العاو  وذلك مثال بتخمین كلمة المرور المعروفة لدى الحاسبة، المعلومات،
عدیدة مؤسسات ت ملفات شركات و حیث استطاع عدة أشخاص التجسس أو التطفل على محتویا ،عدیدة

) المتطفلین األذكیاء(لذلك فمن الصعوبة التصدي لهذا التهدید الصادر من أشخاص تطلق علیهم تسمیة 
ن هذه . والذین یمكن تسخیرهم من قبل جهات وحكومات للحصول على ما هو أثمن وأخطر" الهاركرز" ٕ وا

الذي یستدعي إعادة مر األ ،الجرائم قد تكلف األشخاص والشركات مبالغ كبیرة وتهدد خصوصیاتهم وأمنهم
التقنیة الرقمیة، والسعي ءم وحیثیات تدعیم تصمیم هذه التقنیات األمنیة وصیاغة قوانین تتوا: النظر في

إلنشاء جمعیات واسعة االنتشار  تسهر على إدارة حقوق الملكیة الفكریة وتساهم في ضمان االنتماء إلى 
  .لم التقلیديالعالم الرقمي االفتراضي شأنه في ذلك شأن العا

  :إلى إتجاهین االلكترونیة وینقسم الرأي القانوني في معالجة هذه الجرائم

 یعتقد القانونیون بأن العقوبة یجب أن تتناسب مع تأثیر الجریمة فالعقوبة تكون خفیفة  :في االتجاه األول
أما في .أو في بعض الحاالت یكتفي بالتوجیه في الحاالت التي تتسم بالتطفل بقصد التسلیة و العبث

 . حاالت سرقة األموال أو في خاالت سرقة المعلومات فإن العقوبة تكون شدیدة و قاسیة

  علیها  فیعتقد القانون المتشددون بأن أي حالة من حاالت التجاوز یجب إن یعاقب :تجاه الثانيأما اال
  )2( .دوافع القائمین بهاالقانون وبشدة دون النظر إلى تأثیر و 

  

  

                                                             
 1- مهشري،عمر.مدخل الى علم المكتبات و المعلومات.عمان:دار صفاء،2008.ص.193-192

   .142-141.ص.2008دار اليازوري،:عمان. SecurityInformation=أمن المعلومات. صادق،دالل و ناصر الفتال،محيد - 2 
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  :للمصنفات الرقمیة معقدةالقانونیة الوضعیة ال .1.2

أمر في والرقمیة لكترونیة في محیط المعلومات اال النشرو  التألیفحقوق أن حمایة في واقع األمر     
في استوعاب الفهم القانوني المشار إلیه في تشریعات هنا  خاصةتكمن الصعوبة و  الصعوبة،غایة التعقید و 

الملكیة الفكریة األدبیة والفنیة، وتضیف حالیة األعمال السمعیة والسمعیة البصریة عددا من عوامل 
العدید  الذي أدى إلى ظهوراألمر  ،رقمیا بها وتوزیعها ا یتم تخزین المعلوماتعندماصة خ )1(. الصعوبة

أعمال القرصنة المتمثلة في نسخ عدد منها بشكل كامل أو : منها خص بالذكرون هامن المشكالت مع
  . السعةجهزة حواسیب ذكیة عالیة السرعة و أ بواسطةأجزاء كبیرة منها 

عمال الفكریة من دولة إلى إذ من الممكن نقل األ الفكریة سهل االختراق،ومنه یبدو أن قانون الملكیة     
استنساخها واستعمالها في أماكن حیث ال یطبق فیها قوانین حمایة حقوق التألیف أو الملكیة أخرى و 
  .الفكریة 

تمتد إلى بل  .علیه تنطوي المشكلة القانونیة لهذه الحقوق على أكثر من تطبیق على المستوى الوطنيو    
مسائل ) شبكة االنترنت" (بیئة المعلومات فائقة السرعة"تثیر حیث ، حل الخالفات على المستوى الدولي

  :جدیدة هامة تتعلق ب

 قانونیة الوصول إلى مصادر المعلومات االلكترونیة.  

  محفوظا  خاصا، أوقد ال یكون واضحا أمام المستفید إن كان العمل المعروض أمامه على الشاشة عاما
 .لحقوق التألیف أو ال

  فیما إذا أو إلى أي حد یجب أو یطبق  :النقاش من جانب المهتمین بقانون حق التألیفكثرة الحدیث و
 .القانون لیأخذ بالحسبان المسائل التي تثیرها التكنولوجیة الحدیثة

 نصافهم عند استخدام أعمالهم من التوازن بین حقوق المبدعین و  یجب أن یوجد نوع ٕ على الشبكات من ا
لى هذه األعمال بطریقة قانونیة بین إعطاء المستفیدین فرصا مناسبة لالستفادة من الوصول إو  جهة،

 )2( .استخدام معقول من جهة ثانیةو 

                                                             
1 -LEMAN, Nathalie. Les problème spécifiques posés par les documents sonores et 
audiovisuals.in.Collection Bibliothèques :Le droit d’auteur et les bibloithèques.Paris : Ed. du cercle 
de la libairie.2000.P.114. 

  2- عوض النوايسة، غالب.مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات: مع إشارة خاصة إلى الكتب المرجعية.عمان:دار 
. 123ص. 2010صفاء،  



انعكاسات المحیط الرقمي على حق المؤلف: رابعالفصل ال  
 

 

154 

  للحصول صحیح أن التقنیات الجدیدة في نهایة األمر سوف تساعد على جعل الوصول باالتصال المباشر
 :متطلبات منهاأسهل لكن مع شروط و على مدى واسع من مصادر المعلومات االلكترونیة 

 شروط مالیةال. 

 یجب معرفة الجهة الواجب االتصال بها للحصول على إذن أو دفع رسوم االستخدام. 

جعل هذه  المستخدمین على حد سواء،ولصالح كل من مالكي حق التألیف و فمن الضروري : لذا
 )1(.خالیة من المتاعب قدر المستطاعءات بسیطة و اإلجرا

:للمصنف الرقمي التطبیقاتتعدد الحوامل و  . 2.2  

الدعامات أو الحوامل و التطبیقات لمصادر في أشكال وأنماط تنوع یشهد العصر الحالي تعدد و    
 لمجموعات جیدة منها،المكتبات  اقتناء الكثیر منو  ،البصریةالسمعیة السمعیة و المعلومات خاصة منها 

  :منهاتبات في التعامل مع هذه المواد و منها المكخاصة إال أن هناك كثیر من المشكالت التي تعاني 

 لیس بأي مواد أخرىبات بأن وظیفتهم ترتبط بالكتاب و اعتقاد كثیر من أمناء المكت. 

 مجال الضبط الببلیوغرافيعدم دخولها مل لهذه المواد وذلك لحداثتها و غیاب الضبط الببلیوغرافي الشا. 

 بالتالي یجعل إمكانیة متابعتها صعبةه المواد غالبا ما یكون تجاریا و طبیعة إنتاج هذ. 

 عدم تقبل كثیر من القراء لهذه المواد. 

 ة الالزمة لتوفیر هذه الموادنویعدم توفر المتطلبات الب.  

 2( .األجهزةالتحین المستمر في حاجتها إلى هذه المواد و  تكلفة( 

ختیار ما یتناسب منها     ٕ كما أن للجهور المستعمل لهذه الحوامل والتطبیقات الحریة في الحكم علیها وا
ه منها، مع التطلع إلى المتمیز منها وفقا لسیاسات التطویر ومؤهالت العرض الخاصة ذوقه و حاجاتمع  

  الخ.......، أشرطة سمعیة ، أشرطة سمعیة بصریةCD,CVD :بها

الرغم من إختالف هذه الدعامات إال أن قانون الملكیة الفكریة لم یشر إلى أي إستشهاد من أجل على و    
ة الفیدیوغرام، وعلى الرغم من عمومیو  الفنوغرام: تحدید مجمل لهذه الحوامل، إال بمصطلحین قانونیین هما

  )3( .هذین مصطلحین إال أنهما یعبران عن حقیقة الدعامة المعنیة

                                                             
  .املرجع السابق.مصطفى يونس،عبد الرزاق - 1        

  2- عوض النوايسة، غالب.مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات: مع إشارة خاصة إلى الكتب المرجعية.عمان:دار 
. 123ص. 2010صفاء،  

3 - LEMAN, Nathalie.op .cit.p.114. 
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من جهة أخرى فإن وسائل اإلعالم تطورت من أجل التحسین في نوعیة الخدمات المقدمة لجماهیرها    
في .. هذه الدعامات لإلستماع أو المشاهدة  أحدهأصبح یإمكانهم إستعارة  حیثبإستعمال هذه الدعامات، 

معایر ألصلها أو فضاء اإلعالم أو خارجه، مما قد یتیح إمكانیة إعداد نسخ منها أو إعدادها في شكل 
مصالبتها مع أخرى بإستخدام مختلف تطبیقات تكنولوجیا  المعلومات، فلیس من المفاجئ أن تؤدي هذه  

  .الممارسات إلى بعض التعقیدات
تتعلق بكل الحاالت منسقة اآللیات الملكیة األدبیة والفنیة أحكاما حمایة وهذا ما یلزم تضمن قوانین    

  .صریةبالسمعیة الة لألوعیة السمعیة و خاص الحوامل والتطبیقاتالمحتملة في تعدد 

:في المصنف الرقمي القانونیة تعدد الجهات المعنیة بالحمایة . 3.2  

تعدد األشخاص المشاركین أو المتدخلین :یتمثل أساسا فيیبرز عند إدارة األعمال الرقمیة  آخرمشكل   
والسمعي البصري منها الذي یعد منبع اإلستخدام الیومي من في إنجاز المصنف الرقمي، خاصة السمعي 

.طرف مؤسسات اإلعالم و اإلتصال  

 وهنا من المهم فهم طریقة طریقة إنجاز هذه األعمال، من أجل تحدید طبیعة الحقوق للجهات المشاركة   
:و األمثلة الملموسة كثیرة في هذا المجال نذكر منها  

مسجل من طرف مؤلف وملحن ومؤدي والمرافق آللة واحدة، فیكون  )CD(في حالة قرص مضغوط 
  :األشخاص المحمیون بموجب القانون هم

 تألیف المقاطع و تلحین  من أجل المؤلف والملحن والمؤدي بموجب قانون حقوق المؤلف
 .الكلمات، وبموجب الحقوق المجاورة من أجل أداء األغنیة وأداء الموسیقى

  قوق المجاورة من أجل التحقیق المادي للعملالحمنتج القرص بموجب.   

  :في المصنف الرقمي التمییز بین نوعین من الحقوق إشكال .4.2

الحقوق المجاورة حقوق المؤلف و  واقع األمر أن المشرع في قوانین الملكیة الفكریة میز بوضوح بینفي    
ینظر إلى هذه التفرقة على أنها وال یجب أن . إثرائهفي من ساهم كل بمعنى أنه فرق بین مؤلف العمل و 

جویلیة  03حیث جاء ألول مرة  قانون ، تمییز أو إحتقار إزاء من سماهم القانون المساعدین على اإلبداع
في التشریع الفرنسي لیحمي هذه الفئة الجدیدة من المهنیین باإلعتراف بوجود الحقوق المجاورة  1985

ال یمكنهم توظیف إبداعهم ...ن الفنان المؤدي أو المنتج الموسیقي أو منتج الفیلم لحقوق المؤلف، ذلك أل
 )1(وهو األمر الذي فئة منهمقبل إنشاء العمل الذي یقدمون فیه تفسیرهم ودعمهم، من أجل بیان حق كل 

                                                             
1 - LEMAN, Nathalie.op .cit.p.114-116. 
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 10-97وقد سبق أن نص المشرع الجزائري في األمر رقم  .ركز على أهمیته المشرع في المصنف
على تحدید هذه الحقوق بمقتضى نص واحد دون تفصیلها على ) 108(في ماته 05-03دل باألمر المع

  )1(.عكس ما ذهب إلیه التعدیل األخیر

، ثم اإلعتراف بها عنویةجز من الحقوق المداء بحقوقهم اإلقتصادیة كاملة و لقد تم اإلعتراف لفناني األو    
الفنون اإلبداعیة، على عكس منتجي التسجیل الصوتي و تسجیل للمؤلفین بحجة أن اداءهم هو أقرب إلى 

الفیدیو اللذین لم یعترف لهم القانون إال بالحقوق االقنصادیة بحجة أن تدخالتهم في إنجاز العمل تقتصر 
   .على تجسیدها المادي، حتى ولو لم یكتشف العمل أو یستغل إال بمساهمتهم

العراقیل فتح العدید من الصعوبات و قوق من طرف المشرع تعني وعملیا فإن هذه التفرقة في منح الح   
أمام المستعملین النهائیین للمصنف، الذین یتوجب علیهن بموجب القانون ضمان التراخیص ودفع 

حیث  أن الرخصة . ت الواقعة على أعمالهمالالتعویضات ألصحاب الحقوق علیها عن مختلف اإلستغال
  )2( .عن طریق هیئة مكلفة بذلكتمنح مباشرة من مؤلف المصنف أو 

  :تشریعات المصنفات الرقمیةتضارب . 5.2

لم یكن التضارب بین القوانین مرتبطًا بظهور اإلنترنت، فقد كان موجودًا في األیام الهادئة التي 
من القضایا لألمام كما أدت إلى تزاید سبق ظهورها، إال أن اإلنترنت ساعدت على دفع هذا النوع 

فعلى سبیل المثال، ماذا لو أن أحد األشخاص في بریطانیا . مساحات التضارب بین القوانین المتناقضة
غیر (لتوجیه التعلیمات لحاسب موجود في الوالیات المتحدة بإرسال مادة منتحلة  الشخصياستخدم حاسبه 

؟ ماذا لو أن هذه المادة المنتحلة كانت تخرق القوانین في بعض لحاسب آخر موجود في إیران) نونیةقا
  ؟ الدول وال تخرقها في البعض اآلخر

إن قوانین الدولة تطبق على أراضیها، فإن الفرد ربما یكون قادرًا على تقییم األعمال التي قد تكون 
اإلعمال غیر القانونیة خارج  ، أما إذا وقعت هذهالتي ینتمي إلیها الدولة غیر قانونیة إذا ما نفذت داخل

   )3( .تجاههاافإن المحاكم قد ال تستطیع اتخاذ اإلجراءات الالزمة  هاحدود

                                                             

  1- فاضلي، إدريس . حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 2008. ص.220.

2- LEMAN, Nathalie.op .cit.p. p.116-117. 
على [. فرص البقاء واحتماالت االندثار: حقوق المؤلفين والنشر اإللكتروني في بيئة اإلنترنت. حممد إبراهيم حسن حممد، ؛تشارلز، أوبنهاي -3

  http://www.arabcin.net/arabiaall/2-2005/7.html :موجود على األنرتنت 26/05/2011زيارة يف]اخلط املباشر 
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عبر  الدولة الواحدةولكن ماذا لو أن المادة المنتحلة أصبحت تُرى بواسطة بعض األشخاص في 
لیة القائمة في جمیع أنحاء الذي یثار حالیًا ما هي قدرة النظم القانونیة الحا األساسيالویب ؟ إن السؤال 

  العالم على السیطرة على اإلنترنت ؟ 

األمر الذي یحتم ،  تذهب آراء عدیدة إلى عدم قدرة النظم القانونیة الحالیة على االضطالع بذلك
. ن تطبیق القوانین ال یتعدى الدولة التي صكتهاأل. ضرورة االعتقاد بضرورة إیجاد اتجاهات وطرق جدیدة

فإن معظم القوانین تقتصر على دولة واحدة أو في بعض األحیان منطقة جغرافیة تضم قومیة وبالتالى 
   )الخ... مجموعة دول تشترك في اللغة أو الدین أو الساللة (واحدة 

، إلى جانب بعض الوسائل التي كيیحتاج القانون إلى التحدید الجغرافى  وعموما  تعین  یكون فعاًال
ن دعا   على الموقف حتى شأن ذلك أن یكفل التدابیر التي تساعد على السیطرةفي تفعیل القانون، فمن  ٕ وا

بند من بنود  أيفرد یخرق  أيویعنى ذلك أن . ذلك إلى فرض عقوبات مالیة على أولئك المتجاوزین
 وفى نهایة األمر، یحتاج تنفیذ القانون. القانون یجب أن یعاقب من األجهزة التي تدعم القانون في الدولة

لى الشرعیة أیضًا و  ،جانب القوة التي توفر له الحمایةإلى  ٕ تعنى تصدیق الحكومات علیه، ألن  والتيا
ن وافق علیه السواد األعظم من المواطنین ٕ   .القانون دون مصادقة الحكومة علیه ال قیمة له حتى وا

تضارب بین إن كل جانب من جوانب حق التألیف للمصادر المتاحة عبر اإلنترنت قد ینطوى على 
التي یتم ) المزورة(القوانین المتعلقة به، ومن بین تلك القوانین المتضاربة ما یتصل بالمواد غیر الشرعیة 

وفى مثل هذه الحاالت ال ینبغى أن یكون هناك تضارب بین القوانین من الناحیة النظریة على . استیرادها
ن یعد أمرًا ال أخالقیا، فعلى سبیل المثال إذا قام إذ أن استیراد مواد تتعمد انتحال حقوق المؤلفی ،األقل

فإنه قد یكون  الشخصيالمملكة المتحدة بتحمیل مادة منتحلة على حاسبه دولة معینة كشخص یقیم ب
صفة ونشیر هنا إلى ضرورة توافر . معرضا ألن ترفع ضده الدعوى القضائیة الستیراده مثل هذه المادة

حة التي تتعلق بملكیة صور األطفال الفاض قضیة التي طرحت ، ویتضح ذلك من خالل الالعمدیة
الذي اعتمد علیه  األساسيالمحملة على القرص الصلب بحاسب المدعى علیه، حیث كان تساؤل القضاة 

وفى النهایة تم دحض اإلدعاء  الحكم في القضیة هو هل قام المدعى علیه بتحمیل الصور عن عمد ؟
  )1( .بسبب عدم توافر صفة العمدیة

                                                             
  .املرجع السابق. حممد إبراهيم حسن حممد، ;تشارلز،أوبنهاي -1
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وینشأ التنازع بین القوانین نتیجة اختالف القانونین في الدولة أو الدول التي یقیم بها الشخص 
ویتطلب إدانة  ،المتصفح للموقع عن الدولة أو الدول التي یقیم بها الشخص الذي قام بتحمیل هذه الصور

وهكذا فإنه على سبیل المثال قد . تحدید هویته ومكانه تمهیدًا لمحاكمته :االمواد المنتحلة إذ موزعيأحد 
تقوم مؤسسة ما بإنشاء قاعدة بیانات ضخمة من المواد المنتحلة لحقوق المؤلفین في دولة تعالج قوانینها 
هذا الموضوع بشئ من التهاون، أو في دولة ال یتوافر بها أصًال قانون لحق المؤلف ثم تضعها على 

وبالنظر إلى موقف أصحاب حق . یب، وتدعو الناس من جمیع أنحاء العالم بعد ذلك إلى تصفحهاالو 
 والذي -لحمایة حقوق المؤلفین مثالً  األمریكيكالقانون  يالتألیف للمواد أو األعمال التي یحمیها قانون قو 

  جدنا هؤالء المؤلفینلو  –فرد یقوم بتحمیل هذه الصفحات على مستوى العالم  أيیتیح للمؤلفین مقاضاة 

ذا رغب أصحاب حق التألیف . المقام األول على عاتق مؤسس قاعدة البیانات یلقون بالتهمة فى  ٕ وا
في مقاضاة ذلك القرصان لقیامه بانتحال مسئولیة التألیف أمام المحاكم األمریكیة، فإن مثلهذه المواقف 

ت المتحدة أو على تواجده على أراضى أیة تعتمد بالضرورة على تواجد هذا المجرم على أراضى الوالیا
  و األمر الذي یستوجب  .دولة بینها وبین الوالیات المتحدة معاهدة قویة لتسلیم المجرمین

  :على أیة حال یتوقف تسلیم المجرمین بین الدول على توافر ثالثة عناصر هى

  .وجود معاهدة ثنائیة لتسلیم المجرمین -أوالً 

  .اعتبار التجاوز المزعوم جریمة في قانون كلتا الدولتین -ثانیاً 

المتفق التي تستوجب المالحقة القضائیة  أن تكون اإلساءة المزعومة على قائمة األعمال -ثالثاً  
  .علیها بین الدولتین

ذا لم یطبق القانون في   ٕ ومن المالحظ أن حقوق التألیف نادرًا ما تدرج في مثل هذه المعاهدات وا
یقیم بها القرصان فلیس على أصحاب المواد المنتحلة سوى االنتظار حتى یدخل هذا المنتحل  تيلة الالدو 
   .أراضي الدولة المعتدي على الحق فیهاإلى 

یجب أن تتخذ ضد الشخص أو المؤسسة التي تقوم  ومن أكثر النقاط تعقیدًا ماهیة اإلجراءات التي
اإلنترنت الذي ساعد في عمل هذه المادة أو ضدهما  بعمل مادة غیر قانونیة، أو ضد مورد خدمة

 )1(متضامنین ؟ كما أشرنا أنه قد استقر في األذهان على مستوى العالم أن مورد خدمة اإلنترنت قد ال
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نما تقع علیه المسئولیة عندما یكون على  ٕ یعتبر في كثیر من األحیان مسئوًال عما یحدث من تجاوزات، وا
   .ونیة وعندما تكون لدیة القدرة على غلق مصادر المعلومات غیر القانونیةعلم بوجود مواد غیر قان

ومن المسلم به أنه من الصعب إن لم یكن من المستحیل التحكم فیما یقرأه الناس على اإلنترنتفلقد 
سنغافورة، وفیتنام، والصین تصمیم نظم فنیه وقانونیة للتحكم فیما یتاح : حاولت بعض الدول مثل

درجة نجحت هذه النظم في ضبط التعامل مع اإلنترنت  أيإلى  ولیس معلوم . على اإلنترنت لمواطنیها
فالمواقع المادیة ال یمكن تحدیدها في عالم اإلنترنت، فعلى اإلنترنت ال یمكن ألحد أن یتعرف على 
مكانك، ولهذا السبب ضعفت قوى تلك الحكومات الوطنیة على التحكم في سلوكیات المواطنین تجاه 

  )1(. ب تحدید مكان حدوث االنتحاالت المختلفةاإلنترنت، ویعنى ذلك أنه من الصع

  :هویة القانون القابل للتطبیق . 1.5.2

إشكال آخر غایة في األهمیة یتمثل في القانون القابل للتطبیق والمحاكم القضائیة المؤهلة لحل    
ب مصمم تطبیق قانون دولة ما على موقع وی :، فباالستناد إلى أنالقائمة في المحیط الرقمي النزاعات

لكن مستخدم  فیها یضمن حمایة أكثر لمبتكر الموقع الذي یعلم بوضوح ماهیة القوانین المستند إلیها،
االنترنت األجنبي عن دولة مبتكر موقع الویب یجد نفسه بصدد قانون غریب عنه وغیر متعود علیه  وال 

فإن متصفح االنترنت یستفید من  ینتمي إلیه، بعكس إذا كان قانون الدولة للموقع المتصفح قابل للتطبیق
ولكن مصمم الموقع في المقابل غیر قادر على احترام كل الحقوق المختلفة  من أجل القدرة  أعلى حمایة،

عدم احترام :حیث یجد نفسه في وضعیة غیر مریحة مهددة له بخطر عیب.على نشر صفحاته بكل أمان
  )2( ...؟المستخدمینغیر معروفة من قبل  لحقوق التي قد تكون معروفة أوا

یأخذ  وجود قانون نموذجي مرن لحقوق الملكیة الفكریة، تحدیث القوانین أو إن الحاجة تغدو ماسة إلى   
الثقافي وتشجیع اإلبداع واالبتكار وحمایة المعرفة لحسبان تعزیز التقدم االقتصادي واالجتماعي و في ا

ولة ذلك من جرائم تكنولوجیة غالبا ما تكون مجهولة الفاعل لسهویتصدى إلى ما یصاحب  والتقنیة،
  .صعوبة كشفهاتنفیذها 

                                                             
.املرجع السابق.حممد إبراهيم حسن حممد، ;تشارلز،أوبنهاي - 1  

2- Battisti , Michèle. Droit d’auteur,droits des utilisateurs et documents numériques.in. Collection 
Bibliothèques. Le droit d’auteur et les bibliothèques .Paris : Eds. Cercle de la librairie, 2000.P.148-
149. 
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غة بحسن الصیا -من جهة –أن وضع قانون الملكیة الفكریة یتطلب مثل أي قانون آخر التقید  كماو 
عن عیوب  - من جهة أخرى–كما یتطلب اإلبتعاد  الجزالة،القانونیة التي تقتضي الدقة اإلیجاز و 

  )1( ....التقایضانونیة والتكرار والتزید والغموض والنتاقض و القغة القانونیة كاألخطاء المادیة و الالصیا

مرو عبد الرؤوف من أجل حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة من أخطار عوفي هذا أوصى     
  :النقاط اآلتیةب ، العمل االنترنت في بیئةاإلعتداءات الكبیرة 

   
  . نشر الوعي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البیئة الرقمیة للمؤلفین ومستخدمي شبكة اإلنترنت - 1
صدار قانون عربي یضمن هذه الملكیة الفكریة  تفعیل الحمایة القانونیة لحقوق - 2 ٕ في البیئة الرقمیة وا

  . الحمایة في البیئة الرقمیة
إلنترنت إذا لم یلتزموا بوضع أنظمة تتضمن معلومات إیجاد مسؤولیة قانونیة على موردي خدمات ا - 3

  . عن المشتركین معهم
إیجاد أنظمة عربیة موحدة تتبنى وضع تدابیر تقنیة تمنع وتجرم التحایل علیها لحمایة حقوق المؤلف  - 4

  . والحقوق المجاورة لها في البیئة الرقمیة
المؤلفین والحقوق المجاورة في البیئة الرقمیة  تبني وتشجیع إنشاء جمعیات عربیة إقلیمیة إلدارة حقوق - 5

  . ووضع قواعد وأنظمة لهذه الجمعیات
  . تجریم النسخ اإللكتروني من شبكة اإلنترنت - 6
  . في القضاء الرقميالملكیة الفكریة تفعیل دور العقود في الحفاظ وحمایة حقوق  - 7
ازعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدید القانون الواجب التطبیق واإلختصاص القضائي في من - 8

  . لها في البیئة الرقمیة
  . الملكیة الفكریةتأسیس هیئة عربیة لمتابعة التطورات الدولیة القانونیة والتقنیة في مجال حقوق  - 9

  )2(. وضع قانون عربي خاص باإلنترنت والنشر اإللكتروني على شبكة اإلنترنت -10

  

  

  
  

  
                                                             

  1- زين الدين،صالح.المدخل إلى الملكية الفكرية:نشألتها و مفهومها و نطاقها و أهميتها و تكيفها و تنظيمها و حمايتها.عمان:دار
.192ص.2006افة،الثق  
   :موجود على األنرتنت 10/04/2011زيارة يف]على اخلط املباشر [ .حقوق الملكية الفكرية في بيئة األنترنت. عبد الرؤوف عمرو -2

http://www.ict-knowledge.com/Article.aspx?ArticleId=3318  



انعكاسات المحیط الرقمي على حق المؤلف: رابعالفصل ال  
 

 

161 

  :لمهني المكتبات و مراكز المعلوماتالتكوین التشریعي .3

 الوضع مع التكیف على القدرة عدم ،ما ضغوط تحت تصاغ التي والقوانین التشریعات تعكس ما دائما   
 تعد لم المجاورة والحقوق التألیف لحقوق الحالیة القوانین أن الخبراء من عدد یرى :فمن جانب  الحالي

  :ثالثة فروض على مبنیة أنها تعلیقاتهم من ویتضح  ،اإلنترنت بیئة في للتطبیق قابلة

 دفع على تنطوي التي الخدمات من الجدیدة األشكال أن تعنى والتي اإلنترنت من المستفیدین حریة:األول
 تصاغ أن ینبغى الخدمات، من اإلفادة حق حاملها تكسب التي اإلجازة على الحصول نظیر مالیة رسوم
  .التألیف لحقوق تتعرض أن دون

ا التي القوانین خالل من فیما التحكم المستحیل تجعل من والتي لإلنترنت العالمیة الطبیعة :الثانى ً  ما غالب
   .المحلى بالطابع تتسم

 ضبط محاوالت تواجه صعوبة من یقابلها وما المواد استنساخ على تساعد التي المفرطة السهولة :الثالث
 التألیف حق قانون فرض یمكن ال التطبیقي المستوى على أنه ذلك االنتحال، لعملیات المختلفة األشكال
   .اإلنترنت من المستفیدین على التقلیدي

 والقیام واالستمرار البقاء بإمكانه القانون أن المؤلف حق قانون خبراء معظم یعتقد اآلخر الجانب علىو     
 ودرایة ألفة والمستفیدین القراء جمهور لدى یكون أن المفروض ومن .اإلنترنت تجاه ومفید إیجابي بدور

ا المفترض ومن .الزمنیة والفترة الملكیة، : مثل المؤلف حقوق وراء الكامنة بالمبادئ   القراء یكون أن أیضً
 الجاریة بالتطورات درایة على والمستفیدین المؤلف حق قانون یمنحها التي واالستثناءات المحددة، والقوانین

 بالتكوینبشقیها التكنولوجیة والتشریعیة وهذا ال یتأتى إال عن طریق القیام  )1( .باإلنترنت الصلة ذات
تنمیة  إلى ضرورة " نجالء محمود" لجمیع أفراد المجتمع العالمي، كما دعت المستمر أو التعلیم الذاتي

 أصبحت فاألخالق.والمعلومات المكتبات  اإلدراك لألبعاد القانونیة واألخالقیة ألنشطة العاملین في مجال
وتنمیة  من اختیار للمواد المكتباتجزء من خدمة المكتبة وتدخل في جمیع األنشطة التي یقوم بها أمناء 

عارة ٕ   .)2( إلخ...مجموعات وخدمات مرجعیة وا

                                                             
.املرجع السابق.حممد إبراهيم حسن حممد، ;تشارلز،أوبنهاي - 1  
على اخلط [). 2004كلية اآلداب، : جامعة املنوفية . أطروحة ماجستري(  .أخالقيات مهنة المكتبات والمعلومات .خليل، جنالءحممود حممد  -2

   http://art.menofia.edu.eg/libsite/lib :موجود على األنرتنت 11/05/2011زيارة يف]املباشر 
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تطبیقات تكنولوجیا الدراسة إلى كشف مدى تأثیر اإلحاطة المعرفیة حول  سعت سیاقوفي هذا ال
على ألمناء مكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة المعلومات والنصوص القانونیة المسیرة لحق المؤلف 
  . مساهمة المكتبة الجامعیة في حمایة حقه وحق المستفید

مراكز المعلومات ؤسسات المكتبات و تكفل م": أنهبالتكوین التشریعي في هذه الدراسة  وقد قصدنا   
 الدولیة بصفة مستمرةجال القوانین والتشریعات الوطنیة و في م االختصاصبتكوین العاملین بها من أهل 

، فیما یتعلق منها بقوانین تسییر هذا النوع من المؤسسات وقوانین الملكیة الفكریة عن طریق برامج فعالة
ات الحاصلة بالتطور المعلومات على وعي تام و أخصائي المكتبات خاصة حقوق المؤلف والمستفید، لیكون 

 ."ظل البیئة الرقمیةالمستفید في حق المؤلف و  ال یكون طرفا مشاركا في إنتهاكفي المجال التشریعي و 
حیث كانت أهم المقومات التي أشار إلیها أفراد عینة الدراسة من أجل تطویر المعرفة التشریعیة ألمناء 

لتكون على  ℅45.45بصات مستمرة تدیرها وتمولها هیئة رسمیة بنسبة مكتبات جامعة خیضر بسكرة، تر 
تحت إشراف متخصصین  درجة عالیة من اإلستفادة، وهذا ال یكون إال عن طریق إخضاعها لمنهج علمي

المكتبات مع الحرص على تساوي الفرص في منحها بین جمیع المهنیین في المكتبات في القانون و 
بالمسؤولیة القانونیة للمكتبة إتجاه حق الجامعة حتى لغیر المتخصصین في المجال للرفع من درجة الوعي 

  ℅29.54بنسبة  الممثلة  في إختیارات الجدول أدناه المستفیدحق المؤلف و 

  

 التكرارات النسبة

 التعلیم الذاتي 5 11.36℅

الوعي الكامل بالمسؤولیة القانونیة للمكتبة  13 29.54℅
 إتجاه حق المؤلف والمستفید

 تمولها هیئة رسمیةتربصات مستمرة تدیرها و  20 45.45℅

 مقومات أخرى 6 13.64℅

 المجمــوع 44 100℅

  الجامعیةمقومات تطویر المعرفة التشریعیة ألمنا المكتبات ): 26(جدول رقم 
الرقمیة التي جعلت المكتبات تواجه تحدیات عدیدة لإلبقاء على رسالتها المعهودة  خاصة في ظل البیئة

دون إهمال عامل التعلیم الذاتي و ما له تأثیر كبیر في . في فتح الوصول الحر لروادها دون قید أو شرط 
ناهج تنمیة مهارات المكتبین و تغییر سلوكهم الوظیفي، وهذا ال یتأتى إال عن طریق البحث عن الم

  .العلمیة والحوافز المشجعة لغرسه ضمن إطار العمل المكتبي وحتى خارجه
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  :تمثلت في ℅:13.64بنسبة مقدرة بـ   بعض المستجوبین إلیهاالتي أشار  األخرى مقومات

 الوطنیة والدولیة التي تدور فعالیاتها حول قوانین وقضایا الملكیة الفكریة   تفعیل دور الملتقیات
 . بالتنسیق مع المكتبات لنشر الوعي في أوساط المجتمعات عن حقوق المؤلفین والمستفیدین

  إدراج بعض المواد الخاصة بقوانین تسییر المكتبات وحقوق الملكیة الفكریة  ضمن المناهج الدراسیة
األولى خاصة في جمیع التخصصات مثلها مثل مادة المنهجیة أو اللغات األجنبیة أو  لطلبة السنة

اإلعالم اآللي  لیتمكن مستفیدي المكتبات ومراكز المعلومات  من فهم واجباته وحقوقه العلمیة و 
 .البحثیة وألن في ذلك ضرورة ملحة لالنتماء إلى عالم الرقمي الجدید

المتقدم مازالت تسعى إلى اآلن من دون توان لضبط القوانین المسیرة لهذا العصر حیث نجد دول العالم     
وانینها معه بما یضمن التقني بینما تقف الدول المتخلفة لتتفرج على إنجازاتها من دون أن تسعى لتكییف ق

  .االنتفاع ولو النسبي من مزایاه

المجال و  ریةكل بسن قوانین خاصة بالملكیة الفیحتاج تطویر المكتبات الجامعیة الجزائریة إلى التعجیو    
أوساط المستفیدین من أجل توحید ع المصادر الرقمیة في المكتبات و المعلوماتي وكیفیة التعامل موثائقي و ال

  .تثمینهالعلمي و  نة اإلنتاجمالعمل المكتبي و تنظیم رق

لى ضبط توزیع المهام بها لتوفیر وقت كما یحتاج تطویر المعرفة التشریعیة ألمناء المكتبات الجامعیة إ   
بثه في محیط المكتبة مستجدات العصر في مجال التخصص و  مدیري المكتبات الستغالله في مواكبة

ء األعمال الروتینیة بعیدین عن احیث مازال إلى اآلن محافظو  المكتبات ببالدنا منشغلین بإنهماك في أد
التي تنظم األعمال المكتبیة و التي تحتاج إلى التربصات  تشریعیةاللتكنولوجیا المعلومات و  التقنیة بالجوان

تت عكس ذلك من خالل الجدول غیر أن نتائج الدراسة المیدانیة أثب. المستمرة بما یتوافق مع جدیدهما
  :اآلتي

 التكرارات النسبة
 كثیـــرا - -
 نـــادرا - -
100℅  مطلــقا 22 

100℅  المجمــوع 22 
االستفادة من تربصات تشریعیة حول حقوق المؤلف و المستفید ):27(جدول رقم   
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المهام  في من تربصات تشریعیة حول حقوق المؤلف والمستفید یؤثر تأثیرا بالغااالستفادة  فإنعدام   
المنوطة بأخصائیي المكتبات والمعلومات، ویعیق المكتبات على المساهمة في الحفاظ على هذه الحقوق 

خاصة وأن معظم أفراد عینة الدراسة لم تستفید من مود  وضحه نتائج الجدول أدناهبصفة مطلقة كما ت
دراسیة تعنى بفاهیم وتشریعات حقوق الملكیة الفكریة الوطنیة و الدولیة أثناء التأهیل البیداغوجي لهم 

همة اإلمكانیة الكبیرة لمساب وهذا ما قد یسمح ، بأقسام ومعاهد علم المكتبات عبر القطر الوطني 
برز یالمكتبیین في التعدي على حقوق الملكیة الفكریة وحقوق المستفیدین من دون قصد، وهذا ما 

ختصاصییها بما یضمن إحداث توازن لو نسبیا في  للوعيالضرورة الماسة  ٕ التشریعي لمهنیي المكتبات وا
من  اآلن یعانيحمایة حق كل من المؤلفین والمستفیدین خاصة في المحیط الرقمي الذي ال زال إلى 

  .  الصناعیةكیة الفكریة األدبیة و االختراقات غیر القانونیة على حقوق الملمشاكل الجرائم االلكترونیة و 

 التكرارات النسبة
100℅  نعــم 22 
 ال - -

100℅  المجــوع 22 
تأثیر التربصات التشریعیة على مهام أخصائیي المكتبات الجامعیة) :28(جدول رقم   

،التي لمواكبة قوانین الملكیة الفكریة للتطورات الحدیثة المقدمة  المقترحات أهم وردلها الفصل ن كخالصةو 
  :في جملة النقاط التالیة " صالح زين الدين"المؤلف  أدرجها

 ة أن یستوعب المصطلحات الجدیدة وأن یراعي التطورات التقنیة ال بد لقانون الملكیة الفكری
 .وأن یسایر االتفاقیات الدولیة ...واالجتماعیة والثقافیةاالقتصادیة والعلمیة و 

 االستثمارات في كافة  كما أنه من المفترض أن یهدف القانون الوطني على استقطاب
بخاصة االقتصادیة منها، باإلضافة إلى حمایة المنتج الوطني في الحدود التي ال المجاالت و 

 .ظمة التجارة العالمیة تتقاطع مع تحریر التجارة و تلبیة التزامات من
 ة لذلك فإن المشرع في أي بلد مطالب بإصدار تشریعات تأخذ في الحسبان التطورات الحدیث

تحدید أحكامها، إذ ال یمكن للنظام القانوني أن یبقى مقیدا بإدخال المفاهیم االلكترونیة و 
 .بوسائل اإلثبات التقلیدیة لعدم صالحیتها في إثبات الجرائم االلكترونیة

  وتجدر اإلشارة في هذا المقام على ضرورة الدراسة الشاملة لكافة الفروع القوانین القائمة لدى
وضع القوانین الجدیدة حتى ال تكون هذه األخیرة متناقضة مع األولى،وحتى ال تكون مجرد 

 )1( .تنفیذ لما یرد في االتفاقیات الدولیة دون تمحیص
                                                             

 .199-198ص.املرجع السابق .زين الدين، صالح 1- 
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 ولیة فإن على تلك الدولة تعدیل نصوص قانونها و لدى انضمام أي دولة إلى اتفاقیات د
  .الوطني بصورة تجعله منسجما مع نصوص االتفاقیة الدولیة

لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد سن قوانین جدیدة كما قام بإجراء جملة من التعدیالت على  قوانینه      
  03/05االقتصادیة بعامة وقوانین الملكیة الفكریة في إصدار األمر 

  ني و لیس من شك أن وضع قانون مرن لحقوق الملكیة الفكریة یقتضي إنشاء قضاء الكترو
بد أن تتوافر لدى أعضائه معرفة الجرائم االلكترونیة، لذا ال یأخذ على عاتقه فض النزاعات و 

النشر على االنترنت تروني و االنترنت كالنشر االلكجوانب الفنیة الستخدام الحاسوب و البودرایة 
 .شابه ذلكو ما 

  كما البد بد من ضرورة توفیر برامج فعالة لتأهیل وتدریب الكوادر المكلفة بتطبیق وتنفیذ
بحیث تتضمن برامج  ،خاصة ممولي الخدمات المعلوماتیة القوانین المتعلقة بالملكیة الفكریة

لتي تساعد التدابیر اعلى معرفة الجرائم االلكترونیة وطرق تنفیذها وتحدید اإلجراءات و التدریب 
  )1( .على منع وقوعها و مكافحتها

ومن المؤسف أن یعیش التكوین التكنولوجي والتشریعي في ذیل األولویات في وطننا كما وضحته نتائج 
الدراسة المیدانیة ، ومن الغریب أن نجد المؤسسات الحكومیة والهیئات تستثمر المالیین في األنظمة 

اإلستثمار في التدریب إال نسب تكاد تكون معدومة من معظم العقود في واالجهزة والتقنیات وال یتجاوز 
   .أفضل اإلحتماالت ناهیك عن المخصصات للتدریب أو تطویر الكوادر البشریة

وهنا نشیر بل نؤكد على أن التكوین بشقیه التقني والتشریعي لمهني المكتبات خاصة الجامعیة منها، ال بد 
رقمیة من تقنیات تكنولوجیا المعلومات الحدیثة، فالتأهیل الجید ألي لكل أن یبدأ قبل تبني أي تقنیة 

مستویات المهنیین بالمكتبات یساهم في إنجاح أي تبن لمشاریع رقمیة وفقا لما تحدده القوانین المحلیة أو 
وهو ما عمد إدراجه ضمن المنهاج الدارسیة  )2( .هو العنصر األول واألخیر ألي نجاحات تتحققو الدولیة 

، نتیجة التنبه لما لوعي )د ل،م،( الجدید التعلیميالجدیدة لطلبة أقسام علم المكتبات في النظام 
إختصاصي المكتبات والمعلومات بالتشریعات القانونیة المسیرة للعمل المكتبي وحقوق الملكیة الفكریة 

الحقوق المجاورة، من أثر كبیر على مسایرة التقدم التكنولوجي خاصة المتعلقة منها بحقوق المؤلف و 
 .لمجتمع المعلومات

 

                                                             
.199.ص.املرجع السايق .الدين، صالحزين  - 1 

منظمة الصحة العاملية : إيران.أعمال املؤمتر اإلقليمي للمكتبات اإلفرتاضية الطبية. المكتبات الرقمية الطموحات والواقع. األمحدي، عبد العزيز -2
  .2001نوفمرب  13-11، )مكتب الشرق املتوسط(
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  :حق االستنساخ للمصنفات الرقمیة .1
  :االستنساخحق مفهوم  .1.1

ي حالة وجود مواد صة فاالضروریة وبخمن الخدمات األساسیة و خدمة التصویر أو االستنساخ تعتبر    
ه الخدمة مكملة هذ تعتبریمكن للمستفید أو الباحث إستعارتها، ولهذا  علومات الممراكز اللدى المكتبات و 
من مصادر المعلومات المتوفرة كافة، ولهذا فقد أدخلت  االستفادةالباحثین من كما تمكن لخدمة اإلعارة، 

تشرت آالت التصویر بین المراجع والدوریات وغیرها انلى المكتبات وخاصة الضخمة منها و هذه الخدمة إ
تبادل الوثائق من تستفید المكتبة من هذه الخدمة في أكثر من مجال و بخاصة في مجال و . لمقتنیاتمن ا

 )1( ،توفیر صور الوثائق النادرة ووضعها بین أیدي الباحثین للمحافظة على األصلخالل تصویرها و 

سهاما في تقلیل عملیات السرقة والتمزیق لمصادر المعلومات المختلفة، ٕ لعملیات التعاون بین ودعما  وا
النشر في عملیات طبع و وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة مراعاة حقوق ال .المكتبات ومراكز المعلومات

  )2( .االستنساخلتصویر و ا

إمكانیة استغالل المصنف في شكله األصلي أو المعدل بفضل تثبیته  « :إن استنساخ المصنف هو   
بالحصول على نسخة أو أكثر من كامل المصنف تسمح بإبالغه و امة أو بكل وسیلة المادي على أي دع

  .»أو جزء منه

 .ونطاق الحق في االستنساخ واسع جدا سواء بالنسبة للمصنف المستنسخ أو ألسلوب االستنساخ   
  :ویحتوى حق االستنساخ على ما یلي

  )...الكتب، االسطوانات(النشر بأي وسیلة ما سواء كانت خطیة أو من نوع آخر. 1

  ...االستنساخ اآللي للمصنف في شكل تسجیالت سمعیة أو بصریة و . 2

إنجاز نسخة أو عدة نسخ ثالثیة األبعاد في مصنف ثنائي األبعاد مثال صورة عمارة تحت عدة . 3
  .مخططات

یشمل حق االستنساخ استغالل لیس المصنف في ، إذ جزء منه في نظام إعالم آلي أوإدماج مصنف . 4
   )3(.فحسب بل حتى في تحویالته شكله األصلي

  

                                         
عامل الكتب احلديث، جدارا : عمان.والمعلومات والبحث األكاديميأساسيات المكتبات . مصطفي عليان، رحبي و أمحد املومين، حسن -1

  211ص. 2009للكتاب العاملي، 
 2- أمحد مهشري، عمر.مدخل إلى علم المكتبات و المعلومات.عمان:دار الصفاء،2008.ص.309

  3- فاضلي، إدريس.حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.اجلزائر:د.م.ج،2008.ص.132
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عادة إنتاج ق التمثیل و ح:"ـالملكیة الفكریة الدولیة ب نیوانقویتمتع المؤلف وفقا لمختلف نصوص     ٕ ا
شكل من أشكال إعادة اإلنتاج الذي یسمح  بتقدیم إضافي للمصنف من قبل ستنساخ یعتبر االو  ".مصنفه
یتمتعون بحق استثنائي  :التابعون للدول الموقعة علیها  فإن المؤلفون )برن( فحسب اتفاقیة    ".مؤلفه

  )°1-9(المادة"..بأي طریقة و تحت أي شكل  یتمثل في منح ترخیص إعادة النسخ لمصنفاتهم،

التي لها الحق في السماح باالستنساخ للمصنفات في بعض الحاالت :" غیر أن الدول الموقعة   
نسخ یضر االستغالل الطبیعي للمصنف دون نسیان حقوق الخاصة، ال یجب أن تسمح بأي أي بفعل لل

  )1(.)° 2-9( المادة. المؤلف الشرعیة

إلى وجوب وضع  النسخالمتعلق بإعادة  المؤلف الحق القاصر على وقد أدت المخالفات ألجل احتكار   
رخصة قانونیة، والتي  تمنح في حاالت تحدید شروط االستخدام للمصنف المتوافقة مع ما هو محدد في 

هو ما یتم تحدیده بوضوح في شروط بل مادي أو معفیة في حق المؤلف و كما یمكن أن تكون بمقا. القانون
قد قامت معظم الدول بتنظیم وترتیب و المؤلفین، ي العقد القائم بین المستخدمین و االستخدام للمصنف ف

  )2( .الرخص التعاقدیة على حق االستنساخالرخص القانونیة و 

استنساخ  یعد، ففي ظل البیئة التقلیدیة في ظل البیئة اإللكترونیةتغیر  قد مفهوم االستنساخ إن   
بدون طلب  - المكتبة –المصنف أو ترجمته لالستعمال الشخصي أوفي إطار البحث العلمي حق للمستفید 

أنه یعد خرقا لحقوق التألیف في  إالإلذن في كل مرة لكونه مقرر بنص القانون ضمن الشروط المحددة، 
ظل متغیرات البیئة االلكترونیة ، إذ یستوجب طلب اإلذن من المالك الحقیقي في كل مرة یتم استغالله 

   )3( .للمصنف

هذا ما طرح إشكالیة عدم توافق ومسایرة قوانین الملكیة الفكریة في البیئة التقلیدیة لمعطیات البیئة    
لب تحدیث النصوص القانونیة وضبط المصطلحات والحقوق المشروعة لكل من االلكترونیة، التي تتط

خاصة لیها، هذه الحقوق بأكثر فاعلیة والحفاظ ع إدارةالمؤلفین والناشرین، بما یضمن و والمستفیدین 
التركیز على إعادة صیاغة وهیكلة جدیدة لنموذج فعال یضمن حق المستفیدین في الوصول الحر إلى 

  )4(.علمیة االلكترونیةالمنشورات ال

                                         
1 - GAY,Henri.La reprographie . in. Collection Bibliothèques. Le droit d’auteur et les bibliothèques 
.Paris : Eds. Cercle de la librairie, 2000.p.92 
2 - GAY, Henri. Ibid. p.92 

 3- مازوين،كوثر.الشبكة الرقمية و عالقتها بالملكية الفكرية .اجلزائر:دار هومة،2008.ص.179.

 4- آرمز، وليام.المكتبات الرقمية.الرياض: مكتية امللك فهد الوطنية،2006.ص.247.
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الحدیث باللغة الرقمیة فإن مثل هذه القوانین تبدو غیر :" یونس عبد الرزاق إلى أنوفي هذا الشأن یشیر  
تمثلة في الطرق السریعة للمعلومات المكثیرا مع تتناسب  التألیف ال وقأن قوانین حق إلىویشار  كافیة

    )1(". القانون مصمم لیتناسب مع معطیات وخصائص المطبوعات الورقیة، و الحواسیب والشبكات

للمصنفات االقتباس األخرى  تعتبر الجوانب األخالقیة أحد أهم الجوانب المتصلة باالستنساخ وأنشطةو    
والحق فى االعتراض على أن  الحق فى نسبة العمل إلى مؤلفه، إذ یجب مراعاةعلى اإلنترنت، الرقمیة 
إلى حق المؤلف فى االعتراض والتقاضى  اسم مؤلف ما إال أعمال لیس له عالقة بها، باإلضافةیضاف 

الئقة من جانب أحد األشخاص كأن یقوم شخص ما  للضرر فى حالة تعرض أعماله إلى عملیات غیر
سم المؤلف لهذه المادة، أو كأن یكتفى المنتحل بإضافة إسمه إلى ا باستنساخ مادة ما ثم یقوم بكتابة مقدمة

كأن یستنسخ المنتحل أجزاء من النص ثم یضیف إلیها بأسلوبه ما انطوت علیه  األصلى على النص، أو
  )2( .أجزاء أخرى والتى توافر على إعدادها المؤلف األصلى بصورة تسئ لعمله ضمنیاً 

  :االستنساخحق على  )3( اإلتاوة . 2.1

التكوین فلقد اتهمت مؤسسات التعلیم و ، 1960تطورا منذ  هاالمجال التطبیقي لإن معدات االستنساخ و    
 .بعض المقاطع منها إلى طالبهمنسخ من الكتب و  -عن طریق االستنساخ -من طرف الناشرین بتوزیع 

أما المكتبات فتعیب على تمجید المستنسخ، وتدعو إلى تحریر الخدمة لكن باشتراط مقابل مالي في 
  .فضاءاتها المجانیة 

تبر أعمال االستنساخ كقرصنة غیر مثمنة، فالمستنسخون مالمون قانونیا على ذلك ألنههم ال كما تع   
أصبح االستنساخ مصطلح راسخ  وفي سنوات التسعینات. ناشرونینصفون أصحاب الحقوق من مؤلفون و 

له ملف خاص متضمن في تخصص الكتاب، مما أدى إلى نقص النسخ في المكتبات الجامعیة بسبب و 
عجز المیزانیات المخصصة القتناء مصادر المعلومات و  ،ة والنفعیة بالنسبة لمستفیدیهاعة المنفردالمطال

  )4(.المتنوعة لهمالرغبات و عن تغطیة الحاجات 

ألوعیة  مراكز المعلومات أن إعارة المكتبات :في ویتمثل المشكل األساسي الذي یراود دائما للناشرین   
 -دفع مستحقات لهم - من دون مجازاة -خارج جدران المكتبة -المستفید  المعلومات تجعلها في متناول

                                         
 1- ونس، عبد الرزاق مصطفى.أمن المعولمات االلكترونية و حقوق الملكية الفكرية.أعمال الندوة العربية األوىل حول تكنولوجيا املعلومات و

.58.ص.2000مطابع جامعة منتوري،: قسنطينة. سبتمرب-27-25قسنطينة.التشريعات القانونية  

موجود على 2011/ 115/05زيارة يف ] على اخلط املباشر [. حقوق المؤلف في البيئة الرقمية والنشر االلكتروني .غالب ،شنيكات - 2
  www.arablaw.org/Download/ Privacy_TechnicalStrategy_Article.doc :األنرتنت

الضريبة على حق االستنساخ= ةاإلتاو  - 3 
4-GAY, Henri. op cit. p.85. 



من المؤلف إلى المستفید: وضعیة المصنف الرقمي في المكتبات:  الخامسالفصل   

 

 
170 

عملیات االستنساخ غیر ألن ذلك یتیح إمكانیة استغالل المستفیدین لحقوقهم عن طریق  ،لمنتجیه
  ؟التي ال تقع ضمن مسؤولیات المكتباتالمشروعة و 

االستمرار في كیفیة حل قیود اإلعارة و  فيفي الوقت الراهن  الحقیقیة تمثل أكبر مشاكلهایأما المكتبات ف   
  .؟فرد منهم موقفها المساند لروادها في تحقیق مبدأ الوصول الحر لكل

لتجأت إولوضع حد لالستنساخ غیر المشروع والذي یشكل خطر كبیر یصیب أصحاب الحقوق،   
من أجل النسخ الخاص » اإلتاوة «أو »المقابل المالي«:بـأوروبیة عدیدة إلى فرض ما یسمى  تشریعات

والتشریع  لتفادي األضرار الخطیرة التي یمكن أن تلحق بأصحاب هذه الحقوق كالتشریع النمساوي،
  )1(.شریع الهونغاري والتشریع الفرنسيوالت السویدي،

 على بیع آالت التصویر أو ℅3فائدة ضریبیة بنسبة  1976حیث أقر قانون المالیة الفرنسي لسنة    
هذه الضریبة العائد الوطني  مولتوقد االستنساخ سواء كانت محلیة الصنع في فرنسا أو مستوردة، 

من  1997ملیون فرنسي في سنة  85: اإلتاوة على آالت االستنساخ قارب منناتج هذا العائد و  .للكتاب
ملیون فرنسي في  29 حول منه ما قدر بـ، النشر أعمال دور عددعلى  ℅.0.2بـ مقدرة  ضریبةخالل 

من عائدات  ℅73هذا الرأس المال شكل حوالي ، )CNL( )2( إلى المركز الوطني للكتابنفس العام 
 خصیصا من تعویضات القروض من طرف دور النشر والمكتبات المركز الوطني للكتاب المدفوعة

من خالل إرادات مختلفة ) ملیون فرنسي 14ما یفوق ( اإلعانات ، ومن خالل)ملیون فرنسي 21حوالي (
  .)ملیون فرنسي 3أقل من (

في إمكانیات تدخل المركز  باختصارتساهم  االستنساخ المفروضة في فرنساإن اإلتاوة على آالت    
 الكتب(ي ناشر  ،)مترجمین مؤلفین،(االبتكاردعم  :والذي تكمن مهمته في ،) (CNLالوطني للكتاب

  )3( .ونشر الكتاب من خالل المكتبات والوراقات ترقیة و،)المجالتو 

، فطبقا لنص 05- 03:مرأحكاما لذلك في الباب الرابع من األ دالمشرع الجزائري فأور كذلك فعل و     
    :فاألشخاص المستفیدون من المقابل المالي هم )124(المادة 

  منتجو الفونوغرام (البصریة أومنتج التسجیالت السمعیة و  ،المنتج فنان األداء أو العازف،المؤلف و
  .للمصنف المستنسخ) والفیدیوغرام

أما األشخاص الذین یلتزمون بدفع هذا المقابل المالي أو اإلتاوة على النسخة الخاصة حسب نص     
  )4( :همنفس األمر من  )125(المادة 

                                         
.179ص.املرجع السابق.فاضلي، إدريس - 1  

2-CNL : Le centre nationale de livre 
3- GAY,Henri. op.cit.p.86. 

180-179ص.نفسهاملرجع .فاضلي، إدريس - 4  
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 التسجیل أجهزةو  مستوردو األشرطة الممغنطة أو الدعائم األخرى غیر المستعملة،و  ،الصناع.  

واألجهزة  مقابل الدعائم، ولقد أعفى المشرع بعض الهیئات من دفع اإلتاوة على النسخة الخاصة،   
وتسجیل مصنفات تلبیة  التسجیل الذي ال یشمل مصنفات،و  المعدة للتسجیل االحترافي للمصنفات،

قد تدارك في الفقرة غیر أن المشرع  .جمعیاتهمات العمومیة المتخصصة للمعوقین و الحتیاجات المؤسس
تكون مستحقة عن ها غیر أن" أن هذه اإلتاوة قد تدفع من نفس التشریع من )126(المادة  الثانیة من نص

األجهزة وفقا للحاالت د بدقة الملزم بها عدد الدعائم و جمیع الكمیات المراد عرضها في السوق إذا لم یحد
  )1(".المنصوص علیها في الفقرة األولى من هذه المادة

الغش الذي یمكن أن یسلكه بعض الصناع للتحایل ب و وقد جاءت أحكام هذه الفقرة للحیلولة دون التالع   
  .على دفع هذه اإلتاوة

أما عن كیفیة حساب هذه اإلتاوة فإذا كانت بعض التشریعات كالقانون الفرنسي قد أحالت كیفیة    
فإن التقنین التونسي في  باإلضافة إلى الرئیس،) عضوا 24(حسابها بصفة عام إلى لجنة مكونة من 

من  )127(أما المشرع الجزائري فنجده في المادة  .من ثمن البیع℅2قد حدد قیمتها بنسبة 27المادة 
  :مد في حساب اإلتاوة على طریقتینقد اعت) 05- 03(ألمر ا

   .طریقة التناسب مع ثمن البیع بالنسبة للدعائم غیر المستعملة أو البكر - 1

  .الطریقة الجغرافیة بالنسبة ألجهزة االستنساخ و  - 2

من التشریع الجزائري عن النسخة  127/3طبقا لنص المادة أما الجهة التي تقوم بتحصیل اإلتاوة    
كما تقوم نفس الجهة بتوزیع هذه األتاوى  ،الخاصة فهو الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المقبوضة على النسخ الخاصة بعد خصم مصاریف التسییر على فئات المستفیدین حسب األقساط التي 
  :فس التشریع على النحو التاليمن ن 129أوردتها المادة 

لمنتج التسجیالت السمعیة أو  ℅20للفنان المؤدي أو العازف، ℅20للمؤلف و الملحن، ℅30 -
الحفاظ على التراث الثقافي المصنفات الفكریة و  إبداعللنشاط الخاص بترقیة  ℅30السمعیة البصریة  

  )2( .التقلیدي

  

  

  

  

                                         
180-179ص.املرجع السابق.فاضلي، إدريس - 1  
181-180ص.املرجع نفسه - 2  
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  :االستنساخ حق تقنین. 3.1

ذلك بسبب و  على إختالف أنواعها، المصنفات الفكریةمعینة تالزم استخدام صعوبات خاصة و  كهنا   
بسبب عدم  أخرىتعدد األشكال التي تسود فیها الحقوق في القطاع المستقل من ناحیة و كذلك من ناحیة 

راض البحث حتى لو كان ذلك ألغ عمالالیقین أو الریبة فیما یختص بمشروعیة وقانونیة استنساخ تلك األ
صالح القانون الخاص بحمایة  كلیة بشكل حصري، ٕ وعالوة على ذلك  فإن ما صدر مؤخرا بشأن تعدیل وا

   )1.(النشر ال یقدم إال توقعا محدودا بالتطویر أو التحسین في هذا الصددلتألیف و حقوق ا

و في تلك .یونو یحتاج العمل في مجال التصویر و االستنساخ على أجهزة خاصة یقوم علیها أناس فن
الحالة فإن دور  أخصائي المعلومات هو إدارة خدمة االستنساخ بما فیها الفنیین باستنساخ الوثائق ثم 

عملیة االستنساخ تحتاج إلى  أنالطرح  والمالحظ من خالل هذا  .)2(... إمداد الباحثین بالصور المطلوبة
  .تقنین من أجل ضبطها

 ومعدات ضریبة على تجهیزات فرضالذي  1976 الصادر سنةتبعا لقانون المالیة الفرنسي ف   
االستنساخ، والتي ال یستفید منها المؤلفون والناشرون فقط ألنها مندرجة ضمن مجموع إیرادات المركز 

الذي یساعد بها مجموع  كل الفاعلین في اقتصاد الكتاب، من بینهم المكتبات و  )CNL( الوطني الفرنسي
المناظرة على عملیة االستنساخ  إال أن .بین األشعة الموجهة لعملیة االستنساخالتي تعتبر واحدة من 

عادة الو النشر االلكتروني و  بمجيء الرقمنة ٕ في  إعادة تشریع حق النسخحتمت  بالتقنیة الرقمیة نسخا
  .المجال التكنولوجي قبل الفرض السریع لتشریع النظام الرقمي الجدید

عن طریق  یتم النسخ:"أن أقر المشرع الفرنسي 1995جانفي 3المؤرخ في  )4-95(وفقا لألمر رقم و    
  ".في كل مرة  الوعاء كناتج للعملیةاألسلوب أو الطریقة و التصویر الذي یتم بواسطته إسترجاع 

 وعاء مماثلإعادة اإلنتاج على شكل نسخة على الورق أو أي :"على أنه یمكن)1( كما نصت المادة   
  ".بواسطة تكنولوجیة االستنساخ أو أي عمل نظیر یسمح بالقراءة المباشرة

ن ناتج االستو      ٕ كل مخرجات الورق و النسخ عن بعد، یضم أیضا النسخ طبق األصل و كذلك نساخ ا
المحصل علیه عن طریق أي أسلوب تماثلي أو رقمي إلعادة اإلنتاج على الشفافیات أو الطبع على الورق 

كما  ،لى آلة قارئةإالنسخ الرقمیة التي قراءتها تحتاج استثناءات للمیكروفیش و  عبالمقابل م. نةلوثیقة مرقم
نما وفقا لمحتواها ٕ   )3( .أن  الوثائق محل االستنساخ ال تثمن تبعا لوعائها وا

  

                                         
 1- على أبو شعيشع،مصطفى.الوثائق و المعلومات.القاهرة:دار الثقافة العلمية،(د.،ت.). ص.82. (  بتصرف)

235. ص.املرجع نفسه - 2  
3  -  GAY,Henri. op.cit.p.86.  
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 مهما كان نوعالمصنفات المنشورة بموافقة مؤلفیها : اقیة برن فإنفمن إت )3º- 3(تبعا لنص المادة و    
المعقولة للجمهور  االحتیاجاتإلرضاء  النسخ منهاتوفیر  ما داممسموح إستنساخها  ،ماذجهاصناعة الن

بمعنى أن المصنف العام وحده یخضع لحق االستنساخ . "مع األخذ بعین االعتبار طبیعة المصنف العام،
  .كذلك بالنسبة لألدبیات الرمادیة نافذ علیها

حق ب  المعنیةمن قانون الملكیة الفكریة قائمة دالة على المصنفات الفكریة  ).L.112( المادةقدمت و    
   :وهي االستنساخ

  .العلمیةباقي المؤلفات األدبیة والفنیة و الكتب،الكتیبات و  -
  .باقي المصنفات ذات نفس الطبیعةو ... المرافعات،  المواعظ، الخطب المؤتمرات -
  .النقش على األحجاروالنحت،و  الهندسیة، اللوحات الفنیة، مال الرسم ،عأ -
  .المطبوعةالمصنفات المكتوبة و  -
  .األعمال التصویریة -
  )1( .المخططاتالشروحات،الخراط الجغرافیة و  -

  
حیث قضت المحكمة العلیا  على الوسائل المستخدمة إلعادة النسخ،حق االستنساخ یطبق كذلك كما أن 

وعدد كبیر من الناشرین  )CNRS( في قضیة قائمة بین 1974  جانفي 28بباریس بتاریخ  )TGI(لضبط ل
أن االستنساخ من هذا یتضح جلیا و  ".من أن المشرع لم یمنع استعمال الوسائل الحدیثة إلعادة النسخ " 

علیه فإن االستثناءات في حق المؤلف  تطبق كذلك على و  أو إعادة الطبع هي حق من حقوق المؤلف،
  )2(.عملیة االستنساخ

  :هي في جملة من الشروط و  وتتمثل تقنینات االستنساخ

أو شكل  مستنسخ أونشره في شكل مطبوع استنساخ طبعة معینة من مصنف ما و طلب ترخیص  - 1
  .مماثل

التي ال تمنح الترخیص قبل انقضاء الفترات التالیة  یوجه الطلب إلى السلطة الوطنیة لمنح الترخیص، - 2
  :ة المعینة من المصنف ألول مرةاعتبارا من تاریخ نشر الطبع

  .ثالث سنوات* 
  التكنولوجیاالتطبیقیة بما فیها الریاضیات و  ثالث سنوات للمصنفات التي تعالج العلوم*
  .الموسیقیةو  المؤلفات الشعریة،ت و سبع سنوات للمصنفات التي تنتمي إلى عالم الخیال كالروایا* 
  .خمس سنوات لسائر المصنفات األخرى* 

                                         
1  -  GAY,Henri. op.cit.p. 87.  
2- Ibid.p.87. 
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على السلطة المختصة أن تتحقق من عدم وجود نسخ في األسواق المحلیة في شكل مطبوع أو أي  - 3
ذا وجدت فإنها ال تباع و  التعلیم المدرسي أو الجامعي، أوشكل مماثل تلبیة الحتیاجات الجمهور العام  ٕ ا

غیر مقتصر على اإلجباري  مما یالحظ أن الترخیصن الذي تباع عادة أعمال مماثلة،و بثمن مقارب للثم
احتیاجات جیب الحتیاجات التعلیم المدرسي والجامعي و غیر قابل للتحویل وأن مادته تستصاحبه و 

  .الجمهور بصفة عامة

یباع بنفس السعر السائد في البلد المعني للكتب تاب أو العمل المستنسخ أن ینشر و كما یشترط في الك - 4
  .المنتجة المماثلة أو بسعر أقل، كما یحظر تصدیر النسخ

یقضي الترخیص بدفع مكافئة عادلة تتماشى مع مستویات العائدات السائدة للتراخیص التي تدفع  - 5
  ). 1( .نتیجة التفاوض الحر عادة

لمنع المستخدم  ،مایة حقوق النسخ الخاصة بالوثائقیجب أن تشمل الوثائق االلكترونیة آلیة لحكما  -6  
الرئیسیة لحمایة الملكیة ترمیز وتشتمل األسالیب .من أخذ نسخ عنها أو تحویلها دون إذن خاص بذلك

وضع عالمات فارقة مخفیة علیها و تضمن هذه الخدمة تقدیم الوثائق فقط لألشخاص وتخزین الوثائق و 
   )2( .المسموح لهم بواسطة مفتاح عام،أو مفتاح سري أو كلمة سر خاصة

والمتمثل الغالبیتها أساسا في أقراص مضغوطة الرقمیة التي تحویها مكتبات جامعة بسكرة  المصنفاتن إ
 ألوعیةكتوابع  األقراصوبعض  -دكتوراه دولةماجستیر و لیسانس و  -لرسائل وأطروحات جامعیة من درجة

وفي هذا داللة قاطعة لعدم  ،℅81.82یتم إعارة نسخها األصلیة  بنسبة مقدرة بـورقیة كان قد تم إقتناؤها، 
الفیروسات، (  لتكنولوجیا المعلومات المخاطر التقنیةمن هذه األعمال الفكریة على  غالبیتها حرص

 التزویر أو إعادة استغالله، وخطر إنتهاك الحقوق المادیة والمعنویة لمؤلفیها عن طریق )التخریب والتلف
طلیقین  أنفسهمالذین یجدون  اصة ضعیفي األنفسخ من طرف المستفیدین -لمشروعااالستنساخ غیر -

نسب ما یشاؤون منها هذه األعمال الرقمیة، والذین قد تسول لهم أنفسهم بقص ولصق و في التعامل مع 
قیید إستخدامها تخول له في إعداد بحوثهم ودراساتهم، فتسلیم النسخة كاملة للمستفید  من دون ت ألنفسهم 
، كما یعد هذا عامل مساعد في تكرار البحوث والدراسات العلمیة خاصة اءالتصرف فیها بما یشملكیته و 

التي یفترض أن تستغل نتائج دراساتها المیدانیة  في تدعیم  ،دكتوراه دولةالمهمة منها بدرجة ماجستیر و 
كما یوضحه الجدول  ℅18.18نسبة قلیلة من أفراد العینة المدروسة مقدرة بـ  غیر أن ،التنمیة الوطنیة

  : اآلتي

                                         
 1- إدريس،فاضلي.حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.اجلزائر:د.م.ج،2008. ص34-.35

 2- أمحد الدباي، ريا.المرجع في علم المكتبات و المعلومات.عمان:دار دجلة،2008.ص.322.
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 التكرارات النسبة
81.82℅  النسخة كاملة 18 

 جزء من المصنف 4 18.18℅

100℅  المجــوع 22 
نسبة إعارة المصنفات الرقمیة للمكتبات عینة الدراسة):  29(جدول رقم   

إعارة الجزء الهام من  من خالل ،بهتحرص على حمایة حق المؤلف من منطلق الوعي القانوني 
حیث یقوم المكتبیون بها بنسخ جزء من العمل المصنفات الرقمیة التي تمتلكها مكتبتها، 

المیدانیة ونتائج الدراسة منهجیة العمل خاتمة وقائمة المحتویات و المقدمة و ال :تمثل فيالرقمي 
اإلطالع على محتوى العمل من دون  مزاولة حقه المشروع في على قرض مضغوط لیتمكن المستفید من

التي تستوجب الترخیص المطلق منه من اجل أي  اإلساءة إلى مالكه األصلي بالحفاظ على حقوقه
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن تحدید المسؤولیة تبقى من مشموالت القضاء . استغالل لمصنفه الرقمي

   )1(.هوحد
  :المنظمات المانحة لحق االستنساخ. 4.1

  (RROS):  بمصطلح دول عدیدة من العالم منظمات تمنح حق االستنساخ فيأنشئت    

 Organizations »  Reproduction Rights «  هذه المنظمات لها . كجزء من نظام حمایة حق المؤلف
الحق كلیًا أو جزئیًا من خالل وكالء الناشرین الذین یمتلكون السلطة التي تمكنهم من منح هذه المنظمات 

  )2( .یحمیها قانون حق المؤلف مقابل رسوم محدودة يتالللمواد المشروع  نتاجامتیاز إعادة اإل

 Theرخیص بحق التألیف توكالة ال: ومن أهم األمثلة على تلك المنظمات في المملكة المتحدة    

Copyright Licensing Agency ،   وكالة الترخیص للصحف وThe Newspaper Licensing .Agency 

(NLA). أن إصدار هذه المنظمات لتصاریح االستنساخ اقتصر على المواد التقلیدیة فقط  المؤسف ومن
ولقد بدأت منظمات االستنساخ البریطانیة . حیث أنه من النادر أن تغطى هذه التصاریح المواد اإللكترونیة

  .يءولقي هذا ترحیبًا واسعًا رغم أنه جاء متأخرًا بعض الش .في تقدیم تصاریح لالستنساخ الرقمي

                                         
املؤمتر . التشريعات العمانية نموذجا: في المكتباتحقوق الممؤلف في البيئة الرقمية وتأثيراتها . بن علي البادي، وليد و الراحبي، حممد - 1

-19الدار البيضاء،: املغرب. حنو جيل جديد من نظم املعلومات و التخصصني رؤية مستقبلية): إعلم(العشرون لإلحتاد العريب للمكتبات و املعلومات
   .2009ديسمرب  21

2- GAY,Henri. op.cit. p.89. 
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ن      ٕ  سببًا في على نطاق واسع حتى اآلن كان عدم انتشار تصاریح إعادة االستنساخ اإللكترونيوا
التي یرغب أصحاب حقوق  بقصور إجراءات ضبط عملیات االنتحالوارتبط ذلك  غضب المستفیدین

التألیف في أحكامها، األمر الذي أكد على أن حق المؤلف أداة غیر مناسبة للتحكم في استخدام 
   )1( .المعلومات

  :المركز الفرنسي الستغالل حق النسخ. 1.4.1

 1984عام )CFC ) (Centre Français du Copyriht(  أسس المركز الفرنسي لحقوق النشر والتألیف  
الفدیرالیة الوطنیة لصحافة المعلومات المتخصصة والنقابة الوطنیة للنشر، لإلنشاء هیئة : بتطوع من طرف

والذي أصبح في مارس . تتحمل مسؤولیة تحصیل وتصنیف حقوق الملكیة األدبیة للصحافة والكتاب
ا تبعا المكون من ثالث فرق موزع عدد عناصره) المركز الفرنسي الستغالل حقوق النسخ( 1991

  )2(. ناشرین للكتبو  ناشرین لإلعالم،و جمعیات مؤلفین و  مؤلفین،: لتخصص نشاطها من

قد خلف جاك و ...التألیففرنسي لحقوق النشر و هذه الفرق الثالثة ممثلة في جمیع محاكم المركز الو 
  .في رئاسة المركز )Françios Gèze(فرونسوا جاز (Jacques Marsielle) مارسیال

مع  هیئات أو جمعیات على إتفاقیةو  هیئة من مؤسسات،) 1313(وقعت  1998بدایة سنة وفي    
تم الحصول على  1996یعود السبب في ذلك أنه في عام و التألیف، المركز الفرنسي لحقوق النشر و 

زادت العائدات  1997في عام و  الناشرین،إلى المؤلفین و  8.6نها ما یقدر بملیون فرنسي منح م 13.5
منح منها  ملیون فرنسي 22.8تم إدراك  1988وفي عام  مدركة، .ف.م 17.6المركز مقدرة بلهذا 

  .ملیون فرنسي 35فاق مجمل العائدات  فقد 1999عام  أماو  .الناشرینملیون للمؤلفین و  13.2

  :متعلقة باألمور التالیة) تعریفات(التألیف الئحة تسعیرات دد المركز الفرنسي لحقوق النشر و وقد ح   

 تعریفات اإلتاوة تحدد على كل صفحة من التصویر على شكل)A4)( بالنسبة للمساحات الداخلیة أو
 ).الخارجیة

  التعریفات ترتكز على سعر البیع المتوسط خارج الضرائب للصفحة من المصنفات حدیثة النشر في كل
 :المعلوماتیة لكل نوع من األوعیة )3(المعایرةهذا الثمن للبیع المتوسط یعطى بواسطة  .صنف

 

                                         
على [. فرص البقاء واحتماالت االندثار: حقوق المؤلفين والنشر اإللكتروني في بيئة اإلنترنت. حممد إبراهيم تشارلز، أوبنهاي؛ حسن حممد، -1

  http://www.arabcin.net/arabiaall/2-2005/7.html :موجود على األنرتنت 26/05/2011زيارة يف]اخلط املباشر 
2- GAY,Henri. op.cit. p.89. 

أخذ جمموعة عينات إلجراء االختبار عليها= املعايرة - 3   
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  .عدد صفحات الوعاء مقسم على ثمن البیع خارج الضریبة المعلنة: الكتب -أ

ال تعریفة إشتراك(ثمن البیع خارج الضریبة الرقم المعلن: الصحیفة - ب ٕ ضروبة في م) قیمة وجهیة، وا
   .للصفحات المعلنة في السنة اإلجماليمقسم على العدد العدد السنوي لألرقام و 

  :تحصیل اإلتاوة على حق االستنساخ المركز الفرنسي  .2.4.1

من أجل تحصیل اإلتاوة قام المركز الفرنسي لحقوق النشر والتألیف بالتقرب من هیئات قطاع هذا      
تثبیت اإلتاوة كان و  )الخ...الجامعة البنك،التأمین،التكوین المهني،التعلیم الوطني،( النشاط المتمثلة في

یتم إحالتها إلى  -اإلتاوة - والتيمن طرف جمعیة مهني المكتبات والمعلومات والتوثیق یتم المتفق علیها 
من ) 4-131( حیث تنص المادة .خاص بالئحة التعریفةالتطبیق ال من أجل ضبط" إتفاقیات التخصص"

ضي كال أي بعقد اتفاقیات تر  "أجر المؤلف یمكن تحدیده إتفاقیا :" قانون الملكیة الفكریة الفرنسي على أن
  .الطرفین من مالكین للحقوق ومستخدمین لها

القضایا المتعلقة بهذا  على مجموع من المفاوضاتوقد تم التوقیع على ثالث اتفاقیات بعد عدة سنوات 
  :هيالمجال و 

الناشرین للموسیقى شركة المؤلفین و  مع )CFC( المركز الفرنسي لحقوق النشر والتألیفوقع  - 1
)Seam( على إتفاقیة مع مؤتمر رؤساء الجامعة 1998نوفمبر  17یوم )CPU (ففي  ،لمدة ستة  سنوات

 )TTC(  فرنكات 10 ـثبتت ب اإلتاوة المتفق علیها ) 2000- 1999و 1999-1998(ولتین السنتین األ
المحمیة لفترة من خاللها یقیم فیها فریق عمل ممارسات االستنساخ للمصنفات  للطالب في السنة الواحدة،

فإن  فاقتفي السنة األخیرة لإل .في مؤسسات التعلیم العالي من أجل التمكن من وضع الئحة التعریفة
  .للطالب في السنة الواحدة HTفرنك  42التعریفة لم تتجاوز 

على اتفاق مع  1999مارس  25في  )CFC(المركز الفرنسي لحقوق النشر والتألیفوقع أیضا  - 2
) أجیر 200000مؤسسة ، 400(الخاصالممثلة للقطاع البنكي ) AFB(الجمعیة الفرنسیة للبنوك 

الت فرنك لألجیر الواحد في السنة الواحدة على كل النسخ للمقا 12 ـحددت اإلتاوة المتفق علیها بو 
المعلومة الداخلیة أو :""بانوراما الصحافة" ـألغراض ما سمي بالخاصة بالجریدة القانونیة واالقتصادیة 

 .ملیون فرنسي 2جمالیة للسنة سترتفع بأكثر من اإلتاوة اإل فإن إذا . "المتعلقة بالعمل

نوفمبر  17على اتفاق في  )Seam( و )CFC(المركز الفرنسي لحقوق النشر والتألیف كذلك وقع - 3
اإلتاوة  كانت قیمة ،)2001-2000( السنتین األولتین.مع وزارة التربیة الوطنیة لمدة أربع سنوات 1999

فرنكات للتلمیذ الواحد في السنة خالل فترة یقیم فیها فریق ممارسات االستنساخ  10 ـب ةحددمالمتفق علیها 
 )1(العام والخاص من أجل التمكن) المدارس والثانویات( للمصنفات المحمیة في مؤسسات التعلیم الثانوي 

                                         
1- GAY,Henri Ibid. p.89-91. 
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نسي ملیون فر  46إلى  2000جمالیة للسنة سترتفع لسنة اإلتاوة اإل فإن إذا .من وضع الئحة التعریفة
  )1(.الخاصة ملیون فرنسي بالنسبة للمؤسسات 12بالنسبة للمؤسسات العمومیة و

  :حق اإلستنساخ واإلدارة الجماعیة لحق المؤلف. 5.1
النامیة على حد وق المجاورة في الدول المتقدمة و ازدهرت أهمیة اإلدارة الجماعیة لحق المؤلف والحق   

تكنولوجیة الجدیدة في مجال نشر وتوزیع المصنفات األدبیة والفنیة فرضت على ذلك أن التحدیات ال سواء،
ال سیما لعالمیة في هذا المجال و لتجارب اهیئات اإلدارة الجماعیة لحقوق المؤلف االستفادة من امنظمات و 

مالكي المبدعین و بعد ظهور دولي إلنشاء نظام عالمي جدید إلدارة المعلومات المتعلقة بالمصنفات و 
یستفاد من و . الحقوق المجاورةى اإلدارة الجماعیة لحق المؤلف و الحقوق سوف یؤثر بشكل إیجابي عل

ضمنتها تشریعاتها الجماعیة للحقوق في تاریخ مبكر و تشریعات بعض الدول المتقدمة أنها عرفت اإلدارة 
   )2(.الخ..والوالیات المتحدة األمریكیة فرنسا :ومن أمثلة هذه الدول 

قد أقر قانون الملكیة الفكریة الفرنسي بمنع االستنساخ الجزئي أو الكلي ألي مصنف محمي بدون ول   
كل نموذج أو إعادة نسخ كلي  ):"الملكیة الفكریةمن قانون  4-122المادة (  موافقة رسمیة من قبل مؤلفه

الموافقة من  الحصول علىفي حالة و  ".أو جزئي بدون موافقة المؤلف والمعنیین بالحقوق فهو ممنوع
   .على إستغالل المصنف المالك األصلي أو المخول له، ویبقى فقط تحدید المبلغ وطرق السداد

وجمع المبالغ الناتجة من اإلنتاج المتعلق  -ق السداد تحدید المبلغ وطر  - ومن أجل تسهیل ذلك   
حدد تسییرها من طرف اإلدارة  1995جانفي  3قانون الفرنسي المؤرخ في یوم الفإن  باالستنساخ،

إلى جمعیة إدارة   إن نشر المصنف ینقل جزء من حقوق إعادة االستغالل بواسطة االستنساخ:" الجماعیة 
الثالث للكتاب والمعترف بهذا الفعل من طرف الوزیر المجاورة تبعا للمفهوم الثاني و  الحقوقحقوق المؤلف و 

  ).الفرنسي من قانون الملكیة الفكریة 10-122المادة)(المكلف بالثقافة(
القانون في اإلدارة الجماعیة ال یختص فقط بتسییر حق إعادة االستغالل أو االستنساخ، بل یختص و    

اآللي لجمعیات إدارة الحقوق، أما المؤلف فیحتفظ بحق التمثیل والحق المعنوي  بالتنازل أو التحویل
  . :إال أن القانون في هذا السیاق حدد استثناءین هما .صنفهمل
  مصنفهم  بترخیص إستنساخ مخول لهمالغیر في حالة إذا كان المؤلف وأصحاب الحقوق  :من جهة

لإلشهار أو  ،للكراء إنتاج نسخ لغرض البیع،:" االحتفاظ بحقلدیهم  ،أو بمبلغ متفق علیه )⅓(بالثلث
 )3(الخ...الترقیة

                                         
 GAY,Henri.op.cit.p.91.-1  

  2- كنعان، نواف.حق المؤف : النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمايته .عمان:دار حامد ،2009.ص176.
3 - GAY,Henri.op.cit.p.88-89. 
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  إلى جمعیات اإلدارة  یحالمن جهة أخرى فقط الحق في االستنساخ لغرض االستعمال غیر التجاري
نسخة االستغالل التجاري تستلزم موافقة المؤلف على شروط االستعمال، لكن یبقى حیث أن  الجماعیة،

أو المؤلف  ) القانون لهمبدأ المشرع لوفقا ل(صاحب الحقوق متمثال في جمعیة اإلدارة كان إذا  مامعرفة 
 . القانون أیضا له تبعا لالستثناء المشرع

من أجل الحصول على في هذه الحالة األخیرة على المستنسخ معرفة صاحب الحقوق في االستنساخ، و 
  )1(.دفعهمناقشة المبلغ المالي وقوانین موافقته و 

أخذت جمعیات اإلدارة الجماعیة على عاتقها مسؤولیة استرجاع حقوق النسخ وهو ما سعى إلیه المركز    
تعددت هذه الجمعیات في  .في إعاداة اإلنتاج لألوعیة الورقیة )CFC( الفرنسي الستغالل حق النسخ

 وألن التطور التكنولوجي ساعد على زیادة أعداد إنتاجها، ،تفریعاتله فرنسا،ألن لكل نوع من المصنفات 
 SDRM( "Société pour(ما أدى إلى خلق جمعیات إلدارة حقوق االستنساخ اآللي هو و 

l’administration du droit de reproduction mécanique" لدى  تدیر الحقوق اآللیة،التي تستدرك و
   )2( .األجنبیةفي الدول الفنوغرام في فرنسا أو  منتجي

 -L’ADGP ,la SACD,la Sacem et la SDRM:منها 1996في سنة أنشأت العدید من الجمعیات    
  .المصنفات المتفاعلة داخل الشبكةحمایة مصنفات الوسائط المتعددة و من أجل 

النشر ها المركز الفرنسي لحقوق مؤسسة إلدارة حقوق االستنساخ من 25كما قد اجتمع ثانیة أكثر من    
االتحادیة الدولیة لتنظیم حقوق ( )L’IFRRO(الناشرین في إلفروشركة للمؤلفین و  40 مع  )CFC( التألیفو 

 قد وقعو  ،)International Federation of Reproduction Rights Organisations( )االستنساخ

)CFC( ممثل أجنبي 15اتفاقیة ثنائیة للتمثیل المتبادل مع  اأیض.   

  :  الدولیة لشركات اإلدارة و أنطمة اإلتاوة صعبة المقارنةإال أن   

فإن اإلتاوات تأتي في اغلب األحیان من   )..suède ,Canada,Pays Bas( ألن في بعض الدول مثل
تحصل على اإلتاوة من  )Espagne,Grèce(مؤسسات التعلیم أو من اإلدارات،كما ان بعض الشركات في 

فإن اإلتاوة ال تقع على  ) Pays-Bas, suède, Danemark(: بیع آالت االستنساخ،في دول أخرى ك
  )3(.األجهزة ولكن تقع على النسخ الفعلیة المستخرجة عن طریق استغالل أجهزة االستنساخ

                                         
1 - GAY,Henri.op.cit.p.88-89. 
2 - BATTISTI, Michèle.Droit auteur, droits des utilisateurs et documents numériques.in. 
Collection bibliothèques. . Le droit d’auteur et les bibliothèques .Paris :Eds. Cercle de la librairie, 
2000.p145-146. 
3- GAY,Henri.Ibid..p.92. 
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إال أنها ال  النترنت جزئیا،فإذا كان من المحتمل أن تساعد هذه الجمعیات في تسهیل االبتكار على ا   
لتعقید بین حقوق مما سیزید من نسبة ا تزال توظف طرقا قدیمة ال تتواءم مع خصائص البیئة الرقمیة،

إضافة إلى الحواجز االقتصادیة بارتفاع أسعار الحصول  النسخ الخاصة باألوعیة الرقمیة،إعادةاإلنتاج و 
  .علیها ناهیك عن أخرى قانونیة مقامة علیها

على الرغم من الدراسات العدیدة و االجتهادات من أجل الرفع من فاعلیة جمعیات اإلدارة الجماعیة و    
  )1( .إلى اآلن عاجزة عن أداء دورها في حمایة الحقوق داخل األنظمة الرقمیة الحالیة تبقى

:حق النسخة الخاصة .2  
عن طریق إعداد نسخة واحدة منه  استعمال أي مصنف منشور":یمكن تعریف النسخة الخاصة بأنها    

)2(."الستعماله ألغراض شخصیة ولغایات البحث أو الدراسة أو الترفیه  

 القاصر كاستثناء وحده یلحق بالحق )Copie  Privée( تناولت بعض التشریعات النسخة الخاصةولقد    
لسنة  82رقم  المصري قانونالمن  )171(أصحاب الحقوق المجاورة كما جاء في المادة لمؤلف و اعلى 

وهذا القید كان یشكل أضرارا یسیرة ألصحاب الحقوق من جراء إباحة استعمال النسخة الخاصة  ،2002
ههم باعتبار أن اإلنتاج األدبي ترفییلولة بین تثقیف أفراد المجتمع و وبین رغبة المشرعین في عدم الح

  .الفني هو إنتاج كل أفراد المجتمعو 

الراهن قد أدى التطور التقني إلى سهولة االستنساخ مما قد تترتب علیه أضرار  غیر أنه في الوقت   
وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة  ذلك أن االستنساخ الیدوي قد تجاوزه الزمن، كبیرة ألصحاب الحقوق،

سخ  بقیام النا مرهون الفنیةاردة في قانون الملكیة األدبیة و الو  االستثناءاتالقیود و في هذا الشأن بأن أحكام 
ولما لم یتوافر ذلك كان من الشائع إدانة  من أجل استعماله الخاص،بإنجاز االستنساخ بذات یده و 

صاحب المحل التجاري الذي قام بتكلیف من العمالء باستنساخ عدد من المصنفات المشمولة بالحمایة 
  )3(.سیینء أیده عدد من الفقهاء الفرنوهذا القضا .دونما استئذان من مؤلفیها

عندما یطرح المصنف :"من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي على أنه) 5-122( المادةتنص  كما   
النسخ المخصص عملیة  حد أو لیس باستطاعة المؤلف منع لالستعمال من طرف جمهور المستفیدین،

أن تخضع لذا یجب  ".ولیس لالستخدام العام أو الجماعيطرف المستنسخین، من  الشخصي الستعمال
  )CDN(. )4( )مركز التوثیق الفرنسي(عملیة االستنساخ إلى هیئة تحكم تقدیم هذه الخدمة مثل

                                         
1-BATTISTI, Michèle. op.cit.p145-146. 

  :موجود على األنرتنت 26/05/2011زيارة يف] على اخلط املباشر [ .القيود واالستثناءات الواردة على حق المؤلف -2
http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=9982.  

.179-178.ص.املرجع السابق.إدريس فاضلي،  - 3  
4 - GAY,Henri.op.cit.p.88. 
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المستنسخ هو الشخص األصلي المسؤول " :وتقضي المحكمة العلیا للضبط بفرنسا في نفس السیاق أن   
فهو العارف الوحید ألنه هو صاحب االختیار للمصنف المعاد إنتاجه، " المستنسخ الفكري"محط للطلب أو 

   ."بمدى استعماله إذا فهو المسؤول
متأثر بالتشریعات الدولیة  إال أنهوفي الحقیقة إن حق االستنساخ في فرنسا یخضع لتشریع متمیز، 

الذي یحاول تجنب كل االستثناءات على حق إعادة  واألوروبیة المتعلقة بإعادة النسخ الرقمي
   .)1(االستغالل

إمكانیة : الحقوق المجاورةالمتعلق بحقوق المؤلف و  15- 03مر من أ) 41(تجیز المادةف أما في الجزائر   
استنساخ نسخة واحدة من المصنفات أو ترجمتها أو إقتباسها أو تحویرها لالستعمال الشخصي أو العائلي 

 في )41 (إال أن المادة. حاجة للتصریح المسبق من المؤلفدون الاستثناء خاص و  مشروعوهو عمل 
قد استثنت بصریح العبارة  النسخة الخاصة  بالنسبة لبرامج الحاسوب وقواعد البیانات إال في  الثانیة الفقرة

النسخة الخاصة في المحیط  إستعمال نال .)ضمن نص األمر(الحاالت المنصوص علیها قانونیا 
هنا یكمن سر ئة الرقمیة تستعمل بصفة جماعیة و في البی أنهاالتقلیدي تكون بصفة شخصیة إال 

 )2(إلغائها؟

  :في المحیط الرقمي النسخة الخاصة .1.2

من الثابت قانونیا والمستقر علیه القضاء أن ترقیم المصنف یعد نسخا له، ومراعاة لحق المؤلف     
توجب ضرورة الحصول على موافقته قبل إجراء عملیة الترقیم لمصنفه ، ذلك أن للمؤلف وحده الحق في 

فإن ومن ثمة  .مالیا بالطریقة التي یراها، فال یجوز لغیره مباشرة هذا الحق بغیر إذن منهاستغالل مصنفه 
  .القیام بتوزیعه عبر شبكات االنترنت یعد إعتداءا على حق المؤلفاالستنساخ في الشكل الرقمي و 

بي یستلزم ضرورة الحصول على ترخیص كتالمصنف محمي ونشر إلكترونیا ویراعى في فعل الترقیم    
المشرع یقرر للمؤلف حقا مالیا مطلقا یتمثل في  إنذلك . فیه صاحب الحق الماليأو مسبق من المؤلف 

استئثاره باستغالل مصنفه وهذا االستغالل قد یتم بصورة مباشرة عندما یتم نقل المصنف إلى الجمهور 
یت المصنف مادیا وعمل وفق أي شكل ویقال أنه حق التمثیل ، وقد یتم بصورة غیر مباشرة عن طریق تثب

نسخ منه وفق أیة طریقة تقنیة یكون من شأنها نقله إلى الجمهور بطریقة غیر مباشرة ویقال له حق 
  .النسخ

                                         
1 - GAY,Henri.op.cit.p.88. 

 .2008اجلامعي، دار الفكر :اإلسكندرية .الحماية القانونية للملكية الفكرية في مجال الحاسب اآللي واالنترنت.حممود الديب،عبد الرحيم  -2
  .65-64.ص
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باإلمتیازین المتحصلین من تمثیل  نفس الوقتوحیث أن مستخدمي شبكة األنترنت یتمتعون في    
عكس  الحاسبات االلكترونیة الخاصة بهمالمصنف ونقله إلى  خالمصنف ونسخه، وذلك بمجرد قیامهم بنس

فثمة تالزم بین اإلعتداء على حق النسخ ، ما یحث لو كانوا یقرؤون كتابا أو یشاهدون فیلما على التلفزیون
التمیز  األمر الذي أثار إشكال .و االعتداء على حق التمثیل ال سیما في ظل التداول الرقمي للمصنف

  للمصنفات عبر االنترنت؟ ميیل وحق النسخ في ظل التداول الرقفي مجال حق المؤلف بین حق التمث

إن إشكالیة النسخة الخاصة تمثل محورا جوهریا ینال من مكانات الحق المالي للمؤلف ویجعل حقه      
مل نسخ منه تسمح بنقله إلى الجمهور خالیا من مضمونه، وتكمن عاستئثارا في تثبیت مصنفه مادیا و 

تشریعات حمایة حق المؤلف تسمح لكل مستخدمي شبكات االنترنت بعمل نسخة  أنة في یقیالصعوبات الحق
وهنا نكون بصدد النسخ الخاصة . ة من المصنف دون الحاجة إلى تصریح كتابي أو شفهي من المؤلفدوحی

  .حقهم المشروع الذي كفله لهم القانون لحمایة حقوق المؤلفهو و  لكل مستخدم على حده

إمكانیة : المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر 05- 03من أمر ) 41(ةحیث تجیز الماد
لي استنساخ نسخة واحدة من المصنفات أو ترجمتها أو إقتباسها أو تحویرها لالستعمال الشخصي أو العائ

قد  2الفقرة  41إال أن المادة . دون الحاجة للتصریح المسبق من المؤلف و استثناء خاص مشروعهو عمل و 
استثنت بصریح العبارة  النسخة الخاصة  بالنسبة لبرامج الحاسوب وقواعد البیانات إال في الحاالت 

  .)ضمن نص األمر(المنصوص علیها قانونیا 

منافع مالیة ضخمة لصناع ات االنترنت ثراء و االستنساخ الرقمي للمصنفات عبر شبكوتكون نتیجة  
الحاسبات وأجهزة االستنساخ ومقدمي الخدمات عبر الشبكات االلكترونیة على حساب ضیاع الثمار المالیة 

بمال غیر أن المأمول هو  اإلنسانیةإلبداعات المؤلفین الفكریة  الذین ال تقدر إسهاماتهم في نشر المعرفة 
فضال عن كفالة إحترام ع والفكر من خالل الحصول على عائد مادي مناسب حثهم على مواصلة اإلبدا

  .حقوقهم األدبیة

النسخة الخاصة تطرح إشكاالت عدیدة في مجال النشر االلكتروني للمصنفات  آنومن هنا نالحظ    
 نفسه الذي یسمح بمثل هذا االستنساخ، وهذا ما یؤثر المؤلفوتكمن الصعوبة في قانون حمایة حقوق 

لنسخة با من القضایا المرتبطةلذلك فإن هناك العدید  )1( .المصنفات الرقمیةالحقوق على  أصحابعلى 
   :منهاالخاصة 

  
                                         

  1-  كوثر، مازوين.الشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية الفكرية.القاهرة:دار اجلامعة اجلديدة،2008.ص.206-203.
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بعزم تحت بعض یقبلون و  عالم البحثي خصیصا،العدد من المؤلفین في  :العزم على النشر المجاني.أ
لكنهم ال  تغنون عنها،سشهرة ال یالشروط بإعادة نسخ نصوصهم بشكل مجاني للحصول في المقابل على 

یجب إعطاء كافة الصالحیة  :)André Bertrand(فحسب .یملكون الحق في التخلي عن حقوقهم كمؤلفین
   .للمؤلفین لمساعدتهم على طرح ابتكاراتهم عن طریق حریة عرضها للجمهور

التي تمثل مصدر على ضرورة مساعدة نشر المصنفات واألفكار یؤكد  الذي )Jérôme Huet( حسبو     
فحسب رأي هذا األخیر فالنسخة  .لكن أیضا مع تغییر المنطق التقلیدي لحق المؤلف  الثروة الطائلة،

وعلیه یتوجب  –بما في ذلك الناشرین  –الخاصة ستكون كتضییق لحق المؤلف ألنه سیصبح في خطر 
ألنه دائما  لسوء الحظ ال یوجد أي أمل في تفعیل هذا التغییر حالیا،و  .إنشاء أنظمة حمایة أكثر دقة

التي تحتاج إلى بذلك المصنفات ذات طبیعة أخرى و  یؤسس ضمن إطار اإلنتاجات الموسیقیة  مستثنیا
  .مغایرمنطق 

كإضافة تعلیمات قانونیة على  األعمال الحساسة،هذا اإلجراء ینطوي على :أعمال االستعالم الضروریة.ب
الذي یسمح للمستعملین باالستعالم عن شروط  لخاصة بموقع ویب أو تصمیم رواق و صفحة الواجهة ا

فما محلها من الحمایة أو األجر ..استعمال المصنفات إلستدراك الحقوق الذي یمكن أن یلعب الدور األهم
  ؟أو كیف یمكن حل إشكالها

إن تطبیق األجر العادل المنصوص عنه في قوانین :الجمهورمختلفة تبعا لطبیعة المصنفات و  لتحالی.ج
التعقید، یجعلنا االستعمال الخاص المعرض لخطر  الملكیة الفكریة ضمن إطار األوعیة الرقمیة ذات

   :نتساءل خصوصا عن ما یلي
 ،من القانون؟بصري ضالالسمعي والسمعي و  كیف تتم ترجمة مفهوم التخزین الصوتي 

 ما التطبیق القانوني المناسب الذي نستعمله بالنسبة للنصوص؟ 

 وتسدید التزامات  الصوت؟توب بطرق النشر الخاصة بالصورة و هل نستطیع حقا تمثیل إصدار وعاء مك
 .عن طریق جمعیات اإلدارة الجماعیة أو بأي نظام آخرأو  اإلطالع علیها ضمن إطار معین،

  التجاریة أو التسجیالت النسخ عرفة كیفیة تحدید النسخ الخاصة و مصیر األوعیة؟ ومكیف یمكن مراقبة
 ؟ التسجیالت النصیة على األقراص المضغوطة  الفارغةالصوتیة و 

 كیف یمكن تحصیل الضرائب على المصدر التي تمكن من تسهیل عملیة مالحظة األسطوانات الفارغة؟ 

   )1( ؟التحمیل االلكتروني لكن األمر صعب التطبیق ضمن إطار عملیات
 

                                         
1-BATTISTI, Michèle. op.cit.p.139-140. 
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  :النسخة الخاصة في المحیط الرقمي إلغاء إستثناء .2.2

إن النسخة الخاصة في المحیط التقلیدي من المؤلفات ذات االستعمال الخاص والمحدد للمستنسخین       
إال أن الرقمنة . مرخصة، ألنها ال تدخل في مجال منافسة المصنف األصلي وتخفض من نسبة التقلید له

وع حقیقي من مكنت من تحقیق عدد غیر محدود من النسخ مطابقة تماما لألصل، مشكلة في المقابل ن
  )1(.االستغالل التجاري للمصنفات

على شراء  إقدام المستفیدین قلة االستعمال الخاصترتب عن كثرة عدد النسخ وتداولها في دائرة  فقد   
لألشرطة واألسطوانات وغیرها من الدعامات  استنساخبما یقومون به من  واالكتفاءالنسخ األصلیة 

بأصحاب الحقوق من مؤلفین وفناني أداء ومنتجین، ومن اإلحصاءات فسبب ذلك أضرار  االلكترونیة،
من  )ملیون 147(ویومها كان التطور التقني أقل بكثیر مما هو علیه الیوم بأن  1983التي ضبطت عام 

وبالنسبة  .من النسخ التي تدخل في إطار االستعمال الخاص) ملیون 70(الفونوغرامات المسجلة یقابلها 
 41(فكان حجم مبیعات األشرطة السمعیة البصریة الفارغة تبلغ) الفیدیو غرام(یة البصریةللشرائط السمع

والسبب في ذلك یرجع إلى ارتفاع أسعار أشرطة الفیدیو  .من األشرطة المسجلة) ملیون 27(یقابلها) ملیون
رر الكبیر على وهذا یعود بالض وانتشار ظاهرة التأجیر مما سهل عملیة االستنساخ واإلحجام عن الشراء،

     )2(. أصحاب الحقوق
  

ولهذا فإن استثناء النسخة الخاصة قد تم إلغاؤه في البرمجیات وقواعد البیانات االلكترونیة لتفادي    
دون مراعاة لحقوق بعض  .خطر االختفاء الكلي لجمیع المصنفات المتواجدة على حوامل رقمیة

لتحقیق غایاتهم المبرئین من هذه األعمال أمثال المكتبات والمستفیدین الذین عهدوا على اللجوء إلیها 
خاصة وأنها عودتهم على تحملها ألعباء توفیر المصادر المعلوماتیة المختلفة  العلمیة والعرفیة

لغاء النسخة الخاصة  ومعالجتها بما یكفل تنظیم الوصول إلیها بكل یسر وسهولة ٕ بصفة مجانیة، وا
یعني إعاقة المكتبة في تقدیم خدماتها وهجرة روادها إلى العالم االفتراضي سعیا منهم لمحاولة إرواء 

   )3(!الخ...العطش المعرفي بكل ما هو جدید و مشد لإلنتباه
  
  

  

                                         
1- BATTISTI, Michèle. op.cit.p.138. 

.179- 178.ص.املرجع السابق.إدريس،فاضلي -  2 
3- BATTISTI, Michèle. Ibid. p.139. 
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  :وجوب الحمایة المدعمة للنسخة الخاصة .3.2

عریض لم یكن لیحلم الصوت والصورة نقل المصنفات ونشرها عبر العالم ولجمهور أتاحت تكنولوجیا    
المؤلف بأن تصل مؤلفاته إلیه وتحقیق مصلحته في حفظ الحقوق المشرعة له، وفي ظل هذا فإن النقل 
لالستخدام الشخصي یظل قائما في مجال االنترنت، وتبقى المشكلة قائمة حول توافر النسخة األصلیة أم 

  )1(ا بصدد استخدام جماعي؟أنن

ومن ناحیة أخرى فقد بین المؤلف فاضلي إدریس أن النشر عبر االنترنت في الواقع یكاد یقضي على    
الحق في السحب أو التعدیل، فبعد أن یتم النشر عبر العالم االفتراضي فأي نشر وأي سحب أو تعدیل قد 

  ؟...یتحقق
أي عدم  ویذهب إلى التنویه بأن الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار،   

تجهیله ونسبه لغیر مؤلفه، ففي مجال االنترنت والعالم الرقمي فإن الخطر یهدد هذا الحق، ذلك أن ضخامة 
المصنف تحت تصرف  مما یؤدي أحیانا إلى وضع )CD-ROM( ما یمكن أن یخزن حتى ولو في أسطوانة

  .الجمهور خالیا من اسم مؤلفه
ن ما یمكن أن یبدد التخوف من خرق هذا الحق إنما یتمثل فیما یمكن أن یستخدم في األنترنت من سبل     ٕ وا

فنیة متطورة مما یؤدي إلى تدعیم حق المؤلف في نسبة مصنفه إلیه مثل استعمال فن التشفیرة وكذلك التوقیع 
لى شخص المؤلف، فیجب أن یصطحب النشر ببطاقة إلكترونیة للتعریف بالمؤلف ووقت الرقمي الذي یدل ع

كما یجب على الناشر أن ال یتهاون في حمایة مصالحه المالیة عبر شبكة االنترنت األمر . ومكان ترقیمه
  )2.(الذي یستفید منه المؤلف في نفس الوقت في حمایة حقه المعنوي

حق المؤلف والحقوق  الؤمالحكومة الفرنسیة الحالیة تحث على ضرورة ت وحسب هذه النقطة فإن مواقف   
یقبل  تحت االحتیاط كتعویض :" والذي 1999المجاورة مع البیئة الرقمیة، وذلك طبقا للقرار المؤرخ في ماي 

منصف استثناء النسخة الخاصة، فبدون هذا االستثناء یخول ألصحاب الحقوق منع االستغالل لمصنفهم 
بمعنى أن هذه النسخ الرقمیة  ستمثل نسخ توضع من ". باللجوء إلى معاییر حمایة تقنیة ضد النسخ الرقمیة

لكن شریطة استدراك المكسب . االستعمال الخاص، وتحدیدا الشخصي منها ولغایات غیر تجاریة:" أجل
  )3( .ألصحاب الحق ومنحهم اللجوء إلى استخدام معاییر حمایة تقنیة تسمح بمراقبة أو منع النسخ الرقمیة

                                         
 1- فاضلي،إدريس.حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.اجلزائر:د.م.ج.،2008.ص.139.

.135.ص.املرجع نفسه - 2  

3 - BATTISTI, Michèle. op.cit.p.138. 
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  :لنسخة الخاصةنظام ا. 4.2

بأن تبقى النسخة الخاصة مرخصة، إال ) بفرنسا(اقترح المجلس األعلى 1998في تقریر مؤرخ في جویلیة    
ولتحریض هؤالء على عدم منع النسخ . في حالة معارضة أصحاب ذوي الحقوق باستعمال بیان صریح للمنع

د حریة تداول المعلومة الخاصة وضعت آلیة قانونیة لالنتفاع المالي المنصف ذكر في األمر، لتجنب تقیی
، والتي ستمول عن طریق ضریبة تدفع على هیئة لإلدارة الجماعیةوالتي قد یعاد تقدیمها، والمسیرة من طرف 

  .حوامل التخزین مثبة بمبلغ قابل للرفع لتجنب الغش

جر إما األجر المتفق علیه على النسخة الخاصة، أو األ: بین حلین إذا فبإمكان المؤلف أن یفاضل    
  )1( .التناسبي المضمون بواسطة وسائل الحمایة الرقمیة

وفي هذا بیان صریح التجاه ینادي بفكر الوصول الحر إلى المعلومة دون قید أو شرط في المحیط الرقمي    
خضاع اإلتاحة االلكترونیة لقوانین الملكیة  ٕ شأنه في ذلك شأن ما كان مألوفا في ظل البیئة الكالسیكیة، وا

حیث یرى أصحاب هذا االتجاه أنه من غیر الممكن المساس بحق . المتعلقة بالمصنفات التقلیدیة الفكریة
استنساخ نسخة لالستعمال الشخصي، ألنه أصبح حقا غیر قابل للمساس به باعتباره من الحقوق األساسیة 

 .للجمهور أو للمستخدمین

المؤلفین والمستفیدین  إلى فرض مقابل أو تعویض بین  ویذهب البعض للتوفیق بین المصالح المتعارضة   
للمؤلفین عما یصیبهم من أضرار، وهو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي كما تم توضیحه أعاله  خاصة في 
مجال شراء دعامات النسخ بفرضها على كل من المنتج أو المستورد وتوزع الحصیلة بعد ذلك على الفنانین 

  )2(.فیدیوومنتجي األسطوانات وشرائط ال

  

  

  

  

  

  

 

                                         
1 - BATTISTI, Michèle. op.cit.p.138-139. 
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   :للمصنفات الرقمیة حق اإلعارة .3

 :مفهوم حق اإلعارة. 1.3

وهي أحد  مراكز المعلومات،ت العامة التي تقدمها المكتبات و تعتبر اإلعارة واحدة من أهم الخدما   
ر للحكم على نجاح هذه ن أفضل معیاأإذ  عالقتها بمجتمع المستفیدین،المؤشرات على فاعلیتها و 

اإلفادة من مصادرها المتوافرة داخل و درجة إقبال المستفیدین علیها و مراكز المعلومات هالمكتبات و 
ال بد لها   على أكمل وجه في هذا السیاقولكي تؤدي  المؤسسات دورها  .بعد عن المكتبة أو خارجها أو

ویتم التعرف على  أن تتعرف جیدا على المستفیدین المباشرین من خدماتها واحتیاجاتهم وطلباتهم،
المستفیدین من حیث وظائفهم واألهداف التي یحتاجون إلى المعلومات من أجلها وأعمالهم ومؤهالتهم 

  )1( .ومراكزهم المهنیة باإلضافة إلى عدد آخر من الخصائص

تجیب من توافر سیاسة لإلعارة واضحة ومكتوبة و  فعال ال بدي تقدم خدمات اإلعارة بشكل جید و لكو    
؟ ما الشروط الواجب على  من یحق له االستعارة :األسئلة التي قد یطرحها المستفیدون من نوععن 

ما مدة  ؟ تلك غیر المسموح بإعارتهاالمعلومات التي یمكن استعارتها و ما مصادر  ؟ المستعیر االلتزام بها
   .؟ طبیعة العقوبة بحق المخالفین لنظام اإلعارةما نوع و  ؟ اإلعارة

طلب خدمات اإلعارة أیضا توافر نظام یسمح للمستفیدین بالوصول إلى األرفف والتجول بینها توت    
وعدم االعتماد على نظام  ،)نظام األرفف المفتوحة(واستعراض مصادر المعلومات المتوافرة واالختیار منها

تبع غالبیة وكذلك ت. البحث األرفف المغلقة لما یفرضه من معیقات وحواجز على المستفید في مجال
مراكز المعلومات الحدیثة نظم اإلعارة المحوسبة لما تتمتع به بمثل هذه الخصائص التي قد ال المكتبات و 

كما تعتبر خدمة التصویر لمقاالت الدوریات امتدادا لخدمة اإلعارة،  )2(.تتوافر في معظم النظم التقلیدیة
المكتبات  توفر خدمة التصویر مقابل أجر مادي ولكن في حالة عدم إعارتها خارج قسم التزوید فكثیر من 

  )3( .زهید للمقاالت التي یحتاجها المستفید

حدد تعریف لإلعارة على   1992نوفمبر   19األمر األوروبي المؤرخ في وفي المادة األولى من     
األصول والنسخ للمصنفات المحمیة بواسطة قانون حق المؤلف مثل وضعها لالستعمال لمدة زمنیة ": أنها

منفذة من طرف  تكان ،أولیس لغرض إقتصادي  أو تجاري  سواء كان مباشر أو غیر مباشرو  ،محددة

                                         
  1 - فتحي عبد اهلادي، حممد. مقدمة في علم المعلومات.القاهرة: دار الثقافة العلمية، 2008.ص.98.

 2- أمحد مهشري،عمر.مدخل إلى علم المكتبات و المعلومات.عمان:دار الصفاء،2008.ص.300-298
 & TRADITIONAL PERIODICAL:الدوريات التقليدية وااللكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات. ، غالبعوض النوايسة -3

ELECTRONIC IN LIBRARIES &INFORMATION CENTRS.154 .ص.2011دار صفاء، : عمان 
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ألن العقد  لذي یمیز اإلعارة بالتأجیر،وغیاب  الغرض االقتصادي هو ا ".مؤسسات متاحة للجمهور العام
  )1(.غایات المستوطنة في أي امتیاز ممنوحالالتجاري یبرز فیه 

مراكز الرقمیة أصبحت المكتبات و د مصادر المعلومات االلكترونیة و بتواجوفي الوقت الحالي و    
المختصین في مجال األمر الذي حیر  المعلومات تواجه إشكاالت عدة تتعلق بحق المستفید في اإلعارة،

 Emmanuel( إمانویل بیرافي هذا الشأن تساءل  و  المعلومات عن كیفیات التعامل مع هذا الحق ،

Pierrat( في القانون الداخليبوضوح إلى اآلن لم ینظر فیه الذي حق االستعارة : " عن")Droit 

Interne( الملكیة الفكریة الفرنسي، وكانت ، حیث أن كلمة إعارة لم تذكر إال خطأ مرة واحدة في قانون
األوروبیة ألوامر الذي أدخل في القانون الفرنسي ا 536-98مع تبني القانون رقم  1998بالتحدید في عام

  .الخاصة بقواعد البیانات 1996سنة ل

من نص المادة على أن  5في السطر قانون الملكیة الفكریة الفرنسيمن  )1-342(كما نصت المادة    
وهذا ما یعني بوضوح أن منتج قاعدة " االستعارة العامة ال تعني نزع أو إعادة استعمال المصنف :" 

تم المطابقة :" للقوانین األوروبیة  1992نوفمبر  19وتبعا لقرار  .البیانات ال یستطیع المنع لحق اإلعارة
ذ بعین االعتبار الوضعیات التي یمكن أن تطرح في القانون الداخلي ، بمعنى األخ"بین حق الكراء واإلعارة

  )2( .لكل دولة عضو في اإلتحاد األوروبي

موجود في القانون الجزائري كأحد أشكال احتكار االستغالل القاصرة اإلعارة حق نستطیع أن نعتبر أن و    
التي المؤلف و الحقوق المجاورة المتعلق بحقوق 15- 03من أمر ) 41( من خالل نص المادة على المؤلف
إمكانیة استنساخ نسخة واحدة من المصنفات أو ترجمتها أو إقتباسها أو تحویرها لالستعمال : تنص على

وفي . هو عمل مشروع دون الحاجة للتصریح المسبق من المؤلف و استثناء خاصلي و الشخصي أو العائ
قد استثنت بصریح العبارة   2الفقرة  41ن المادة إال أهذا بیان واضح وصریح لحق اإلستعمال الشخصي، 

ضمن (النسخة الخاصة  بالنسبة لبرامج الحاسوب وقواعد البیانات إال في الحاالت المنصوص علیها قانونیا 
.)نص األمر  

إن اإلعارة بمفهومها العلمي العام تعني اإلعارة الخارجیة وهي التي تقضي تسجیل وضبط المقتنیات     
كما هو مبین  إال أن إعارة األعمال الرقمیة المتواجدة بالمكتبات عینة الدراسة، )3(إعادتها إلى المكتبةومتابعة 

حیث تبقي بعض المكتبات على  ،℅90.90تخضع لنظام عشوائي بنسبة معتبرة مقدرة بـ  في الجدول أدناه

                                         
1 - YVES, Alex. Le droit de prêt. . In.Collection bibliothèques : Le droit d’auteur et les bibliothèques 
.Paris :Eds. Cercle de la librairie, 2000.p 97.  
2 - YVES, Alex. opcit.p.93. 

  .59.ص.2010دار صفاء، : عمان . Information services:خدمات المعلومات. مصطفى عليان، رحبي -3
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میة لحمایتها من خطر العبث و تدعیمها بأي تقنیة رقالورقیة من دون  لألوعیةالحوامل الرقمیة المرافقة 
، كما تعمل أخرى على إعارة النسخ األصلیة لرصیدها الرقمي، كما تقوم ألخرى بإعارتها التخریب لمحتواها

لفئة معینة من المستفیدین دون أخرى، مما یجعل ممارسة هذا الحق من طرف المستفیدین غیر مضبوط نظرا 
ضوابط داخلیة على مستوى  كیفما تشاء من دون التقید بأیةخضوعه لسیاسة المكتبة التي تقرر النظام ل

الجامعة تقررها السلطات العلیا أو ألخرى خارجیة یقررها المشرع لیتم تعمیمها في جمیع المكتبات و مراكز 
على ضبط حق اإلعارة كالقانون الفرنسي الذي المعلومات عمال بما أجازته ومنعته قوانین الدول الحریصة 

یجوز استغالل المصنف وعرضه على  فال .ضریبة على ممارسة هذا الحق إتجاه األعمال الرقمیةأقر دفع 
الجمهور بواسطة أجهزة الحاسب اآللي أو عن طریق شبكات االنترنت و االتصاالت أو المكتبات ومراكز 

و تسجیل المعلومات إال بعد إذن المؤلف وموافقته، كمال یجوز استخدام الحاسب اآللي في عرض نسخ أ
مصنف دون إذن كتابي من المؤلف ثم إتاحته للجمهور عن طریق جهاز الحاسب اآللي نفسه أو عن طریق 

  )1(.شبكة األنترنت أو الشبكات الداخلیة

 

 

 

  

  الرقمیة بمكتبات جامعة بسكرةنظام إعارة المصنفات ): 30(جدول رقم 

إعارة المصنفات الرقمیة التي تمتلكها فهي قلیلة جدا تمثلت  المكتبات التي تعتمد على نظام دقیق في أما
على حمایة هذه األعمال إلى إعارة جزء منها یمكن من فهم  ، إذ تحرص ھذه األخیرة ℅9.10في نسبة 
الذي عالج نسبة إلعارة األعمال الرقمیة ) 25(السابق رقموهو ما تم التفصیل فیه في الجدول  مضمونه 

ونجد في هذا مبادرة حسنة وعي قانوني من قبل المكتبیین من أجل . المتوفرة بأرصدة المكتبات المدروسة
والحكومة الجزائریة مدعوة كباقي  إحداث توازن في الحفاظ على حقوق كل من المؤلفین و المستفیدین،

اتفاقیات حقوق الملكیة الفكریة إلى تغییر التوجه في قانونها الداخلي المتعلق بحق المنظمین في مختلف 

                                         
 1- غريب شلقامي،شحاتة.الملكية الفكرية في القوانين العربية.القاهرة:دار اجلامعة اجلديدة،2008.ص. 140.

 

 التكرارات النسبة
9.10℅  نظام دقيق 2 

 نظام عشوائي 20 90.90℅
100℅  المجــوع 22 
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اإلعارة أواالستئجار بمراعاة حق المستعیرین، حیث أن القانون شدد على االعتراف للمؤلف بحق حصري 
 من إهمال ضبط حق المستفیدكطریقة من طرق االستغالل لمصنفه مع  إلى بالسماح أو المنع لإلعارة

األعمال الفكریة التي یعتبر الوصول إلیها مبدأ مشروع عالمیا، الذي أصبح یخضع في الوقت الراهن إلى 
إلى التعدي على حقوق المؤلفین خاصة مع  -المستفید -األمر الذي یؤدي به ،جملة من الشروط والقیود

  .تسهیالت النشر االلكتروني

  :االستالم بدون انتظار حق. 1.1.3

من أهم حقوق المستفید في إستعارة األوعیة المعلوماتیة على إختالف  االستالم بدون انتظار عتبر حقی   
 Anne-sophie( أشار وقد أنواعها و أشكالها من أجل عدم  إعاقته في تلبیة إحتیاجاته و رغباته المعرفیة،

Itienne(  الحمایة :"المتعلق بفصله االستالم والذي یجب أن یكون بأقل انتظار في  كثیرا إلى حق
ن ترسیخ المسعى االشتراكي حول هذا الموضوع تمثل في "المالئمة لحق المؤلف في أوروبا االشتراكیة ٕ ، وا
  .1992إلى غایة اعتماد األمر الصادر في نهایة  1988نشر الكتاب األخضر لحق المؤلف في عام 

في  أو المنع المنصوص عنه سماحواألصل أن اإلعارة ال یجب أن تكون محل حق استثنائي لل   
إال مؤخرا في األخضر عن هذا الحق  الكتاب  في لم یتطرق هكما أن .االستئجارحق من أجل التشریعات 

القانون  حیث ذهب .بصریة یةالسمعمقاومة قرصنة الوثائق السمعیة و  - نص صمم خصیصا من أجل
  وأعتبر ما جسد فیه بمثابة  ،ومراكز المعلومات إلى أبعد مما تخیله مهني المكتبات فیه المصادق

القانون  في المرافعات المشتركة كشف عن  یة هذامنذ فترة مناقشة مشروع نمیها، والذیدفیمفاجأة لمست
   )1( .تهدید في أنفسهم كما في هیئاتهم

قانون حمایة النشر األمریكیة  1998شرین أجاز الكونجرس األمریكي في عام وفي محاولة لحمایة النا   
وال   » « Digital Millennium Copyright Act (DMCA)المسمى بقانون حقوق نشر األلفیة الرقمیة 

یعد هذا القانون في الواقع بمثابة تشریع لحمایة حقوق النشر فقط، بل یمكن القول أنه یمثل في األساس 
  .ا لحمایة التقنیاتتشریع

یعد بمثابة أداة جیدة لقیاس عملیات  (DMCA)بأن قانون ) Robin DGross(و یعتقد روبن جروس   
یتحكم في عملیات استخدام األعمال ) Digital Lock(رقمي) قفل(انتهاك التقنیات، أو بمثابة مزالج 

أداة تشتمل على معلومات أو  المحمیة بموجب هذا القانون، الذي یحرم عملیات إنتاج أو إتاحة أي
  )2(.برمجیات قد تساعد على إنتهاك حقوق ملكیة األعمال الرقمیة

                                         
1  -  YVES, Alex. opcit.p.93-94. 
 2- عبود داوود، رامي حممد. الكتب االلكترونية: النشأة والنطور، الخصائص واالمكانيات، االستخدام و اإلفادة. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية،

  .190-189.ص.2008



من المؤلف إلى المستفید: وضعیة المصنف الرقمي في المكتبات:  الخامسالفصل   

 

 
191 

تركت و  األعمال الرقمیة أو إعارتها، منعت القوانین األوروبیة الخاصة بهذا الموضوع عملیة تأجیر كما   
نوع بحیث یمكن أن للدول المشاركة حریة تضمین قوانینها بعض القواعد الخاصة بمنتجاتها من هذا ال

 وبذلك ال یكون المنع مطلقا،. تراها مناسبة لهاقابل شروط تحددها و تسمح لمكتباتها بإعارة هذه الوسائط م
بل محددا بقواعد وأسس قد تختلف بعض الشيء من دولة إلى أخرى مع محافظتها على المنطلقات 

  . األساسیة

 (DMCA)قانون حقوق التألیف الرقمیة  یؤكد على أن صوفي عبد اللطیف. غیر أن أستاذنا الفاضل د   
ببرامج الكومبیوتر والقواعد الخاصة  الخاصةات كما على مستفیدیها من خالل مواده تبعلى المكإنعكس 

وألن للمكتبات حق إعارة  .منها، ثم بقواعد بنوك المعلوماتاإلعادة التي یتضوبقواعد التأجیر و  بها،
كما لها حق السماح للمستفیدین بشحنها ثانیة  الموجودة ضمن مجموعاتها،ج المودعة لدیها و البرام

لالستخدام الدائم من أما إعداد نسخ إضافیة عن هذه البرامج  استخدامها على الحواسیب،واإلطالع علیها و 
مكتبات لذلك ترفض جمعیات ال .لو حتى لالستخدام الشخصي فیجب أن یكون ممنوعاقبل هؤالء و 

ج لمطالب المرفوعة من تجار البرامج المتعلقة بحقوق التأجیر؟، وحقوق اإلعارة لبراماتحاداتها او 
تضع العوائق أمامها، وهي الوقت نفسه ال تسمح باإلعارة الحرة لهذه الكومبیوتر ألنها تقید عملها و 

تضع قوق المالكین و البرامج، ألنها تضمن مخاطر صنع نسخ غیر شرعیة عنها، تؤثر سلبا على ح
  )1( .وتأخر إستالم المستفیدین لمصادر المعلومات كتبات في حرجالم

ذا كانت ح    ٕ سواء  الحقوق على كل طرفي صفقات حقوق النشرقوق النشر تفرض بعض المسؤولیات و وا
أو المستفیدین، فلیس من العدل أن یحصل أي الطرفین دون اآلخر على كافة الحقوق دون المؤلفین 

ي ب أن یكون هناك مساواة ففیج.تفرضها الصفقة المعقودة بین كل منهما االمتثال للمسؤولیات التي
  :من خالل المنطلق الحقوقتطبیق تلك المسؤولیات و 

  ظیر أعمالهم نفالمستفیدون یجب أن یحرصوا على حصول المؤلفین على المستحقات المالیة
 الفكریة

  المستفیدین على حقوقهمحصول والمؤلفین في الجانب اآلخر یجب أن یضمنوا استمرار. 

قد صممت في األساس للحفاظ على الحقوق الخاصة  (DMCA)وعلى الرغم من ذلك فإن تشریعات 
الحقوق بینما یتم تضییق الناشرین على كافة اإلمتیازات و  بأحد طرفي الصفقة دون اآلخر، حیث یحصل

المواد، حیث تظل األعمال الرقمیة ن حیث استخدامهم و تداولهم لتلك مالخناق على جمهور المستفیدین 
التي تصبح المتحكم الوحید  مستخدمة في حدود ضیقة ومحتكرة من جانب الجهة المالكة لحقوق النشر

  )2( .لتلك األعمال

                                         
  1- صويف،عبد اللطيف.المكتبات في مجتمع المعلومات.قسنطينة:خمرب تكنولوجيا املعلومات و دورها يف التنمية الوطنية،2003.ص.37-34.

.191-190.ص.املرجع السابق. عبود داوود، رامي حممد - 2  
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قد عمل على عرقلة  1998عام  (DMCA)حقوق التألیف الرقمیة  یتضح مما سبق أنه منذ تفعیل قانونو 
لن الكثیر من العلماء الوالیات المتحدة األمریكیة وأیضا خارجها، حیث أعالجهود البحثیة واالبتكاریة في 
البحث أصبح خانقا منذ تم تمریر هذا القانون، بسبب أحد األبحاث التقنیة، والباحثین أن میدان االبتكار و 

  حذرت الخارجیة 2001أو البرمجیات الحاسوبیة التي قاموا بإبتكارها، حتى إنه في خریف 
من خطورة السفر إلى الوالیات المتحدة األمریكیة خشیة  -خصوصا مبرمجي الحاسب -ایاهاالروسیةرع

  )1(. أن یقعوا تحت طائلة هذا القانون

الملكیة د جدیدة في مجال حقوق التألیف و اإلتحاد األوروبي بتحضیر قواعوفي هذا السیاق قام 
الصادر بتاریخ ) الحمایة في مجتمع المعلوماتقوانین قانون الملكیة الفكریة و الكتاب األخضر ل(تضمنها

فیها معظم التعدیالت حول تركزت  ،20/11/1996كمل له الصادر بتاریخ والقانون الم 19/07/1995
حقوق نقل المعلومات الرقمیة عبر الشبكات حیث وافقت على حق المالكین في مراقبة النسخ و   النسخحق 

  )2(.إعارة المعلومات الرقمیة انطالقا من تعمیم المعلوماتالخاص بالوسائط الرقمیة، بینما سمحت ب

:األدبیة و الفنیة الفكریة لملكیةااإلعارة في القانون حق وضعیة  .2.3  

جد شخصي  عملیاشكال یعتبر إإلى طرح في األساس أدى في المحیط الرقمي إن اقتحام حق اإلعارة    
 في إدعاءاتهم من دون التنبه إلى العدید من الرؤى المسجللمؤلفین منذ بدایات السبعینیات و من طرف ا

  ؟ اإلعارة الذي تقوم به أي مؤسسة وثائقیة عامة كانت أو خاصةحق التشریع القانوني ل محل :منها

إال أنه أخذ  ،لمختلف الدول هذا التساؤل المطروح لم ینظر فیه بوضوح في قانون الملكیة الفكریة   
من المختصین في هذا المجال بالبحث في نصوص التشریعات المتعلقة باعتبار كبیر من طرف العدید 

  .من دون الخروج بنتیجة مرضیة 1992بحق المؤلف  منذ 

التي و  إن الحقوق المالیة التي یستفید منها مؤلف المصنف الفكري تفسر كفعل استئثاري لالستغالل، 
الخ وباألحرى ...دون ترخیص منه لمصنفه من ماالتعاالستتسمح له بطریقة جد واضحة بمعارضة كل 

 و إذا كان المشرع الفرنسي قد حدد بوضوح، من دون مكسب) Emmanuel Pierrat(كما أشار إلیها
قانون من  5-122المادة (في  )استغالل الحقوق المالیة(االستثناءات لهذا الحق القاصر على صاحبه

اختالف الحق المعنوي عن الحقوقالمالیة :جهةفمن  .لم تكن جزءا منها عامةفإن اإلعارة ال) الملكیة الفكریة
حر في التنازل عن حقوق المادیة وفقا لشروط یضعها هو،  هنا فالمؤلف، لتنازل للغیرلمن حیث قابلیتها 

  )3( :بأن ینبئنازل لكن في جمیع الحاالت فإن مبدأ الت .تحدید مختلف طرق استغالل مصنفهإلى إضافة 
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، وهو ما بوضوحالقائم بینهما عقد الللمستفید إال من خالل ما نص علیه على حقه المؤلف ال یتنازل 
  :بأن) 3-131(المادة نصت علیه

مجال نها بصفة واضحة في عقد التنازل و نقل حقوق المؤلف مرتبط بالشرط الخاص بالحقوق المتنازل ع "
ما  :أنه في حالةف ومن جهة أخرى .زمانهومكانه و   وق المتنازل عنها أي كان نطاقه وغایتهاستغالل الحق

یتنازل على هذا الحق واحتفظ بخاصیة إذا لم یشر العقد إلى االستعارة فهذا یدل على أن المؤلف لم 
  )1(. االستغالل المتوقع من الترخیص ناتجالحصول على الترخیص و 

:حق اإلعارةمشروعیة  . 3.3  
من وجهة نظر فلسفیة فإن حق اإلعارة هو أساس قانون الملكیة الفكریة األدبیة و الفنیة، وشرعیة هذا     

الحق المخولة للمؤلف كإمتیاز یحظى به على مصنفه قطعا أمر ال شك فیه، و یجب الرجوع إلى المجال 
لى هذا الحق الذي یرون فیه ع الذي كان فیه مفاوضوا حق اإلعارة قد رفعوا أصوات منددة بتشدد المؤلفین

 من منطلق أنتعتبر هذه الحجة مقبولة في حد ذاتها و  .مطلب باهض أو مبالغ فیه ألنه. تعسفي حقا
جني الفائدة من كل أنواع و التطبیقات الناتجة عن ممارسة مؤلف مصنف فكري لحقه بمراقبة االستخدامات 

و الخارجة عن كل أنواع الربح أ ةبعیدالو إطار الخدمات العامة  بما في ذلك ما هو في االستغالل لمصنفه،
شكال الوحید المتعلق إأساسیات الحقوق المالیة، التي تجاوزت نطاق و بهذه التأدیة نضمن إذا و  .الشخصیة

 إیجاد وسیلة لتفادي الجدل على المشكل الحقیقي المتعلق بوضع اإلعارةببحق اإلعارة، والتي تسمح 
ن غالبیة المعارضین على إدخال ....أشكالها منها، ونطاقها و بمعنى الهدف  ٕ في عقد التنازل الكالسیكي، وا

حق اإلعارة في المحیط الرقمي ال یخالفون شرعیة حق المؤلف، لكنهم منشغلون تحدیدا بطبیعة هذا الحق 
قوانین وتقنیات  عنمن وجهة نظر قانون الملكیة الفكریة خاصة ما تعلق منها باألهداف واآلثار الناتجة 

 مهمة النفاذ إلى المعلوماتویرون أن إعارة الوثائق واألعمال الفكریة تدخل ضمن إطار  .الحمایة الحدیثة
المخصصة لخدمة جمهور المكتبات ومراكز المعلومات، هذه المهمة یمكن تبلیغها بهیئات عامة، وكذلك 

  ، حیثالجمعیات المهنیةو بالتجمعات الخاصة كاإلتحادات 
تعد المطالعة العامة واحدة من الوسائل المفضلة لتنشیط الحركة االجتماعیة ودیمقراطیة الثقافیة، و ضمن 

إذا الهدف .هذا اإلطار ال یجب الخلط بین ما هو محل التصرف و بین أي شكل من أشكال االستغالل
  )2(.لعامةمن اإلعارة  یتطابق مع المهام األساسیة للهیئات الفاعلة ضمن تشریع الخدمة ا

المحیط  في عطي للمؤلفین حمایة جد عالیةالتي ت ةقانونیال اتتشریعالعدم جدوى  YVE Alexیرى و    
  :یفرضهما الواقع مالحظتان من خالل الرقمی
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 .في قانون الملكیة الفكریةإیجابي لحق اإلعارة  اإلهتمام بدمج مفهومعدم تتمثل في   :المالحظة األولى
  . االنتهاكات على حق المؤلف من قبل المستفیدین ة ر سبب خطو الذي تبدو لنا في كل الحاالت 

تمكن في التطور التكنولوجي الذي یقابله الغیاب التام  لألخذ باإلجابة على عمق  :المالحظة الثانیة
  ؟  االفتراضيفي المحیط  هل أن حق اإلعارة موجود فعال:  التساؤل المطروح من وجهة نظر عامة

ظهر بطریقة واضحة كأحد أنواع االستغالل یلمدى المتعلق باإلعارة ال ا أننالحظ : من جهة    
ال كإعادة إنتاج ضمن مفهوم قانون الملكیة كتمثیل و تستوعب ال ال  هيف -المحفوظة لیستفید منها المؤلف

وق المالیة  الموضوعة من طرف ال في قائمة االستثناءات للحقو  - الفكریة المستعمل لهذه المصطلحات
العودة إلى التعلیمات  ضرورة بمعنى ،عقود التنازل خارج أي إطار مشتركیمكن ذكرها في  كما ال.القانون

 المكبح األول لبد تنفیذ حق فیعتبر بذلك .في هذا الخصوص الالزمة الموضوعة من طرف المشرع
على حق اإلعارة أو االستئجار من المؤلف إلى تضمن العقد مع الناشر التنازل  1996منذ ف .،اإلعارة

كغیاب اآللیات التي تسمح بالتسییر الجماعي  الناشر، لكن من جهة أخرى فالحاجز في كل مرة فاصل،
  ا الحق مما یجعله غیر قابل للتطبیق في المحیط الرقمي ذله

المطالبة بإجراء تقریر شامل  1998ونظرا لقصور القوانین السابقة في تطبیق حق اإلعارة  تم في عام    
من طرف هیئة خارجیة لمحاولة وقف المطالبة غیر المجدیة بالتغییر الفعلي للمیكانیزمات  المنصوص 

  .علیها في التعلیمات الخاصة بهذا الحق

  :التاليمضمون في فهم الاإلعارة یجب التدرج   قبل الوصول على اإلجابة عن تعقید حق   

إعارتها  من الجانب النظريفبرامج الفیدیو لحالة الخاصة بالبرامج الصوتیة و ا األمرنستحضر في بدایة    
جویلیة  3ال تتطابق مع  باقي أنواع الوثائق كالكتب بسبب النصوص القانونیة المدخلة في قانون 

  الفرنسي1985

فإن إجازة منتج الفنوغرام أو منتج الفیدیو غرام مطلوبة في كل إعادة إنتاج الحقوق المجاورة في إطار و    
البیع، أو التبادل أو التأجیر أو أي طریقة : وكذلك قبل كل عملیة عرض على الجمهور العام عن طریق

صلیین محفوظ فقط االستثناء الوحید في هذا القانون القاصر على المالكین األ).إتصال أخرى مع الجمهور
أسس لها  المشرع فإن  مباشر مع الجمهور في مكان عام، ا االتصالألعمال الفونوغرام الذي یكون فیه

المباشرة المتعلقة تنظیم المفاوضات من خالل  مبكراالعمل بها  الفیدیوغرام حیث بدأ منتجي.إجازة قانونیة
  )1( .حق اإلعارةبحق االطالع و 
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الذي جاء لشرح  ،1992نوفمبر   19عناصر جدیدة في األمر األوروبي المؤرخ في وقد أدخلت عدة    
وترسیم وتأطیر حق اإلعارة الذي كان مخفیا، حیث كان المغزى في المرحلة الفتیة لهذا األمر تمحور 

  : في اإلتحاد األوروبي من خالل المواد التالیة حول میكانیزمات التغییر  في قانون الدول األعضاء

النسخ للمصنفات المحمیة األصول و  ":حدد تعریف لإلعارة على أنها في المادة األولى من هذا األمر -
وضعها لالستعمال لمدة زمنیة محددة و لیس لغرض إقتصادي  أو "مثل " بواسطة قانون حق المؤلف

 غیاب و ".ممتاحة للجمهور العاإذا كان منفذة من طرف مؤسسات .تجاري  سواء كان مباشر أو غیر مباشر
الغرض االقتصادي هو الذي یمیز اإلعارة بالتأجیر،ألن العقد التجاري یبرز فیه غایات المستوطنة في أي 

إن مسعى اإلعارة العامة ال تعنى االستالم عن طریق دفع المالي شریطة أن تستعمل  كما .امتیاز ممنوح
  .الواردات الناتجة عنها في تغطیة مصاریف  نشاط المؤسسة

المصنفات السمعیة البصریة وفناني األداء ومنتجو الفنوغرام و  المادة الثانیة اعترف األمر للمؤلفینفي  -
یة التي تنشأ االحم:"  Anne Sophie، وقد كتب بحق حصري لمنح أو منع اإلعارة أو األفالم السینمائیة 

القاصر على وبسبب هذا الحق ". هي األكثر نجاعة في میدان حق المؤلففي تخصص حق حصري 
ن اإلعارة تصبح خاضعة إلذن مسبق منهم على كل نموذج خاص بالمصنف الذي سیعرض إالمالكین ف

المخول للمؤلف أو فنان األداء أو  -حق المنع أو المنح لإلعارة  - هذا الحق .لیكون في متناول الجمهور
من التحفظ علیها كما رأینا أعاله، كغیره من الحقوق المالیة قابل للتنازل أو التحویل بالرغم  -...المنتج 

أو مؤلف أغنیة  .شیر بوضوح إلى أن مؤلف كتاب یستطیع التنازل على حق اإلعارة لناشرهیألن العقد 
  .إلخ....لمنتج القرص أو لناشر الرسوم

نص مخالف یتسم بالتعقید  5مادة األمر في الإستدرك  بمجرد طرح هذا النص الخاص بحق التنازل ،و    
  :یمكن تلخیصه في النقاط اآلتیةالذي و 

 فهي إذن لیست معنیة بأصحاب الحقوق  :بإمكان الدولة العضو أن تقرر نقض هذا الحق الحصري
لكن عن طریق آلیة  .الترخیص من اجل اإلعارة بالمذكورین أعاله، والمؤسسات ال یمكنها مطالبتها 

المخالفة و  بجمهور  الفونوغرام، ال المباشرالمتعلقة باالتص 1985الرخصة القانونیة ساریة المفعول منذ 
 .نها تستوجب التعویضاإلعارة تصبح حرة أل :بمعنىجرة علیه األتؤدي إلى استبدال الحق الحصري بحق 

 ،المؤدیین، یمكنهم كذلك االستفادة والناشرین والمنتجین و  نص األمر على أن هذا التعویض لفائدة المؤلفین
بالضرورة الملحة، ألن ذلك یرجع إلى قانون الدولة الذي یحدد االستفادة من من التعویض، لكنها لیست 

 )1( .تكون قاصرة على المؤلفین أو المخول لهم التي  التعویض
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  في نصوص األمر السابق الذكر  تستطیع تثبیت التعویض لصالح  المخالفةالتي تقرر  العضوإن الدولة
نما جاء لتركو هذا النص ال یخضع ألي صفة إلزامیة  .الثقافةأهدافها لترقیة المؤلفین مع مراعاة  ٕ  الحریة ا

 .أشكال التعویضاتتثبیت مستویات و   فيصحاب الحقوق أل
 من دفع إعفاء بعض أنواع المؤسسات " بـتسمح للدولة العضو  5من المادة  3الفقرة : خیرفي األ

 )1( .حتى عفوا عامعریضة و مض یسمح بدیهیا بإعفاءات و في هذا التحریر الغا ".التعویض
فما محل كل هذا في ظل البیئة الرقمیة المتسمة بسهولة النسخ من خالل آلیات التحمیل المختلفة، التي  

دفع المستحقات المالیة ألصحاب الحقوق علیها من تخول للمستعمل إمتالك المصدر المعلوماتي من دون 
الوصول الحر إلى المعلومات من أجل تكافؤ الفرص في وما محل المبدأ العالمي في . مؤلفین و ناشرین

  ؟....تعمیم الثقافة المعرفیة في ظل القوانین والتقنیات الجدیدة لحمایة حق المؤلف في األلفیة الرقمیة
  

  : حق اإلعارة في الجزائر. 4.3

فالمؤلف أو من له الحق یستطیع طلب االستئثار في عقد التنازل على  الحالي الجزائري ففي القانون   
إما بالمنع أو السماح مقابل الحصول على مكسب مضمون من جراء إدارة االستغالل  عامةاإلعارة ال

فمن الصعب على المؤلف أو المتنازل له سبق أو إقرار اإلعارة المحظورة من دون ومنه للمتنازل له، 
فالمقارنة هنا تكون بین حق االستنساخ واالستعمال المحدد بوضوح في  .كل مخالفة ثابتةإقامة دعوى في 

 على كد، وهذت ما یؤ لكن الضبط لهذا الحق  قد ال یكون حیز التنفیذ في لحظة تأسیس التشریع القانون،
  .هذا الحقلأن اإلدارة الجماعیة ضروریة 

ضع الراهن للتشریع الجزائري هو بدون تأكید امتیاز یمكن القول أنه إذا كان حق اإلعارة  في الو و    
عن طریق الدیوان الوطني لحقوق  و یخضع تطبیقه میدانیا للتسییر الجماعي ممنوح للمؤلف على مصنفه،

 ، والذي نرى انه مجرد توثیق على الورق من دون تطبیقه على أرض الواقعالمؤلف والحقوق المجاورة
  .الرقمي
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  :في أوربا  حق اإلعارة .5.3

جناح متلق لم یكن مكرسا فقط لحق اإلعارة، بل تضمن  1992نوفمبر   19إن األمر المؤرخ في   
 1993أكتوبر  29نصوص خاصة بمدة الحمایة، هته األخیرة التي تم إلغائها في أمر بالحقوق المجاورة و 

فرنسا قد كانت  التي بالحقوق المجاورةفیما یتعلق و  .لكي تتالءم مع مدة الحمایة المقررة في دول اإلتحاد
الكراء والمدة اإلعارة و  :ـعلقة بكل الحاالت المتل 1985تشریعاتها منذ عام مجموعة قوانینها و في ضمتهم 

ن ، أو الحقوق المجاورة ٕ األحكام "على تنفیذ  األحكام النهائیة لهذا األمر أرغمت الدول األعضاءوا
  .1995جویلیة  1قبل" الضروریةاإلداریة التشریعیة والقانونیة و 

ذا كانت فرنسا في الوقت الراهن تشیر إلو     ٕ  قاصر على المؤلفالداخلي مع مبدأ الحق ال قانونهاتالؤم  ىا
 ترك لهم األمرباقي دول اإلتحاد فإن . قانوني أو إداري للتطبیق المیداني لهمن دون األخذ بأي إجراء 

   .حواشي جد كبیرة  للتفسیر أو التأویل الذي ترك لهم لتبني أحكام خاصة تتعلق بحق اإلعارة 

في اإلتحاد األوروبي منها  ةبأشكال مختلفة في دول أوروبیة لیست عضو كذلك  حق اإلعارة طبقو  
سرائیلي أسترالیا و نیوزیلندا و كندا و وكذلك ف) النرویج،و سویسرا( ٕ   :ففي .ا

  ،كل المكتبات الوطنیةل، ایرلندا، فقد آثروا المخالفة المصحوبة باإلعفاء إیطالیاإسبانیا.  
 منطق حمایة للمؤلفین المحلیین  الدول االكندنافیة إتجهت بكل وضوح  لتطبیق حق اإلعارة ضمن

  .كذلك اإلبداع و 
  ا  فإن حق أما في فیلند .االجتماعیة للمؤلفینفي السوید األصول المقتطعة تغذي نظام المساعدة

 ".لمساعدة المكتبات:"یمنح مدتالتعویض المعو مؤلفي الخیال بأساسا ى اإلعارة معن
  توج حق اإلعارة أكثر ارتفاعا، ال تأجر إال نأین مالتي هي دولة عضو في االتحاد أما الدانیمارك و

العامة فیها لكن  أین عرف المطالعة جد قوي في بلد  .المؤلفین المحلیین الذین هم على قید الحیاة 
 .ا بالمكتبات، فحق اإلعارة یظهر وكأنه آلیة مساعدةمسالك النشر مرتبط تحدید

  حیث فرقت  ،1994جوان 30تم تضمین حق اإلعارة في القانون المؤرخ في في بلجیكا و
على التعویض، وأعمال الفنوغرام والتي من أجلها تم المخالفة  .واألجزاءالتشریعات بین الكتب 

الفیدیوغرامأین یخضع فیها التأجیر أو الكراء أو اإلعارة إلى الحق القاصر على مالكه بترخیص و 
تاوة ال من حیث اإل لكن القانون لم یطبق لغایة الیوم. المصنف لصدور الموالیة في الستة شهور

 )1( .هاقفال من حیث مختلف أنواع تحصیل الضرائب التي لم یتم و و  ،على الحق
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  هولندا( المجاورةفي الدول( ) Pays-Bas Voisins-(  لكن 1992أین حق اإلعارة متواجد منذ ،
ن تغیرت القوانین فإن منطق حق المؤلف هو السائد،حتى و  ٕ المكتبات تدفع لهذا  أنحیث نجد  ا

عارة على المنتج مازال محجوزا الحق سواء مباشرة أو من خالل دعم تكالیف المستفیدین، فحق اإل
اقتصار محدود الفیدیو غرام تخضع لقانون خاص مع غیر أن مصنفات الفنوغرام و .فقطللمؤلفین 

  .زمنیا
  حق اإلعارة یدافع منطقیا على حق المؤلفأن ألمانیا وبریطانیا العظمى عرفوا أیضا أما النمسا و. 

 تتحمل تكالیفه مباشرة الدولة فيو  1992یتواجد بها الحق قبل عام  ففي بریطانیا العظمى أین
 الحقوق المجموعة للمؤلفین تدفعفرنك لكل إعارة، و  0.20مقدرة ب  المنشأ على قاعدة، و میزانیتها

و إنطالقا من هذه المعطیات فحق اإلعارة یمول  ،فرنك للشخص 60000ة بـــ بتغطیة سنویة مقدر 
نب أن كانوا أجاو المكسب یوزع على كل المؤلفین المعنیین حتى و عن طریق عینة من المكتبات، 

إلخ، فالرسم على حق اإلعارة یخفض إلى النصف في هذه ..الحال في النمسا وألمانیا كما هو
یم تأمینات أمراض علتط ℅50في هولندا و ألمانیا فاألموال المحصلة یستخدم أكثر من و الحالة، 
 .المؤلفین

 :اإلحاطة المختصرة نالحظ ما یليفي نهایة هذه 

  المستفیدون بصفة مباشرة موضع ضریبة على حق اإلعارة هي الدولة الوحیدة أین یعتبر أن
 .هولندا

 على  اإلعارةمستثناة من حق ) السمعیة البصریةو  سمعیةاألعمال ال( ن غیر الكتب األعمال م
 .بریطانیااألقل في السوید و 

  قسمت المكسب على حق اإلعارة بین المؤلفین  هي التي فقطالنمسا كل من ألمانیا وهولندا و
  )1(.أما باقي الدول فال تعوض إال المؤلفین والناشرین،

   :والجدل على حق اإلعارة ( Borzeix)تقریر. 1.5.3

ارة إنطلق النقاش الفرنسي حول حق اإلع - 1992نوفمبر   19في -سنة بعد إعتماد األمر السابق 
، 1993نوفمبر  22دراسي عقد یوم  إثر تنظم یوم  )ABF(جمعیات المكتبات الفرنسیةمن طرف 

كثر إبراز أن الكتب أكثر إعارة هي األ والذي أدى إلى حقیق أجري على المكتبات العامة ج تاتن
إقتناء، وبالتالي لیس من داعي لدفع تعویض مالي لمؤلفین هذه الكتب على حق اإلعارة  في 

  المكتبات
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المكتبات لمصالح  جمعیة مدیري:بعض الجمعیات كـو  )ABF( جمعیات المكتبات الفرنسیةإن    
في هذا النقاش " مدفوعة األجراإلعارة "اللذین أبدوا قلقهم إزاء منظور إدخالهم  )ADBDP(اإلعارة 

مسألتین تم  الجدل علىأصبح أكثر رادیكالیة، ودار شكل رسمي عبر الصحافة ثم تفاقم و الذي تم ب
  .كل على حدا وتارة مع بعضهما معالجتهما تارة

تطورا   1981و خاصة بعد  1970منذ بدایة  التي عرفت  المكتبات أنهل : تمثلت األولى في
تتحمل بعمق ما یمكن أن توزیع التجاري للكتاب و اللطرق دوران اتنافس بواسطة بعض سمذهال 

لفحص  1994دراسة في سنة  جریتقد أول. ؟یحصل من ضرر اقتصادي على المؤلفین والناشرین
عدم وجود أدلة ل غیر أنها لم تفصل في هذه النقطة الشراءاإلعارة و  لكتاب حول العالقة بیناقتصاد ا

اإلرتفاع المستمر إلعارة الكتب  بین یصعب  بقوة تفسیرها،التي  موضوعیة هادفة عدا المقارنة ،
من جهة أو أخرى ألنها  الثبوت على هذا الموضوع تالنتائج الزمالتحالیل و ف وثبات حجم المبیعات،

  .بالذاتیات الخاصة أساسا مطعمةأنها 

في  حق اإلعارةمن المتصاعد الذي إلى زحزحة المشكل النقاش الحاد و  أدى :الثانیة أما المسألة
أن إدخال فكرة  حیثحق اإلعارة العامة، السیاسة الثقافیة ومجانیة  إلى  حق المؤلف مجال قانون

تحت خطر  منها العامةخاصة ألنها ستجعل  ،مضرة بالمكتباتالتعویض ألصحاب الحقوق جاءت 
   .الثقافة طةبتطورها وعجز أو وهن دورها في دمقر المساس 

مشخصوا : في النهایة ، ومسألة التعویض علیه تالذي أدخل، حق اإلعارةواستمر الجدل والنقاش    
مهمة توثیق  - بعد إستنفاذ جمیع الوسائل - تمكنوا من  أو الجدل القائم على حق اإلعارة هذا المباحثة

لتجمیع مختلف وجهات  ) Borzeix Jean –Marie ( والباحثالثقافة  بین وزارةوریة تشاتحلیلیة و 
التقریر حول مشكلة حق إال أن  .تقدیم اقتراحات لحل إشكال حق اإلعارة في المحیط الرقميالنظر و 

في الذي صدر و  1998في جوان  ) Borzeix Jean –Marie (اإلعارة في المكتبات المقدم من طرف 
 ألمناء المكتباتأحدث خصوصا عدائیة الغالبیة قوبل لألسف بوجهات نظر مختلفة و  ،السنة الموالیة

، ا إلقتراح الرسم المالي على حق إعارة االعمال الرقمیة الذي سیهدد مبدأ الوصول الحر للمعلومةنظر 
المقترحة  تغییراتال من خالل .ال في نزع فتیل النقاشلم ینجح في تقریب وجهات النظر و  كما انه
ا ضد إدعاءات قفإشكال حق المؤلف وا في تقریره على)  Borzeix Jean –Marie ( ركزحیث 

ن حق اإلعارة لیس حال اقتصادیا لمشكلة إ:" المنتجین بخصوص هذا الموضوع بقولهالناشرین و 
 موضحافصاحب القرار فیها یضع المكتبات أمام تناقضاتها  " اإلعارة المؤجرة "ففي حالة  ".اقتصادیة

اللغز المعقد للتسعیرات التي قد تم اإلشارة إلیها من طرف آخرین قبله، مشیرا إلى الخاصیة الهامشیة 
 )1(، معلهذا الحق ا حلل التقریر البدیهیات الحالیةمن المؤسسات، كم ℅20قل من ألللمجانیة 
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نعم صریحة وضخمة " :قائال .في سلسلة الكتاب ةالفاعل القطاعاتالتضامن بین  ضرورةاإلشارة إلى 
صاحب هذا التقریر إلى ضرورة الحفاظ  دعا ،ممیزةمن أجل إستعادة عبارته الو ، "لحق اإلعارة العامة

النقض بآلیة ترخیص قانونیة، كما بین عدة مقترحات  تفعیلعلى الحق القاصر على المؤلف عوضا 
  :لتطبیق حق اإلعارة 

  مع العفو المستفیدین على هیئة مقاولة تجمع تزامنا مع التسجیالت السنویة منالتحصیل المباشر ،
مع إمكانیة ترك وصایة للمكتبات لتحریر مستعملیها من دفع و  سنة، 18على الشباب إلى غایة سن 

التي تتحمل على عاتقها أعباءها المالیة، لكن على النماذج التي إقتنتها المكتبات من حقوق اإلعارة 
ن اإلحصاء للعناوین المقتناو  .الناجحة للكتب األكثر إنتشاراألعمال الضخمة لأجل إحداث توازن  ٕ ة ا

  .قوائم شرائهایعتمد على االتصال بالمكتبات و 
  عن طریق جمعیات التسییر المشترك امضمونیكون التحصیل المالي على حق اإلعارة یمكن أن 

یدفع مباشرة عن  مما سبق نستخلص أن هذا التقریر إقترح تأسیس حق اإلعارة على هیئة رسم مالي   
ور الحصة محصونسبة  .الناشرینجمعیة تحصیل الفوائد للمؤلفین و  مقسطة عن طرقو أطریق المستفید 

   .في كل سنةفرنك لكل راشد و  20الى 10بین 

  :التقریر أثار ردود أفعال متباینة هذا منذ أن نشرو     

الذي أعلن )  Borzeix Jean –Marie (بإطالع من مؤلفین حق اإلعارة المعنیین من ناشرین و فأنصار    
حیث أن  نفسه مؤیدا لحق اإلعارة باألجر، اعتبروا أن مستوى التحصیل لمجموع المبالغ المالیة متواضع،

عن طریق تحیز  اإلعارة  بقوا یأملون بإصالح لحقتحسسوا مما ورد في هذا التقریر و الناشرین خصیصا 
  .ینظم االستغالل العام بصفة متوائمة مع اتساع المنافسةاألساس إقتصادي و یكون في 

  :أما من جهة المكتبات فالعداء یكاد یكون عاما، وهذا لعد أسباب   

  البحثیةفبعضها مرتبط بطریقة االستغالل عن طریق المقرر متهمین إیاه بالتقاعس في أداء مهمته 
همال النخبة تصاص و مع بعض المكتبات في میدان االخفقط بالتالقي  ٕ المحلیة على الرغم من أنهم ا
والطباعة هي األكثر ضررا ألن نزعة المقرر طبقت حتى ، ثر بالنتائج العملیة لحق اإلعارةمعنیین أك
على مقترحات التقریر أكد أمناء المكتبات رفضهم للدفع الملزم للمستفید على و  .الفحوصاتقبل بدایة 

مبینین النتائج الضارة التي لم تؤخذ في عین حق اإلعارة أو حتى عن طریق الوصایة المباشرة  
 )1( .من قوائم الشراء للمكتبات انطالقارة في التوزیع مضیفین الصعوبة الكبیاالعتبار 
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 قابل إختالل  ماإلداریة التي أثارت في الربته حول وصف الحلول التشریعیة و عدم دقة التقریر في مقا
في خاصة  .حیث ال یوجد إي داللة یمكن إعطاؤها .التوازن في المقاربة المرتكزة أساسا على الكتاب

  .حالة المصنفات الفونوغرامیة 

التي  ) Borzeix Jean –Marie (كتقریر 1998إلى  1993و مؤكد أن  النقاشات التي إمتدت من     
 حق اإلعارة  یفسر بجزء كبیر الطبیعة المجزأة لمقاربةركیب یكون مقید في عالم الكتاب و تبحث عن ت

فرسالته لن تذهب  ،من طرف صاحب التقریر المنهج المتتبعولكن النتیجة كشفت عن عدم إشتمال 
القاصرة على صاحب ملكیة  بالتأكید إلى أبعد من مبدأ شرعیة حق اإلعارة في منظور الملكیة الفكریة

تطبیق هذا الحق بدون مراعاة حق المكتبات في االنتفاع بحریة الوصول إلى الثقافة من و  ،العمل الرقمي
  )1(.دون قیود

مكتبات عینة الدراسة على تطبیق رسم مالي على حق إعارة المصنفات الرقمیة بصفة كما ال تعمل    
  :مطلقة كما یوضحه الجدول الموالي

  

  

  

  

 

مدى تطبیق ضریبة على حق إعارة المصنفات الرقمیة  ):31(جدول رقم   

المحلي المحدد لقیمة الضریبة  كأهم عامل لعدم تطبیقها على حق إعارة المصنفات یأتي غیاب التشریع   
، بینما یرى البعض أن ℅32.65الرقمیة المتواجدة ضمن أرصدة مكتبات عینة الدراسة بنسبة ممثلة بـ

لتي اإلتاوة على هذا الحق من مسؤولیة الدولة و التي من المفترض أن تتكفل بتفعیل الوسائل واإلجراءات ا
من شأنها أن تضمن الوصول الحر إما الجاني أو المقید بدفع رسوم مالیة على ممارسته من قبل 

مع السعي الحثیث على تعمیم ذلك عبر كامل القطر الوطني عن مستفیدي المكتبات ومراكز المعلومات 
  .طریق نظام قانوني تحدده و تقرره ضمن تشریعها الوطني
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 التكرارات النسبة
10.20℅  تحمل المكتبة الضریبة على حق اإلعارة  5 
20.40℅  اإلتاوة على هذا الحق من مسؤولیة الدولة  10 
32.65℅  غیاب التشریع المحلي المحدد لها 16 
20.40℅  ألن في ذلك إجحاف لحق المستفید في الوصول الحر للمعلومات 10 
16.32℅  الن في ذلك إعاقة لدمقرطة الثقافة المعلوماتیة 8 
100℅  المجــوع 49 

 

عوامل عدم تطبیق اإلتاوة على حق إعارة المصنفات الرقمیة ): 32(جدول رقم   

إلى أن فرض المقابل المالي على حق اإلعارة كما یوضحه الجدول أعاله ویذهب البعض اآلخر    
إجحاف لحق المستفید في الوصول الحر والمجاني للمعلومات الذي عهد من المكتبات صرحا یجد 
فیه مالذه من المعارف والعلوم المختلفة وتخفف علیه عبء تحمل مصاریف شراء األوعیة المعلوماتیة 
التي یحتاجها في مسیرته الدراسیة أو البحثیة والمتغیرة بتغیر المناهج والمقررات الدراسیة والتي تحتاج 

علیم فیها عبر جمیع إلى مبالغ ضخمة لتغطیتها من أجل ذلك تتكفل الدولة الجزائریة بأعباء الت
مستویاته من خالل إنشاء العدید من المكتبات ومراكز المعلومات و بعض المحاوالت الفتیة إلنشاء 

للبحث مكتبة األمیر عبد القادر، تدعیما  –ومكتبات رقمیة   - SIRIST-بنوك و قواعد بیانات
مالیة على حق اإلعارة یمكن التناقض مع مبادئ التعلیم المجاني بفرض رسوم ، فكیف العلمي

من أفراد العینة أن المكتبة تتحمل اإلتاوة على هذا  ℅10.20كما ترى نسبة  .للمصنفات الرقمیة؟
الحق من منطلق إقتناء الكتب أكثر إعارة ، وبالتالي لیس من داعي لدفع تعویض مالي لمؤلفین 

، خاصة وان المكتبات الفرنسیة للمصنفات الرقمیة المقتناة، وهو رأي مساند إلى ما نادت به جمعیات
الرسائل على خالف ، ℅16.32وهو ما أشیر إلیه بنسبة  المعلوماتیة في ذلك إعاقة لدمقرطة الثقافة

في  واالستنساخ منها تهاإعار  يحقلضبط األطروحات الجامعیة التي تحتاج إلى منطق مغایر و 
من أجل إحداث توان بین حقوق مؤلفیها وحقوق المستفیدین منها وهو ما تم التعبیر عنه  المكتبات

بصفة مطلقة من طرف أفراد عینة الدراسة في التساؤل المعني بهذا الخصوص كما تبینه نتائج 
  :تاليالجدول ال
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 التكرارات النسبة
100℅  نعــم 22 
 ال - -
100℅  المجــوع 22 

 

مساهمة ضبط حقي اإلعارة و االستنساخ لألعمال الرقمیة في إحداث توازن بین حق  ):33(جدول رقم
 المؤلف و المستفید

:حق اإلعارة للمصنفات الرقمیة إشكال .6.3  

للمصادر الرقمیة لتحل محلها خدمات اإلمداد  اإلعارةهل ستختفي خدمة : السؤال الذي یطرح نفسهإن    
  بالوثائق، من خالل وظائف التحمیل الهابط و النسخ؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد من مالحظة التالي

 حتل الجزء األكبر من سوق النشر ت) أقراص ملیزرة(مازالت المصادر الرقمي المخزنة على وسیط خارجي
 تقنیات الحمایة ضد النسخ،ائط المحمیة بقانون حقوق النشر و تلك الوسهي  مقتنیات المكتبة،فإن بالتالي و 

 .غیرهاوالبرمجیات التعلیمیة و  مثال األقراص الصوتیة الملیزرة 
 ،بحیث یضع موردو تلك الكتب عددا من القیود لضمان  بالنسبة للكتب االلكترونیة لم یتغیر مفهوم اإلعارة

اقتصار الخدمة فقط على تقیید عملیات الطباعة والتحمیل الهابط و  :االستخدام المستمر لخدماتهم مثل
باإلضافة إلى أن العنوان الذي یعار للقراءة على قارئات  القراءة المباشرة أو ربطها بنوع من القارئات،

مما دفع بعض المكتبات بالسماح بإعارة  مخصصة لمستفید ال یمكن استخدامه من قبل مستفید آخر،
تجسیدا لدورها في ضمان الوصول الحر لكنه غیر ( .ا بما تحتویه من كتب إلكترونیةالقارئات نفسه

 )قانوني
 ،بناءا و  بالنسبة للمصادر الشبكیة قد تختفي وظیفة حجز األوعیة في مقابل زیادة دعم الحجز األكادیمي

 Too"أخرى مثلإال أنه في مقابل ذلك قد تحل محلها رسالة .. من النظام" معار"علیه ستختفي رسائل 

Many Users,Try Later"، 1( .و في حالة اإلتاحة المقیدة بعدد من االستخدام المتزامن( 

                                         
الدار املصرية :القاهرة.األسس النظرية و التطبيقات العلمية:المكتبات الرقمية. حممد عماد وفتحي عبد اهلادي، عيسى صاحل حممد، -1

 .208-207.ص .2008اللبنانية،
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 مصادرها الرقمیة إلى تطبیق اإلعارة المحددة بمدة  دفعت مخاوف بعض المكتبات من سهولة نسخ وبث

زمنیة وفیها یتم تشفیر الملفات الرقمیة بحیث یتطلب استخدام الملف برنامجا خاصا لفك التشفیر، والذي 
 ) 1( .یتوقف عن العمل بعد فترة زمنیة ال یمكن بعدها استخدام الملف

تقع على عاتق  ℅37.83بنسبة  مان من اإلعارةأما مكتبات عینة الدراسة فتستعمل كعقوبة أسلوب الحر 
، مع اإلعتماد لكها خاصة في حالة إتالفهاتالتي تمللمستفید المتعدي على حقوق مؤلفي المصنفات الرقمیة 

 ℅29.73على التحسیس وتوعیة المستعیر بعواقب ذلك خاصة قبل إعارة العمل الرقمي وهو ممثل بنسبة 
  :لياكما یوضح الجدول المو 

 

 

 التكرارات النسبة
 تحسیس وتوعیة المستعیر بعواقب ذلك 11 29.73℅
 تطبیق العقوبات الصارمة في حالة تلف المصنف الرقمي  6 16.22℅
 الحرمان من اإلعارة 14 37.83℅
 أنواع أخرى 6 16.22℅

100℅ ـوعمالمجـ 37   
 

الرقمیةأنواع عقوبات التعدي على حقوق مؤلفي المصنفات ): 34(جدول رقم   

إضافة إلى هذه األسالیب المستخدمة لردع التعدیات على حقوق المؤلفین لألعمال الرقمیة یستخدم أسلوب 
التعویض بنسخة أخرى تخدم تخصص النسخة الضائعة، أو تحویل المتعدي من المستفیدین إلى المجلس 

یة لجامعة محمد خیضر بسكرة ویطبق هذا خاصة في المكتبة المركز  العلمي لمحاولة الحد من هذه المظاهر
)2( .المستخدمة في قاعات المطالعة الداخلیة ) كامیرا( والتي ساعدها في ذلك أجهرة المراقبة اآللیة    

                                         
  208.ص .املرجع السابق. حممد عماد وفتحي عبد اهلادي، عيسى صاحل حممد، -1

إىل غاية : 11:45من الساعة . 2011جوان  23يوم . حمافظ املكتبة املركزية جبامعة حممد خيضر بسكرة: مقابلة مع السيد مجال عساسي -2
13:30.  
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واستنساخ  ضبط حق إعارة سبق یتبین أن بعض مكتبات جامعة محمد خیضر بسكرة تحرص على مماو    
تطبیق إتاحة التحمیل النسبي لهذه األعمال أو من خالل  ℅9.10المصنفات الرقمیة بصفة مطلقة بنسبة 

للتلف التقني أو إلنتهاك حقوق الملكیة الفكریة إعارة النسخة كاملة وتعرضها  العقوبات الصارمة في حاالت
فیه إذا ثبت تزویره أو تقلیده من دون نسبه إلى صاحبه خاصة في حالة األطروحات و الرسائل الجامعیة  

بنسبة مماثلة تعد عملیة  دي الواقع علیها من كثرة إستعمالها من طرف المستفیدین،التي یمكن إكتشاف التع
ضبط حقي اإلعارة و االستنساخ في بعض مكتبات عینة الدراسة نسبیة وأرجع السبب في ذلك لنقص الید 

  .العاملة المؤهلة و غیاب التشریع المحلي المساعد على نجاعة العمل المكتبي في هذا اإلطار

  

بةالنس  التكرارات 
9.10℅  مطلقــة 2 
9.10℅  نسبیــة 2 
 متوسطة - -

 منعدمة 18 81.81℅
100℅  المجــوع 22 

 

نسبة ضبط حق إعارة واستنساخ المصنفات الرقمیة بالمكتبات عینة الدراسة): 35(جدول رقم   

المشیرة إلى إنعدام ضبط هذین الحقین في أغلب مكتبات  السابقفي الجدول  81.81℅أما النسبة المقدرة بـ
 أنحیث یرى مسؤولها  ،لمصنفات الرقمیة المتواجدة بهالعارة دم خدمة اإلالتي ال تقو  ،المكتباتعینة الدراسة 

إعارتها  ياإلبقاء علیها من دون إعارتها أضمن لحمایتها إلى غایة صدور نصوص تشریعیة محددة لحق
إحداث توازن بین حق كل من  هیل مهمة المكتبة في الحفاظ على المصنفات الرقمیة ولتسواستنساخها، 

  .المؤلف والمستفید
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:هني المكتبات أجل احترام حقوق المؤلف والمستفیدمالسلوك .4  

الحقوق إلدراك حقوق المؤلفین و  على مستوى العالماجتمعوا لو أن مهني المكتبات ومراكز المعلومات    
ألن المكتبات ومراكز ،على حقوق المستفیدین دفاعیةال هملسلوكیات مناسبا  منطقلوجدنا الیوم  المجاورة،

الحفاظ على التراث  فيمهامها المرتكزة على دائمة البحث للمحافظة الكاملة  بكل بساطةالمعلومات 
من أجل استكمال هذه المهام  الجدیدة  التقنیات ، فقامت بتوظیفوالنشر الدیمقراطي للثقافة والمعرفة

تشویش ، حیث صاحب ثورته السیطرة على جمیع مظاهرهو والضروریة لمواكبة التطور التقني  وتطویرها،
وألن الحامل الرقمي  في اإلجراءات المألوفة، فالرقمنة لیست نوع من المصنفات بل هي شكل من أشكالها،

تنقله فقد یختفي في حالة ) CD-ROM ou DVD( أصبح الحامل الوحید لجمیع أنواع و أشكال التعبیر
الزمانیة و اختراق كل الحدود  اارقمي تمكن من التجول فیهلمصنف صفة الالمادیة لف .رعلى الخط المباش

ولضخامة هذه اإلمكانیات فإن جمهور  .تقلیده بصفة ال متناهیةیساعد في التقاطه و ما وهذا  ،والمكانیة
في كل  القوانین التي تحمي حقوقهم  المصنفات شددوا على إعادة تشخیصأصحاب الحقوق على هذه 

وتقیید إتاحة األعمال الرقمیة عبر الشبكات بدفع المستحقات المالیة لمالكیها أو المخول  تشریعات العالم
لهم من دون التنبه إلى حقوق المستفیدین في الوصول الحر للمعلومات الذي كانت تكفله القوانین و 

       ظمة في ظل البیئة التقلیدیة؟األن

:مهني المكتبات إتجاه المحیط الرقمي نشغاالتإ .1.4  

-المذكورة في بدایة الفصل األولالجدیدة  والتحدیات یعایش مهني المكتبات قلقا الیوم بشأن الرهانات
التقني الذي  المتعلق بالتطور االنشغالعالوة على ذلك  ، -تحدیات المكتبات الجامعیة إتجاه البیئة الرقمیة

  :قد ال یسمح لهم بالتفوق الریادي في تحقیق مهامهم بسبب اإلشكاالت اآلتیة 

 التمكن من قراءته بكثرة لسنوات عدیدة، وهفوة برنامج معلوماتي أو قرص مضغوط و  كیف یمكن حفظ
كیف یمكن حفظ وثیقة .ینبغيهیزات اآللیة المناسبة بإدراك أكثر مما كل أجیال التجالمقدرة على حفظ 
 على الخط المباشر؟

 لالنتقال من  ℅40في ظل ارتفاع السعر إلى نقدم للطلبة و الباحثین وسائل العمل الالئقة  یمكن كیف
 الورق إلى الرقمیة ؟

  وثیقة على كیف نضمن الوصول المتساوي للمعرفة عندما نرید القیام بإدراج بطاقة الدفع من اجل تصفح
 شر في مكتبة ما ؟الخط المبا

من طرف عینة الدراسة الممثلة  أسالیب تقیید اإلتاحة اإللكترونیة للمعلوماتوتعود أهم أسباب تأیید    
أن البيئة الرقمية حتكمها شخصيات غري معروفة و بالتايل حتتاج إىل احلماية إلى   ℅45.45بنسبة 

اورة املدعمة بأحدث التقنيات اآللية وجتديد قوانني محاية حقوق   .املؤلف و احلقوق ا
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 التكرارات النسبة
45.45℅  نعــم 10 

℅ 54.55.  ال 12 

100℅  المجــوع 22 
  

  تأیید أسالیب تقیید اإلتاحة اإللكترونیة للمعلومات): 36(جدول رقم 

االلكترونیة إلى ویرجع السبب األول في عدم تأیید أفراد عینة الدراسة ألسالیب تقیید اإلتاحة للمعلومات    
حیث تجد المكتبات  ℅41.17دور المكتبة في الحفاظ على حقوق المؤلف والمستفید بنسبة مقدرة بـ عقیدت

   :خاصة الجامعیة منها نفسها بین رهانین

 التقنیة المعهود من قبل مستفیدیها؟ة و رهان ضمان الوصول الحر للمعلومات العلمی -1

 ؟ .الرقمیةرهان حمایة حق المؤلف في أرصدتها  -2

لمستفید الذي لم تراعیه ال یجدون في ذلك إنصاف لحق افإنهم   ℅29.41 ممثل بـ وكعامل ثاني
، أنظمة حمایة حقوق الملكیة الفكریة كحق شرعي عهده لزمن بعید في ظل البیئة التقلیدیةقوانین و 

المعلومات  وهذا ما یدفعهم إلى إستعمال طرق و وسائل غیر شرعیة  تساعدهم على الوصول إلى
التي یحتاجونها وفي هذا عامل مهم لزیادة التعدي على حق المؤلف من طرفهم في ظل البیئة الرقمیة 

  :كما تبینه نتئج الجدول اآلتي

 التكرارات النسبة
23.52℅  زيادة التعدي على حق المؤلف من طرف المستفيدين 4 
29.41℅  عدم إنصاف حق المستفيد 5 
41.17℅ المكتبة في الحفاظ على حقوق المؤلف و المستفيدتعقيد دور  7   

5.9℅  أسباب أخرى 1 
100℅  المجــوع 17 

  

   أسباب عدم تأیید أسالیب تقیید اإلتاحة للمعلومات اإللكترونیة): 37(جدول رقم 
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  :دعم الوصول إلى المعلوماتل العالمیة مبادراتال .2.4

هو في الحقیقة ثمرة لتقلید قدیم للحضارة العربیة اإلسالمیة للمعلومات العلمیة والتقنیة الوصول الحر  إن   
متمثل في رغبة العلماء، في المشرق وفي المغرب، في نشر نتائج أبحاثهم ومؤلفاتهم العلمیة دون مقابل 

 ةللمستفیدین من المعلومات االلكترونیملحة الوقد أصبحت الحاجة  )1(.مادي، حبا في البحث وفي العلم
  )2( .والرقمیة لتوفیر منافذ الوصول الحر لها في كل نقاط البلد الواحد

ومن أجل تحقیق فكرة الوصول الحر للمعلومات، انطلقت مبادرات كثیرة من مجموعات من مؤسسات     
واتحاداتها، وبعض دور النشر، وموفري  المكتبات النفع العام ذات التوجه غیر الربحي، مثل جمعیات

ومن . أعداد من الجامعات والمؤسسات األكادیمیة والمراكز العلمیة إلىالمعلومات وموزعیها، إضافة 
  :األمثلة على ذلك

  :المبادرات األمریكیة .1.2.4

 1995، ذلك الذي أسس منذ سنة األمریكیةفي الوالیات المتحدة  من دون شك أن أفضل تنظیم عرف
تحاد الكتاب من أجل موال ٕ تكون من عدد من جمعیات العالم التعلیمي والبحثي، وجمعیات المستفیدین وا

للتشهیر بافكارهم للمشرعین " تكتل المستقبل الرقمي" DFC(Digital Future Coalition)تأسیس 
وتدعیمه بقوة لتثبیت األمریكیین، فمنذ صدور الكتاب األبیض الحكیم في القوانین الخاصة بالملكیة الفكریة 

حقوقهم، ولقد إهتموا بجذب إهتمام الرأي العام حول ضرورة المحافظة على التوازن بین حقوق الملكیة 
وحقوق اإلتاحة و حمایة مبدأ اإلستعمال العادل المصورة في قانون حمایة حقوق النشر في األلفیة الرقمیة  

نون المرسوم التكمیلي خاصة ما تعلق منه بإجراءات و لكن مازال علیهم اإلمتثال لقا.1998الصادر سنة 
في مجال  یمیل إلى تقدیر التقدم الحاصل 1999ولقد تم التصویت على قانون جدید سنة  ،تشفیر الوثائق

مع العلم أن هناك نة بعین اإلعتبار من جهة أخرى، و أخذ القرصااللكترونیة للمستفیدین من جهة و اإلتاحة 
المعرفة   ن فقد توصل كل من تكتل المستقبل الرقمي وأخصائیي المعلومات ونشرتباعد بین هذین الجهتی

دون إخفاء مخاوفهم من التطور   متیقظینمع كل المشاركین في هذا المجال على ضرورة البقاء 
  )3( ...التكنولوجي المؤدي إلى تقییدهم في مجال التعلیم والمحافظة على الثقافة

                                         
 :موجود على األنرتنت 11/05/2011زيارة يف ] على اخلط املباشر [ .نداء الرياض من أجل الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية -1

http://openaccess.inist.fr/spip.php?article37.  
جملة املكتبات .يف.المكتبة اإلفتراضية كوسيلة لتنظيم الوصول إلى مصادر المعلومات اإلقتصادية في الجزائر. ، جميد، قوايل، نور الديندمحان -2

  .72ص. 2005دار اهلدى،): عني مليلة(اجلزائر. 2ع، 2مج.واملعلومات
3- DANSET, Francoise. L’action nationale et international des professionels des bibliothèques et 
de la documentation pour le respect des droits des utilisateurs.in.Collecion Bibliothèque. Le droit 
d’auteur et les bibliothèques .Paris : Cercle de la librairie, 2000.p..  .161  
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 (العامة للعلوماألمریكیة  للمعلومات كانت مبادرة المكتبة الحرالبدایات األولي للوصول  یرى البعض أن - 1

American Science Public Library Open Access Initiative(  بدأت هذه المبادرة بتوجیه  2001عام
رسالة مفتوحة من قبل باحثین من دول مختلفة، طالبوا فیها الناشرین السماح لهم بإتاحة المنشورات العلمیة 

إنشاء مكتبة عامة على شبكة االنترنت على وأعلنوا عن عزمهم . مجانا في مكتبات عامة على الخط
وهذه المكتبة العامة . حوث المنشورة في علوم الطب واألحیاءقصد توفیر المحتوى الكامل لنتائج الب

، وفي دعم امةستساهم بالخصوص كما جاء في الرسالة في الرفع من إمكانیة إتاحة األدبیات العلمیة للع
 اإلنتاجیة العلمیة 

كون حتى تللمعلومات مع انطالق ما یعرف بمبادرة بودابست للو  الحرأن البدایة الحقیقیة للوصول  آخر - 2
   .عامل تقارب بین مجتمعات الباحثین في العلوم الطبیة واإلحیائیة

 Open Access Initiative)( )2002 ( Budapest Open Access(  الحرصول ال یري البعضبینما  - 3

Initiative (وهي مبادرة تحاول بناء مجتمع بحث علمي عالمي یتخذ من . 2002في األول من فبرایر عام
االنترنت مجاال لحركته ، ویتم خالله تبادل المعلومات والبحوث والوثائق والدراسات الكاملة بشكل حر 

عالما  16، ووقع علي هذه المبادرة من العلماء المنتشرین حول العالمودونعوائق بین مئات اآلالف 
، وكانوا یمثلون العدید من التي نظمها معهد المجتمع المفتوحوأكادیمیا كانوا یشاركون في أحد المؤتمرات 

للمعلومات ،  الحر الوصولالمجاالت األكادیمیة والعدید من الدول وخبرات مختلفة في مجال بناء حركه 
لمبادرة وتجاوز عشرات اآلالف من األفراد وخالل السنوات الماضیة ارتفع عدد الموقعین والمشاركین في ا

والمنظمات من مختلف أنحاء العالم یمثلون جهات بحثیه وجامعات ومعامل أبحاث ومكتبات ومؤسسات 
وتدعو هذه الحركة كل العلماء من جمیع التخصصات لوضع نسخ من أوراقهم . وناشرون وجمعیات علمیه

نتاجهم العلمي بشكل كامل ومفتوح ا ٕ لمصدر علي موقعها باالنترنت، بحیث یمكن ألي باحث أو البحثیة وا
إلیه بشكل حر، كما تدعوهم إلضافة أنفسهم إلى دلیل أو كشاف الباحثین  الوصولعالم أخر حول العالم 

، كما تعمل علي توفیر آلیة أمام العلماء المواقع جمیع الدراسات بأنواعها وتستقبل هذه ،والبحوث والعلماء
العالم للمشاركة في تخطیط وتنفیذ ومتابعه وتطویر المشروعات البحثیة في شتي من مختلف أنحاء 

   .المجاالت

    ) IFLA(  مبادرة االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات 2002عام » مبادرة بودابست«تلت« - 3

حكمة على عمدت  التي   2003في  ُ بعض المواقع الشبكیة ، إضافة إلصدار محتویات دوریات علمیة م
 )1(نشر قواعد بیانات تتضمن نصوصًا كاملة، ما یتیح االستفادة منها لجمهور اإلنترنت، خصوصاً  إلى

                                         
  :موجود على األنرتنت 11/05/2011زيارة يف ] على اخلط املباشر [ .المفهوم: الوصول الحر للمعلومات . مها، أمحد إبراهيم حممد -1

http://en-gb.facebook.com/topic.php?uid=176168155730377&topic=328   
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األكادیمیین والمشتغلین في البحوث وأعطت الفرصة للجمیع للتعامل الحر مع المعلومات قراءةً ونسخًا 
  .وتبادًال وبحثاً 

، سمح بعض ناشري قواعد البیانات  -الوصول الحر للمعلومة العلمیة والتقنیة -ي المشهد عینهوف - 4
، بعض قواعد بیاناته للوصول الحر والمفتوح داخل الحرم Ebscohost» إیبسكو هوست«وموزعیها، مثل 

الجامعي، أو ضمن بنایة المؤسسة أو المكتبة التي تشترك بقواعد بیانات تلك المؤسسة وهكذا ظهرت 
البحث األكادیمي «قواعد بیانات تعمل باالرتكاز على السماح المحدود بالقراءة والنسخ والبحث فیها، مثل 

المعروفة اختصارًا (» مركز معلومات المصادر التربویة«و ، Academic Search Premier» األساسي
المعروفة اختصارًا » والمعلومات والتكنولوجیاالمكتبات  مستخلصات علوم« و، )ERIC» إیریك«باسم 
كشوفًا ومستخلصات ألكثر » البحث األكادیمي األساسي«وتتیح قاعدة بیانات ،  LISTA» لیستا«باسم 

آالف وثالثمئة مجلة، مع توافر النصوص الكاملة لمقاالت اربعة آالف مجلة منها وتغطي تلك  من ثمانیة
   .المواد علوم البیولوجیا والكیمیاء والهندسة والفیزیاء وعلم النفس والدیانات وعلم الالهوت وغیرها

قوائم محتویات ومستخلصات ونصوص كاملة » مركز معلومات المصادر التربویة«وتوفر قاعدة  - 5
وتتضمن ما یزید على ملیون ومئتین وخمسین . مجلة تربویة علمیة محكمة من دول مختلفة 1000لحوالي

 مستخلصات«ألف مادة بحثیة، تتیح النصوص الكاملة لحوالى ربع ملیون مقال أو بحث تربوي وتتیح 
النصوص الكاملة لخمسمئة مجلة علمیة في علوم وموضوعات » والمعلومات والتكنولوجیا المكتباتعلوم 
ما نشر من كتب وتقاریر بحثیة وأعمال مؤتمرات،  إلىوالمعلومات والتكنولوجیا، إضافة  المكتباتعلوم 

  .منذ منتصف العقد السادس من القرن الماضي حتى اآلن

» مید الرس«من خالل نظام معلوماتها الذي یحمل اسم » یة الطبیة األمیركیةالمكتبة الوطن«تساهم  - 6
)MEDLARS(  صة لخمس عشرة قاعدة بیانات رقمیة في علوم الطب لخّ ُ في إتاحة قوائم محتویات م

ومن أشهر تلك القواعد، تلك التي تحمل اسم . والصحة والتمریض واألمراض والعقاقیر والسالمة العامة
صات ) MEDLINE» میدالین«(» النتاج الفكري الطبي على الخط المباشر« لخّ ُ التي تسمح بتصفح م

  شر ملیون مقال أو بحث، منشورة في أكثر من خمسة آالف دوریة متخصصة في علوملسبعة ع
صات في أكثر من أربعین لغة في أكثر من ستین دولة. وموضوعات الطب والصحة لخّ ُ  وتصدر تلك الم

  )1( .وتنمو بسرعة كبیرة

 

                                         
  :موجود على األنرتنت 22/02/2011زيارة يف ]على اخلط املباشر [ .الوصول الحر للمعلومات. محد ،بن إبراهيم العمران -1

 http://www.informatics.gov.sa  
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المبادرات التشریعیة مثلما فعل االتحاد العام للبحث عام  أشكال عدد من الحر الوصول أخذكما  - 7
في الوالیات المتحدة الذي یضمن أن یكون تمویل البحث حكومیًا حتى یجعله متاحًا بحریةأكثر في  2006

عالوة على ذلك ممارسة العدید من الضغوط على جهات علمیة من أجل إتاحة . جمیع أرجاء العالم 
  )1( .دین على سبیل المثال المعهد القومي للصحة أبحاثهم لجمهور المستفی

في الوالیات  حیث ظهر. وللمكتبات األمریكیة تجربة طویلة في مجال التفاوض ضمن التجمعات - 8
الذي یمارسه الناشرون  (abuse of power) المتحدة وسیلة ضغط أكثر فعالیة على استغالل النفوذ

 المكتبات توقف فيالرقمیة، تمثلت هذه الوسیلة  على كل مرة تستشار فیها الوثیقة مالیة بفرضهم لرسوم
 )2( .الجامعیة الكبرى الشتراكها في بعض الدوریات التي تصدر عن هذه الفئة من الناشـرین

بأغلبیة  2004زخما قویا تصویت مجلس النواب األمریكي سنة الوصول الحر ومما أعطى حركة  - 9
أمام جمهور القراء سواء  الحر إتاحة نتائج البحوث الممولة من قبل المال العام للوصولساحقة على 

وقد حدث ذلك بالرغم من عدم تصویت مجلس الشیوخ األمریكي على . أكانوا باحثین أم غیر باحثین
  )3( .مشروع القانون المذكور 

  : ةاألوروبی المبادرات .2.2.4

 European Bureau of Library Information)والتوثیق  المكتباتاقترح المكتب األوروبي لجمعیات -1 

and Documentation Associations)  ا بـ ً مجموعة من المبادرات    EBLIDA-- الذي یعرف اختصار
 )European copyright المعروف بـ -EBLIDA -ویحاول برنامج. التي تهدف إلى حمایة المستفیدین

(user platform  ومختصره-  ECUP-  توضیح مختلف جوانب المشكلة م1993والذي وضع سنة 
ا یضمن. القائمة على تقیید اإلتاحة االلكترونیة ً العادل إلى المعلومات مع احترام  الوصول ویقترح نموذج

نوع و نوع المستفید  االعتباربعین  EBLIDA یأخذ برنامج إذ.مصالح األطراف التي تتمتع بحقوق التألیف
 )4( .مصدر الوثائقو  المكتبات

  

                                         
  .المرجع السابق.بن إبراهيم العمران، محد -1

  :موجود على األنرتنت 11/05/2011زيارة يف ] على اخلط املباشر [ .المكتبات الرقمية واالنعكاسات الفكرية -2

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6548:  
] على اخلط املباشر [. الدور والعالقات والتأثيرات المتبادلة: المكتبات وحركة الوصول الحرللمعلومات  .يونس ،أمحد إمساعيل الشوابكة -3

  .http://maktabat-sy.com/vb/archive/index.php?t-2938 :موجود على األنرتنت2011/ 11/05زيارة يف 

  .المرجع نفسه.املكتبات الرقمية واالنعكاسات الفكرية -4
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 :إلى المبادئ األساسیة التالیةECUP برنامج  ویستند موقف
نتاج نسخة لألرشیف المكتباتیسمح لكل  -1 ٕ  .بتخزین الوثائق الرقمیة بصفة دائمة وا
یحق لكل المستفیدین المشتركین في خدمات المكتبة استخدام النص الكامل للوثیقة واستنساخ عدد  -2

ویمتد هذا الحق . محدود من الصفحات أو تنزیلها على إحدى الوسائط المعلوماتیة من دون دفع رسوم
 .العامة المكتباتاألخیر لیشمل فئة المستفیدین غیر المشتركین في خدمات 

فیدین المشتركین فقط في خدمات المكتبة الحصول على الخدمات عن بعد نفسها، ولكن یحق للمست - 3
 .مقابل دفع رسوم ما عدا إذا كان األمر یتعلق بالرجوع إلى صفحة واحدة من الوثیقة

على التوفیق بین مصالح كل األطراف المعنیة بالوثائق  ECUP ویالحظ المتمعن في هذه النقاط حرص
وفي الوقت  .إلى معلومات مضمونة الوصوللى ذلك، یجد المستفیدون أن حقوقهم في وبناء ع. الرقمیة

نفسه یطمئن الناشرون ألوعیة المعلومات الرقمیة والموزعون لها والمنتجون لها أن لن تنتهك القوانین التي 
 .تضبط إتاحة المعلومات عن بعد

بالطریقة  المكتباتهو عدم تعامله مع كل فئات  ECUP ومن الجوانب اإلیجابیة التي یتضمنها برنامج
ا ا.نفسه ً ا ودراسـی ً ا وعلمی ً وفي . فالهدف من وراء استخدام وثیقة بمكتبة جامعیة یبقى في المقام األول بحثی

المقابل فإن استخدام الوثیقة نفسها بمكتبة إحدى المؤسسات االقتصادیة یمكن أن تكون له أهداف 
  )1( .اقتصادیة تنافسیة

 3.2.4. المبادرات العربیة: 

ة تحث المؤسسات العلمیة والمهنیة واألفراد على تحقیق الوصول الحر یدعدعربیة صدرت نداءات     
لكل األدبیات العلمیة، وذلك عن طریق رفع كل الحواجز التي تقف عقبة في سبیل تنمیة البحث العلمي 

  :جمیع أنحاء العالم كان أبرزها ومد جسور التواصل بین العلماء

راته » معهد ماساشوستس للتقنیة«قبل سنتین، وضع   :»معهد ماساشوستس للتقنیة«مبادرة  -1 ّ مقر
، رافعًا بذلك القیود التي  إلىقراءتها ونقلها  لى اإلنترنت، وأتاح للجمهور حریةاألكادیمیة ع الحواسیب مجانًا

ووصفت تلك المبادرة التي الملكیة الفكریة  تفرضها الكثیر من القوانین السائدة راهنًا في مجال حقوق
، بأنها تجيء في إطار سعي المعهد المذكور  دت أصداؤها عالمیًا ّ «دعم  إلىتردّ الوصول الحر

یعتبر شرطًا أساسیًا في تقلیص الفجوة الواسعة الذي  ".Free Access to  Information"»للمعلومات
والكبیرة بین شعوب العالمین النامي والمتقدم ومؤسساتهما وكذلك یساهم في صنع شكل من العدالة في 
امتالك المعلومات العلمیة الالزمة للبحوث الصناعیة والتكنولوجیا واالجتماع والزراعة والتجارة والخدمات 

ر هذا التدفق . ة إلى توزیع المعلومات بهدف نشرها واستخدامها في التعلیم والتنمیةإضاف. وغیرها كما ییسّ

                                         
  :موجود على األنرتنت 11/05/2011زيارة يف ] على اخلط املباشر [ .المكتبات الرقمية واالنعكاسات الفكرية -1

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6548:  



من المؤلف إلى المستفید: وضعیة المصنف الرقمي في المكتبات:  الخامسالفصل   

 

 
213 

الهائل في تكاثر ما ینشر من معلومات أصیلة باللغات األساسیة في أشكال قابلة للقراءة رقمیًا عبر 
 الفكریة اتویضاف إلى ذلك دور الوصول الحر في اإلحاطة بالنتاج. الشبكات اإللكترونیة المختلفة

دة ضمن وقت قصیر من صدورها ویساهم في ردم الفجوة بین النظریة والتطبیق في مجال العلوم  المتجدّ
ویساعد ذلك على النهوض . الباحثین والعلماء أوساطوالتكنولوجیا، ما یؤدي إلى زیادة النشر العلمي بین 

، ما یساهم في إیصال أمم وشعوب إلى  ثراء التواصل العلمي والثقافي بین الباحثین عالمیًا ٕ بخطط التنمیة وا
ها علمیًا وتكنولوجیًا وثقافیاً  ّ   )1( .االكتفاء المعلوماتي، بدل تضور

  26 /25الثاني، والذي عقد في الفترة ما بین الذي صدر عن المؤتمر الخلیجي المغاربي  :نداء الریاض - 2
حیث   بشراكة علمیة بین مؤسسة التمیمي للبحث العلمي ودارة الملك عبد العزیز )2( .م 2006/ فبرایر

لكل األدبیات العلمیة ودلك عن طریق رفع كل الوصول الحر تحقیق ضرورة دعا المشاركون فیه إلى  
تقف عقبة في سبیل تنمیة البحث العلمي ومد جسور التواصل بین  التي الحواجز، بما فیها االقتصادیة

وذلك لتزوید البحاثة في الوطن العربي وفي  إنشاء مكتبة علمیة افتراضیة على الخط، والعمل )3(ء العلما
العالم، بالمحتوى الكامل لنتائج البحث العلمي، وكذا بالنصوص العلمیة المنشورة، معتبرین أن إحداث مثل 

یصالها بحریة، سیمكن ال محالة منهذه ا ٕ   :  لمكتبة وتغطیتها لجمیع میادین المعرفة العلمیة والتقنیة وا

 تسریع وتیرة البحث العلمي والتقني. 
 تقویة اإلنتاجیة العلمیة. 
   دعم التواصل بین البحاثة من مختلف التوجهات، وكذا المعارف واألفكار في المجاالت المختلفة. 
 الشعوب من خالل اقتسام باكورة البحث العلمي وعن طریق المعرفة وضع أسس للتواصل بین.     

  :  لألدبیات العلمیة یقتضي وضعها على اإلنترنت لتمكین الجمیعالوصول الحر كما یؤكد النداء على أن 

  التحمیل واإلرسال والنسخ والبحث ومن القراءة. 
 ألهداف  معطیات من أجل البرمجة، أومن حصر المصنفات والمقاالت من أجل فهرستها أو استعمالها ك

  )4(  .قانونیة

                                         
 االنترنت تتوسع في الوصول الحر للمعلومات والعرب ... » معهد ماساشوستس للتقنية«ال نظير عربيًا لمبادرة  . توهان الزبيدي، ماجد -1

  موجود على األنرتنت 10/03/2011زيارة يف] على اخلط املباشر [ .يغيبون عن نقاشاتها وآلياتها
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/676.htm.  

  .املرجع السابق.بن إبراهيم العمران، محد -2

.املرجع السابق .يونس ،أمحد إمساعيل الشوابكة - 3  
موجود على  11/05/2011 زيارة يف] على الخط المباشر [. الرياض من أجل الوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنيةنداء  - 4

  .http://openaccess.inist.fr/spip.php?article37 :األنترنت
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كل ذلك دون أیة شروط أو حواجز مالیة أو قانونیة أو تقنیة، باستثناء المتعلقة منها بالحقوق األدبیة 
للمؤلف والتي تضمن له عدم تجزئة أعماله وحق االعتراف بإسهاماته وحفظ حقوقه العلمیة، وكذا باإلحالة 

  .إلیها
ذ یعترف أصحاب النداء للناشرین، وبالخصوص منهم ناشري المجالت العلمیة المحكمة، بالحق الكامل  ٕ وا
في مردود عادل مقابل الدور الهام الذي یقومون به خدمة للتواصل العلمي، وللبحاثة في حقهم األدبي في 

بحاث والمنشورات العلمیة منشوراتهم كبنات ألفكارهم، فإنهم یؤكدون على ضرورة أن تكون نتائج هذه األ
هو ما یبقى رهینا باستحداث أنماط  و. رهن إشارة البحاثة أفرادا وهیئات ومنظمات ولكل ذي فضول علمي

  .مغایرة للبحث واالسترجاع وآلیات جدیدة للتمویل
للمعلومات العلمیة الوصول الحر من أجل ذلك یوصي نداء الریاض بتبني موقفین متكاملین لبلوغ هدف 

  : تقنیةوال
 وذلك من خالل إیداع العلماء ألبحاثهم الشخصیة في أرشیفات إلكترونیة :  األخذ باألرشفة الشخصیة

 .متاحة للجمیع، وهو ما یتطلب مساعدة تقنیة
 وذلك من خالل إحداث عناوین جدیدة تنافس :  استحداث مجالت علمیة بدیلة عن المجالت التجاریة

التكالیف، أو عناوین تتحمل تكالیف نشرها الهیئات التي یتبعها الموجودة من حیث المضمون وبأقل 
   )1(.المؤلفون، كل ذلك مع تشجیع المجالت المتواجدة على التوجه إلى اإلتاحة الحرة لمحتویاتها

   :دور جمعیات المكتبات .3.4

ومراكز المعلومات  اتتبالمكقوى تسمح بتجمیع والتكتالت في المجال المهني  اإلتحادات الجمعیات إن   
یات العصر الرقمي الذي ضیق الخناق دتحإتجاه واحد خاصة في ظل رهانات و  والتوثیق لتفعیلها في

علیها وعلى المستفیدین منها في إطار قیود اإلتاحة االلكترونیة المدعمة بقوانین حمایة حقوق الملكیة 
  .مبدأ الوصول الحربعین اإلعتبار تحقیق  أخذهادون  الفكریة لمختلف دول العالم

یشكل تكتل كل من المستفیدین والمكتبات عامل ضغط ال یستهان به على االحتكار الذي یمارسه و    
وفي بعض البلدان . كل مرة تستخدم فیها الوثیقةل وفقاالناشرون والذي أدى إلى دفع رسوم مبالغ فیها 

وظهرت في . إیطالیا وألمانیا والیونان فرضت حقوق المستفید نفسها فأصبح معترفًا بها :األوربیة مثل
الوالیات المتحدة وسیلة ضغط أكثر فعالیة على النفوذ الذي یمارسه الناشرون بفرضهم رسوما على كل 

ریات التي مرة تستشار فیها الوثیقة تتمثل في إیقاف المكتبات الجامعیة الكبرى إلشتراكها في بعض الدو 
  )2( .تصدر عن هذه الفئة من الناشرین

                                         
  .املرجع السابق . الحر إلى المعلومات العلمية والتقنيةنداء الرياض من أجل الوصول  - 1
  .199. ص. 2011دار صفاء، : عمان. النشر اإللكتروني وحماية المعلومات. نافع املدادحة، أمحد -2
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ویجب معرفة أن توان بعض المكتبات على مواكبة هذه التحالفات والتكتالت ضد الممولین بالمصادر 
المبادرات والنداءات قد یقلل حظها في ضمان الوصول الحر لمستفیدیها، خاصة وأن . المعلوماتیة الرقمیة

كثیر من األحیان بزیادة الحواجز المفروضة على الوصول للمعلومات، ففي كانت تواجه في التي تدعو له 
مقارنة بما كان علیه األمر  2005عام % 81الوالیات المتحدة األمریكیة زادت المعلومات السریة بنسبة 

  )1( .، وذلك وفقًا إلحصائیات إحدى الهیئات الرقابیة التي تدعو للوصول الحر للمعلومات 2000عام 

إلى الدور اإلیجابي الذي تؤدیه جمعیات المكتبات من خالل برامج  Chapmanنوه تشابمان  دوق   
فهم دورهم المنوط بهم ت العاملین في المكتبات لمعرفة و التعلیم المستمر التي تقدمها لغرض تطویر مهارا

في عملهم زیادة على المهنیة لإلستمرار وتقویة مهاراتهم الفنیة و ، )2(في المكتبات والواجبات الوظیفیة
مدادهم بالمستجدات التي تطرأ على تخصصاتهم، بإعتبار أن التكوین عملیة  ٕ تأهیلهم للمناصب العلیا، وا

تم التفصیل فیه في أواخر  وهو ما )3( .مستمرة باستمرار النشاط الذي یقوم به كل فرد في مجال تخصصه
ن أواخر الفصل الثالث عن التكویوالمعلومات و  ألخصائیي المكتباتالفصل األول عن التكوین التكنولوجي 

      .لهذه الفئة من المهنیین التشریعي
یجب االعتماد على الجمعیات المهنیة لترجمة الجانب النظري إلى ممارسات تطبیقیة تعمل على لذا    
   .تفیدهم في مهامهمأشكالها بالمهارات والتقنیات التي ي حقل المكتبات بمختلف أنواعها و ید العاملین فو تز 

تبقى عملیة التكوین منقوصة إذا لم تتظافر الجهود، سواءا جهود المؤسسات المتخصصة في التكوین و   
أو الجمعیات المهنیة الممثلة للعاملین في حقل المؤسسات الوثائقیة أو األنظمة اإلعالمیة بالمفهوم 

ذا التخصص والدفع به إلى االلتحاق بركب الدول الحدیثفي بلورة هذه الجهود والتنسیق فیما بینها خدمة له
یعي مكتبي عینة الدراسة أهمیة الجمعیات المهنیة في مجال ومن هنا  ) 4( .المتقدمة في هذا المجال

 التي ترقى وما لها من دور كبیر في معالجة الكثیر القضایا ℅68.18التخصص بنسبة معتبرة مقدرة بـ
مستجدات الفي العمل على متابعة  كتبیة كذلكدور الجمعیات المكما یبرز . بالمهنة وتخدم مصالحهم

فادة العاملین بها حتى یتمكنوا من بشقیه التكنولوجي والتشریعي  والتطورات الحاصلة في هذا التخصص  ٕ وا
   .مسایرة هذه التطورات والعمل على تجسیدها میدانیا

                                         
  .المرجع السابق.الوصول الحر للمعلومات .بن إبراهيم العمران، محد -1

مكتبة امللك فهد : الرايض. 37، ع1س.جملة مكتبة امللك فهد الوطنية. يف.التبني واإلبتكارتقنيات المعلومات بين . بن سيد الزهراين، راشد -2
  .16ص.2004الوطنية، 

: اجلزائر.1ع. 1مج .جامعة منتوري قسنطينة. جملة املكتبات و املعلومات. يف. دور الجمعيات المهنية في التكوين الجامعي.حروش، موسى -3
  .81.،ص2002منشورات دار اهلدى، 

  .86-84.ص .املرجع نفسه -4
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 التكرارات النسبة
68.18℅  نعــم 15 

 ال 7 31.82℅
100℅  المجــوع 22 

  

  المعلوماتالوعي بأهمیة ودور الجمعیات المهنیة للمكتبات و مدى ): 38(جدول رقم 

وعلى الرغم من إرتفاع نسبة الوعي لدى أفراد العینة المدروسة بأهمیة و دور الجمعیات المكتبیة إال نسبة 
مرجعین السبب في ذلك إلى كونها ال تتسم بطابع منهم ال تنتمي إلى أي جمعیة مهنیة  ℅86.36

الرسمیة لتكون ناطقا بإسم المكتبات ومهنییها عبر كامل التراب الوطني، وهذا ما ال یضطرهم للمجازفة 
في  أما النسبة الممثلة . لتفادي المالحقات القانونیة المطعمة بالفكر السیاسي منها واحدةباإلنتماء إلى 
   :بـ الجدول الموالي

و المشیرة إلى االنتماء على جمعیة واحدة عبرت عنها الفئة التي تعدت خبرتها المیدانیة ألكثر  ℅9.10
  .قد تم تالشیها أیام الدراسة الجامعیة والتيسنة، حیث كان إنتماؤها لها منذ زمن  15من 

  

 التكرارات النسبة
9.10℅  جمعیة واحدة 2 
 جمعیتــان - -

جمعیـات فأكثر  3 1 4.54℅  
 غیر منتمـي 19 86.36℅

100℅ وعمالمجــ 22   
  

  مدى اإلنتماء إلى الجمعیات المهنیة للمكتبات و المعلومات): 39(جدول رقم 

في الجدول  ℅17.24حق المؤلف الممثلة  بنسبة  إن العمل على تطویر وسائل المراقبة اآللیة لحمایة
الواجبات المنوطة بجمعیات واتحادات وتكتالت المكتبات، مع تفعیل المساعي  من  أهمتعد أحد  الموالي

عن في إختیارات عینة الدراسة  ℅13.80الممثلة بنسبة  أجل تخفیف قیود اإلتاحة االلكترونیة للمعلومات 
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أسالیب التفاوض الخاصة بعقود التراخیص وتطویر طرق الدفع المالي طریق التعلم الجماعي على 
، والتشدید ℅12.64بنسبة  للحصول على هذه المصنفات الرقمیة، ونشر الوعي لشروط رقمنة الوثائق

على المطالبة بإعادة النظر في إلغاء النسخة الخاصة للمصنفات الرقمیة التي على الرغم من أهمیتها فلم 
نشر الوعي  على كذلك والعمل ℅5.74  الدراسة بعین االعتبار من خالل تمثیلها بنسبةتأخذها عینة 

ختیاراتهم المتعلقة  في إ ℅20.69التكنولوجي والتشریعي في أوساط المستفیدین وهو ما مثل نسبة 
  :مواليكما یوضحه الجدول ال المهام الضروریة للجمعیات المهنیة في العصر الرقميبالواجبات و 

  

  للجمعیات المهنیة في العصر الرقميالمهام الضروریة الواجبات و ): 40(جدول رقم 

جمعیات المكتبات أن تتعهد بإتاحة الفرصة ألعضائها لیحصلوا على أعلى مستوى مهني  كما یتوجب على 
ات المستوى الرفیع، ذلومات عالموتشجعهم وتدعمهم في أدائهم وفي تعزیز خدمة المكتبات و ویحافظوا علیه، 

عة ما یتم العاملین في المكتبات بمتاب )Medema(وتنصح میدیا  ) 1( .التي تستجیب إلحتیاجات المستفیدن
عاهد التدریب األخرى مثل جمعیات المكتبات مبرامج التدریب المقدمة من مراكز و تقدیمه من ورش العمل و 

والعزیمة على طلب اإللتحاق بهذه البرامج، كما یجب على المسؤولین عن  المحلیة وأن یكون لدیهم الرغبة
  )2( .المكتبات تشجیع العاملین لدیهم للمشاركة في الجمعیات المهنیة المتخصصة

  

                                         
جامعة امللك سعود، : الرياض. خدمات جديدة في عصر المعلومات: المكتبة في القرن الحادي و العشرين. برويف، بيرت؛ زكي احملاسين، مساء -1

  .87.ص .2006
  .28.ص.المرجع السابق .بن سيد الزهراين، راشد -2

 التكرارات النسبة
 تخفیف قیود اإلتاحة االلكترونیة للمعلومات 12 13.80℅
 المطالبة بإعادة النظر في إلغاء النسخة الخاصة للمصنفات الرقمیة 5 5.74℅

 التعلم الجماعي على أسالیب التفاوض الخاصة بعقود التراخیص 11 12.64℅
 نشر الوعي لشروط رقمنة الوثائق 11 12.64℅

17.24℅  تطویر وسائل المراقبة لحمایة حق المؤلف 15 
 تطویر طرق الدفع المالي للحصول على المصنفات الرقمیة 12 13.80℅
 نشر الوعي التكنولوجي و التشریعي في أوساط المستفیدین 18 20.69℅

3.45℅  واجبات ومهام أخرى 3 
100℅  المجمــوع 87 
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  :ةــنتائج الدراس

  :نات ومعطیات الدراسة المیدانیة المتدرجة إلختبار الفروض التالیةمن خالل تحلیل بیا 

في انعدام سیاسة تنمیة المجموعات بالمكتبات الجامعیة یدفع بالمستفیدین إلى التعدي على حق المؤلف  - 1
  .المحیط الرقمي

النصوص القانونیة المسیرة ت تطبیقات تكنولوجیا المعلومات و ضعف اإلحاطة المعرفیة للمكتبیین بتأثیرا - 2
 . لحق المؤلف یعیق مساهمة المكتبة الجامعیة في حمایة حقه وحق المستفید

تراخیص اإلتاحة دعم المكتبات إلنشاء جمعیات مهنیة یدفع بالناشرین إلى تخفیف قیود اتفاقیات  - 3
 .االلكترونیة

 نقص ضبط حق االستنساخ وحق اإلعارة للمصادر الرقمیة في المكتبات الجامعیة یعیقها في إحداث توازن - 4
  .دبین حق المؤلف وحق المستفی

بخاصة أن تكنولوجیا المعلومات و مؤكدة على في مجملها تحققت قد  -فرضیات الدراسة – يوالت
عیة الحدیثة، وأصبح لزاما علیها أن تكیف الحواسیب أصبحت مطلبا أساسیا من متطلبات المكتبة الجام

كوسیلة للبقاء واالستمراریة والمنافسة في سوق  هاوالتخطیط ل هانفسها مع التغییر، وأن تعمل على إدارت
مع وجوب تكییفها  في خدمة مجتمع المستفیدین، بدال من الطلب منهم أن یتكیفوا  .المعلومات وخدماتها

في سیاسة تنمیة المجموعات المكتبیة بما یضمن اإلثراء والتنوع في  توظیفهاالتركیز على  خاصة .معها
ألن المكتبة التي تسعى لتلبیة الحاجات الحالیة والمستقبلیة لمستفیدیها وفق منهج  أرصدتها المعلوماتیة،

لتالي علمي مدروس بدقة ستساهم في حمایة حقوق ملكیة األعمال الفكریة المتواجدة بها أو خارجها ، وبا
 األمر ،عن المعلومات خاصة إذا ما كانت الحاجة ملحة الباحثالذي یمكن أن یسلكه  التعديتغني عن 
 الرقمیة خاصة إذا وجد أن المكتبة التي به إلى محاولة كسر الحواجز التقنیة لحمایة المصنفات الذي یدفع 

وتطبق المكتبات الجامعیة  عینة  .المعلوماتیة أرصدتهاضمن یلجأ إلیها عاجزة عن تلبیة هذه الحاجة 
بعض المكتبات بنسبة  والتي تعد فعالة إلى حد ما في  ℅72.73الدراسة سیاسة تنمیة المجموعات بنسبة 

في البعض اآلخر منها، وتؤكد الباحثة أن أرصدة  ℅27.27وفعالة بصفة مطلقة بنسبة   ،℅54.55
مكتبات أخرى لتنوعها وثرائها تغني الباحث عن التنقل إلى  معظمهامكتبات جماعة محمد خیضر في 

 من أوعیة معلوماتیة مختلفةهذه المكتبات إلنجاز هذه الدراسة على نسبة كبیرة مما توفره ت إعتمد هاكون
  .وفي هذا عامل مهم یدعم مساهمة المكتبة في الحفاظ على حقوق المؤلفین والمستفیدین فیها
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جحة لتحسین األوضاع اإلداریة للمكتبات وإلدخال سبل التطویر والتجدید من یعد التدریب وسیلة ناو   
خالل الممارسة الفعلیة والتطبیق العملي لها خاصة من خالل التربصات المیدانیة، وعلى الرغم من إرتفاع 
نسبة االستفادة من التربصات التي تمولها وتدیرها جامعة محمد  خیضر بسكرة لصالح مهني مكتباتها 

تحسین المهارات  على أن تؤكد  ℅63.64بنسبة ، فإن أغلب أفراد عینة الدراسة ℅77.27بـ ةقدر ملا
  : جدا، وترجع األسباب في ذلك إلى قلیل من خاللها التكنولوجیة 

 خضاعها للمراقبة ٕ ، عدم برمجة هذه التربصات المیدانیة مع هیئة مختصة في هذا المجال وا
 .لفحص  المهارات المكتسبة

  مستمرالمتخصص و ، التي تحتاج إلى التكوین التكییفها مع متطلبات العصرعدم. 

 قصورها في مجملها على الدول العربیة التي تعاني في أغلبها من التخلف التكنولوجي. 

 أثناء التكوین بالدول المتقدمة الممثلة  الحواجز اللغویة التي تعیق التمكن من التقنیات الرقمیة
 ℅27.27بنسبة 

 بل یتطلب األمر النشر االلكتروني، تكنولوجیا یكفي استیعاب المكتبیین لألسالیب الجدیدة في مجالال و   
لیحتفظ لنفسه بقدر من  ،كل أسالیبه هو جدید في المجال ومتابعة تطوره وتقدمه وتفهم االستجابة لكل ما

كونه حامل المفاتیح لیكون المسئول عن إجراءات االتصال على المتغیرات السریعة في المجال، السیطرة 
مع الجهات المضیفة للخط المباشر ومع ناشري المواد االلكترونیة لیزود النظم بكلمات السر الخاصة 

وهذا ال  .على حقوق الملكیة الفكریة وحقوق التألیف الرقمیةبالخط المباشر والملفات للمساهمة في الحفاظ 
في  نسبالقد تعادلت ، والتي المستفیدیة حول حقوق المؤلف و لقاعدة معرف إمتالكل یتأتى إال من خال

لدى مكتبیي عینة الدارسة، والتي ال یحرص نصف أفرادها بتاتا على متابعة  هعدم إمتالكها  من
مستجدات التشریع الوطني والدولي المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق المستفیدین، ولیس 

ذا عن البیئة الدیها أدنى معارف حول هذه الحقوق، وهو أمر غایة في الخطورة في البیئة التقلیدیة فم
مراكز المعلومات كي تتمكن جب مهارات تكنولوجیة وتشریعیة من أخصائیي المكتبات و الرقمیة التي تستو 

لمؤلفي مصادر من المساهمة في إحداث نوع من التوازن في الحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة 
ضرورة توفیر برامج فعالة لتأهیل  وهذا ما یبرز. حقوق المستفیدین منهاو  الرقمیةالمعلومات االلكترونیة و 

خاصة ممولي الخدمات  وتدریب الكوادر المكلفة بتطبیق وتنفیذ القوانین المتعلقة بالملكیة الفكریة
فة الجرائم االلكترونیة وطرق تنفیذها وتحدید بحیث تتضمن برامج التدریب على معر  ،المعلوماتیة الرقمیة 

  .اإلجراءات والتدابیر التي تساعد على منع وقوعها ومكافحتها
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إن المصنفات الرقمیة التي تحویها مكتبات جامعة بسكرة والمتمثل غالبیتها في أقراص مضغوطة    
األقراص كتوابع ألوعیة وبعض  -لیسانس وماجستیر ودكتوراه دولة -لرسائل وأطروحات جامعیة من درجة

تحتاج إلى نظام دقیق  ومنطق مغایر یضبط أسالیب التعامل معها خاصة في  ورقیة كان قد تم إقتناؤها،
وهو ما كشفت الدراسة المیدانیة عن نقیضه نتیجة إلدارة هذه األوعیة  عملیات إعارتها واإلستنساخ منها،

یتم إعارة نسخها األصلیة  بنسبة مقدرة كما ، ℅90.90لنظام عشوائي بنسبة معتبرة مقدرة بـ وفقا 
من المخاطر التقنیة لتكنولوجیا  حمایتها، وفي هذا داللة قاطعة لعدم حرص غالبیتها على ℅81.82بـ

، وخطر إنتهاك الحقوق المادیة والمعنویة لمؤلفیها عن طریق )الفیروسات، التخریب والتلف(المعلومات  
فتسلیم النسخة كاملة  .من طرف المستفیدین -ستنساخ غیر المشروعاال-التزویر أو إعادة استغالله 

للمستفید  من دون تقیید إستخدامها تخول له ملكیته والتصرف فیها بما یشاء، كما یعد هذا عامل مساعد 
في تكرار البحوث والدراسات العلمیة خاصة المهمة منها بدرجة ماجستیر ودكتوراه دولة، التي یفترض أن 

األمر الذي یستدعي توحید سیاسة تسییر . ائج دراساتها المیدانیة  في تدعیم التنمیة الوطنیةتستغل نت
دارة  المكتبات الجامعیة وفقا لنظام موحد تقرره السلطات العلیا ٕ التي مقید بضوابط القوانین محلیة  ،وا

زته ومنعته قوانین الدول عمال بما أجا ،مراكز المعلومات مكتبات یقررها المشرع لیتم تعمیمها في جمیع ال
كالقانون الفرنسي الذي أقر دفع ضریبة على ممارسة هذا واالستنساخ  اإلعارة  يعلى ضبط حقالحریصة 

سلة لمن أجل مساهمتها في الحفاظ على حقوق األطراف الفاعلة في س .إتجاه األعمال الرقمیة ینالحق
  .إحداث توازن بینهمبما یضمن ) مؤلفین وناشرین ومستفیدین( الوعاء الرقمي 

قناعهم، رضىبموحد ال یفي الالعمل المكتبي غیر ن كما أ   ٕ وهو ما یقلل من شأن المكتبیین  المستفیدین وا
والمساعدة بصفة  والمكتبات وتبقى النظرة قاصرة إتجاههم من طرف السلطات العلیا التي تمتنع عن الدعم

المهنیة واالتحادات  والتكتالت الجمعیات :في أساسامما یسلزم وجود ناطق رسمي بإسمها یتمثل  .مستمرة
في تفعیل  تلعب الدور الهام أنإذ یمكن شهد الغیاب الكامل لها في بالدنا، ، والتي تالمعلوماتللمكتبات و 

  :ومستفیدیها من خالل والرقي بها وبمهنییها المكتبة رسالة

  تخفیف قیود اإلتاحة االلكترونیة للمعلومات 
  بإعادة النظر في إلغاء النسخة الخاصة للمصنفات الرقمیةالمطالبة 
   التراخیص التعلم الجماعي على أسالیب التفاوض الخاصة بعقود 
  نشر الوعي لشروط رقمنة الوثائق 
  تطویر وسائل المراقبة لحمایة حق المؤلف 
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  تطویر طرق الدفع المالي للحصول على المصنفات الرقمیة 
 من أجل إحترام حقوق التألیف لتشریعي في أوساط المستفیدیناالوعي التكنولوجي و  نشر.  
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ةــــــــــــاتمــخـــ  

في  أساسا مثلتیإتجاه التقنیة الرقمیة المكتبات الجامعیة ن أكبر التحدیات والصعوبات التي تواجه إ   
 المیداني بیانات ونتائج الجانب تحالیل ، وباإلعتماد علىاألدبیة والفنیةحمایة حقوق الملكیة الفكریة 

نورد أهم االقتراحات التي یمكن أن تدعم مساهمة المكتبات في حمایة حق المؤلف وحق المستفید  للدارسة
حداث توازن بینهما في ظل البیئة الرقمیة في جملة النقاط التالیة ٕ   :وا

 ویات نجاح المجال ضرورة التدعیم من طرف المسؤولین  والنظر إلى المكتبات على أنها من أول
 .البحثي بالجامعة 

  بالتالي إیجاد حلول اإلتصال بینها و توحید أنظمة التشغیل في المكتبات بما یسهل الترابط و
 .جماعیة ترجع بالفائدة على القطاع ككل على مستوى الدولة

 مؤلفي اتجاه واجباتهم ة المستفیدین وتعریفهم بحقوقهم و الحرص على القیام بدورات تحسیسیة لتوعی
 .ما لذلك تأثیر في استمراریة إثراء الرصید الفكري اإلنساني النتاجات الفكریة  و 

 التنوع في أرصدتها ة بما یضمن اإلثراء و التركیز على سیاسة تنمیة المجموعات المكتبی
 للمعاییر االمستقبلیة لمستفیدیها وفقي تسعى لتلبیة الحاجات الحالیة و ألن المكتبة الت المعلوماتیة،

مدروس بدقة ستساهم في حمایة حقوق ملكیة األعمال والتقنیات الدولیة  أو وفقا لنمهج علمي 
أن تلبیة الرغبة تغني عن التعدي ذلك  ،أو خارجها ضمن مجموعاتهاالمتواجدة الرقمیة  الفكریة
عن المعلومات خاصة إذا ما كانت الحاجة ملحة مما تدفع به إلى محاولة  الباحثیسلكه قد الذي 

كسر الحواجز التقنیة لحمایة المصنفات الرقمیة خاصة وأن المكتبة التي یلجأ إلیها عاجزة عن 
 .تلبیة هذه الحاجة المعلوماتیة 

 وجه میة على أكملتقدیم أجود وأحسن الخدمات بهذه المكتبات بشقیها التقلیدیة والرق. 

  تفعیل دور التربصات المیدانیة المستمرة بما یتواءم مع احتیاجات ومشاكل العصر الحالي
 ).مشاكل العصر المتعلقة بمجال المكتبات والمعلومات.(التكنولوجیة التشریعیة

  المكتبات في وضع القوانین الخاصة بحقوق المؤلفین  مسئوليإشراك المكتبیین أو على األقل
ستفیدین منها بإعتبار أن المكتبات هي وسط تخزین المعرفة ومعالجتها وتنظیمها والمكتبات والم

ودفعها لالنتفاع بها واستغاللها في إنتاج معارف جدیدة كما أنها كانت وال زالت تلعب دور 
 .الوسیط بین المؤلفین والمستفیدین من المعلومات
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  في  وسن القوانین التي تفصلإعادة هیكلة قطاع المكتبات والمعلومات على مستوى الوطن
في ) أمناء المكتبات والمستفیدین والمؤلفین(بین األطراف المعنیة  توضیح العالقات والوضعیات

  .هذا اإلطار مع التطبیق الصارم
  االستنساخ للمصنفات الرقمیة بالمكتبات یحتاج بالدرجة األولى إلى الوعي إن ضبط حقي اإلعارة و

الرقمیة قضیة عالمیة، األمر الذي یستوجب العمل الجماعي بنفس مبادئ العالمي ألن التقنیة 
 .البیئة التقلیدیة

   مهام تفعیل أهداف وCERIST بمصداقیة في رقمنة الرصید العلمي الجزائري. 
  دراجها ٕ تخصیص قاعة للمصنفات الرقمیة المتواجدة بالمكتبات الجامعیة، أو إنشاء قاعدة بیانات وا

 .الداخلیة للمكتبة خاصة بالرصید الرقمي المتواجد بها  ضمن الشبكة 
  المعلومات متمكن من التقنیات تكنولوجیا المعلومات أو إن صح تعیین متخصص في المكتبات و

التعبیر ماهر في التعامل معها لإلشراف على هذه القاعة أو التعاون مع خبیر في اإلعالم اآللي 
ذه المصنفات من خطر التلف أو الفیروسات ومختلف المخاطر إلدارتها لضمان الحمایة التقنیة له

 .والجرائم االلكترونیة على هذه األخیرة
  تزوید هذه القاعة بمختلف التجهیزات اآللیة المیسرة لالنتفاع من هذه األعمال الرقمیة خاصة

وفقا لما  أجهزة االستنساخ ،من أجل اإلطالع المباشر و تحدید الجز الهام المراد استنساخه منها
یحدده القانون لهذا الحق و الذي یمنحه أمین القاعة للمستفید شخصیا ، مع تقیید أسالیب التحمیل 

 .والتغییر التي یمنكن أن تجرى على المصنف الرقمي من خالل الحاسوب المسخر لالستخدام
  المخلة سن قوانین الصارمة بصفة جماعیة في المكتبات الجامعة التي تبعث بالردع لألسالیب

 .بالنظام الداخلي لها والمضرة برصیدها الرقمي
 واإلستنساخ اإلعارة يالعمل على تطبیق القوانین العالمیة الخاصة بضبط حق. 
  دفع إتاوة رمزیة على حق االستنساخ التي قد تدفع لتهذیب سلوك المستفید و تثمین الرصید

 .الرقمي لهذه المكتبات 
  یعات المحلیة لضبط حقي اإلعارة اإلسراع في إصدار التشر ى الجهات المختصة إلتدعو الباحثة

 .والمهام المكتبیة وظائفجمیع الواالستنساخ لألعمال الرقمیة و 
 خلق إطار قانوني على مستوى وزارة العدل للفصل في مثل هذه األمور و بصفة دائمة. 
  وترك لهم الحریة في تقریر محاولة ربط المستفیدین بمؤلفي األعمال الرقمیة التي تحوزها المكتبة

  .اإلتاحة االلكترونیة أو عدمها أو التعامل في إطار العقود 
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 :المكتبیین الجزائریین ما یليت مهنیة خاصة بالمكتبات و أجل تفعیل إنشاء جمعیا تقترح الباحثة منو 

 ضوابط العمل ام األول بحقوق مهنیي المكتبات والمعلومات، بمعنى وضع أسس و الوعي في المق
حیث تخضع مكتبات عینة الدراسة إلى نظام التسییر  المكتبي أي أخالقیات المهنیة المكتبیة،

العشوائي دون تنسیق بینها أو االرتباط بنظام على األقل محدد ومنظم ضمن إطار الهرم اإلداري 
الجامعي، فكل مكتبة مسیرة وفق النظام الذي یحدده محافظ مكتبتها  مما یجعل العمل المكتبي 

قناعهم ، ٕ المكتبات وتبقى وهو ما یقلل من شأن المكتبیین و  غیر موحد ال یفي برضى المستفیدین وا
 .النظرة قاصرة إتجاههم من طرف السلطات العلیا التي تمتنع عن الدعم

  السعي الدائم إلى تثمین دور المكتبیین و المكتبات في المجتمع بإبراز األعمال المكتبیة الظاهرة و
أن تأخذ على عاتقها هیئة التدریس بالجامعة : خالل العمل الجاد من خالل مثال الخفیة  من 

القیام بدورات تدریبیة لطلبة السنة األولى من كل سنة جامعیة للتعریف بالمكتبة و مجموعة 
والجهود التي یبذلها أمناء المكتبات في  المصادر التي تخدم المناهج الدراسیة المخصصة لهم،

في  التأخرلمعلومات لتكون تحت تصرفهم مما یبعث في نفوسهم الصبر على إعداد مصادر ا
إستعارة المراجع المعلوماتیة ویقلل من المشاكل في بنك اإلعارة القائمة بین المكتبیین الدین یرون 
عدم إحترام جهودهم في تقدیم المعلومات و الطلبة الذین دائمي اإلعتقاد أن طلباتهم المعلوماتیة 

بعین اإلعتبار مع إهمال ما یخفى على أعینهم خلف جدران المخازن أین ینهمك لم تؤخذ 
 .بعض المكتبات إلى سنوات فيإتمام عملیات السلسلة الوثائقیة التي قد تحتاج لمكتبیین في ا
 خاص لتمثیل هذه الجمعیات المهنیةإختیار أمثل األش 
  القیام بنشاطات للتعریف بهذه الجمعیات و بدورها وهامها التي تدفع بالعمل المكتبي إلى النور

من أفراد عینة الدراسة لیس لدیهم معارف حول هذه الجمعیات  ℅ 31.82حیث شكلت نسبة  
 .المكتبیة ودورها مما یجعلهم یساهمون في تهمیش المكتبات وأهمیتها

 المستمرة لمناقشة إنشائهاتماعات العاجلة و عقد االج لوطنیة،اإلضرابات ا. 
  األخذ بالتجارب العالمیة في مجال إنشاء الجمعیات المهنیة للمكتبات والمعلومات أمثال جمعیة

والعمل بنفس مناهجها في نشر الوعي التكنولوجي ، (ALC) و الكندیة (ALA)المكتبات األمریكیة 
  .من المكتبات ومراكز المعلومات المستفیدین مجتمع والتشریعي في أوساط
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة منتوري قسنطينة
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية                        

 قسم علم المكتبات

 استمــارة إستبــانة
يف إطار إجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علم املكتبات ختصص املعلومات 

البحث عن املعلومات اسرتاتيجيهاالفرتاضية و : االلكرتونية   

: تحت عنوان  
 
 

 

  
  :تحت إشراف:                                                           باحثةإعداد ال

  قموح ناجية.د.أ                                                      طرشي حياة       
دف حقوق كل الكشف على مدى مسامهة مكتبات جامعة بسكرة يف احلفاظ على : نقدم لكم هذه االستمارة 

  :من املؤلفني و املستفيدين يف ظل البيئة الرقمية من خالل
 ا والرتبصات التكنولوجية و التشريعية للمكتبني  سياسة تنمية جمموعا

  دعم إنشاء مجعيات مهنية للمكتبات و ضبط حقي اإلعارة و االستنساخ ملصادر املعلومات الرقمية اليت
   .متتلكها

ا لذا نرجو منكم املساعدة باإلجابة الواضحة و املوضوعية على األسئلة من أجل اخلروج بنتائج دقيقة  ، علما أ
  .لن تستخدم إال يف إطار البحث العلمي

  . أمام اإلجابة المختارة) X(الرجاء وضع عالمة 

:في ظل البيئة الرقمية وحق المؤلفالمكتبات   
بمكتبات جامعة محمد خيضر بسكرةدراسة ميدانية   
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  :البيانات الشخصية لعينة الدراسة
  :السن

 أنثى                ذكر                 :     الجنس

  حمافظ مكتبة                        ملحق أحباث                  مساعد ملحق أحباث:  رتبة الوظيفة

  سنة                  15إىل  10سنوات                 من 10ىل  5سنوات             من  5أقل من  مدة العمل

  سنة 15أكثر من              

  ماجستري                                  ليسانس                          تقين سامي:  الدرجة العملية

  .سياسة تنمية المجموعات بالمكتبات الجامعية  :المحور األول

هل ترى أن املكتبة اجلامعية يف شكلها التقليدي قادرة على تلبية احتياجات املستفيدين منها البحثية و  - 1
 ؟ املعلوماتية
  ال                                                    نعم               

 :فأي جانب يتم الرتكيز عليه فيها  ملواكبة التقنية الرقمية" نعم"إذا كانت اإلجابة بـ - 2
     التغيري يف املفهوم التقليدي للمكتبات -
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Résumé: 
 

       Les bibliothèques universitaires dans leurs cadres classiques vivent des défits et 
des enjeux dans un environnement numérique où elle se retrouvent dans une perte 
entre les deux aspects est difficile de les rendre compatible: 
   -Comment peuvent garder sa place dans la forte concurrence des bibliothèques 
numériques et virtuelles attirantes par la présentation de nembreux services bénéfices 
et de l'information et des capacités de stockage importante. 
   -Assurance de la gestion des droits relatifs aux présentations numériques qui fassent 
l'équilibre entre les trois parties concernées:Des auteurs,des éditeurs et les 
bénéficiaires et spécialement la dernière catégorie qui ils ont sensible à leurs 
droits,sensible à leurs besoins,mettre en œuvre les désirs de réaliser le principe d' 
accès libre de l'information en elle.Où les bibliothèque classiques n'ont pas 
rencontrées des problèmes d'équilibre, la gestion des droits d'auteurs entre les 
réserves de leurs différentes informations et les droits des bénéficiaires qui leur 
assurent un rôle principal dans la satisfaction de ces parties . 
   Cependant la bonne relation actuelle entre les bibliothèques,les éditeurs et les 
auteurs dans l'époque du papier commence aujourd'hui à se trembler et changer d’une 
manière négative surtout en ci concerne le sujet d'obtention d'une réserve numérique 
et du pression suivant,en raison des méthodes énumérées à fournir des ressources 
numériques par les éditeurs et l'imposition de droits sur la circulation. 
   Cela signifie que les bibliothèque doivent ouvrir un coût initial supplémentaire pour 
les éditeurs,s'ils veulent conserver ces ressources au sein de leurs collections pour être 
placé en permanence à la disposition des bénéficiaires en particulier à la lumière de la 
version propre abolition du travail numérique,qui a été privilège extraordinaire 
apprécié par les lois de protection des droits d'auteur et voisin. 
   De ce fait cette étude proviennent pour faire la lumière sur:Les implications des 
mérites de l'environnement numérique sur les bibliothèques traditionnelles surtout les 
universitaires, le droit de l'auteur,l'importance de la formation technologique et 
législative des spécialistes,et spécialement les sujets qui ont poussés à l'annulation la 
propre version en se basant sur les lois des œuvres numériques des bibliothèques de 
l'auteur vers le bénéficiaire et surtout celle de droit de prés et de reprographie. 
L'étude a également abordé les initiatives mondiales et arabes les plus importantes 
pour soutenir l'accès libre de information,soulignant l'importance du rôle des 
associations professionnelles de bibliothèques et des centres d'information afin de 
respecter les droits du bénéficiaire en vertu du limitation électronique. 
Mots clés: 
La bibliothèques universitaires/ La technologie numérique/ Politiques du 
développement des collections/ Les ressources d'information électronique/ Formation 
des professionnelles de bibliothèques/ Le droit d'auteur/ Les droits des voisins/ La 
gestion collective du droit d'auteur/ La gestion des œuvres numériques/ Le droit de 
reprographie/ Le droit de prêt/ Accès libre/ Associations professionnelles de 
bibliothèques.  



Abstract 
 

 
         Academic libraries coexist in her traditional manner today many challenges and stakes 
among a digital environment so that is at a loss between the two is difficult to reconcile them:  

   -How to maintain its position in light of the intence competition for a digital and virtual 
libraries tempting to provide many services and information and the enormous capacities of it. 
   - Ensure the management of rights related to digital works to ensure a balance between the 
three parties concerned : The authors,publishers and beneficiaries especially the later category 
who they led sensitive to their rights,sensitive to their needs,implementing to their desires to 
achieve the principle of the free access of information in it.Were libraries in light of the 
classical environment did not find problems to balance between the managem-ent of intellectual 
property rights on variuos information resources which they owned and the rights of 
beneficiaries to ensure the leading role in satisfaying these parties. 
However,the good relations that prevailed between libraries ,authors,and publishers durig the 
paper period today started shaking and changed in a negative form especially which consern the 
permition for libraries to own the digital support and copies of it,because of the listed methods 
to provide the digital resources by the publishers and the imposition of the duties on its 
circulation. 
   This means that libraries must open an additional costs for publishers if they want to maintain 
these resources within their collections to be placed permanently at the disposal of the 
beneficiaries especially in light of own version abolition of the digital work which was an 
extraordinary privilege enjoyed by the laws of copyright protection and related rights. 
   This study came to shed light on:The reflection of digital environment on traditional libraries 
especially academic ones,the auther right, the importance of the technological and legislative 
formation to their specialists,and the most issues raised by the own version abolition,with a 
focus on legislation of digital litrary work in libraries from the author to the beneficiary 
especially these two rights: Loan and reproduction. 
The study treated also the most important universal and arabic initiatives to support the free 
access of information, highliting the importance of the professional libraries associatios role and 
information centers in order to respect the beneficiary rights under the limitations of electronic 
access. 
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 :مـلخــص
 
 

تعایش المكتبات الجامعیة في ثوبها  التقلیدي الیوم العدید من التحدیات والرهانات في ظل البیئة الرقمیة فهي   
عن كیفیة الحفاظ على مكانتها في ظل المنافسة الشدیدة للمكتبات : في حیرة بین أمرین یصعب التوفیق بینهما

. یا الخدماتیة والمعلوماتیة والسعات التخزینیة الهائلة لهاالرقمیة واالفتراضیة المغریة في تقدیم العدید من المزا
وبین ضمان إدارة الحقوق المتعلقة باألعمال الرقمیة بما یضمن إحداث توازن بین األطراف الثالثة المعنیة من 

 ممؤلفین وناشرین ومستفیدین خاصة هذه الفئة االخیرة  منهم الذین إعتادوها مراعیة لحقوقهم، ملبیة لحاجاته
تلق المكتبات في ظل البیئة الكالسیكیة الكثیر  حیث لم .رغباتهم في تحقیق مبدأ الوصول الحر للمعلومة فیهاو 

أصحاب الملكیة الفكریة على أوعیة المعلومات المختلفة التي تمتلكها، وازنة بین إدارة حقوق من المشاكل في الم
إال أن هذه العالقات . ي في إرضاء هذه األطرافحقوق المستفیدین منها بما یضمن تقمصها للدور الریادو 

خالل العصر الورقي بدأت الیوم تهتز وتتغیر بصورة بین المكتبات والمؤلفین والناشرین الحسنة التي سادت 
 بسبب األسالیب ،منه النسخبإمتالك الوعاء الرقمي و  سلبیة وخاصة ما تعلق منها بموضوع السماح للمكتبات

وهذا یعني أن على المكتبات أن  .وفرض الرسوم على تداولها من قبل الناشرین ادر الرقمیةمقیدة إلتاحة المصال
داخل مجموعاتها، لوضعها المصادر  على هذه تفتح مصاریف مالیة إضافیة للناشرین إذا أرادت المحافظة 

التي كانت و  ،الرقمیةللمصنفات خاصة في ظل إلغاء النسخة الخاصة بصورة دائمة تحت تصرف المستفیدین 
   .تتمتع بها كإمتیاز إستثنائي في قوانین حمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

إنعكاسات حیثیات البیئة الرقمیة على المكتبات التقلیدیة خاصة : لهذا جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على 
ائییها، وأهم القضایا التي أثارها الجامعیة منها، وعلى حق المؤلف وأهمیة التكوین التكنولوجي والتشریعي الخص

المصنف الرقمي في المكتبات من المؤلف إلى المستفید خاصة  إلغاء النسخة الخاصة، مع التركیز على تشریع
ما یتعلق منه بحقي اإلعارة واالستنساخ، تناولت الدراسة كذلك أهم المبادرات العالمیة والعربیة لدعم الوصول 

أهمیة ودور جمعیات مهنیي المكتبات ومراكز المعلومات من أجل إحترام حقوق الحر للمعلومات، مع إبراز 
  ظل قیود اإلتاحة االلكترونیة المستفید في

  :الكلمات المفتاحیة
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