مجلة

ببليوفيليا

لدراسات المكتبات والمعلومات  /المجلد /20:العدد[ 20 :ديسمبر .]0202ص.ص 13-13
ISSN:0663-8803

حتديات محاية حقوق امللكية الفكرية باملواقع اإللكرتونية
للمكتبات العامة باجلزائر :جتربة مواقع املكتبات الرئيسية
للمطالعة العمومية منوذجا
Challenges of protecting intellectual property rights in the
websites of public libraries in Algeria: the websites of public
reading libraries field study
*،1

نجاة بن حريرة
1
جامعة محمد خيضر بسكرة (الجزائر)nadjet.benharira@univ-biskra.dz ،
تاريخ اإلرسال2222/11/22 :

تاريخ القبول2222/11/22 :

تاريخ النشر2222 /12 /02 :

ملخص
تهد دددا دد ددلى الدعافد ددة ا د د ال عد ددرا د د اد د د ال حد دددتا الج د د اج د ددا املك بد ددا الرئيسد ددية
للمطالعة العم مية بالجزائر في حماتتها لحق ق امللكية الفكرية بم اقع ا إلالكترونيدة ،خاةدة فدي
ظد ددن ال كا ل جيد ددا الحدت د ددة الج د د لع د ددل الوع الس د د و ح د دددتن ف د ددي دد ددلا املجد ددا  ،فع د د قد دددع
إلاتجابيددا أو الف ائددد الج د جددا هددا ل ط د ير إلا احددة إلالكترونيددة وتس د ين ح د املس د فيدتن
د املعل مددا العلميددة ،د قدددع السددلبيا أو املشددك الجد خلقتهددا هددلى املك بددا الجد وجددد
نفس د ا مح د عة بددي مجددا ي إلا احددة والحماتددة ،ومددن دددلا املاطلددت فانددد د مل مدداال د املددا
ال ة ددفن لبا ددا مله دداع املف دداديس للدعاف ددة ،م ددل ملف د عانة بال حلي ددن لل ة د ا د ن ددائج الدعاف ددة
ال طبيقيددة الج د لانددق د م اقددل املك ب ددا العم ميددة لل ف ددأ الجزائددر  ،و ل د مددن خ د أالاة
ملف بيا امل جد للمك بيي العاملي ها ،وقد ةلق الدعافة ا مجم ة من الا دائج مفاالددا
أ املك بددا الرئيسددية تع مددد و شددمن قبيددر د م اقع ددا مددمن ددبما ال اةددن ملج مدداعي فددي
نشددر املعل مددا العلميددة وعلاالتميددة د اخ د ا أن ا ددا (ق ددل ،قدداعير ،م،ش د عا  ،مج د ،
مل قيد ددا  ،ند دددوا  )...مد ددل وج د د ال بعد ددر ال د ددع با الج د د تعرقد ددن ج د د ال املك بيد ددي لحماتد ددة ل د ددلى
املعل ما خاةة من جريمة السرقا العلمية فدي ظدن نقدل اليدا ال كا ل جيدة لضدما ددلى
الحماتة.
*
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:تحديات حماية حقوق امللكية الفكرية باملواقع إلالكترونية للمكتبات العامة بالجزائر
تجربة مواقع املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية نموذجا
نجاة بن حريرة

 ال فأ الجزائر ؛ الحماتة إلالكترونية؛ حق ق امللكية الفكرية؛ امل اقل:الكلمات املفتاحية
.إلالكترونية؛ املك با الرئيسية للمطالعة العم مية
Abstract
This paper aims to study the most important challenges of intellectual
property rights protecting that the public reading libraries face in Algeria
in their websites, especially during the modern technologies that has many
advantages or benefits that they brought to develop electronic availability
and facilitate Beneficiaries' access to scientific information, and in the same
time these technologies has a several negatives or problems that they
created in these libraries, which found themselves confined between the two
areas of availability and protection, so from this standpoint, we use the
descriptive method on the conceptual framework for the study, and the
analysis to reach the results of the applied study that was on The public
libraries of the of Algerian center, through the survey tool directed to the
librarians working there, consequently, the study reached a set of results
that the main libraries rely heavily on their websites within social networks
in the dissemination of scientific and academic information of all kinds
(books, reports, publications, Magazines, forums, seminars ...) with some
difficulties impeding the efforts of librarians to protect these Information,
especially, from the crime of scientific plagiarism during the lack of
technological mechanisms to ensure this protection.
Keywords: Algerian center; Challenges; Electronic protection; Intellectual
property rights; public reading libraries; Websites.

مقدمة

تع بر املك با العامة بالجزائر من أد أن اع املؤفسدا ال ثائقيدة الجد ل دا الوع قبيدر فدي قيد
 أ أنه ددا ق ددد، املس د يا ومل جاد ددا الفكري ددة،  الفئ ددا،و ط د ير املج م ددل د اخد د ا ع م دداع
جميددل الخدددما ألقبددر دددال ممكددن مددن دددؤ عف دراال د غ دراع عنشددطة املك بيددة عخددر املا هددة
 ممددا أال هد إ د افد عما،  ودددلا مددا يشددمن بئددا قبيدرا د املك بيددي املشد يلي هددلى املك بددا، هد
ال كا ل جيا الحدت ة لتس ين القيا باألنشطة املك بية و قدت خددما املعل مدا بأفدرع وقدق
 وي م ددن اف د عما دددلى ال كا ل جيددا الحدت ددة فددي اللج د إ د امل اقددل،وباقددن ج ددد و ملفددة ممكاددة
إلالكترونية؛ ف ع بر دلى عخيدرة مدن أدد املاافدل إلالكترونيدة املسد عملة باملك بدا العامدة فدي اوندة
عخيدرة نظدرا لتشدعل مجددا العلد واملعرفددة البشدرية وقددلا ازالتداال أ ددداال املسد فيدتن مددن م دداالع
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دددلى العل د واملعدداعا؛ ف جددد املك بي د مددن دددلى امل اقددل مخرجددا مددن الضدديت الزمن د والعم ددي ل د ،
لكددن وقم ددا أ ل ددلى امل اق ددل إلالكتروني ددة إتجابيددا  ،فإنه ددا وف ددي نف د ال ق ددق جلب ددق مع ددا الك ي ددر م ددن
ال حد دددتا ال كا ل جيد ددة خاةد ددة فد ددي مجد ددا حماتد ددة م د دداالع املعل م د ددا امل احد ددة ه د ددا م د ددن مخ ل د د
عأف ا السرقا العلمية.
ملنتهالا عخ قية والقان نية والج
وم د ددن دد ددلا املاطل د ددت ،وجد ددد مك بي د د املك ب د ددا العامد ددة بد ددالجزائر أنفس د د بد ددي ف د ددادا إلا اح د ددة
إلالكترونيددة مل دداالع املعل مددا وإعمددا اح ياجددا املس د فيدتن وبددي مطرقددة حماتددة حق د ق امللكيددة
الفكرية ل لى امل االع امل احة من الجرائ إلالكترونية املعل ما ية.

اإلطار املنهجي للدراسة

 .1إشكالية الدراسة
تع ب ددر حمات ددة حقد د ق امللكي ددة الفكري ددة ب ددامل اقل إلالكتروني ددة للمك ب ددا الرئيس ددية للمطالعد ددة
العم مية بالجزائر من أد امل ا املا هة باملك بيي في دلى املك با  ،فد ت قد عمدر ادد اق ادا
ومعالجددة م دداالع املعل مددا وإ احتهددا ،بددن ت عددداى إ د مددما الحماتددة امل د ل ددا فددي ظددن ازالتدداال أ ددداال
مس د عمل امل اقددل إلالكترونيددة ل ددلى املك بددا  ،وفددي ظددن وج د ال العدتددد مددن ال حدددتا أو املشددك
(البشددرية ،املاالتددة ،القان نيددة )...الجد حد الو مددما دددلى الحماتددة وبقا دددا ألهد فتددرة ممكاددة،
و ليد فالتساؤ املطرو  :ماهي أد ال حدتا الج اج ا املك با الرئيسية للمطالعة العم مية
لحماتة حق ق امللكية الفكرية بم اقع ا إلالكترونية؟ وفي م ن آخر ملجتهاالا لل يلل دلى
ال حدتا ؟
 .2تساؤالت الدراسة
و د مد مددا قددد  ،نس د  ،ج بددأ الحاجددة مازالدق قائمددة لدعافددة أدد املشددك والتسدداؤ
الج طر في إهاع م م ع الدعافة والج ن جزدا في الاقاط ا ية:
 ماد واقل خدما املعل ما باملك با الرئيسية للمطالعة العم مية بالجزائر؟
 قي تمكن قياس فعالية امل اقل إلالكترونية ل لا الا ع من املك با العامة؟
 ماهي أد الخدما الرقمية املقدمة ملج مل املس فيدتن من املك بة مدن خد ددلى امل اقدل
إلالكترونية للمك با ؟
 فيما م ن مشك حماتة حق ق امللكية الفكريدة للمعل مدا امل احدة بدامل اقل إلالكترونيدة
ل لى املك با ؟
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 ماهي أد ملفترا يجيا الكفيلة بحماتة دلى الحقد ق ( د عقدن عالبيدة م هدا) مدمن ددلى
امل اقل؟
 في م ن ج ال املك بيي لضما الخ ةية الرقمية للمعل ما إلالكترونية؟
 ماد مس قبن حماتة حق ق امللكية الفكرية الرقمية بالجزائر؟
 .3أهداف الدراسة
وتهدا دلى الدعافة إ حقيت جملة من عدداا الج نبرزدا لا تن:
 ال عرا املفادي عفافية املم نة مل ييدرا البحد (املك بدا العامدة ،امللكيدة الفكريدة،
امل اقل إلالكترونية).
 ح ددر أد ددداا املك ب ددا الرئيس ددية للمطالع ددة العم مي ددة ب ددالجزائر والوعد ددا ف ددي خدم ددة املج م ددل
الجزائر .
 عةددد أدد عنشددطة املك بيددة والخدددما الجد تقد هددا مك بيد املك بددا الرئيسددية للمطالعددة
العم مية بالجزائر.
 عبأ ج ال مك بي املك با الرئيسية للمطالعة العم مية بإ احدة م داالع املعل مدا بدامل اقل
إلالكترونية.
د آلي ددا حمات ددة حق د ق امللكي ددة الفكري ددة ب ددامل اقل إلالكتروني ددة للمك ب ددا
 تس ددليأ الض د
الرئيسية للمطالعة العم مية بالجزائر.
 حدتد ددد أد د د ال حد دددتا الج د د ح د د الو حقيد ددت الحماتد ددة امل د د لحق د د ق امللكيد ددة الفكريد ددة
بامل اقل إلالكترونية للمك با الرئيسية للمطالعة العم مية.
 .4منهج البحث
نظرا مل م ع الدعافة امل مح ع ح حدتا حماتة حق ق امللكية الفكرية بامل اقل
إلالكترونية للمك با الرئيسية للمطالعة العم مية بالجزائر ،ولباا أهر ومجا الدعافة،
املا ال ةفن الل فاد في إبراز واقل حماتة حق ق امللكية الفكرية باملك با
مل ماال
العم مية وأد ال حدتا الج ح الو حقيت الحماتة امل مل االع املعل ما امل احة
إلكترونيا ،دلا باإلمافة إ ملف عانة بأالاة ال حلين الج فادمق في إبراز ن ائج الدعافة
امليدانية للمك با الرئيسية للمطالعة العم مية.
 .5مجاالت الدراسة
أ-املجا املمانن :و م ن في بعر املك با الرئيسية للمطالعة العم مية الج ل ا م اقل إلكترونية.
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ب-املجا الزمن  :و م ن في ال قيق املس يرق لباا لدن مدن إلاهداع الاظدر وامل هجدي للدعافدة والدل
الا ح ا ي  02ت .
ج-املج ددا البش ددر  :و م ددن ف ددي مك بي د املك ب ددا الرئيس ددية للمطالع ددة العم مي ددة الج د م ل د م اق ددل
إلكترونية مما الدعافة.
ال-املجا امل م عي :و م ن في العافة أد ال حدتا الج حد الو حماتدة حقد ق امللكيدة الفكريدة
بامل اقل إلالكترونية للمك با الرئيسية للمطالعة العم مية بالجزائر.
 .6أدوات جمع البيانات
افتااالا إ م مد ع الدعافدة و يادة البحد  ،د مل مداال د ملفد بيا (إلالكتروندن) امل جدد
مح عين ،حيد
ملك بي املك با الرئيسية للمطالعة العم مية قأالاة للبح  ،والل اح
اح لن مح ع م هما مجم ة من عفئلة م علقة بم م ع البح :
املح ع عو  :وجا بعا ا  :م داالع املعل مدا بدامل اقل إلالكترونيدة للمك بدا الرئيسدية للمطالعدة
العم مية بالجزائر :بي إلا احة والحماتة.
املح د ع ال ددانن :ح دددتا حمات ددة حق د ق امللكي ددة الفكري ددة الرقمي ددة ب ددامل اقل إلالكتروني ددة للمك ب ددا
الرئيسية للمطالعة العم مية بالجزائر.
 .7مجتمع وعينة الدراسة
د ال ح دددتا الج د ت اج ددا مك بي د املك ب ددا
ونظ درا مل م د ع الدعاف ددة ال ددل ف ددلأ الض د
الرئيسية للمطالعة العم مية بالجزائر لحماتدة حقد ق امللكيدة الفكريدة بدامل اقل إلالكترونيدة ،فإندد
د مل مدداال د املك بيددي املشد يلي باملك بددا الرئيسددية للمطالعددة العم ميددة بددالجزائر قمج مددل
للدعاف ددة؛ و د ا خ ددا املك ب ددا الج د م ل د م ق ددل الكترون ددن بال ف ددأ الجزائ ددر والج د م ل ددق ف ددي
مك ب ددا و ت ددا  :ب ددرج ب د ريريج ،املس دديلة ،الجزائ ددر العاة ددمة ،با ا ددة ،قس دداطياة والجلف ددة قعيا ددة
للبح د لكددن ونظ درا لعدددال ملف د بيانا امل ز ددة فددي ظددن عزمددة الراداددة وظددروا العمددن امل لبلبددة
دال ملف بيانا املسترجعة فقأ واللتن بلغ دالد قمات ي:
باملك با  ،فإند مل ماال
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الجدول .1عينة املكتبات محل الدراسة

اإلطار النظري للدراسة
 .1مفاهيم عامة
 .1.1املكتبات العامة
هي مؤفسا ثقافية تعليمية فكرية و قيفية ،شئها الدولة و م ل ا من امليزانية العامة ل دا،
تعمن د حفدا التدرال ال قدافي إلانسدانن والفكدر  ،ليمد فدي خدمدة القدرا واملد اهاي مدن لافدة
الطبق ددا ملج ما ي ددة وامل اي ددة د اخ د ا م ددؤد ته العلمي ددة و د اخ د ا أ م دداعد وامل ددن
وال قاف ددا  .واملك ب ددة العامد دة ه ددلا املعند د تع ب ددر م ددن أدد د ال ف ددائن الجد د تع ددي د د نش ددر املعرف ددة
1
وملع قا بمس الفن وال قافة في البيئة.
 .2.1املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
تعد ددرا املك بد ددا الرئيسد ددية للمطالعد ددة العم ميد ددة بم جد ددل املرف د د ال افيد ددل عق د د 002-20
امل د ددؤع ف د ددي  11ف د ددب مبر  0220بأنه د ددا" :مؤفسد ددا م ميد ددة ا ه د ددابل إالاع م د ددل بال خ د ددية
املعا ية وملف ق املا ي ،شأ بمرف افيدل بادا ا د اقتدرا وزيدر ال قافدة ،ويحددال مقدر لدن
مك بددة بمرف د إلانشددا  ،حي د تمكددن ملك بددا املطالعددة العم ميددة أ د فر د ملحقددا ،شددأ
بق د د دراعا مش د د ددترقة بد د ددي وزي د د ددر املاليد د ددة وال د د د زير اململد د د بال قافد د ددة والس د ددلطة اململف د د ددة بال ظيفد د ددة
2
العم مية".
 .3.1املواقع إلالكترونية
مجم ددة م ددن امللفددا الج د ح ددن مس دداحة خزي،يددة قام ددق مؤفسددة جامعي ددة ب جزدددا م ددمن
د دداالة ابعد ددا للجامعد ددة) ليشد ددمن مضد ددم نا م مد ددام تح د د معل مد ددا و شد ددمن
ج د دداز خد دداال (تم د د
3
نشاها ويقد خدما لجم ع الجامعة من إالاعيي وأفا لة وهلبة"
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 .4.1امللكية الفكرية
وتعن د "...ح ددت املالد د أ حقد د ق إلانس ددا فيم ددا ت عل ددت ب م ددرة فك ددرى « ،وه ددي ملكي ددة د درال د د
أ م ددا مخ ددر العق ددن البش ددر م ددن إب دددا ا وإخراج ددا إ د د ال اق ددل د د ددمن أ دديا ملم ف ددة
4
تس فيد م ها البشرية و خ ل احبها حت نسبة ملد لد فقأ وال م ل بالعائد املاال م ها.

 .2التكنولوجيات احلديثة باملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
5

 .1.2استخدامات التكنولوجيات الحديثة:
فد ددي إهد دداع طبيقد ددا عنترند ددق فد ددي املك بد ددا  ،نجد ددد أ ظ د د ع الشد ددبكة العامليد ددة مد ددن د د تعد دددال
مل جادددا فددي البح د العلس د  ،فقددد ط د ع خدددما عنترنددق ل د فر للمك بددا إممانيددة اف ددترجاع
الد ددال الفد ددائر املت د درابأ  HyperTextالد ددل يشد ددمن الد ددال وال د د عة وال د د ودكد ددلا بد دداتن
ال طبيق ددا الفعال ددة واملفي دددة ف ددي املك ب ددا ل ددلا ال طد د ع ال ائ ددن والجد د حق ددت الي ددر م ددن طبي ددت
عنترنددق فددي املك بددا و زاتددد الخدددما إلالكترونيددة ي ددجل املك بددة د افددتبدا الامددا ج ال قليدتددة
كا ل جيا املعل ما .
بالاما ج الحدت ة امل ط عة واملب،ية
فيرد ددا للم د دداالع
ودك ددلا نجد ددد أ املك ب ددة تس د د الوم ددا ل لبي ددة حاجد ددا املسد د فيد مد ددن خد د
املطل ب ددة بأف د ن الط ددرق املمكا ددة ،ولق ددد أة ددبحق املك ب ددا وف ددأ ب ددي املس د فيد وإلان دداج الفك ددر
الع ددالس لتس د د ين ال ةد د إلي ددد بس ددر ة واف ددترجاع املعل م ددا بالكميد ددا املطل ب ددة؛ فعب ددر ددبكة
إلانترنددق أةددب بإممددا القدداع الدددخ إ د م قددل خددا ت ضددمن مق ،يددا دددال قبيددر مددن املك بددا
العامليددة العامددة والخاةددة ،ويتددي لددد أو مسد خد امل قددل إممانيددة هددر أفددئلة أو اف فسدداعا حد
د وج ددد الخ د إ د أف ددما الك ددل واملراج ددل الج د
مح ي ددا ل ددن مك ب ددة .قم ددا تر ددد الب دداح ي
تح دداج إليه ددا ،وأف ددما الك ددل واملراج ددل الج د تح دداج إليه ددا ،أو أف ددما املك ب ددا الج د تمك ددن أ
تجدوا فيها ما تريدوند.
إ ال كا ل جيد ددا أحد دددثق ح د د ج دري ددة فد ددي بيئد ددة املك بد ددا  ،و ل ددا ل د د م ددن خ د د تهافد ددق
أ م ة وظائف ا ،مع قدة بلل أ دلا ال ييير فيمك ها من حن جميل مشالل ا ،و من
املك با
ثد فهد لد ضددل حسددابا ملددا تتر ددل هددا مددن آثدداع إتجابيددة أو فددلبية ،و قددد لددا نتيجددة ل ددلا إلاقبددا
الكبيدر د إالخدا ال كا ل جيدا الحدت دة إ د مك با ادا ،ظ د ع ف ضدى كا ل جيدة لد أ لدن مك بدة
فددلكق هريددت معددي فددي دددلا املضددماع ،بمعند أنددد لد تح ددن داددا أ ،سدديت فيمددا بددي املك بددا فهد
دداجزة ددن افددتيعاب ال كا ل جيددا الحدت ددة نتيجددة لضددع قدددعاتها العلميددة ل نهددا د فر د
امل اعال والقدعا البشدرية املؤدلدة د ا بداع أ امل خ دي فدي مجدا املك بدا واملعل مدا دد
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ب،سبة قليلة ودلا بالضروعة تطر ةع بة في حقيت ملف فاالة فدي حقيدت افد فاالة الماملدة مدن
ال ج ي دزا والدداظ املس د عملة ،ألنددد قمددا تقددا " فاقددد الءددى يعطيددد" ،قمددا أ ددد اف د ي
امل خرجي من الحاملي لشداددا فدي إلا د ا دي وإلالكتروندن فدي املك بدا ألمدع مدن قددعاتها
الفايددة وقددد أال دددلا إ د ددد قدددعتها د ظيد بشددمن فعددا فددي معالج دة املعل مددا و خزي هددا
وافترجا ا؛
فامل حظ ددة الج د تمكاا ددا الخ ددروج ه ددا م ددن خ د طبي ددت ال كا ل جي ددا الحدت ددة ف ددي املك ب ددا
العم مية ،أ دلى املك با هي في إهاع اف خدا برمجيا وثائقية غير م ممة با فاق وإجماع
مددن جميددل الج ددا  ،حيد أنددد لد تح ددن أ ا فدداق بخ د إالخددا ال كا ل جيددا إ د املك بددا
املسد املرقدز أو حجد د مسد اللجادة ال هايدة ألمادا املك بدا الجد لد
الجزائرية،
ت ب ل ا وج ال مال فا ا ه يلة.
 .2.2إلاتاحة إلالكترونية ملصادر املعلومات
"ه ددي إممان ددا إلاف دداالة م ددن م دداالع املعل م ددا امل د فرة ف ددي املك ب ددة أو مراق ددز املعل م ددا بش ددمن
مدداال أو مختددز إلكترونيددا فددي أو يددة ال خددزين هددا ،أو مددن خ د إممانددا ال ة د إليهددا ب افددطة
6
بما للمعل ما امل احة ملج مع ا
م ددل اتس دداع ةجد د املعرف ددة بطبيع ددة املعل م ددا وباح ياج ددا املسد د فيدتن واملج ددا املعرفي ددة
والا ية املخ لفة فقد أةب أماا املك با العامة تم لم م اعا خاةة ؤدل للسير قدما
دبكة عنترنيدق ومدن ثمدة فد غرابدة فدي أ املك بدا العامدة
العب حسي ملية البح
أة ددبحق تش دداع بمزي ددد م ددن الفعالي ددة ف ددي طد د ير د ددلى البيئ ددة املعل ما ي ددة و قد د ب د د فير م دداالع
املعل مددا الجدتدددة امل ميددزة د ددبكة عنترنيددق ،وإ طددا املزيددد مددن القيمددة د دددلى امل دداالع
املعل ما يددة مددن خ د إ دداالة خددزين دددلى امل دداالع وا بدداع فعاليددا الرقابددة د الج د الة ،وإ د
مسد فيد املك بددة بمددا دد م جد ال لددد املك بدة مددن خد عنترنيدق أو افد خدا عنترنيددق ل فدديلة
جدتدة من وفائن قدت الخدمة من خ خدمة البرتد إلالكترونن.
وم ددل زات ددد ق د ة ملنفج دداع املعرف ددي ف ددا الخ دددما املعرفي ددة الجاعي ددة ددب د ق دددع قبي ددر م ددن
عدميددة لمددن م دن الباح د وعلدداالتس ولجميددل امل مددي بم حقددة أحدددل ال ط د عا  ،ومددن حسددن
الط ددالل ف دإ لألنترني ددق ق دددعة د إالم دداج املعل م ددا امل يي ددرة م ددل امل دداالع املعرفي ددة امل د فرة الجد د
تسددا د د خلددت الخدددما املعرفيددة الجاعيددة والحدت ددة وإ د املس د فيدتن بالحدددت والجدتددد
و ل باف خدا الشبكة ف ا من خ برامج الح اع أو برامج البرتد إلالكترونن.
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وقد را
الاطاق العالس من خ عنترنيق
أنها إ احة املعل ما بشمن مجانن
إلا احة الحرة
في من ف ن ملف خدا  ،ل أ الاا ر االة ما تحفا امل اال في أع ي عنترنيق و سم
ال يل ،وتعد
بال ة إ ل امل اال مجانا ود ما يعرا باملس ال ا الرقمية امل احة
ط يرى هدا خدمة
إلا احة الحرة للمعل ما من جدتد من أ ما ال،شر العلس الل
البح العلس  ،قما أنها خد املك با في ال حرع من القي ال الج فرم ا الزياالة املفرهة في
أفعاع الدوعيا العلمية املحكمة فيما في مجا الطل والعل  ،و ضمن إلا احة الحرة
أنها جعن ال ة
ز ل البح ل العلمية ،فض
قسر ملح ماع من قبن الاا رين
للمافة مل الحفاظ حق ق امللكية الفكرية.
املعل ما العلمية ما
والح
)Science Online Dictionary for Library and Information) ODLIS
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 .1.3أهمية حماية حقوق امللكية الفكرية ألادبية:
كم ددن أدمي ددة حمات ددة امللكيد ددة الفكري ددة فد ددي أنه ددا د ددد إلاب ددداع وملب م دداع وال ط د د ير ،ل د د أ
الحفاظ حقد ق املبدد ي دد بم ابدة ح دانة وت دجيل ل د مدن ج دة ،وت دجيل لدرو إلابدداع
في املج مل من ج ة ثانية ،ومرالوالدا إلاتجدا ن حدافزا للشدع ب لمدن اسد و طد ع قددعاتها ،فحماتدة
الفرال واملج مل والدولة وعمة.
امللكية الفكرية وحت املؤل واجل ح ي
أو –الحفدداظ د افد مراعية إلان دداج الددلدن  :للحفدداظ د افد مراعية إلان دداج الددلدن بددد وأ
ن دددعأ أ ا دددا تق ددل أو ف د ا تق ددل د ل د إلان دداج ،ألن دد إ ا ق ددا أ إنس ددا بعم ددن أو مج د ال
اق وجا في آخرى ول تح د أجر د وثمرة ملد فإند لن يع ال مل ن دلا العمن ،فكلل املبدع
الددل تقددد مددا ف قددق اددد قريح ددد و دداعة أفمدداعى وفد ر عتددا فددي إن دداج فكددر تخددرج للاد ع وقددد
اح ب لن وق د لحساب إخراج م افد ث تفاجأ أ حق قد قد أددع فلن يع ال لإلبداع.
فشدالنا أدمية حماتة م افا امللكية الفكرية بإةداع التشر عا لحماتة الترال وال قافة
والدفل ملزيد من إلابداع بإقراع املج مل لحماتة م افا امللكية الفكرية ملا ل ا من حق ق ماليدة
ومعا يد ددة ونشد ددر ال د د عي لحاج د ددد ل د ددلى الحمات د ددة وال د دددقيت فيه د ددا مد ددن ناحيد ددة مض د ددم نها وهبيعتهد ددا
القان نية.
ثانيا –حماتة حق ق الاا رين واملؤلفي وم الح عالبية :حماتة حق ق الاا رين وم الح
عالبي ددة أوجب ددق ا خ ددا لاف ددة إلاج درا ا عالبي ددة والقان ني ددة ملمافح ددة ملي ددا ملخت دراق والتش د يد
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والتزويددر ومل دددا د حق د ق امللكيددة عالبيددة والفكريدة وال يددة بأدميددة احت درا حقد ق امللكيددة
الفكريددة ،و جددري القرةدداة والتزويددر و ددد التسددتر أو املجاملددة بك مددا املعل مددا امل علقددة بعددد
احترا لافة حق ق ال،شر وال ألي وإلابداع ،والاظر إليد ب ةفد جريمة علت بشرا امل اة.
9
 .2.3أهم النصوص التشريعية الجزائرية املتعلقة بحقوق املؤلف:
لقدد حاولددق الجزائددر قييردددا مدن الدددو فددن قد اني خاةددة فدعيا م هددا ل جسدديد و يهددا بأدميددة
حمات ددة حق د ق املؤل د والحق د ق املج دداوعة و ل د م ددن خ د مجم ددة م ددن الق د اني ف ددي ل ددن م ددرة
تعدددل ا أو لييه ددا و ض ددل محل ددا م دداد أنس ددل للظ ددروا املعيش ددية ولتس دداتر ال ط د عا الحاة ددلة ف ددي
مج معاا.
أو الا د د التشد ددر عية املعم د د هد ددا فد ددابقا :لد ددا أو ند ددل تشد ددر ي جزائد ددر خد ددا بحق د د ق
املؤل د الال ال االع بم جل:
عمر عق  11/07املؤع في  7افرين  1707وامل علت بحت املؤل بعدى ةدع:عم ددر  02/07امل ددؤع ف ددي  1جم دداال عو د د ددا  1777ه امل اف ددت  2ت نيد د ف دداة  1707ت عل ددتبانضددما الجزائددر ل فاقيددة العامليددة لسدداة  1720حد حددت املؤلد املراجعددة ببدداع فددي 01ت ليد
.1701
عمددر عق د  12/07املددؤع فددي  02جمدداال ال انيددة  1777امل افددت  02ت لي د فدداة  1707ت ضددمنإحدال املك ل ال هن لحت املؤل .
قدراع مدؤع فدي  0عمضدا  1771ه امل افدت  01فدب مبر  1701ت ضدمن حدتدد دروط الضدماللمؤلفي لة مكسل وهن لحت املؤل .
أمر عق  12/70املؤع في  00ا  1110ه امل افت  22مداعس  1770ت علدت بحقد ق املؤلدوالحق ق املجاوعة.
مرف افيل عق  722/71املؤع في  20عبا 1117ه امل افت  01ن فمبر  1771ت ضمنالقان عفاسى للدت ا ال هن لحق ق املؤل والحق ق املجاوعة.
مرفد افيددل  11/0222املددؤع فددي  10القعدددة  1102ه امل افددت  00فبراتددر 0222تحدددالقيفيا ال ري واملراقبة امل علقي باإل اوة ال،سخة الخاةة.
قد دراع م ددؤع ف ددي  10ة ددفر ددا  1101امل اف ددت  12م ددات ف دداة  0222تح دددال ال،س ددل ال ااف ددبيةلألفعاع الجزافية الخاةة باإل اوة املفرومة ال،سخة الخاةة.
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أمد ددر عق د د  22/27املد ددؤع فد ددي  17جمد دداال عو د د د ددا  1101ه امل اف ددت  17ت لي د د فد دداة 0227ت علت بحق ق املؤل والحق ق املجاوعة ود الال القان نن املعم بد حاليا.
قان العق با املعد بم جل القان عق  12-21املؤع في  12ن فمبر .0221قان إلاجرا ا الجزائية املعد بم جل القان عق  11-21املؤع في  12ن فمبر .0221ب) عم ددر عقد د  22/27املس ددير حالي ددا لحقد د ق املؤلد د ب ددالجزائر :تع ددد الجزائ ددر م ددن ال دددو ال ا ي ددة
ل د مجم ة الا د القان نيدة الجد
بأدمية حماتة حق ق املؤل ولعن أحسن اللين
دددع فددي لددن مددرة والجد فددبت قردددا وأتضددا مشدداعقتها فددي الددد الدددو ي ل ددلى القضددية بانضددمام ا
للعدتدد مدن مل فاقيدا وفدي لدن مدرة تدأتن لددن ندل بءدى جدتدد ولد لاندق بإ داالة ةدياغة ما ددى
وم طلبا املج مدل لدبعر املد اال أو الباد ال أو ف دين لدبعر املد اال لل مدي أقلدر حجد ولد لاندق
د ددلى الا د د القان ني ددة تاق د د ا الك ي ددر م ددن ال ف ددين وال مد د  ،فبع ددد ة دددوع عم ددر 12/70
املددؤع فددي  2مدداعس  1770وامل علددت بحقد ق املؤلد والحقد ق املجدداوعة والددل لددا محددن العافددا
ق يرة ةلق إ أ دلا الال القان نن لا شحيحا جدا فيمدا تخدل حقد ق املؤلد فدي البيئدة
الرقمي ددة ثد د ة دددع ف ددي  17م ددن ت ليد د م ددن ف دداة  0227أم ددر عقد د  22/27امل عل ددت بحقد د ق املؤلد د
والحقد ق املجدداوعة والددل أل د عمددر السددابت قددرى ،إ أحدددل نددل فدداع املفعد فيمددا ت علددت
بحق ق املؤل في الجزائر د عمر  22/27وي م دلا عمر من 121ماالة مقسمة حسل املحاوع
ال الية:
 7م اال)
املح ع عو  :ال عري بحق ق املؤل والحق ق املجاوعة (احاملح ع ال انن :امل افا عالبية والفاية املحمية وغير املحمية :مقس ا  111ماالةاملح ع ال ال  :العق با الااجمة ن املساس بحق ق املؤل والحق ق املجاوعة  02ماالةج-ال ددال التش ددر ي الجزائ ددر عخي ددر (ال داالع ف ددي  )0212امل عل ددت بالس ددرقا العلمي ددة :وي م ددن ف ددي
القدراع عق د  777املددؤع فددي  01ج يليددة  0212بمق ضددى عمددر  22-27املددؤع فددي  17جمدداال عو د
ددا  1101امل افددت  17ت لي د  0227امل علددت بحق د ق املؤل د والحق د ق املجدداوعة والددل تح دددال
الق ا ددد امل علقددة بال قاتددة مددن السددرقة العلميددة وممافحتهددا والددل ةدددع مددن وزاعة ال علددي العددا ي
قمات ي:
والبح العلس  ،حي ضمن دلا القراع  77ماالة مقسمة ف ة ف
الف ن عو  :أحما امة حسل املاال ي  21و.20
الف ن ال انن :تعري السرقة العلمية حسل املاالة .27
الف ن ال ال  :دابير ال قاتة من السرقة العلمية حسل امل اال  22 ،21و.22

13
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آالاب وأخ قي ددا امل ا ددة الجامعي ددة حس ددل امل د اال ،10 ،11 ،12 ،27 ،21

الف ددن الراب ددل :مجل د
.12 ،11 ،17
الف ن الخام  :إجرا ا الاظر في إلاخطاع بالسرقة العلميدة ومعاقبتهدا حسدل املد اال مدن  12إ د
املاالة .71
الف ن الساالس :أحما خ امية حسل املاالة .77
10
 .3.3صعوبات حماية املصنفات الرقمية في الفضاء السيبراني:
إ ال ط ع ال ائن في مجا كا ل جيا املعل ما قد در عثدر ال ا دي فدي العدتدد مدن مادا ي
الحيدداة ملج ما يددة وملق دداالتة والتشددر عية؛ فقددد أ ددحق مسددالة ان قددا املعل مددا بالسددر ة
ال ائلددة مددن املسددائن الجد خطفددق أنظدداع العددال فددي نهاتدة القددر املاضددى وبداتددة دددلا القددر  ،إ أنددد
وبقدددع مددا قدم ددد ال كا ل جيددا امل طد عة مددن تسد ين فددي الحيدداة العامددة إ أنهددا قددد خلقددق حدددتا
مددن ن د ع مع ددي اخ لفددق ف ددي هبيعته ددا ددن ل د الج د لان ددق م ج د الة قبددن اخت دراع وف ددائن مل ددا
الحدت ة لاألنترنيق والم ابن ال لفزي نية وقلل السا تق.
وق ددد انعكس ددق ل د ال ح دددتا أتض ددا د واق ددل حق د ق امل ددؤلفي والحق د ق املج دداوعة وهبيع ددة
ال عام ددن م ددل ل د الحق د ق مم ددا أث دداع التس دداؤ املش ددروع ح د قفات ددة الق د اني ومل فاقي ددا ا
الع ق ددة لحك د املس ددائن الاا ددئة ددن حق د ق املؤل د واملر بط ددة باف د خدا وف ددائن ال كا ل جي ددا
الحدت ة وم ها عنترنيق.
د ددبكة
إ د ددلا عم ددر ت ي ددر العدت ددد م ددن التس دداؤ ح د قيفي ددة اظ ددي حق د ق امل ددؤلفي
عنترني ددق وخ ة ددا ف ددي ظ ددن حري ددة الد د حك ف ددي املعل م ددا واملد د اال عالبي ددة والفاي ددة د د ددبكة
عنترنيق من قبن املس خد واملرفن ومزوال الخدمة وغيرد من عهراا و الع قة.
إ الج د ال املبلول ددة م ددن قب ددن املاظم ددا وال دددو وعف دراال ف ددي الع ددال ل اظ ددي حق د ق املؤل د
والحقد ق املجدداوعة وقددد بدددأ ماددل قدددت الزمددا وقددد مللددق لد الج د ال بددال قيل د معاددددة
بدر لحماتددة امل ددافا عالبيددة والفايددة ددا  1112وقددلل ال عدددت امل حقددة ل ددا والجد وةددلق
إ د م ددرة ل ددن ش ددرين ف دداة لم ددن اق ددل ال طد د ع وال ح دددت ف ددي مج ددا حقد د ق املؤلد د والحقد د ق
املجاوعة ل ا والج لا آخردا ا . 1701
قما أ ل الج ال ل ق اد ل الحد فقد د د العدال أتضدا آليدا جدتددة فدي مجدا
الحماتدة وفددر مددن خ ل دا حماتددة أفضددن لحدت املؤلد و م لددق با فاقيدة (التددرتب ) والجد الجددق
أم د عا ل د كددن مطروقددة فددي ا فاقيددة بددر وبددالرغ مددن حداثددة ل د مل فاقيددة وأدميتهددا إ أنددد مددن
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امل ح ددا أنه ددا لد د تسد د طل أ تيط ددن لاف ددة الج ان ددل امل علق ددة بحمات ددة ع م ددا الجد د تد د نش ددردا
و ددداول ا بددر عنترنيددق ووفددائن مل ددا الحدت ددة والجد خلقددق ن ددا جدتدددا مددن ال حددتا والجد
تمكن لخيل بعض ا بمات ي:
املعل ما وال حك ها.
ف لة وفر ة الحف لة وفر ة ال ييير في املعل ما وإ االة بثها ثانية.ف لة ال ل في مح يا ع ما وأ مال ا وإ االة إن اج ا.ف د لة نس ددي مح ي ددا ع م ددا وإخراج ددا ب د عة مش ددا هة لألة ددن وبدعج ددة م ددن إلا ق ددا ف د قال،سي العاال لأل ما و عدال قبير من ال،سي.
 حكد املسد قبن أو املسد خد باملعل مدة بحيد تمكدن الد حك بال قدق واملمدا اللدلتن تحددالدمال املس خد .

اإلطار امليداني للدراسة

 .1مصادر املعلومات باملواقع اإللكرتونية للمكتبات الرئيسية بني اإلتاحة
واحلماية
س-1ماد الرابأ إلالكترونن الخا بمك ب ك ؟

الجدول  .2الروابط إلالكترونية للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية املمثلة لعينة الدراسة

مد ددن خ د د الجد دددو عق د د ( )20ت ضد ددي أ املك بد ددا الرئيس ددية للمطالعد ددة العم ميد ددة بد ددالجزائر
تع م د ددد بشد ددمن قبيد ددر د د م قد ددل ال اة د ددن ملج مد دداعي (فيس د ددب ) و م ل د د م اقد ددل الكتروني د ددة
مس قلة ،ودلا حسل عأيهد لفعاليدة امل قدل عزعق فدي حقيدت مل دا العلسد و بداال املعل مدا
واملعاعا بي مس عمل دلا العال من ع دداال ال ائلدة للبداح ي (هلبدة وأفدا لة) الدلتن تم لمد
حس د ددابا هد ددلا امل قد ددل ،و لي د ددد فيعد ددد دد ددلا عخيد ددر أنس د ددل ماف د ددل الكتروند ددن ل ة د ددين املعل م د ددا
11
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وامل،ش د عا العلميددة فددي أقددن وقددق ممكددن وبأقددن ج ددد و ملفددة .دددلا باإلمددافة إ د أ دددلا امل قددل
عزعق يس ددم بال اة ددن ال خ ددى ( )prives messagesب ددي املك ب ددة ول ددن باح د ل ح دددى د
حد من خ إعفدا عفدال د فدي الحسداب الخدا باملك بدة مدل إممانيدة الدرال ليدد وإلاجابدة دن
اف فساعا د العلمية والبح ية الو اا اقلد ا املك بة.
س-0ماهي أن اع م االع املعل ما امل احة بامل قل إلالكترونن ملك ب ك ؟

الجدول  .3مصادر املعلومات املنشورة باملواقع إلالكترونية للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

ددد أ
م د ددن خد د د الجد د دددو عقد د د ( )27ت ض د ددي أ نس د ددبة  %21.21م د ددن املبح د د د ثي أق د ددد
م،شد د د عا وقد د ددايل املل قي د ددا والا د دددوا تع د ددد م د ددن أد د د د م د د دداالع املعل مد د ددا امل،ش د د د عة بد د ددامل اقل
إلالكترونية للمك با الرئيسية للمطالعة العم مية و ل ل عري املسد فيدتن بدأد ال،شداها
العلمية وال قافية الج ق ها دلى املك با و ةين عفا تها العلمية وال قافية للمج مل.
س-7ماد الاطاق الل م د إليد إلا احة إلالكترونية مل االع املعل ما ملك ب ك ؟

الجدول  .4نطاق إلاتاحة إلالكترونية للمصادر الخاصة باملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

م ددن خد د الج دددو عقد د ( )21تتب ددي أ نس ددبة  %11.71م ددن املبحد د ثي ة ددرحق بد دأ نط دداق
إلا احد ددة إلالكترونيد ددة مل د دداالع املعل م د ددا للمك ب د ددا الرئيسد ددية للمطالع د ددة العم مي د ددة تم د ددد لم د ددن
املك بددا العم ميددة امل ابعددة أو املشددترقة هددا ( )les abonnées/followersفد ا ا العامددة م هددا أو
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الجامعيددة و ل د ل حقيددت ال عدداو املك ال د وإقامددة قددا لميددة بددي دددلى املك بددا مددن خ د
تشدداعق ا فددي اظددي ال ظددادرا العلميددة و قددد مل فاقيددا فيمددا بي هددا وال االفددة ملعالجددة مخ ل د
امل ام دديل املك بي ددة ل طد د ير املك ب ددا الرئيس ددية ب ددالجزائر ،د ددلا باإلم ددافة إ د د إبق ددا مل ددا م ددل
املك با الجامعية و ،سيت ال،شاها العلمية و باال م االع املعل ما املخ لفة وقلا الخبدرا
في مجا املعالجة امل م ية ل دا ،ددلا باإلمدافة إ د القيدا بعمليدا (إلادددا  ،ال بداال  ،ال،شدر،
 )...فيما بي ها.
س-1دن ت أخل عأ املشاعل بشأ إ احة أ مال إلكترونيا؟

الجدول  .5أصحاب حقوق امللكية الفكرية ملصادر املعلومات املتاحة باملكتبات الرئيسية

م د ددن خد د د الج د دددو عقد د د ( )22تتب د ددي أ نس د ددبة  %10.27م د ددن املبحد د د ثي أنك د ددر أخ د ددل عأ
املش دداعل ف ددي ع م ددا العلمي ددة ه ددا بش ددأ إ اح ددة أ م ددال العلمي ددة ،فحس ددل عأيهد د بد دأ د ددؤ
تم لمد حقد ق امللكيددة الفكريددة أل مددال بعددد املشدداعقة هددا فددي ال ظددادرا  ،ددب
املشدداعل
دددلى امللكيددة للمك بددة ،ودددلى عخيددرة وحسددل فيافددتها امل بعددة ق د ب،شددر دددلى ع مددا ل عمددي
ملف فاالة الباح ي و حقيت ال ة الحر ألقبر دال ممكن م ه .
س-2ماهي اد ال حدتا الج تعتر ملية إلا احة إلالكترونية ل لى امل االع؟

الجدول  .6تحديات إتاحة مصادر املعلومات باملواقع إلالكترونية للمكتبات الرئيسية

م ددن خ د الج دددو عق د ( )22ت ض ددي أ نس ددبة  %21.22م ددن املبح د ثي ة ددرحق ب دأ نق ددل
قفددا ة العا ددر البشددر اململ د باإل احددة إلالكترونيددة مل دداالع املعل مددا يعددد مددن أد د املشددك
11
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د ف ددي مج ددا املك ب ددا
الج د تعت ددر مليج د الرقما ددة وإلا اح ددة ،أل م ظف د املك ب ددا م خ
واملعل مد دا وال ددبعر اخ ددر فد ددي مج ددا عع ددي  ،وبد ددالاظر إ د د ملي ددة إلا اح ددة فإنه ددا ح دداج إ د د
ال ع دداو م ددل م خ ددي ف ددي إلا د د ا ددي والش ددبما وال،ش ددر إلالكترون ددن ،أو د د عق ددن إجد درا
مد ين أو دربل للمك بيدي لمدن ت مكاد ا مددن القيدا باإل احدة إلالكترونيدة أو ال،شدر العلسد حسددل
قدعاته وم اعاته ال قاية.
 .2حتديات محاية حقوق امللكية الفكرية الرقمية باملواقع اإللكرتونية
للمكتبات الرئيسية
س-2دن م ل م االع املعل ما امل احة بم قل املك بة حق ق امللكية الفكرية؟

الجدول  .7مصادر املعلومات إلالكترونية وحقوق امللكية الفكرية باملكتبات الرئيسية للمطالعة

د أ م دداالع
مددن خد الجدددو عقد ( )20ت ضددي أ نسددبة  %72.70مددن املبحد ثي أقددد
املعل مددا امل اح ددة بددامل اقل إلالكتروني ددة للمك بددا الرئيس ددية للمطالعددة العم مي ددة م ددل بحق د ق
امللكيد ددة الفكريد ددة ،إ أ دد ددلى امل د دداالع م،ش د د عة بالعد ددال عزعق والد ددل تب د د امل د دددع الد ددل قد ددا
بمشدداعقة املل د العلس د  ،قمددا تب د قائم ددة عشددخا أو املك ب ددا الج د قامددق ب ددا ه ع د د ددلا
العمد ددن أو مشد دداعق د ( ،)Aimer/Partagerدد ددلا باإلمد ددافة إ د د نشد ددر امل قد ددل إلالكترون د ددن للمل د د
امل،ش ع حي اد الضيأ ليد تظ ر ةاحل العمن عة ي الل قا بد.
س-0ماهي د ملنتهالا العلمية الج عر ل ا دلى امل االع امل احة؟
مدن خد أج بدة املبحد ثي أقدد نسدبة  %122مد ه أندد مدن بدي ملنتهالدا الجد عدر ل دا
امل دداالع إلالكترونيددة امل احددة عقميددا هددي "السددرقا العلميددة" ،وبددالرغ مددن أ دددلى امل دداالع م ددل
بحماتة حق ق مللكيتها إ أ ملف عما امل كرع واملتزاتد وقلا إ احة الال المامن ل دلى امل داالع
اليي ددر ددر ية الجد د تقد د ه ددا الب دداح ي خ دداعج امل ق ددل
تكف ددن حمات ددة امل دددع م ددن ملفد د ي
عزعق ،خاةة وأ دلى امل االع قابلة لل حمين والطبل أو ال،سي وال ير...
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س-1ماهي أد اليا املع مدة من هرفك لحماتة دلى امل االع إلالكترونية امل احة؟

الجدول  .8آلاليات املعتمدة لحماية املصادر إلالكترونية باملكتبات الرئيسية للمطالعة

م د ددن خ د د الج د دددو عق د د ( )21ت ضد ددي أ نسد ددبة  %11.71م د ددن املبح د د ثي ة د ددرحق با م د دداال
املك با الرئيسية للمطالعة العم مية د اليدا إلاالاعيدة لل دد لظدادرة السدرقا العلميدة
مل د دداالع املعل مد ددا إلالكترونيد ددة امل اح د ددة ب د ددامل قل عزعق و ل د د م د ددن خ د د إ بد دداع مجم د ددة مد ددن
إلاج درا ا إلاالاعي ددة وال اظيميددة ب ددي املك ب ددا الرئيسددية للمطالع ددة العم مي ددة والج د ق د أفاف ددا
د مجم ددة م ددن ملجته دداالا م ددن املك بي ددي با ددا ا د الق د اني والتش ددر عا املاظم ددة لحق د ق
م لد لقددان
امللكيدة الفكريددة وقدلا بعددر مد اال أخ قيددا البحد العلسد  ،أل ددلى املك بددا
أو مي اق أخ قي ةري مد السرقا العلمية.
س-7ماهي ةع با  /حدتا حماتة امل االع إلالكترونية امل احة بامل اقل إلالكترونية؟

الجدول  .9تحديات حماية املصادر إلالكترونية املتاحة باملواقع إلالكترونية باملكتبات الرئيسية للمطالعة

18
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ددد أ
مد د ددن خ د د د الجد د دددو عق د د د ( )27تتب د ددي أ نس د ددبة  %12.21مد د ددن املبح د د د ثي أقد د ددد
ال ددع با ال قاي ددة وال كا ل جي ددة تع ددد م ددن أو د د ال ددع با الجد د اج ددد الحمات ددة إلالكتروني ددة
مل دداالع املعل م ددا امل اح ددة ب ددامل اقل إلالكتروني ددة للمك ب ددا الرئيس ددية للمطالع ددة العم مي ددة ،ود ددلا
نظ د درا ل د دداقل إلاممانيد ددا ال كا ل جيد ددة هد ددلى املك ب د ددا  ،ف د د ا ل د د الخاة د ددة بعملي د ددة الرقما د ددة
وإلا احة أو بالحماتة من ملنتهالا إلالكترونية ،ودلا ما تخلت خ ا قبير لد املك بيدي بشدا
إلا احددة إلالكتروني ددة ،مم ددا ت طلددل إ دداالة بل د عة فيافددة جدت دددة أو تع دددتن ل د القائم ددة امل علق ددة
باإل احد ددة إلالكترونيد ددة (فيافد ددة وهايد ددة) خد ددل جميد ددل املك بد ددا الرئيسد ددية للمطالعد ددة العم ميد ددة
بالجزائر ل حيد العمن ومل فاق ق اني وم ابأ ملف عما للباح ي .
س-12ماهي مقترحا ك لحماتة م االع املعل ما امل احة بامل اقل إلالكترونية؟
اقترح د ددق يا د ددة الدعاف د ددة املم ل د ددة ف د ددي املك بي د ددي مجم د ددة م د ددن املقترح د ددا ل حس د ددي حمات د ددة
املعل ما الرقمية بامل اقل إلالكترونية قمات ي:
-1إنشا م اقل إلكترونية مس قلة خاةة بمن مك بة عئيسية للمطالعة العم مية (بمن و تة).
-0إنشا بكة وهاية الكترونية للمك با الرئيسية للمطالعة العم مية.
 -7قلين مل ماال امل قل عزعق عغ فعالي د في نشر املعل ما العلمية.
 -1قد ا فاقيا  ،اج ما ا  ،نقا ا الاخلية بي املك با الرئيسية الج ية.
 -2فيل الائرة ال،شاها العلمية إ املس الدو ي وال عاو الخاعجي.
-2نشر ثقافة ملف عما إلالكترونن مل االع املعل ما إلالكترونية.
 .3نتائج الدراسة
-1تع م ددد املك ب ددا الرئيس ددية للمطالع ددة العم مي ددة ب ددالجزائر د د امل ق ددل إلالكترون ددن (فيس ددب )
ل،شر م االعدا.
-0تعددد قدداعير املددؤ مرا والادددوا وال،شدداها العلميددة مددن أد د م،ش د عا املك بددا الرئيسددية
للمطالعة العم مية بامل قل عزعق.
-7تم ددد نط دداق حمات ددة امل دداالع إلالكتروني ددة ب ددامل اقل إ د د جمي ددل املك ب ددا املش ددترقة ب ددر امل ق ددل
إلالكترونن.
-1تعددانن املك بددا الرئيسددية للمطالعددة العم ميددة مددن نقددل الكفددا ا البشددرية املؤدلددة لإل احددة
والحماتة إلالكترونية.
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ع ددر

-2تع ددد الس ددرقا العلمي ددة م ددن أدد د ملنتهال ددا إلالكتروني ددة الجد د
الرئيسية للمطالعة العم مية.
-2تع م ددد املك ب ددا الرئيس ددية للمطالع ددة العم مي ددة د د الي ددا إلاالاعي ددة ال اظيمي ددة لل د ددد
ل حد السرقا العلمية.
 .4مقرتحات الدراسة
-1مدروعة إنشدا دبكة وهايددة للمك بدا الرئيسدية للمطالعدة العم ميددة مدن خد إنشدا م اقددل
إلكترونية خاةة بمن واحدة م ها.
-0تعزي ددز ال ع دداو والش درالا ب ددي املك ب ددا الرئيس ددية للمطالع ددة العم مي ددة وب ددي مخ ددابر البح د
والجامعا بالجزائر.
 -7اظدي ال ظدادرا العلميددة الخاةدة بأخ قيددا البحد العلسد إلالكترونددن وال يدة بخطد عة
السرقا العلمية.
-1نشر ثقافة اف عما م االع املعل ما إلالكترونية بر م قل ال اةن ملج ماعي (فيسب )
-2إنشد ددا قد ددا الوليد ددة خاعجي د ددة مد ددل مخ ل د د املك بد ددا العم مي د ددة عوعوبيد ددة والعربيد ددة وق د ددلا
املياعبية.
 -2اظددي الوعا م ي،يددة و دعيبيددة لفائدددة مك بيد املك بددا الرئيسددية للمطالعددة العم ميددة حد
اف عما ال كا ل جيا الحدت ة.

خامتة

ل ددا م اق ددل املك ب ددا

من خ ما قد نس  ،ج أ الحماتة القان نية لحق ق امللكية الفكرية لعل الوعا قبيدرا فدي
الحفد دداظ د د مخ لد د م دداالع املعل مد ددا بد ددامل اقل إلالكتروني ددة للمك بد ددا الرئيس ددية للمطالعد ددة
العم مي ددة م ددن مخ ل د ج درائ املعل م ددا والج د د عأف د ا جريم ددة الس ددرقا العلمي ددة ،عغ د أ
د
القد اني أو التشددر عا الجزائريددة لد د مل بشددمن ةددري حد دددلى الجريمددة ،لك هددا أقددد
م ددروعة حمات ددة حقد د ق املؤلد د عالبي ددة م دداالا م ددافد ت م ددل بعا ددر إلاب ددداع وملب م دداع ،ول ددلا
فال ية بأخ قيدا البحد العلسد وأفافديا ال ثيدت العلسد أ دحق مطلدل أفاسدى د لدن
الجامعددا واملؤفسددا علاالتميددة كر سددد فددي إهدداع ألدداالتس و لس د بحددق ،ممددا يسدداد فددي تعزيددز
ال ألي وإلابداع من خ مما حماتة الخ ةية و امل داقية العلمية في العال السيبرانن
م ددا م ددن دداند أ ت ددؤثر بش ددمن إتج ددا ن د د إلان دداج الفك ددر ال د هن وق ددلا الت درال ال دداعي ي لألم ددة
الجزائرية.
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