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املعلومات وتداوهلا إىلحقوق املؤلف كعائق أمام الوصول   

 لوراري نوال شناز 

باحـثة مبركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين        

bsln@yahoo.fr 

أو اإلعالم  وحق اجلمهور يف املعلومات لكية الفكريةحقوق امل تكونغالبا ما :  امللخص

هذا هو السبب . ة ولكنها معقدة بشكل خاصاليت حتتفظ بعالقات وثيق.كااالخوة األعداء

بذور الصراع بني هاتني اموعتني من القواعد ، واستخالص  تم بدراسة و حتليل الذي جعلنا

واملقارنة بني هذه النصوص  و اإلقليميةتحليل الوثائق الدولية و سنقوم ب. النتائج واقتراح احللول

للكاتب ، اليت تعززت مؤخرا  إلستئثارياحلق ا كانت مسألة توازن املصاحل بنيما إذا  لنرى

  ...ام العكس، تؤخذ يف االعتبار بالقدر الكايف ،  اجلمهور يف اإلعالمومطالب 

 مقدمة

من أثـمن األشـياء والـقـيم يف عصرنا، "املعلومة " مع فجر األلفية اجلديدة، أصبحـت  

غريه كالطاقة واملواد األولية إذ أضحت تـشكّـل عامال أساسـيا، مستـقالٌ بذاته، يظاهي 

السيـما يف السنوات األخـرية، بدخول نظام اإلعالم اآليل والوسائل . يف أمهيته البالغـة

احلديثة لإلعالم واالتصال اليت يسـرت وبصورة مذهـلة انتـقال هذه املعلومات 

  .وانتـشارها

لومات أياّ كانت طبيعتها أو والفرد بوصفه كائن يف اتمع اإلنساين له حق على كل هذه املع

  ". باحلق يف اإلعالموهذا حق أساسي و إنساين، وهذا ما يـعرف . أنواعها

تلك الصالحيات القانونية اليت متنح لألفراد احلق يف البحث " و يعرف هذا احلق بأنه 

  ".والتحصيل والوصول إىل معلومات واألفكار مهما كان نوعها أو طبيعتها
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قصوى باعتباره من املكونات الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت حتمي وتطور فهو يكتسي أمهية 

من  19املادة (وقد مت تكريسه يف العديد من التشريعات الداخلية والدولية . احلياة اإلنسانية

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واملادة " 10"التصريح العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة 

 ).اخل...اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوبمن امليثاق "09"

يعرف عدة تقـيـيدات حتد منه وتعيقه،  -وبالرغم من أمهيته البالغة  -بيـد أن هذا احلق 

كالنظام العام الذي جيب مراعاته، األمن الوطين بضرورة عدم كشف أسرار الدولة،  احلياة 

  1 كام امللكية الفكريةأح -وبدرجة أكثر حدة  –اخلاصة الالزم احترامها، وخاصة 

فحقوق امللكية الفكرية، أو حقوق املؤلف بصفة خاصة، ميكنها أن تقف كعـائق كبري أمام 

 .الوصول إىل املعلومات وتداوهلا بني األفراد و املؤسسات

نـحن فعال أمام تعارض حقان أساسيان من حقوق اإلنسان، حق األفراد يف الوصول اىل 

فما هو العمل يف هذه احلالة؟ ملن نـعطي األولوية ؟ وهل .املؤلف املعلومات وتداوهلا وحقوق

سنحاول مناقشة هذا اإلشكال، أوال عن طريق تبيان الكيفية اليت تقف ميكن التوفيق بينهما؟ 

مث عن طريق حماولة إقامة توازن عادل ) I( فيها حقوق التأليف كعائق أمام احلق يف اإلعالم

  ) II(بينهما 

  د حقوق املؤلف للحق يف اإلعالمكيفية تقـيي 

سنقوم فيما يلي بتبيان كيف تصطدم حقوق املؤلف باحلق يف اإلعالم وحيتدم الصراع 

، كما ال يفوتنا أن نشري ألثر تشديد محاية امللكية الفكرية على هذا )01(بينهما

 ).  02(األخري
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  .تعارض حقوق املؤلف مع احلق يف اإلعالم.  1 

ن نوضح الطريقة اليت ميكن بواسطتها حلقوق املؤلف أن تكون عائقا سنحاول فيما يلي أ

أو كذلك ) أ (مقيدا حلق األشخاص يف اإلعالم، سواء يف ذلك احلقوق ذات الطبيعة املعنوية

  .كما سنرى ذلك بالتفصيل فيما يلي) ب(احلقوق ذات الطبيعة املادية 

ف واحلقوق ااورة تنص يف فقرا املتعلق حبقوق املؤل 03-05من االمر 21حيث أن املادة 

  2."يتمتع املؤلف حبقوق معنوية ومادية على املصنف الذي أبدعه: " األوىل

  احلقوق املعنوية .  أ 

احلق املعنوي  هو حق لصيق بشخصية املؤلف ومرتبط ا، نظرا الن مصنفه أو إنتاجه الذهين 

مرآة الدعامة املادية اليت قدم من  هو بصمة فكره وانعكاس صورته وملكات عقله وإهلامه على

  :وعموما تعترب املكونات الكربى للحق املعنوي احلقوق التالية. خالهلا املصنف للجمهور

  . ـ احلق يف الكشف عن املصنف

  ).   احلق يف نسبة املصنف إىل مؤلفه(ـ احلق يف األبوة  

  .ـ احلق يف التوبة والسحب

  .ـ واحلق يف احترام سالمة املصنف

  : كحاجز أمام كلّ استغالل للمصنف" السحب" و " الكشف"حقا  

حتت " السحب"وحقه يف و " حق املؤلف يف الكشف عن املصنف "لقد مجعنا كل من     

عنوان واحد نظرا الن كالمها يؤثر بطريقة قوية وشديدة على احلق يف اإلعالم، إذ ميكنهما أن 

  . مصنفات الفكرية املبتدعةاستغالل لل "كلّ "يقفا كحاجز منيع ومينعان 

فحق الكشف هو الذي يكون مبقتضاه للمؤلف احلق يف تقرير إخراج إنتاجه الفكري للوجود 

الكتاب عن طريق نشره وتوزيعه، الفيلم السينمائي أو املسرحية عن . وإيصاله للغري من عدمه

  .اخل...طريق عرضهما، احلصة التلفزيونية ببثها واخلطبة بإلقائها
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دا هلذا فقد قضت حمكمة باريس مثال بأنه يعترب مساسا حبق املؤلف، الكشف عن وجتـسي

.مصنف فكري أراد مؤلفه أن يبقـيه سريا  

وبامكان هذا احلق أن يقف فعال وبقوة يف وجه حق األفراد يف اإلعالم ، وقد حدث ذلك يف 

روس األستاذ ـنِع فـيها نـشر دعدة مرات ويف عدة قضايا ، نستشهد مثال بتلك اليت م  

. مبوجب احلق يف الكشف الذي يتمتع به املؤلف 4"الكان" و حماظرات األستاذ أ3 "بارت "

ومنع نشر دروس وحماظرات علمية هو فعال مساس حبق األفراد يف اإلعالم ووقوف يف وجه 

  . انتشار العلوم واملعارف والتربية

ـَـفهايقاف  نشر  اما حق التراجع او السحب، فهو مينح لصاحبه امكانية  وتداوله بني  مؤل

ومن هذه الزاوية يبدو ثقل  هذا  .اجلمهور، رد ان هذا املصنف مل يعد مطابقا لقناعته الذاتية

احلق على حق االفراد يف االعالم ، اذ انه يؤدي اىل منع االشخاص بالكلية من االطالع على 

لتخفيف من حدة الوضع، نقترح ولذلك، ول . املصنفات وما احتوته من معلومات ومعارف

 اتباع املنوال الكوييت او املصري ، حيث يتم طلب السحب امام احملكمة ، اليت يكون هلا تقدير

 .حىت ال يكون تعسف من جانب املؤلفني األمور ومراعاة املصاحل 

: حق األبوة واحلق يف احترام سالمة املصنف قيد على حرية االستغالل   

  حق املؤلف يف أن يرى امسه مقترنا بكل نسخة من مصنفه، وان يعترفويتمثل حق األبوة يف

.5 به العامة واخلاصة كمؤلف له  

و بسبب هذا احلق أيضا مت يف كثري من األحيان حرمان اتمع من حقه يف اإلعالم عن طريق 

منعه من اإلطالع على املصنف إذا مل يكن هذا األخري مـشتمال ، أو غُـفـل عن ذكر 

  .م صاحبهاس

وهذا ما حدث فعال ملا حكمت حمكمة الدرجة األوىل لرب وكسل بإيقاف كل بث ملقاالت 

وذلك .فرنك عن كل مقال وكل بث له  100.000صحفية وذلك حتت طائلة دفع مبلغ 

ـ اليت كانت تتلقى يف اية كل يوم عندما تكون إعداد  6"سونترال ستايشن" الن املؤسسة 
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ة منها ، لتتوىل إعداد قاعدة معطيات تظم مقاالت صحفية، تكون اجلرائد جاهزة ، نسخ

ـَث على موقعها ، ليتمكن اجلمهور من  ـُب منسقة وقابلة لإلطالع عليها الكترونيا ، ت

اإلطالع عليها عرب شبكة االنترنت ـ قامت ببث بعض املقاالت دون أن تنوه ألمساء 

احترام سالمة املصنفات ، فانه يتمثل يف اما احلق يف . 7أصحاا أو بذكرها بطريقة خاطئة

وجوب عدم التعرض لسالمة املصنفات بالتعديل أو التشويه وبصفة عامة كل تغيري من شأنه 

إذ يعترب عمال غري مشروعا القيام حبذف أو . 8املساس بصمعة صاحبها أو مبصاحله املشروعة

عالم واالتصال، إذ أن ترقيم اظافة أو أي تبديل يف املصنف، السيما مع تطور تكنولوجيا اإل

املصنفات يسهل كثريا عمليات التحكم والتغيري والتعديل يف املصنفات، بفضل اإلمكانيات 

اهلائلة اليت يوفرها احلاسوب، وهذا أيضا ميكنه أن يشكل بدوره عائقا يف وجه انتشار الرسالة 

  . وماإلعالمية بكل حرية، وتقييد إمكانيات احلصول على املعارف والعل

وهي عبارة . من حقوق تدعى باحلقوق املادية أيضايستفيد املؤلف     احلقوق املادية .  ب 

عن حقوق تعطيه مكنة االستئثار باالستغالل املايل ملصنفه، فله احلق دون سواه يف القيام أو 

  . استنساخ املصنف أو إبالغه إىل اجلمهور بأي وسيلة كانت: الترخيص بالقيام بـ 

  : تنساخ مينع انتشار املعلوماتحق االس

ويقصد به بصفة عامة وضع املصنفات الفكرية يف متناول اجلمهور يف شكل نسخ على 

  .9دعائم

ـَــرف االستنساخ، املشرع الفرنسي يعرفه بأنه  ـُع عبارة عن " التشريع اجلزائري الي

  .."مباشرة التثبيت املادي للمصنف بأية وسيلة تسمح بإبالغها للجمهور بطريقة غري

الطباعة، الرسم، التصوير،  صب القوالب، وكل طريقة من طرق : من بني هذه الوسائل جند

  .10اخل... ةالفنون التشكيلية، التسجيالت امليكانيكية، السنماتوغرافية أو املغناطيسي

ويشكل احلق أالستئثاري للمؤلف يف االستنساخ بدوره قيدا على احلق يف اإلعالم، ألنه مينع  

 واعترب .الغري من إجناز نسخ عن املصنف قصد االستفادة منه بدورهم، السيما النسخة الكاملة
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الفقه والقضاء املقارن مسألة ترقيم املصنفات استنساخا هلا يستلزم احلصول على رخصة 

تقنية تسمح بإنتاج . ( إالّ اعترب تزويرا يعرض صاحبه للجزاءات املقررة مسبقة من املؤلف و

  .11)طريقة جديدة الستنساخ املصنف= ديدة دعامة ج

وهذا بالفعل أمر من شأنه أن يشكل قيدا حلق األفراد يف اإلعالم، إذ أن ترقيم املصنفات  

 . يفـيد يف تيـسري الوصول إليها واحلصول على املعلومات اليت حوا واالنتفاع ا

لتحويالت على مصنفه كما تعترب من احلقوق املادية للمؤلف أيضا حقوقه يف إدخال ا

اذ حيق للمؤلف منع ترمجة مصنفه ولو ترتب على ذلك أضرار تلحق .12كالترمجة أو االقتباس

  .بالغري، وإعاقة بشأن الوصول اىل املعلومات وتداوهلا

  :    حق اإلبالغ يعذّر وصول املعلومات 

إىل حق  إن حق اإلبالغ هو حق واسع املدى حبيث يشمل كل من حق اإلذاعة، باإلضافة

  .اخل...البث السمعي أو السمعي البصري، حق التمثيل واألداء ، حق التالوة العلنية 

و يقصد به كل فعل من شانه أن جيعل املصنفات يف متناول اجلمهور وذلك دون االعتماد 

على دعامة دائمة ، كالتمثيل أو األداء على خشبة املسرح أو إبالغ املصنف عن طريق البث 

  .13السمعي البصري ، أو أية منظومة معلومايتالسمعي أو 

وهذا احلق بدوره ميكن أن يقف كعائق ومينع األفراد من حقهم يف اإلعالم ، وهذا ما يبينه 

" الثانية   الفرنسية " جليا مثال مثري أثار جدال كبريا يف فرنسا وهي قضية القناة التلفزيونية

  14". أوتريلو" ضد

أوت  18ليوم   نشرة الثامنة بعد الزوال(يف نشرا اإلخبارية  حيث قامت القناة املذكورة

فلوري دي "، ببث روبورتاج حول املعرض الذي كان مـقاما وقتها يف متحف ) 1997

ثانية ، مت  128وخالل الروبورتاج الذي دام . للوحات الفنان موريس اوتغيو" لوداف 

ذا األخري إىل القضاء حمتجا بان عرض فالتجأ وريث ه. عرض االثنا عشر لوحة هلذا الفنان 

اللوحات على القناة التلفزيونية مت بدون احلصول على ترخيص منه، األمر الذي يعترب تزويرا 
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إذ أن القانون يقر له . الن فيه تعد على حق من حقوقه املادية. مبوجب أحكام قانون املؤلف

  .  غ املصنف إىل اجلمهورأن يقوم أو أن يسمح ملن يقوم بإبال –ودون سواه  –احلق 

، حبق اجلمهور يف اإلعالم طبقا للمادة العاشرة من " 2"فدفعت القناة التلفزيونية فرونس

املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان، الن للعموم احلق يف أن حياط علما بان هناك تظاهرة 

ة ارتكبت تزويرا يف لكن القضاء ساند طلب الوريث واعترب أن القناة التلفزيوني. ثقافية معينة

  .15فرنك كتعويض له 30000حقه، والزمها بدفع مبلغ 

حيث نالحظ من خالل هذا املثال كيف وان مت تأييد حرمان اجلمهور من معلومات ثقافية 

  .بسبب محاية حقوق املؤلف املادية وبالضبط حقه يف اإلبالغ 

  عالمتشديد محاية امللكية األدبية والفنية يكبل احلق يف اإل.  2

لقد عرف جمتمع اإلعالم واالتصال يف العشرية األخرية تطورا مذهال تسبب يف إثارة العديد 

 .من املشاكل االقتصادية واالجتماعية والقانونية

فبينما كنا . آثار هامة هلذه التكنولوجيات على البحث والتعليم، إتاحة املعلومات وانتقاهلا

تشديد يف محاية امللكية الفكرية إن مل نقل : املفاجأة ننتظر تسهيال النتشار املعلومات، تقع

  .مبالغة يعـيق أكثر حرية حق األفراد يف اإلعالم

وسنتطرق للموضوع عن طريق تبيان مستويات احلماية اجلديدة اليت ظهرت إىل جانب 

ظام باإلضافة إىل التطورات اليت يتوجه حنوها ن) 1(احلماية التقليدية يف ساحة امللكية الفكرية

  .  مبينني يف كل مرة أثر ذلك وتأثريه على احلق يف اإلعالم) 2(قانون املؤلف

  .إقرار مستويات جديدة للحماية وآثار ذلك على احلق يف اإلعالم. أ 

باإلضافة إىل احلماية القانونية الكالسيكية حلقوق املؤلفني، ظهرت مؤخرا مستويات جديدة 

 ).2.أ(مث املستوى الثالث ) 1.أ(ثاين للحماية، نتكلم بداية عن املستوى ال
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  مراقبة إتاحة املصنفات كمستوى ثاين للحماية.  1.أ

التراخيص اإللكترونية و استغالل الطرق : تتم مراقبة إتاحة املصنفات بطريقتني رئيسيتني 

 .التقنية حلماية املصنفات

  :  انتشار التراخيص االلكترونية

مثال شركة (ك اليت تتم عرب االنترنت بني موزع املصنف عقود التراخيص االلكترونية هي تل

يؤثر و انتشارها أمر من شانه أن خيرق توازن قانون التأليف و. واملستعمل) برامج إعالم آيل

سلبا على حق األفراد يف اإلعالم، فهي تتجاوزه بعض أحكامه يف أغلب األحيان، مثال مبنع 

  .ها له القانون املستعمل من القيام ببعض الرخص اليت أقر

فمؤلف برنامج اعالم ايل مثال ميكنه ان مينع مبوجب بند يف العقد من اجناز نسخة للحفظ ، 

مؤلف مقال علمي ميكنه كذلك منع أي استشهاد او استعارة من مصنفه، مؤلف سيناريو مينع 

  .   اخل...احملاكاة الساخرة 

ف يف مثل هذه العقود، اليت تكون يف السيما وان املستعملني غالبا ما يكونون الطرف الضعي

  .معظم االحيان عقود اذعان ال تسمح هلم مبناقشة شروط او بنود العقد االلكتروين

  :  استغالل الطرق التقنية حلماية املصنفات

فكرة استغالل التكنولوجيات احلديثة حلماية املصنفات كانت نتيجة منطقية وحتمية نتيجة 

لى املصنفات الفكرية، اقتناءها أو توزيعها، مع الثورة اليت أحدثتها للتهديد الذي أمسى خميما ع

  .تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

و التكنولوجيات اليت ميكن للمؤلفني ومالكي احلقوق استغالهلا ألجل محاية مصنفام وأداءام 

وق يف اتمع املعلومايت هي حبق جد متنوعة، بعضها مت وضعها خصيصا ألجل محاية حق

امللكية الفكرية يف العامل الرقمي ، بينما مت تطوير البعض اآلخر حلماية كل حمتوى رقمي أيا 

وملا كان من الصعب القيام . كان ، سواء يف ذلك أكان خاضع ألحكام حقوق التأليف أو ال

  :  بتعداد كل هذه التقنيات املوجودة، فإننا سنتحدث فقط عن أمهها
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هي عبارة عن أدوات تقنية متنع القيام بكل فعل : ة حقوق املؤلفني الوسائل التقنية حلماي - 

يكون خاضعا للحقوق االستئثارية للمؤلف كاالستنساخ أو اإلبالغ إىل اجلمهور، التغيري أو 

 .اخل...احلذف أو التعديل يف املصنف 

نسخة عن ،اليت تتمثل وظيفتها األساسية يف منع إجناز أي  16الوسائل املانعة للنسخة: مثال

  .املصنف 

تعمل على تأمني الوصول إىل املعلومات : وسائل أو تقنيات الوصول إىل املصنفات - 

واحملتويات احملمية ،وذلك بضمان صيانة حقوق املؤلفني السيما عن طريق ضمان دفع املقابل 

  :املايل، منها 

  )التقنية املعروفة واالكثر انتشارا: (الكريبتوغرافيا 

حتويل معطيات وإشارات تكون واضحة إىل معطيات أو إشارات مبهمة ال وهي عبارة عن 

  .ميكن قراءا من طرف الغري وذلك باستعمال وسائل معدة خصيصا هلذا الغرض

يف هذه احلالة يدخل املصنف يف ظرف رقمي حيوي املعلومات املتعلقة :  الظرف الرقمي *

الشروط يفتح هذا الظرف ويتمكن باملصنف وشروط استغالله ، وفقط عند القبول ذه 

  .املستعمل عندها من الوصول أو احلصول على املصنف 

هناك عدة تقنيات ميكنها أن تلعب دورا يف التعرف على :  وسائل الوشم والعالمة  - 

املصنفات، حيث تكون كدعامة سواء ظاهرة أو ال، تدمج فيها املعلومات املتعلقة باملصنفات 

. نوان ، هوية املؤلف ومالك احلقوق باإلضافة إىل شروط االستغالل، سواء تعلق األمر بالع

 .17هذا الوشم يتم عادة باستعمال تقنية الستيغانوغرافيا

والوسائل التقنية ال حترج نفسها كثريا باالهتمام باحلدود اليت تعرفها قوانني التأليف واليت  

. لفني وحق األفراد يف اإلعالمتسمح بضمان أو احلفاظ على نوع من التوازن بني حقوق املؤ

إذ ميكنها أن متنع كل إتاحة أو وصول  للمصنفات ولو كانت واقعة ضمن امللك العام، كما 

  .متنع املمارسة الطبيعية لالستثناءات املعترف ا قانونيا
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لذا يبدو لنا من الضروري أن يقوم القانون برسم واضح ودقيق حلدود احلماية التقنية، نظرا 

وتعترب وحبق مسالة مشروعية العقبة التقنية . البالغ والشديد على حق اجلماهري يف اإلعالم ألثرها

سواء فيما يتعلق باملصنفات الواقعة يف امللك العام  أو فيما خيص حرماا على األفراد ممارسة 

  .عاصرةاستثناء من االستثناءات القانونية ، من املسائل الشائكة اليت تسببت فيها التطورات امل

  املستوى الثالث حلماية املصنفات.  2.أ

إن تطور الوسائل التقنية للحماية اجنر عنه ميالد قانون جديد للملكية الفكرية دوره أو غايته  

  .أو إتالف أو ختريب أو تدمريمحاية التكنولوجية ضد كل ما قد تتعرض له من حتايل 

عضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية فان الدول األ 1996وإبان املؤمتر الدبلوماسي لسنة 

فاعترفت مل تستطع االتفاق على نظام محاية دقيق للتدابري التكنولوجية حلماية حقوق املؤلف، 

، تاركة للدول احلرية يف تنظيم ذلك 18من معاهدة الويبو 11و 10باملبدأ مبوجب املواد 

  . داخليا

ف إلتاحة املصنفات أمر بالفعل ينجر عنه تقييد خانق حلق األفراد يف و امتداد احتكار املؤل

اإلعالم، حيث يعترب الفرد خمطئ قانونيا يف حالة عدم احترامه هلا، ويـسأل إضافة إىل 

  .مسؤوليته عن حقوق املؤلف

  .محاية املعلومة يف حد ذاا . ب

التعليمة األوروبية لسنة  متت محاية قواعد املعطيات على أساس قانون التأليف مبوجب

فأضحى جمرد جتميع املعطيات كافيا لتكوين قاعدة معطيات تكون حمتكرة  1996.19

األمر الذي مؤداه أن للمؤلف احلق يف مراقبة وبالتايل منع إتاحة  .مبوجب قانون التأليف

 ااملعلومات يف حدذا.   
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ا يف وجه إتاحة املعلومات التملك للمحتوى اإلعالمي مشكال و عائقا مهم ويعترب هذا

وانسياا، السيما بالنسبة لقطاعات حساسة كالتربية والتعليم، وباخلصوص بالنسبة للدول 

   .النامية 

و بعد أن ألقينا بعض األضواء على كيفية تقييد حقوق املؤلف للحق يف اإلعالم نتساءل عن  

بني ضرورة محاية حقوق  إمكانية وجود بعض احللول وهل ميكن إقامة توازن عادل ومنصف

  . امللكية الفكرية بصفة عامة و احلفاظ على حق اتمع يف الوصول أو احلصول على املعلومات

  .حماولة إقامة انسجام وتوازن عادل بني امللكية األدبية والفنية واحلق يف اإلعالم

اإلعالم  إن مسالة احلق يف الوصول اىل املعلومات وإقامة توازن منصـف بني احلق يف 

استلزمت ,وحـقوق املؤلفني هي حبق مسالة جد معـقدة تسببت يف العديد من املشاكل

  ).02(و القضاء على حد سواء)01(تدخل التشريع 

  .الدور البالغ لنظام االستثناءات واحلدود القانونية.  1

واملؤلفني  إن قانون املؤلف قائم على توازن، ميزان بني مصاحل متعارضة، بني محاية اإلبداع 

  .وضمان مصاحل اجلمهور واحلريات األساسية

هو وضع حد للمؤلف يف منعه الستعمال واستغالل مصنفه ، فهي تسمح   تفدور االستثناءا

وجيد . للغري باستعمال املصنف يف حاالت معينة دون احلاجة للحصول على ترخيص مسبق منه

افة إىل املتطلبات االجتماعية النسياب ذلك تربيره يف غياب ضرر اقتصادي يلحق املؤلف باإلض

  . 20املعلومات

  .االستثناءات واحلدود القانونية على مستوى التشريع الدويل. أ

 املؤلفحتمية السعي للمحافظة على هذا التوازن األساسي بني حقوق  أقر التشريع الدويل  

21اتفاقية برن(  واحلق يف اإلعالم
  ،TRIPS 22

  ،WIPO 23 ( املبدأ وتاركا معترفا ب

  .احلرية لكل دولة يف إقرار االستثناءات اليت تراها مالئمة
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                                       . احلدود واالستثناءات يف التشريع الداخلي. ب

 .          اخلاضعة هلاواالستثناءات على حقوق املؤلف باختالف األنظمة القانونية حلدود اختتلف 

يطبق هذا النظام يف كل من فرنسا، أملانيا، اجلزائر، مصر، :  ا لالّتينوجرماين يف النظام  .1ب

وهو يظم قائمة حصرية تشمل على عدة أنواع من احلدود أو . اخل...املغرب، لبنان، األردن

االستثناءات القانونية اليت ختدم حتقيق التوازن بني حقوق املؤلفني ومصلحة األفراد يف اإلعالم 

  .علوماتوإتاحة امل

: ميكن تقسيمها عموما إىل نوعان خمتلفان  

: استثناءات قانونية مبقابل مايل   

وبشرط دفع مقابل مايل   -يف حاالت معينة–وهي تلك االستثناءات اليت يقرها القانون 

  : جند مثال . للمؤلف

.الرخصة اإلجبارية  

السلطات احمللية املختصة ، وهي تك الرخصة اليت متنح لألشخاص املادية أو املعنوية، من طرف 

بدون رخصة أو موافقة املؤلف ، بغرض اجناز نسخة عن املصنف أو ترمجة له إىل اللغة الوطنية 

  .، توزع داخل اإلقليم الوطين ، ويدفع يف مقابلها مكافأة عادلة للمؤلف 

  .املقارنة وهي استثناء قانوين هام جدا لفائدة احلق يف اإلعالم، نصت عليه أغلبية التشريعات 

.النسخة اخلاصة  

  .لقد استثـنيت النسخ املعدة خصيصا لالستعمال الشخصي من احتكار املؤلف

 أواستعمال شخصي (بشرط أن تكون نسخة واحدة فقط، وان يكون االستعمال خاصا

، ومع دفع مكافأة )عائلي كالطالب الذي يقوم باستنساخ مقال من جملة ألجل أحباثه ودراسته

       . للمؤلف
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: استثناءات قانونية بدون مقابل مايل  

هناك طائفة أو جمموعة من االستثناءات أو احلدود القانونية اقرها املشرع يف حاالت حمددة ، 

ال تتطلب احلصول على إذن املؤلف أو ترخيصه املسبق، وال حىت دفع مقابل مايل عن 

  : من بني هذه احلاالت . االستغالل

" .العائلية " أو"  ة العلمي" يف الدائرة   

حيث جييز التشريع استعمال . وهي االستعماالت اليت متارس يف إطار عائلي أو علمي

املصنفات واالستعارة منهم لالستشهاد أو الربهنة مع احترام شروط االستعمال األمني 

  .24باإلشارة إىل اسم املصنف األصلي ومصدره

     .لفائدة اإلعالم، املكتبات واألرشيف 

إن الدور املنوط باملكتبات ودور األرشيف ليس باهلين وال البسيط، لذا جيب احلرص أال تكون  

ولذلك  جتيز .حقوق املؤلفني العامل الذي من شانه أن يعذّر عليها القيام مبهامها الرئيسية

التشريعات للمكتبات القيام باالستنساخ لفائدة روادها، عندما يكونون حباجة لنسخة خاصة 

ستعماهلم الشخصي، كما ميكنها القيام بذلك ألسباب أخرى خمتلفة متاما، وهي احلاالت اليت ال

يكون فيها ذلك ضروريا حلفظ املؤلفات واملخطوطات من التلف وتعويض النسخة الفاسدة أو 

  .املهددة بذلك 

.النظام املُتبع يف دول الكوبريايت: . 2ب  

كسونية، واملسمى بالكوبريايت اختالفا جذريا عن خيتلف النظام املتبع يف الدول االجنلوسا

وجنده مطبقا يف كل من الواليات . نظام قانون املؤلف السائد يف الدول املطبقة للنظام الالتيين

  .اخل ...املتحدة األمريكية، بريطانيا، استراليا، اهلند،  زيلندة اجلديدة 

املعنوي للمؤلف، ويهتم أكثر حبماية من خصائصه األساسية انه ال يويل اهتماما بالغا باحلق 

  .املصاحل املادية، واالستثمارات
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احلقوق االستئثارية  كلالذي جاء كاستثناء عن "  باالستعمال املشروع"حيث يقر ما يعرف 

  :ويتطلب توافر شروط أساسية. للمؤلف 

  .ملايلجيب أن يكون اهلدف من االستعمال تلبية أغراض تربوية ال دف لتحقيق الربح ا -1

  .     طبيعة املصنف املستعمل  -2

  .حجم وأمهية اجلزء املستعمل بالنسبة للمصنف احملمي ككل -3

  .اثر االستعمال على قيمة املصنف وعلى تسويقه-4

فهو حكم عام يكتفي برسم اخلطوط العريضة اليت تساعد يف حتديد أمانة االستعمال    

  ) .لى سبيل املثال فقطمع ذكر بعض حاالت االستعمال ع( ومشروعيته

  .فيتوىل القضاء دراسة القضايا حالة حبالة متمتعا حبرية تقدير واسعة

فهو نظام ميتاز مبرونة كبرية، ويف ظلّـه تسبق عموما مصلحة اجلمهور مصاحل املؤلفني، و 

يكون االعتبار بالدرجة األوىل للنشر بدل اإلبداع أي للحق يف اإلعالم قبل حقوق املؤلف و 

  .لكية الفكريةامل

:العوامل األخرى املسامهة يف حتقيق التوازن بينهما .  2    

باإلضافة إىل نظام احلدود واالستثناءات القانونية الذي يلعب دورا رئيسيا يف العمل على 

حتقيق توازن بني حقوق املؤلف واحلق يف اإلعالم، هناك بعض العوامل األخرى اليت تساهم 

.يف حتقيق هذا اهلدف النبيل -أمهية وبدرجة ال تقل  -بدورها  

: الدور األساسي الذي يلعبه القـضاء  .  أ   

من خالل اجتهاداته دورا كبريا فيما يتعلق بإقامة توازن فعلي على ارض القضاء يلعب  - 

هذا ما حدث يف الكثري من .الواقع ويف امليدان التطبيقي بني حقوق املؤلف واحلق يف اإلعالم

.25نتصر القضاء للحق يف اإلعالمالقضايا حيث ا  
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: نظام اإليداع القانوين خيدم احلق يف اإلعالم. ب  

كذلك خيدم نظام اإليداع القانوين كثريا احلق يف اإلعالم عن طريق شهر اإلنتاج الفكري  -

فاإليداع القانوين إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري  .والفين الوطين

حيث ختضع لإليداع كل من املصنفات املطبوعة كالكتب واالت، التصويرية،  26.أو فين

الصوتية، املرئية والسمعية البصرية وحىت برامج اإلعالم اآليل بكل أنواعها وقواعد املعطيات، 

  .   مهما كانت الدعامة اليت حتملها وتقنية اإلنتاج والنشر والتوزيع 

عن هذه املصنفات، وذلك  - جمانيا  –طابقة لألصل حيث يتم إيداع نسخ ومناذج كاملة وم

قبل وضعها يف متناول اجلمهور، سواء تعلق األمر يف ذلك ببيعها أو إجيارها أو التنازل عنها، 

 ).املكتبة الوطنية مثال(وذلك لدى املؤسسات املؤهلة لذلك 

قها مجع اإلنتاج فمن بني األهداف الرئيسية لإليداع القانوين والغايات األساسية اليت حيق 

األمر الذي هو عبارة عن . الفكري والفين الوطين وإحصاءه  والسماح لألفراد باإلطالع عليه

تكريس فعلي وحقيقي على ارض امليدان حلق اجلمهور يف اإلعالم، حيث مبقتضى هذا النظام 

لفرصة اهلائلة يكون أفراد اتمع على علم بكل ما ابتدع من مصنفات أدبية وفنية باإلضافة إىل ا

 .يف التمكن من اإلطالع على الرصيد املعريف الوطين واالستفادة منه

شروط محاية املصنفات الفكرية . ج   

تلعب شروط محاية حقوق املؤلف دورا بالغا يف حتقيق التوازن املنشود بني حقوق املؤلفني و 

ا اال عدم محاية فمن املبادئ املستقر عليها يف هذ. مصلحة عامة اجلمهور يف اإلعالم

  .وبشرط متتع هذا التعبري باألصالة.األفكار، بل فقط التعبري املادي عنها

وقد جسدت هذا األمر قضية حديثة تعرضت هلا حمكمة استئناف باريس، حيث أرادت 

شركة معينة استعمال معلومات عن األرصاد اجلوية اليت كانت حبوزة مصلحة األرصاد اجلوية 

رفضت هذه األخرية أن تسلمها إياها حبجة محاية حقوق املؤلف، فأصدرت الوطنية، واليت 
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، والذي مبوجبه رفضت منح محاية قانونية مبوجب 18/03/1993احملكمة قرارها يف 

  .27حقوق املؤلف هلذه املعلومات

و األصالة هي الشرط أو العامل الذي حيدد توافره من عدمه سبغ احلماية القانونية على 

إذ ليست كل املصنفات حمل محاية بل فقط تلك املتمتعة باألصالة ، أي . عدمهااملصنف من 

  . اليت جند عليها آثار وبصـمة صاحبها  وانعكاس لشخصيته عليها 

األمر الذي له عظيم األثر على احلق يف اإلعالم إذ انه مينح للجمهور فرصا أكرب يف احلصول 

ؤلف على حساب اال احلر الذي يباح فيه على املعلومات ويـضيق من دائرة احتكار امل

يف نفس السياق جند عدم محاية العقود الرمسية، (استعمال أو استغالل املصنفات املختلفة 

  ).القوانني واألنظمة والقرارات القضائية

كما أن احلماية القانونية للحقوق املادية للمؤلف لسيت أبدية ، ومهما اختلفت هذه املدة من 

ة ر، فانه بعد انتهاءها يسقط املصنف يف امللك العام ويصبح حرا متاحا، لإلنسانيتشريع آلخ

  .مجعاء احلق يف االستفادة منه 

 خامتة        

خنـتم دراستـنا خبالصة ضرورة إقامة نـظام دويل جـديد لإلعالم عن طريق التخفـيف 

 .علوماتمن حـدة كـلّ القـيود اليت تعـيق حـق الفـرد يف الوصول إىل امل

فامليكانيزمات اليت حتكم تطورنا وازدهارنا الثقايف تربر بدون شك أن نعيد النظر يف تلك 

من سكان  ٪ 80فال ننسى أبدا أن .األحكام اجلامدة املوروثة عن املاضي كامللكية املطلقة 

يل العامل يعيشون يف الدول املتخلفة، وهم حبق يف أمس احلاجة للوصول إىل املعلومة ، السب

 . 28الوحيد واخلطوة األوىل اليت من شاا أن تدفع م حنو األمام

 

 

  



96   RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010 

 

  اهلوامش

افريل  03املتعلق باإلعالم واملؤرخ يف  90/07القانون ويف هذا تنص املادة الثالثة من   1
ميارس حق اإلعالم حبرية مع احترام كرامة الشخصية اإلنسانية، ومقتضيات " بأنه ، 1990

  ." ة والدفاع الوطين السياسة اخلارجي

الصادرة :   ج ر . 2003يوليو سنة  19املوافق  1424مجادى األوىل عام  19املؤرخ يف 
2003يوليو :  يف   2 

 حيث مت نشر دروس قام األستاذ " Roland Barthes"  بتدريسها مبتوسطة فرنسية   
3
 

Cour d’appel de Paris, 24 novembre1992; in Revue internationale du 
droit d’auteur  janvier 1993, p191 

4 Tribunal de grande instance de paris ; 11 décembre 1985 . In Dalloz , 
1987, smmaires , 155, observation Colombes . 

 
 03/05من األمر   23انظر املادة 5

6 central station 

7 Tribunal de 1ere instance de Bruxelles , 16 octobre 1996 , Agjpb, 
SAJ, Sofam et 21 journalistes / Central Station 

  .املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة 03/05من االمر 25انظر املادة  8

9 CRID, le droit d’auteur : un contrôle de l’accès aux œuvres ?,1ere ed, 
Bruxelles, Belgique, Bruylant, 2000, p. 12 

10 Art. L. 122-3 code de la propriété intellectuelle français .  

11 Ordonnance de référé ;TGI .Paris .ref. 05 mai 1997 Jean-Marie 
Queneau / Christian L., l'Université Paris VIII, l'association Mygale 
Point Org, Frédéric C.  



RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010  97 

 

. فقرا الثانية ، البند التاسع يف 03/05من االمر 27انظر املادة  -  12  

  03/05من االمر 8-7-6-5-4-3: الفقرة الثانية  27انظر املادة  - 13

  France 2/ c Utrillo  41
 

15 cour d’appel de paris ; 30 mai 2001. voire l’article de caron 
christophe,  « les droits de l’homme réconciliés avec le droit d’auteur 
» , recueil le Dalloz, 06 septembre2001, n=30 . 

16 systèmes anti-copie 

17 la stéganographie c’est la science qui étudie les divers mécanismes 
de transmission d’informations cachées dans des supports anodins . 

)20/12/1996( معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف    18 

19 Directive 96/09/CEE du 11/03/1996 concernant la protection 
juridique des bases de données 

20 Désirée Potanbissi, Etude des exceptions au droit d’auteur et aux 
droits voisins dans la directive CE N° 2001/29 du 22 Mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits 
voisins dans la société de l’information, Mémoire de DEA propriété 
intellectuelle, Université de Paris, Faculté du Droit et Sciences 
Politiques, France ;Année , p. 04. 

املكملة بباريس ) 09/09/1886(لفنية املؤرخة يف برن حلماية املصنفات األدبية و ا اتفاقية21
) 20/03/1914(و املكملة بربن ) 13/11/1908(و املعدلة بربلني ) 04/05/1896(يف 

و استكهومل ) 26/06/1948(، و بروكسل )02/06/1928(و املعدلة بروما 
  .)28/09/1979(و املعدلة يف ) 24/07/1971(وباريس) 14/07/1967(

22 L'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 1994 ( en Anglais : 
TRIPS ). 



98   RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010 

 

 

23 Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (adopté á Genève le 20 
décembre 1996) 

 .03/05من االمر 42املادة 24 

بثا غري مرخص من طرف قناة ) أملانيا(كمة ديستريكت بربلني أجازت حم 1962ففي سنة 25 
من الدستور األملاين اليت تشترط  05تلفزيونية ، ملقال للمستجدات ، وذلك على أساس املادة 

 .إقامة توازن بني محاية حقوق املؤلف ومصاحل اجلمهور، حرية العلوم والفنون

 1ة نشر لوح طباعي مقولبإعاد 1968ـ كما أجازت حمكمة استئناف برلني سنة 
، ألا )أصحاب احلقوق(للكاريكاتري من طرف نشرية دورية بدون ترخيص من الطلبة

اعتربت أن هذه العملية هلا ما يربرها إذ متت يف إطار حتليل نقدي ، وان حقوق املؤلف جيب 
  .أن تفـسر يف ضوء حرية التعبري املكرسة دستوريا يف املادة اخلامسة 

 يف قضية  - 1977ة إىل ذلك قضت حمكمة النقض األملانية سنة بإلظاف  -
1
تلخصت   

وقائعها يف أن املدعى عليه أجنز قاعدة معطيات ألحباث جتارية حتوي ملخصات مقاالت 
كما متنح أيضا خدمة أخرى ملتصفحيها تتمثل يف . منشورة يف نشريات دورية للمحترفني 

، قضت بأن مصلحة اجلمهور يف   -ئق اليت حتويهاتسليم نسخة كاملة عن املستندات والوثا
  .احلصول على املعلومة أوىل باحلماية 

كما أكدت باملناسبة أن حقوق املؤلف ال تشمل املعلومة حبد ذاا اليت تضل حرة ، متاحة  
  .للجميع 

تكريسا حلرية التعبري املذكورة  – 1977يف النمسا أجازت حمكمة النقض النمساوية سنة 
استعمال  –من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  10من الدستور واملادة  13ادة يف امل

  .كاريكاتري دون ترخيص من صاحبها ألجل االستشهاد ا وتوضيح بعض األحداث 
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ا وبالتايل حرية .ح.ا.من ا 10يف نزاع مع املادة مرة بان حقوق املؤلف ميكنها أن تدخل 
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  .ميكن أن يكون حمل إعادة نظر يف مواجهة حق اجلمهور يف اإلعالم
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