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ٔانًمأالخ انصٌٍ أططَٔا ٔسإًْا تشكم فؼال فً انطفغ يٍ يسرٕاَا 

. انؼهًً ٔانًؼطفً

فهكى يًُ جًٍؼا أساذصذً األفاضم أسًى ػثاضاخ انرمسٌط 

. ٔاالحرطاو



 

 

الئحح انًررصطاخ 

: تانهغح انؼطتٍح- ا

الصفحة : . ص
الجريدة الرسمية : ج ر 

 
 :تانهغح انفطَسٍح- 2

 

: ouvrage précité Op.cit 

: Page P 
Semaine Juridique J.C.P 

Librairie général de droit et de jurisprudence  L.G.D.J 

Numéro No 

Presses universitaires de France P.U.F 

: EDITION ED 

: volume VOL 
article ART 

Gazette du palais GAZ.PAL 

 
 

 
 



 1 

ممذمت 

، ويطمؽ "عصر ثورة المعمومات"يجتاز العالـ اليـو عصرا جديدا يطمؽ عميو 
، وىي ثورة تقنية رقمية لممعمومات، تؤرخ لحقبة "بالثورة الصناعية الثالثة"عميو أيضا 

جديدة مف تاريخ البشرية، أال وىي حقبة المجتمع المعموماتي، فقد غدت المعموميات 
وسيمة العالـ الجديد نحو الرقي الحضاري واالقتصادي، وساعد عمى ذلؾ غزو 

الحواسب مختمؼ مجاالت الحياة يوما بعد آخر، نظرا لقدرتيا اليائمة عمى تخزيف 
.  1المعمومات واسترجاعيا وألدائيا مياـ عديدة، بكؿ دقة وبسرعة متناىية

فالتطورات التي عرفتيا تكنولوجيا المعمومات لعبت دورا أساسيا في إعادة رسـ 
. مالمح النظاـ االقتصادي الدولي، وكذا التأثير في طبيعة العالقات االقتصادية برمتيا

وقد ساعدت بدورىا تكنولوجيا االتصاؿ إلى جانب تكنولوجيا المعمومات في 
تحقيؽ طفرة في عالـ االقتصاد، حيث أصبح باإلمكاف االتصاؿ والتعاقد وتبادؿ 

الخبرات والمعارؼ وذلؾ في إطار زمف وجيز جدا قد ال يتجاوز بضعة ثواف أو دقائؽ 
. في بعض األحواؿ

عصر "وسميت ىذه المرحمة التي رسمت مالمحيا التكنولوجيا بفروعيا بػ 
ف عرفت بعض السمبيات في نظر البعض؛ إال أنيا عرفت مزايا عديدة " العولمة التي وا 

لكونيا جاءت حصيمة تطور وتقدـ الحضارة والفكر اإلنساني الذي أفرز تقنيات متقدمة 
حققت مجموعة مف المكتسبات لصالح اإلنسانية، وجعمت معيا العالـ ال يعدو أف يكوف 

                                                 
1
، منشورات جمعية نشر المعمومة القانونية والقضائية، بدوف "الحماية القانونية لبرامج الحاسوب: "بشرى النية-  

. 9، ص 2009طبعة، سنة 
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سوى كوكبا صغيرا يستطيع الفرد الترحاؿ والتجواؿ في أرجائو في زمف وجيز ومف دوف 
.  2الحاجة لمخروج مف محيط المكاف الذي يقطنو أو يتواجد فيو

ففي أواخر القرف العشريف، شيد العالـ في مجاؿ وسائؿ االتصاؿ تطورا وتقدما 
، لـ يسبؽ ليا مثيؿ بسبب ىذا التطور الحاصؿ 3في نظـ االتصاالت ونقؿ المعمومات

في وسائؿ االتصاؿ، فبعد أف اخترع اإلنساف آلة الطباعة واكتشؼ الموجات 
الكيرومغناطسية، وابتكر الراديو والتمفزة والتمغراؼ والتمكس والفاكس والياتؼ، وربط 

العالـ بشبكات سمكية والسمكية وخموية، أمكف لو اليـو أف ينقؿ الصورة والصوت بطريقة 
تفاعمية بفضؿ شبكة االنترنت، والتي غيرت المفاىيـ وسمحت بإمكانيات جديدة لـ 

نعيدىا مف قبؿ وأصبحنا نتحدث عف التعمـ عف بعد، والبنؾ عف بعد، والطب عف بعد، 
والشراء عف بعد، والبيع عف بعد، وبكممة يمكف القياـ بجميع األعماؿ المرغوب فييا، 
سرعاف ما شعت بيف عدد ضخـ مف األجيزة اإلعالمية المتناثرة ىنا وىناؾ في شتى 

. 4بقاع العالـ

ومما الشؾ فيو، أف الثورة المعموماتية ونتيجة لمتقنيات العالمية التي تقـو عمييا 
والتي تتمثؿ في استخداـ الحواسب والشبكات المعموماتية التي شكمت قفزة حضارية 

نوعية في حياة األفراد والدوؿ، حيث تعتمد القطاعات المختمفة في الوقت الحالي في 
أداء عمميا بشكؿ أساسي عمى استخداـ األنظمة المعموماتية نظرا لما تتميز بو مف 

                                                 
2
، أطروحة لنيؿ "(برامج الحاسوب)الحماية الدولية والقانونية لتكنولوجيا المعمومات : "سامر محمد عبده الداللعة-  

الدكتوراه ففي القانوف الدولي والعالقات الدولية قانوف عاـ، جامعة الحسف الثاني، كمية العمـو القانونية 
.  3-2، ص 2002- 2001واالقتصادية واالجتماعية عيف الشؽ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

3
، ص 2009، الطبعة الرابعة، "النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ ووسائؿ حمايتو: حؽ المؤلؼ: " نواؼ كنعاف-  

232 .
4
، دار إسيامات في أدبيات "الجوانب القانونية لقنوات االتصاؿ الحديثة والتجارة االلكترونية: "عمي كحموف-  

. 12- 11، ص 2002المؤسسة بدوف ذكر طبعة، السنة 
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عنصري السرعة والدقة في تجميع المعمومات وتخزينيا ومعالجتيا ومف ثـ نقميا 
وتبادليا بيف األفراد والجيات والشركات والمؤسسات المختمفة داخؿ الدولة الواحدة أو 

فالظيور المفاجئ لممعموميات أربؾ المجتمع، فجعمو يتخمى عف الكثير . 5بيف عدة دوؿ
مف المفاىيـ والمبادئ، ويتبنى مفاىيـ أخرى تسمح لو بمسايرة التقدـ اليائؿ لتكنولوجيا 

.  6المعمومات

ولعؿ ذلؾ يرجع لظيور الحاسوب، األمر الذي أدى الختصار كثير مف الوقت 
والجيد والماؿ، كما أدى إلحداث تطور تكنولوجي في مختمؼ مجاالت الحياة، وخاصة 

،  وذلؾ سواء مف حيث توفير المراجع 7فيما يتعمؽ بتأليؼ المصنفات الفكرية الحديثة
. العممية بكافة األنواع أو مف حيث سيولة الرجوع إلييا أو مف حيث نشرىا

ولقد أفرزت التكنولوجيا الحديثة ظيور النظاـ الرقمي الناتج عف ترجمة لغة 
إلى إحدى لغات الحاسوب، ومف ثـ إلى لغة حية  (كسور ورموز مزدوجة)رياضية 

يفيميا اإلنساف بفضؿ تقنية الضغط، حيث ضاعؼ ىذا النظاـ مف كميات المعمومات 
التي يمكف خزنيا وتوثيقيا أو نقميا إلى الجميور وبشكؿ سريع وفعاؿ، مما ينجـ عف 

ذلؾ إنتاج لممصنفات الفكرية بكميات تفوؽ ما كاف يستخدـ مف قبؿ في إنتاجيا، مما  

                                                 
5
، ص 2008، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، السنة "الجرائـ المعموماتية: "نيال عبد القادر المومني-  

13 .
6
  - B. Cahem et A. Bensoussan : « droit de l’informatique », Gaz, Pal, 16 avril 

1981, doct, p. 183. 
7
: ومف أىـ المصنفات الفكرية-  

الفنوف الشعبية الفولكمور؛    - 
؛ (الفيديوغرامات)والسمعية البصرية  (الفونوغرامات)المصنفات الصوتية    - 
. المصنفات الخاصة ببرامج الحاسوب االلكترونية وقواعد البيانات   - 

. 233س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "   انظر في ىذا الصدد نواؼ كنعاف
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يحتمؿ معو أف تؤثر ىذه التقنية في حقوؽ مؤلفي ومنتجي المصنفات المحمية بقانوف 
. حماية حقوؽ المؤلؼ

وقد نتج عف ىذا التقدـ الحاصؿ في تكنولوجيا الحاسوب، التوصؿ لتأليؼ 
، األمر (قواعد البيانات)الحاسوب بصفة رئيسية، ومف أىـ ىذه المصنفات الفكرية 

الذي أدى لتأثر قوانيف حماية حؽ المؤلؼ بالتطورات التكنولوجية الحديثة والتي وسعت 
كثيرا مف مجاؿ تطبيقيا، مما ترتب عميو ضرورة أف يواكب التطور التكنولوجي تطورا 

آخر في المجاؿ التشريعي بغية تحقيؽ حماية قانونية فعالة وشاممة لحقوؽ مؤلفي 
. 8وواضعي قاعدة البيانات

وتتجمى أىمية الموضوع في كوف قواعد البيانات مف المصنفات الفكرية ذات 
العالقة بالحاسوب، ويعتمد تأليفيا ونشرىا واالستفادة منيا عمى تكنولوجيا الحاسوب، 

كما تعتبر دعامة مف الدعائـ القانونية األساسية التي تعمؿ عمى تشجيع االبتكار 
نعاش االستثمار،  واإلبداع، مما يسمح بالمساىمة في تنشيط وتنمية االقتصاد الوطني وا 

وكذلؾ في كوف قواعد . وكذا مواكبة التحديات االقتصادية الكبرى التي يعرفيا العالـ
البيانات، توفر ضمانة قانونية لممؤلفيف تشجعيـ عمى عمميـ االبتكاري واإلبداع فيو، 

.   ببالدناةوتؤدي كذلؾ إلى ازدىار االقتصاد وتشجيع االستثمارات األجنبي

وتكمف أىمية قواعد البيانات في أنيا تعتبر عنصرا حيويا في تطوير بنية تحتية 
. عالمية لممعمومات، وكأداة أساسية لتحقيؽ التقدـ االقتصادي والثقافي والتكنولوجي

 عمى المستوى الدولي ؿاألو: كما تظير أىمية الموضوع أيضا مف خالؿ أمريف
حيث تناولت التوجييات والمعاىدات ومشاريع المعاىدات الدولية لحماية قواعد 

                                                 
8
حماية المصنفات والمعمومات ذات العالقة بالحاسوب بقانوف حماية حقوؽ المؤلؼ، دراسة : "نوري حمد خاطر-  

،  مجمة تصدرىا الجامعة 2000، 2، العدد 5، المنارة، المجمد "مقارنة في القوانيف العربية والقانوف الفرنسي
.   33األردنية، ص 
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البيانات، وذلؾ بشكؿ يدؿ عمى مدى رعاية دوؿ العالـ ليذا المصنؼ الذي قمما 
يحصؿ عمييا أي مصنؼ آخر، ومما ينتج عف ذلؾ حماية االستثمارات المقدمة فييا، 

األمر الذي سيؤدي إلى تشجيع مؤلفي وواضعي قواعد البيانات عمى المزيد مف 
االستثمار في ىذا المجاؿ، أما عمى المستوى المحمي فقد حمت أغمب تشريعات حؽ 
المؤلؼ في معظـ دوؿ العالـ ىذا المصنؼ، مما يترتب عميو حماية الحقوؽ األدبية 
وكذلؾ المالية والتي تشتمؿ عمى االستثمارات المقدمة في الموارد البشرية والتقنية 

.  والمالية، مما يؤدي الستمرار المبادرة في إنتاجيا وتطويرىا مستقبال

وكاف أوؿ ظيور ليذه القاعدة في الستينيات الميالدية، وىي منذ ذلؾ الحيف 
تتطور بشكؿ مستمر، حيث اعتمدت الغالبية العظمى مف التطبيقات في ىذه الحقبة 

. 9الزمنية عمى الممفات في بنائيا

إال أف ىذه المرحمة شيدت ظيور أولى نظـ إدارة قواعد البيانات وقد تـ 
الذي كاف يعمؿ في شركة  (Charles Bachman)تصميميا مف قبيؿ شارلز باتشماف 

جنراؿ إلكتريؾ وقد سمي ىذا النظاـ بمخزف البيانات المتكامؿ الذي أصبح فيما بعد 
أساسا لنموذج البيانات الشبكي، كما تـ وضع مقاييس ليذا النموذج مف خالؿ مؤتمر 
سمي بمؤتمر لغات نظـ البيانات الذي كاف لو أثر كبير في مسار نظـ قواعد البيانات 

عبر الستينات الميالدية ولقد حصؿ باتشماف عمى أوؿ جائزة تورينغ، وىي جائزة 
الحاسب اآللي المكافئة لجائزة نوبؿ عمى أعمالو في مجاؿ نظـ قواعد البيانات سنة 

                                                 
9
، دار الصريخ لمنشر، بدوف "أساسيات قواعد البيانات: "ماري جيمينسوف ترجمة سرور عمي إبراىيـ سرور-  

. 35 ، ص 1994الطبعة، سنة 
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نظاما  (IBM)إـ .ب.وفي أواخر الستينيات الميالدية، طورت شركة أي. ـ1973
.  10سمي بنظاـ إدارة المعمومات الذي يعد نموذجا بديال لمنموذج الشبكي

وكاف استخداـ نظـ قواعد البيانات في الستينيات الميالدية محصورا في 
التطبيقات التي تغمب عمييا ضخامة البيانات وتعقد مياميا مثؿ التطبيقات التي 

كما تميزت ىذه . عمى سطح القمر" أبولو"استخدمت في مشروع ىبوط مركبة الفضاء 
الفترة أيضا بداية المجيودات التي تيدؼ لوضع المقاييس المتعمقة بنظـ إدارة قواعد 

.  11مع نياية العقد (ميمة قواعد البيانات)البيانات مف خالؿ تشكيؿ فريؽ 

أما في السبعينيات الميالدية أضحت قواعد البيانات فيو واقعا ممموسا عمى 
" الموزعة"و" الشبكية"و" اليرمية"المستوى التجاري، فتـ تطوير نظـ إدارة قواعد البيانات 

لالستخداـ في تطوير التطبيقات ذات ىياكؿ بيانات معقدة يصعب تطويرىا باستخداـ 
وتمثؿ التقنية اليرمية والشبكية والموزعة التي طورت في ىذه المرحمة . الممفات التقميدية

الجيؿ األوؿ لنظـ إدارة قواعد البيانات عمى المستوى التجاري، وقد تـ استخداـ ىذه 
النماذج بشكؿ كبير في ىذه المرحمة، ومازالت ىنالؾ بعض النظـ التي تستخدـ ىذه 

. النماذج قيد العمؿ واالستخداـ حاليا

وعمى الرغـ مف نجاح ىذه النماذج وانتشارىا في ىذه المرحمة، إال أف كمييما 
: كاف يعانى بعض المساوئ الجوىرية التي يمكف تمخيصيا فيما يمي

" سجالت"فالبيانات تخزف عمى ىيأة : صعوبة التنقؿ بيف البيانات- 1
(Records)  ووسيمة التنقؿ المستخدمة تعتمد، في ىذه النماذج عمى االنتقاؿ مف سجؿ

                                                 
10

  - Mark L. Gillenson : « physical design equivalencies in sa tahase conversion”, 

communication of the ACM, august 1990, p. 33. 
11

، مركز البحوث، بدوف طبعة، سنة "تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية: "يوسؼ بف جاسـ اليميمي-  
. 52، ص 2008
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ويعنى ىذا ضرورة كتابة برامج معقدة لإلجابة حتى عف أبسط . لمبيانات إلى آخر
.  االستفسارات التي تجري عمى قاعدة البيانات

محدودية االستقاللية بيف البيانات والبرامج التي تتعامؿ معيا، ومف ثـ فإف - 2
(. Data Format)" ىيأة البيانات"البرامج ليست بمعزؿ عف 

ال يوجد ألي مف النماذج أسس نظرية مقبولة بشكؿ كبير تمكف مف فيـ - 3
وتحميؿ أثر التعامؿ مع البيانات المخزنة في قاعدة البيانات أو نتائج االستفسارات التي 

. تطبؽ عمييا

وقد دفعت المساوئ التي تشوب ىذه النماذج السابقة بأحد الباحثيف في شركة 
ـ، إلى اقتراح 1970، سنة (Edgar Codd" )إدغاركود"ويدعي  (IBM)إـ . بي. أي

.   12نموذج جديد سمى بالنموذج العالقي، ويمثؿ الجيؿ الثاني لنظـ إدارة قواعد البيانات

وفي الثمانينات الميالدية لقي النموذج العالقي قبوال كبيرا مف الميتميف في نظـ 
واتسـ ىذا . إدارة قواعد البيانات وانتشر استخدامو بشكؿ كبير عمى المستوى التجاري

بيف  (أو االرتباط)النموذج ببساطتو في تنظيـ البيانات، وبزيادة درجة عدـ االعتمادية 
وتميز بسيولة االستخداـ حتى . برامج التطبيقات مف جانب والبيانات مف جانب آخر

مف قبؿ غير المبرمجيف، إذ إف كافة البيانات والعالقات فيما بينيا تمثؿ عمى ىيأة 
كما صاحب ىذا . جداوؿ بسيطة يمكف فيـ محتوياتيا والتنقؿ بينيا بسيولة كبيرة

النموذج أسس نظرية تمكف مف فيـ وتحميؿ الطرؽ التي يتـ التعامؿ فييا مع البيانات 
.   13المخزنة في قاعدة البيانات

                                                 
12

.  54- 53س، ص .، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية: "يوسؼ بف جاسـ اليميمي-  
13

  - Karl Liberherr, and Cunxiao : « formal foundations for object – oriented data 

modeling », transactions on knowledge and data engineering, June 1993, p. 5. 
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( SQLمثؿ )واستخدمت مع ىذا النموذج لغات تداوؿ قواعد البيانات العالقية 
، وبحيث ال (عوضا عف السجالت)تسمح بمعالجتيا في حالة مجموعات أو جداوؿ 

يحتاج المستفيد أو المبرمج وصؼ مسار البحث عف البيانات في االستفسارات أو 
برامج التطبيقات كما ىو الحاؿ في نماذج قواعد البيانات األخرى، وتـ تطوير لغة 

لتصبح جزءا مف مشروع نظاـ . إـ.بي.مف قبؿ شركة أي (SQL)االستفسار البنائية 
كما تـ وضع مقاييس ليذه . (System R)" آر"إدارة قاعدة البيانات المعروؼ بنظاـ 

وتـ تطوير ىذه المقاييس عدة مرات كاف آخرىا سنة . المغة بنياية الثمانينيات الميالدية
وبناًء عمى مجيودات . ـ، وتبنى ىذه المقاييس معيد المقاييس الوطني األمريكي1999

.  14ـ1981في مجاؿ نظـ قواعد البيانات؛ حاز عمى جائزة تورينغ سنة " كود"

أما في التسعينيات الميالدية تطورت عمارة الحاسبات اآللية ونظـ االتصاالت 
ومع ىذا التطور تطورت طبيعة التطبيقات . والشبكات تطورا كبيرا خالؿ ىذا العقد

وظيرت مفاىيـ حديثة لـ تكف معروفة فيما سبؽ إال كضرب مف الخياؿ العممي 
. المحدود جدا إذا ما قورف بكمية ونوعية التطبيقات والمفاىيـ التي ظيرت في ىذا العقد

 فمع تطور نظـ الحاسبات اآللية ونظـ االتصاالت والشبكات أصبح باإلمكاف 
معالجة ونقؿ كميات كبيرة مف البيانات، مثؿ الرسومات، والصور، ولقطات الفيديو، 

. والصوت

 وعميو أصبح باإلمكاف تطوير تطبيقات جديدة تمبي احتياجات المفاىيـ الحديثة 
مثؿ التجارة االلكترونية، والتعمـ عف بعد، والحكومة، والحرب االلكترونيتيف، عمى سبيؿ 

ونتيجة لمكـ اليائؿ مف البيانات التي تتعامؿ معيا مثؿ ىذه . المثاؿ ال الحصر
وبالفعؿ تطورت ىذه النظـ . التطبيقات كاف لزاما أف تتطور نظـ إدارة قواعد البيانات

                                                 
14

، مركز البحوث، بدوف ذكر طبعة، "نمذجة البيانات في قواعد البيانات والتحويؿ بيف النماذج: "حميـ حبيب حنا-  
. 18، ص 2002سنة 
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األوؿ منيما تمثؿ في نموذج قواعد البيانات : وأخذت عممية التطوير شكميف رئيسييف
الشيء الذي بدأ ظيوره الفعمي في أواخر الثمانينيات الميالدية، وظير العديد مف نظـ 

أما التطور الثاني فتمثؿ في تحديث . إدارة قواعد البيانات المبنية عمى ىذا النموذج
بعض منتجي نظـ إدارة قواعد البيانات المبنية عمى النموذج العالقي لنظميـ بحيث 

وأصبحت ىذه النظـ معروفة بقواعد . تحتوي عمى بعض مفاىيـ النموذج الشئي
.   15البيانات العالقية الشيئية

وفي بداية القرف الحادي والعشريف وما بعد دخمت قواعد البيانات في منظومة 
دارة بياناتيا عمى  شبكة االنترنت، فأصبح الكثير مف مواقع االنترنت يعتمد في تخزيف وا 

نظـ قواعد البيانات عوضا عف الممفات التقميدية التي كانت تعتمد عمييا مواقع 
االنترنت في تخزيف بياناتيا عند بداية ظيورىا، وأصبح باإلمكاف تطوير نماذج 

لصفحات االنترنت يتـ استخداميا مف قبؿ زوار االنترنت لكتابة االستفسارات ومف ثـ 
وبعد الحصوؿ عمى نتيجة االستفسارات تييئ . تنفيذىا عمى قاعدة بيانات الموقع

. النتيجة باستخداـ إحدى لغات الزوار مثؿ عرضيا مف خاللو

ومع دخوؿ نظـ إدارة قواعد البيانات في منظومة شبكة االنترنت، فإف ذلؾ 
أعطاىا زخما جديدا مف األىمية وضرورة البحث عف طرؽ وأساليب جديدة لالستخداـ 

في تصميميا بيدؼ تمبية االحتياجات الجديدة التي تتطمبيا تطبيقات االنترنت مثؿ 
.     16الوسائط المتعددة مف صورة وصوت

 

: صعوبات البحث

                                                 
15

. 55س، ص .، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية:"يوسؼ بف جاسـ اليميمي-  
16

. 56س، ص .، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية: "يوسؼ بف جاسـ االيميمي-  
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إف البحث في المجاؿ المعموميات يختمط بما ىو قانوني وما ىو تقني، 
خصوصا فيما يتعمؽ بقطاع قواعد البيانات الحديثة الظيور والتي تعرؼ تطورا متسارعا 

. يصعب معو ضبط معالـ ىذا المصنؼ واإلشكاالت المتعمقة بإنتاجو واستغاللو

النظاـ القانوني لقواعد البيانات في التشريع المغربي "ومف ىنا فدراسة موضوع 
" عمى ضوء قانوف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة

تستمـز مف الباحث اإللماـ بكؿ الجوانب التقنية والفنية إلنتاج واستعماؿ قواعد 
بداء آراء واالجتيادات الشخصية . البيانات، ثـ القدرة التحميمية والمعرفة القانونية وا 

 القضائية المغربية، التي مف شأنيا تولعؿ ما يزيد األمر تعقيدا، ندرة االجتيادا
لو توفرت لمكنت الباحث مف الوصوؿ إلى اإلجابات عف اإلشكاليات المطروحة في 

.  ىذا الموضوع

: مناهج البحث

مف أجؿ اإلحاطة المختصرة، بأىـ المشاكؿ التي تحيط بموضوع النظاـ 
القانوني لقواعد البيانات، اعتمدت منيجا وصفيا تحميميا مقارنا، توضيحا لمجاؿ ىذه 
الدراسة وتعريفا بيا، الستخالص ما ينبغي أف يكوف عميو األمر بخصوص حماية 

. قواعد البيانات

وبما أف المتوخى مف أي بحث قانوني الخروج في األخير بخالصات 
واستنتاجات منطقية وصحيحة حاولت مف خالؿ بحثي ىذا تحميؿ مضموف النظاـ 

القانوني الذي يوفرىا القانوف المغربي و التشريعات المقارنة لقواعد البيانات عمى ضوء 
. كتابات الفقو واجتيادات القضاء في الموضوع
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وحاولت مف خالؿ المنيج التحميمي، تفكيؾ فكرة النظاـ القانوني لقواعد البيانات 
وذلؾ لتوضيح المشكؿ بشكؿ أعمؽ، والمساىمة بآرائي الشخصية المتواضعة في بعض 

. أجزاء البحث، سواء بترجيح إحدى اآلراء الفقيية عمى أخرى وتعميؿ ذلؾ

: إشكالية البحث

أصبحت قواعد البيانات كقيـ فكرية حديثة، تثير العديد مف اإلشكاالت القانونية، 
خصوصا مع ازدياد التطور التكنولوجي السريع الذي شيده العالـ وكاف لالنتشار الكبير 

. لمحواسيب دور ميـ في ظيور الحاجة الماسة إلى حماية قواعد البيانات

إف اإلشكالية الرئيسية التي يطرحيا موضوع النظاـ القانوني لقواعد البيانات، 
أي حماية قانونية لقواعد البيانات باعتبارىا مصنفات فكرية حديثة : تتمحور كاآلتي

ووعاء لمعمومات ذات قيمة اقتصادية، وكيانا منطقيا يجتمع فيو ما ىو فكري وما ىو 
تقني، في ظؿ النصوص القانونية كما ىو معموؿ بيا اآلف؟  

ومف ىذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع العديد مف اإلشكاالت الفرعية وىي عمى 
: الشكؿ التالي

ما ىو مفيـو قواعد البيانات؟ ما ىي خصائصيا وأنواعيا وتمييزىا عف  -
 بعض األنظمة المتشابية ليا؟

ما ىي الشروط الواجب توافرىا ففي قواعد البيانات إلخضاعيا لمحماية  -
 القانونية المقررة؟

  ومتى تتمتع ىذه القواعد بالصفة االبتكارية؟ -

وما مدى نجاعة قوانيف الممكية الفكرية في حماية قواعد البيانات والتي وقع  -
 تبنييا مف طرؼ التشريعات المختمفة في ىذا المجاؿ؟ 
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وىؿ شروط الحماية التي استقر عمييا تشريعنا، قد حققت فعال ضمانة ميمة  -
ألصحاب الحقوؽ عمى القواعد أـ أنيا ال تزاؿ بعد ناقصة وتستوجب 

 تكممتيا؟

ىؿ يعتبر قانوف حؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة كافيا لسد الفراغ التشريعي أـ  -
 يمكف تمديد الحماية عبر فرض شروط أخرى؟

وعميو وحتى نتمكف مف اإلجابة عمى مختمؼ اإلشكاالت المرتبطة بالنظاـ 
القانوني لقواعد البيانات، فإف خطتنا لدراسة ىذا الموضوع ستكوف مقسمة عمى الشكؿ 

: التالي
اإلطار القانوني و التقني لقواعد البيانات : الفصل األول
اإلطار التشريعي لقواعد البيانات : الفصل الثاني
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انفصم األول 

اإلطاس  انمانىنً وانتمنً نمىاػذ انبٍاناث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يشكؿ الحديث عف قواعد البيانات أحد أىـ المواضيع التي استأثرت باىتماـ 
خاص مف قبؿ الفقو والقضاء، اىتماما يعكس بوضوح زخـ اآلراء الصادرة في ىذا 

الشأف، والتي اختمفت باختالؼ الزاوية التي تنظر منيا لتحديد ىذا الحؽ بغية الوصوؿ 
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إلى وضع نظاـ قانوني كامؿ لو، ومما أسيـ في إغناء ىذا التعدد، التطور التكنولوجي 
المعموماتي بما أفرزه مف وجود مصنفات حديثة الذي شيده النصؼ األخير مف القرف 

. العشريف في مجاؿ وسائؿ االتصاؿ، ومف أىـ المصنفات الحديثة قواعد البيانات

 وتنوع ىذه القواعد غير تماما وسائؿ تحميؿ القوانيف المعاصرة، ومنو فإف 
المسائؿ الخاصة بقواعد البيانات أصبحت محؿ جداؿ، ويعود السبب في ذلؾ إلى 

. حداثة الموضوع

ومف أجؿ إعطاء فكرة عامة عف القواعد البيانات سنحاوؿ في ىذا الفصؿ 
ماىية قاعدة البيانات ثـ إلى شروط حماية قاعدة  (الفرع األول)تقسيمو إلى فرعيف 
(. الفرع ثاني)البيانات وتكييفيا 

 

 

 

 

 

 

 

ماهٍت لاػذة انبٍاناث : انفشع األول

تمعب قواعد البيانات دورا ىاما في تطوير النظـ المعموماتية، وتتجمى أىمية ىذه 
القواعد في أنيا وسيمة، وعنصر حيويا في تطوير بنية تحتية عالمية لممعمومات، وأداة 

. أساسية لتحقيؽ التقدـ االقتصادي والثقافي والتكنولوجي
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وبيدؼ إلقاء نظرة شمولية عمى قواعد البيانات فقد ارتأينا تقسيـ ىذا الفرع إلى 
ثـ  (المبحث األول)مبحثيف، سنحاوؿ التعرض لتعريؼ قاعدة البيانات وخصائصيا 

(. المبحث الثاني)ألنواعيا وتمييزىا عف بعض األنظمة المتشابية ليا 

 مفهو  قياعد الببيايا ووخياخفي  : المبحث األول

تعتبر قواعد البيانات القاعدة المستنيرة لكؿ أمة تسعى إلى الدخوؿ في معترؾ 
المجتمع المعموماتي والمستقبؿ الرقمي، وبمقتضاىا يتـ التعريؼ بالقدرات المعموماتية 
لكؿ دولة ومجتمع، وبدونيا تختمؼ العديد مف الموضوعات عف السير في منيجية 
تعامؿ مع المعرفة المتكاممة فتفقد الدولة والمجتمع والفرد الذي ينتمي إلييا بجنسيتو 

فقواعد البيانات . مصداقية المجتمع الدولي قاطبة مف باب االتياـ بالقصور المعرفي
تمثؿ في الحقيقة معدؿ تنموي كبير حاؿ االىتماـ بيا وتطويرىا، فيي فضال عف كونيا 

تتخذ الطابع الحضاري فإنيا تساىـ في تنمية المجتمع وسوؽ العمؿ وتطوير قاعدة 
الفيـ البشري وتوسيع المدارؾ في زمف تتسع فيو المعرفة كضرورة حتمية في سوؽ 

. 17العمؿ وعرض الميارات وتداوؿ اإلبداع وبناء روح المنافسة

وبما أف قواعد البيانات أحد المصنفات ذات العالقة بالحاسوب، فالبد مف إبراز 
. مفيوميا، وخصائصيا

 ثـ نقؼ بعد كمطمب أولوليذا سنتناوؿ في ىذا المبحث مفيـو قاعدة البيانات 
. كمطمب ثانذلؾ عمى خصائصيا 

مفهوم قاعدة البيانات : المطمب األول

                                                 
17

، ال توجد دار النشر وال طبعة، "رؤية الحماية المستقبمية... قواعد البيانات المشكمة: "عمر محمد بف يونس-  
. 2، ص 2005السنة 
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تعتبر قواعد البيانات مجموعة مشتركة مف البيانات المترابطة التي صممت لكي 
تمبي الحاجة إلى المعمومات المختمفة في المنشأة، وتستخدـ قواعد البيانات كما ىو 
معروؼ لربط البيانات، وذلؾ لتسييؿ عممية معالجة ىذه البيانات، وتطوير عممية 

. 19صورة مبسطة لقاعدة البيانات (1)، ويمثؿ الشكؿ 18المعالجة وبأقؿ تكمفة

 

 

 

 

 

  

صورة مبسطة لقاعدة البيانات  (1)الشكل 

 

 

 ولتحديد مفيـو قواعد البيانات فالبد أوال مف تناوؿ كؿ مف المفيـو المغوي 
( كفقرة ثانية)ثـ التعرض لممفيـو القانوني والفقيي  (كفقرة أولى)والتقني ليذا المصنؼ 

. وذلؾ بيدؼ الوصوؿ لحقيقة ومضموف ىذا المصنؼ
                                                 

18
: زياد القاضي وقصي القاضي عمي فاروؽ، محمود سالـ، ىياـ غطاشة، محمد المحاـ، يونس مجدوالي-  

، الجزء األوؿ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى، السنة "مفاىيـ أساسية في قواعد البيانات"
. 12-11، ص 2000

19
. 43س، ص .، ـ"مفاىيـ أساسية في قواعد البيانات: "زياد القاضي وآخروف-  
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انًفٕٓو انهغٕي ٔانرمًُ : انفمطج األٔنى

مجموعة بيانات مسجمة في "يعرؼ مجمع المغة العربية قاعدة البيانات بأنيا 
.   20"ممفات عمى نحو يحدد الروابط المنطقية بيف نوعياتيا المختمفة

ويعرؼ أيضا مجمع المغة العربية بأنيا أسموب تنظيـ البيانات في شكؿ ممؼ 
أساسي ضخـ يتيح التعامؿ مع البيانات بطريقة شمولية تمبي االحتياجات لمتخذ 

. 21القرار

أسموب تنظيـ "ويعرؼ قاموس مصطمحات الحاسب اآللي قواعد البيانات بأنيا 
البيانات في شكؿ ممؼ أساسي ضخـ يتيح التعامؿ مع البيانات بطريقة شمولية تمبي 

. 22االحتياجات المختمفة لمتخذ القرارات وتدعى أيضا بنؾ المعمومات

ونجد موسوعة مصطمحات الكمبيوتر واالنترنت تعرؼ قاعدة البيانات بأنيا 
ممؼ بيانات شامؿ يتـ تصميمو ليناسب عددا مف التطبيقات المختمفة التي تستطيع "

دخاؿ التعديالت عميو دوف أف يضطر  الحصوؿ عمى حاجتيا مف بيانات ىذا الممؼ، وا 
القائموف عمى برمجة، وتنفيذ ىذه التطبيقات إلى التعرؼ عمى التصميـ الخاص بيذا 
الممؼ، أو التعامؿ مع كؿ محتوياتو، وبعبارة أخرى قاعدة البيانات ىو ممؼ بيانات 

شامؿ مبوب سيؿ استرجاع كؿ عناصره يتـ تصميمو مف أجؿ التطبيقات غير 
. 23المحدودة بنطاؽ ضيؽ

                                                 
20

المنظمة العربية لمعمـو  (فرنسي- انجميزي- عربي)المعجـ العربي الموحد لمصطمحات الحاسبات االلكترونية -  
. 765، ص 1998اإلدارية جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، الطبعة األولى، سنة 

21
. 12، ص 1987مجمع المغة العربية، معجـ الحاسبات، القاىرة، الطبعة األولى، السنة -  

22
. 180، مكتبة لبناف، الطبعة األولى، بدوف ذكر سنة، ص "مصطمحات الحاسب اآللي: "مصطفى الكيالني-  

23
، دار الكتب والوثائؽ "( عربي–انجميزي )موسوعة مصطمحات الكمبيوتر واالنترنت : "عبد الفتاح مراد-  

. 217، بدوف ذكر طبعة وسنة، ص 8842العصرية 
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أما عمى الصعيد التقني، فقد أورد عمماء عمـ الحاسوب عدة تعاريؼ تقنية 
ىي عبارة عف مجموعة مف البيانات المرتبة "لقاعدة البيانات، حيث يرى البعض بأنيا 

ترتيبا منطقيا بحيث يستطيع أي شخص مصرح لو بالوصوؿ إلى ىذه البيانات أف 
يستخدميا، وتقـو قواعد البيانات عمى فكرة تكامؿ البيانات بدال مف استخداـ عدة ممفات 

. 24"منفصمة لكؿ تطبيؽ

مجموعة منظمة مف الممفات تحتوي "بينما عرفيا اتجاه آخر بأنيا عبارة عف 
عمى معمومات تختص بموضوع معيف، وتحتوي قاعدة البيانات عف مجموعة ممفات 

(Files)  يتفرع كؿ ممؼ إلى سجالت(Records)  تتفرع بدورىا إلى حقوؿ(Fields) ،
وعف طريؽ التركيبة يمكف بسيولة الوصوؿ إلى الحقوؿ والتعامؿ معيا سواء بإدخاؿ 

. 25"البيانات فييا أو باسترجاع بيانات منيا

مخزف لجميع البيانات ذات العائدية واألىمية "وعرفيا بعض آخر عمى أنيا 
. 26"لمستخدمي نظاـ المعمومات

 

ىي تجميع لكمية كبيرة مف المعمومات أو "وىناؾ مف يرى بأف قاعدة البيانات 
. 27"البيانات، يمكف عرضيا بطريقة أو بأكثر مف طريقة لتسييؿ االستفادة منيا

                                                 
24

، دار الوطف لمنشر، الرياض، الطبعة "مقدمة في الحاسب اآللي وتقنية المعمومات: "طارؽ بف عبد اهلل الشدي-  
. 163الثانية، بدوف ذكر سنة، ص 

25
  -Daniel Martin : « Bases de donnes, Dunod », 3 édition, 1985, p.1. 

26
، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى، "نظـ المعمومات ماىيتيا ومكوناتيا: "عماد الصباغ-  

. 113،ص 2000السنة 
27

، الجزء األوؿ، بدوف النشر، "أساسيات قاعدة البيانات: المرجع األساسي لقاعدة البيانات: "مجدي أبو العطا-  
. 10، ص 1994الطبعة الرابعة،  السنة 
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تجميع البيانات التي بينيا عالقة أو ارتباط، أي : "تعرؼ قاعدة البيانات بأنيا
أنيا تجميع متحد ومنطقي مف البيانات بطريقة منظمة يتـ عرضيا واسترجاعيا بأكثر 
مف أسموب، ويسيؿ االستفادة منيا بواسطة المستخدميف، أي أف قاعدة البيانات ىي 

.  28"مجموعة الممفات المرتبطة منطقيا

مجموعة مشتركة مف البيانات المترابطة : "كما عرفيا زياد القاضي وآخروف بأنيا
. 29"التي صممت لكي تمبي الحاجة إلى المعمومات المختمفة في المشنأة

تتشكؿ قاعدة البيانات مف مجموعة مف الممفات المترابطة : "وىناؾ تعريؼ آخر
. 30"فيما بينيا، وتحتوي ىذه الممفات عمى أنواع مختمفة مف البيانات

وىناؾ مف جمع بيف ىذه التعاريؼ ليعطي تعريفا شامال ومبسطا حيث اعتبرىا 
مجموعة مف البيانات والمعطيات التي تخص موضوعا معينا، ثـ تجميعيا "بأنيا 

وترتيبيا وتصنيفيا بطريقة مبكرة أفرزتيا تكنولوجيا الكمبيوتر المدىشة، وثـ تخزينيا في 
جياز الكمبيوتر بحيث تشكؿ قاعدة عريضة مف البيانات المفيدة التي يمكف استخراجيا 

. 31"واالستفادة منيا عند الحاجة إلييا

                                                 
28

، المكتبة األكاديمية، الطبعة األولى، السنة "تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت المتقدمة: "محمد محمد اليادي-  
. 131، ص 2004

29
. 11س، ص .، ـ"مفاىيـ أساسية في قواعد البيانات: "زياد القاضي وآخروف-  

30
، مركز البحوث السعودي، بدوف "نمذجة البيانات في قواعد البيانات والتحويؿ بيف النماذج: "حميـ حبيب حنا-  

. 15، ص 2002طبعة، السنة 
31

، الكتاب الثاني، عقود الكمبيوتر، الجزء "موسوعة قانوف الكمبيوتر ونظـ المعمومات: "فاروؽ عمي الحنفاوي-  
. 376، ص 2003الثاني، عقود النظـ واألجيزة، دار الكتاب الحديث، القاىرة، دوف ذكر طبعة، السنة 

:      وفي نفس المعنى انظر
- François Fargette : « données de base pour base de données », Eyrolles, 1985, p. 

164. 
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وانطالقا مف ىذه التعاريؼ السابقة لقاعدة البيانات نجد أنيا جاءت معبرة عف 
. حقيقة ومضموف قاعدة البيانات مف الناحية التقنية فقط

انًفٕٓو انمإًََ ٔانفمًٓ : انفمطج انثاٍَح

 المتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ 2-00عرفت المادة األولى مف القانوف رقـ 
مجموعة "بأنيا " قواعد البيانات"المجاورة المغربي في فقراتيا الرابعة عشرة مصطمح 

االنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقمة مرتبة بطريقة ممنيجة ومصنفة ويسيؿ 
. 32"الوصوؿ إلييا ذاتيا بواسطة الوسائؿ االلكترونية أو كؿ الوسائؿ األخرى

" قاعدة المعطيات" مف القانوف السالؼ الذكر أوردت مصطمح 10ونجد المادة 
عند الحديث عف حؽ المؤلؼ بتأجير أو اإلعارة العمومية ألصؿ مصنفو، فنجد المشرع 

قواعد "مصطمح "، وتارة أخرى "قاعدة البيانات"المغربي تارة يستعمؿ مصطمح 
. فيي ليا معنى واحد" المعطيات

مجموعة "أما بالنسبة لمتشريع الفرنسي فنجده قد عرؼ قاعدة البيانات بأنيا 
مصنفات، معطيات أو عناصر أخرى مستقمة، معدة في ىيئة نظامية أو منيجية، يتـ 

. 33"الوصوؿ إلييا انفراديا بوسائؿ الكترونية أو بأية وسيمة أخرى

 3/3/1995 المؤرخ 95-240 وكذلؾ ما قرره المشرع الفرنسي بالمرسـو رقـ 
 بشأف استعماؿ المغة الفرنسية، وذلؾ 4/8/1994 المؤرخ 665/94المنفذ لمقانوف رقـ 

في الممحؽ بالمرسـو المذكور، بشأف المصطمحات المعموماتية وخاصة قواعد البيانات 
                                                 

32
 1-00-20 المتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 2-00قانوف رقـ -  

ر .، الصادر ج34-05 المغير والمتمـ بمقتضى القانوف رقـ 2000 فبراير 15 )1420 ذي القعدة 9بتاريخ 
. 2000 ماي 18، بتاريخ 4796عدد 

33
  -CPI Fr Art.L.112-3. al.2 : « on entend par base de données un recueil 

d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, des posés de 

manière systématique ou méthodique ».  
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مجموعة المعطيات المنظمة بقصد استعماليا بواسطة برامج مرتبطة : "نعرفيا بما يمي
. 34"بتطبيقات مميزة وبشكؿ يسيؿ الحركة المستقمة ليذه المعطيات، وتمؾ البرامج

مجموعة مف "وأما في التشريع األوربي فنجده عرؼ قواعد البيانات عمى أنيا 
األعماؿ المنفصمة، بيانات وكذلؾ مواد أخرى تـ تنظيميا بأسموب منظـ منيجي يسمح 

ونجد أيضا التشريع األمريكي يعرؼ . 35"بالولوج إلييا بشكؿ فردي بوساطة الكترونية
 مف قانوف حماية حؽ المؤلؼ، بطريقة غير 101قاعدة البيانات في نص المادة 
عمؿ تكوف مف خالؿ تجميع "بأنو عبارة عف " التجميع"مباشرة، حيث عرؼ مصطمح 

وتصنيؼ مواد أو بيانات مختارة أو معدة أو منظمة عمى نحو يجعؿ مف العمؿ الناتج 
. 36"ككؿ عمال أصيال

 Billyونجد تعريؼ لقاعدة البيانات ما ورد في مشروع النائب الجميوري 

Tauzin والمقدـ إلى لجنة التجارة بالكونغرس األمريكي، فقد 29/7/1999 المؤرخ 
مجموعة كبيرة مف " أنيا Data Baseتضمف ىذا المشروع تعريفا لقاعدة البيانات 

األرقاـ ومف معمومات منفصمة بنودىا، والتي تـ الحصوؿ عمييا وتنظيميا في مكاف 
منفرد أو بطريقة تسمح بالدخوؿ إلييا عف طريؽ مصدر واحد، مف خالؿ تكتؿ 

                                                 
34

  -Base de données : « ensemble de données organise en vue de son utilisation 

par de programmes correspondant a des applications distinctes et de manière a 

facilites l’evrolution indépendante des données et des programmes », p. 9.     
35

 .5س، ص .، ـ..."قواعد البيانات المشكمة : "يونس عرب-  

36
  -Section (101) : « … A « compilation » is a work formed by the collection and 

assembling of peescisting materials or of data that are selected,../…  

../..coedinated, orarrage in sucha way the resulting work asa whole constitutes 

an original work of authorship ». 
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استثماري مالي أو مف مصادر أخرى، لغرض تقديـ خدمة الدخوؿ إلى تمؾ المعمومات 
. 37"لمستخدمي قاعدة البيانات ىذه

تجميع "والمشرع المصري يعرؼ قاعدة البيانات في المادة الثانية منو بأنيا 
متميز لمبيانات يتوافر فيو عنصر االبتكار، أو الترتيب، أو أي مجيود شخصي يستحؽ 

الحماية، وبأي لغة أو رمز بأي شكؿ مف األشكاؿ، ويكوف مخزنا بواسطة حاسب 
. 38"ويمكف استرجاعو بواسطتو أيضا

أما بالنسبة لقانوف حؽ المؤلؼ األلماني نجده عرؼ قاعدة البيانات في الفقرة 
تجميع منظـ عمى نحو منيجي أو بشكؿ معيف يمكف "الثانية مف المادة الرابعة بأنيا 

الوصوؿ لعناصر ىذا التجميع بشكؿ فردي إما مف خالؿ الوسائؿ االلكترونية، أو بأي 
. 39"وسيمة أخرى

أما عمى مستوى االتفاقيات الدولية فنجد اتفاقية برف تعرؼ قواعد البيانات عمى 
ابتكارات فكرية بسبب اختيار وترتيب محتوياتيا بالحماية عمى أساس حؽ "أنيا 

. 40"المؤلؼ

                                                 
37

  -Available online in Ang 2000 at :http://  www.techlawjoural.com/cong106/  
database/ hr1858 tel htm. 

. 2010/03/12 مساءًا بتاريخ 8وقت الدخوؿ الساعة      
38

الوقائع المصرية ) المتعمؽ بإيداع مصنفات الحاسب اآللي، 1993 لسنة 82قرار وزير الثقافة المصري رقـ -  
. 6، ص (9/5/1993 في 104العدد 

39
  -Article 4 collections and data base works : “ …(2) within the meanig of this 

acta data base work is a collection arranzed in a system alic or methodical 

way, the element of which are, individually accessible either by electronic or 

by other means.                                                                    ../..       
        ../..  A computer program (S690) used to create the data base work or to 

render its elements accessible does not constitute a component of the data base 

work”. 
40

. 1991 والمعدلة سنة 1886اتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية والفنية المؤرخة في -  

http://www.techlawjoural.com/cong106/
http://www.techlawjoural.com/cong106/
http://www.techlawjoural.com/cong106/
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أما معاىدة الويبو بشأف حؽ المؤلؼ نجدىا تعرفيا في مادتيا الخامسة كما يمي 
تتمتع مجموعات البيانات أو المواد األخرى بالحماية بصفتيا ىذه، أيا كاف شكميا إذا "

كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتيا أو ترتيبيا، وال تشمؿ ىذه الحماية 
. 41 ..."البيانات أو المواد في حد ذاتيا

أما عف اتفاقية جوانب الممكية الفكرية المتعمقة بالتجارة التي تـ إبراميا مف 
طرؼ المنظمة العالمية لمتجارة تعرؼ قاعدة البيانات في المادة العاشرة في فقرتيا 

تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد األخرى، سواء أكانت في "الثانية بقوليا 
شكؿ مقروء آليا أو أي شكؿ آخر، أو إبداعا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتيا، 

. 42 ..."وىذه الحماية ال تشمؿ البيانات أو المواد في حد ذاتيا

وما يمكف مالحظتو أف ىذه االتفاقيات الدولية قد أعطت تعاريؼ لقواعد 
البيانات وفي نفس الوقت نصت عمى أنيا مصنفات أو إبداعات فكرية جديرة بالحماية 

. بحؽ المؤلؼ

أما عمى مستوى الفقو فنجد في ىذا الصدد مجموعة مف التعاريؼ، حيث يعرفيا 
مجموعة الحقائؽ أو المشاىدات أو القياسات التي تكوف عادة عمى "البعض عمى أنيا 

ىيئة حروؼ أو أرقاـ أو أشكاؿ خاصة تصؼ أو تمثؿ فكرة أو موضوع أو ىدؼ أو 
. 43"شرط أو أية عوامؿ أخرى

القاعدة أو القواعد التي تؤسس أو تتضمف داللة "وعرفيا بعض آخر بأنيا ىي 
البيانات، كالحقائؽ واإلحصاءات والرموز واألنشطة الرقمية، كعمميات التحويؿ الرقمية 

                                                 
41

. 20/12/1996معاىدة الويبو بشأف حؽ المؤلؼ اعتمدىا المؤتمر الدبموماسي في -  
42

. 1994 أبريؿ سنة 15 جاءت كنتيجة جوالت آخرىا كاف في مراكش بتاريخ ADPICاتفاقية -  
43

، 1984، بدوف ذكر دور النشر والطبعة، السنة "مقدمة في التجييز االلكتروني لمبيانات: "محمد السعيد خشبة-  
. 4ص 
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دوف أف يكوف ىناؾ رابطا بينيما سوى حيف تحوليا بالمعالجة اآللية  ( واحد–صفر )
مجموعة مييكمة في التسجيالت النصية أو غير النصية "أو أنيا . 44"إلى معمومات

. serveur"45متاحة لمقراءة آليا عبر خط مباشر مرتبطة بموزع 

تجميع مميز لمبيانات يتوافر فييا "ونجد تعريؼ آخر في ىذا المستوى بأنيا ىي 
عنصر االبتكار أو الترتيب أو التبويب عبر مجيود شخصي بأية لغة أو رمز يكوف 

. 46"مخزنا بواسطة الحاسوب ويمكف استجماعو بواسطتيا أيضا

مجموعة مف البيانات المنظمة لغاية "ويعرفيا جانب آخر مف الفقو بأنيا 
استعماليا بواسطة البرامج المعموماتية المناسبة والمميزة بشكؿ يسمح بتسييؿ التطور 

المستقبؿ لممعطيات والبرامج، أو ىي مجموعة األعماؿ والمواد المنسقة والمخزنة والتي 
يمكف الوصوؿ إلييا عف طريؽ وسائؿ الكترونية بما في ذلؾ العناصر الضرورية 

. 47"لتشغيؿ القاعدة

مصنؼ يشتمؿ عمى مجمد أو "ونجد الفقو الفرنسي يعرؼ قاعدة البيانات بأنيا 
حجـ كبير مف المعمومات أو عناصر اإلعالـ مع مالحظة أف بعضيا قد ال يتوافر لو 

األصالة مثؿ كثالوجات المقترحة لمبيع، كما يرى أنو يجب حمايتيا بواسطة قانوف 
. 48"حماية حؽ المؤلؼ

                                                 
44

، دار النيضة العربية، بدوف ذكر طبعة، "حماية الحريات في مواجية نظـ المعمومات: "عمرو أحمد حسو-  
. 40، ص 2000السنة 

45
، المجمة  التونسية العربية لممعمومات، العدد "األبعاد القانونية لتصميـ قواعد البيانات وحمايتيا: "محمد الرابحي-  

 .   63، ص 2002، السنة 1

46
، 2005، شركة مطابع السوداف لمعممة، بدوف ذكر الطبعة، السنة "قانوف االنترنيت: "عزة عمي محمد الحسف-  

. 81ص 
47

المسؤولية المعموماتية محاولة لضبط مميزات مسؤولية المتدخميف في إطار التطبيقات : "عمي كحموف-  
. 44-43، ص 2005، مركز النشر الجامعي، بدوف طبعة، السنة "المعموماتية وخدماتيا

48
  -Delia Lipszyc : « droit d’auteur et droits voisins », édunesco, 1997 ; p. 697. 
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تجميع لممعمومات تكوف مخزنة داخؿ "كما نجد الفقو األمريكي عرفيا بأنيا 
جياز كمبيوتر عمى نحو سمح بالبحث فييا بشكؿ اختياري ويتـ استرجاع المعمومات 

تجميع "، وأيضا نجد الفقو االنجميزي يعرفيا بأنيا 49"المختارة بواسطة جياز الكمبيوتر
ألعماؿ منفصمة أو بيانات أو مواد أخرى منظمة بطريقة منيجية أو نظامية ويمكف 
الوصوؿ إلييا فرديا بأي وسيمة، وذلؾ مع استثناء برامج الكمبيوتر المستخدمة في 

.  50"صنع أو تشغيؿ قاعدة البيانات

وما يمكف مالحظتو مف خالؿ التعاريؼ السابقة سواًء عمى المستوى المغوي 
ومثؿ ىذا . والتقني أو القانوني والفقيي عدـ وجود تعريؼ متكامؿ عمى ىذا المستوى
 مع تعريؼ 51األمر يفيد في الحقيقة عدـ تطابؽ التعريؼ الوارد في قانوف حؽ المؤلؼ

. قواعد البيانات

خصارص قواعد البيانات : المطمب الثاني
تشكؿ قاعدة البيانات جوىر العمؿ التوثيقي وماىيتو، وقد كاف رصيدىا في 

... بداية السبعينات يقتصر عمى التسجيالت الببميوغرافية كمراجع الكتب والمقاالت
ويقـو منتج قاعدة . بينما اعتبرت إتاحة النصوص األصمية والكاممة مف األشياء النادرة

بعمؿ متواصؿ يتمثؿ في معالجة -  إلثراء المعمومات األولية وتثمينيا–البيانات 
ىذه الحقوؿ إنما ىي . المعمومات وىيكمتيا، ويظير ذلؾ في ما يسمى ببناء الحقوؿ

                                                 
49

  -Rolph Losey , Orlando : « practical and legal protection of computer Data 

Base », Florida, 1996, p. 1. 
50

  -Mathson Ornasby Prentice : « It law briefino : lecal protection of data base », 

London, May 2000, p. 1.  
51

. سواًء القانوف المغربي، الفرنسي، المصري، األمريكي، االنجميزي، األلماني-  
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شبيية بالحقوؿ التوثيقية المألوفة لدى الموثقيف وأمناء المكتبات، كحقؿ المؤلؼ، 
.  52والعنواف، والواصفات، وغيرىا

وتعتبر أيضا صورة مف صور إنتاج الفكري وتتمثؿ ىذه الصورة في مجموعة 
مترابطة مف البيانات، وتمتاز قاعدة البيانات بتنوع سواء مف جانب حجميا، طرؽ 
استشارتيا وتحديثيا واالستفادة منيا وكذلؾ ىيكمتيا وتمتاز قواعد البيانات بعدة 

. خصائص

استقاللية البيانات، أما  (الفقرة األولى): وليذا سنقسـ ىذا المطمب إلى فقرتيف
. مركزية البيانات (الفقرة الثانية)

 

 

 

 

 

 Data indépendanceاسرمالنٍح انثٍاَاخ : انفمطج األٔنى

، 53يقصد بيا عدـ ارتباط طريقة تنظيـ البيانات في وحدة التخزيف الثانوية
وتعتبر ىذه الخاصية مف الدوافع الرئيسية التي أدت إلى تطوير وتطبيؽ نظـ إدارة 
قواعد البيانات في المنظمات مختمفة، حيث أف ىذا المفيـو يكوف جميا لمبرمجي 

ومف جية أخرى تتصؼ بالمخطط الفكري . التطبيقات، الذيف يعدوف البرامج

                                                 
52

. 64س، ص .، ـ..."األبعاد القانونية لتصميـ قواعد البيانات: "محمد الرابحي-  
53

. 53س، ص .، ـ"مفاىيـ أساسية في قواعد البيانات: "زياد القاضي وآخروف-  
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(conceptual schema) وبذلؾ تحفظ البيانات في نطاؽ قاعدة . في تنظيـ البيانات
البيانات بصفة مستقمة عف برامج التطبيؽ التي ال تتأثر بواسطة أي تغيرات في تنظيـ 

. Reductionof redundency 54البيانات ماديا

وتقدـ نظـ إدارة قواعد البيانات مجموعة مف القدرات العالية المتصمة بتوفر 
مكانية البحث فييا، ومف ىذه القدرات ما يمي : البيانات وا 

الوصوؿ المتزامف لقاعدة البيانات عف طريؽ برامج مستخدميف متعددي  -
الميارات لموصوؿ المتعدد لمبيانات التي توفر برامج تطبيؽ تؤدي إلى توفير 
بيانات أكثر مف طريقة وصوؿ مفرد لقاعدة البيانات، بأسموب غمؽ البرنامج 
نيائيا ويؤكد ذلؾ أف أسموب المعالجة المستعرة يحاوؿ معالجة برنامج تطبيؽ 

 .أو أكثر لغمؽ السجالت التي ال تشارؾ فييا البيانات المطموبة

 تصفح قاعدة البيانات تسيؿ إمكانية التساؤؿ بدوف الحاجة لكتابة برنامج  -
 .تطبيؽ خاص بذلؾ

خراج التقارير  -  لغة التساؤؿ تساعد في إنتاج اإلجابة عمى التساؤالت وا 
. 55المطموبة بدوف الحاجة لتوفير خبرات مميزة متخصصة ألداء ذلؾ

 Data centralizationيطكعٌح انثٍاَاخ : انفمطج انثاٍَح

توضح ىذه الخاصية أف نموذج قاعدة البيانات يحفظ شكؿ واحد مقنف لمبيانات 
.  بدال مف أشكاؿ عديدة

                                                 
54

 مساءًا 5 وقت الدخوؿ عمى الساعة 2008بقمـ توفيؽ محمود توفيؽ مقاؿ منشور باألنترنيت تاريخ تسجيمو -  
 منتديات  .http : alyasser.net/vb/showthread.rhp ?t=15139:  عمى الموقع09/04/2010بتاريخ 

. اليسر لممكتبات وتقنية المعمومات
55

  -http : alyasser.net/vb/showthread.rhp ?t=15139س.، ـ .
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وتختص ىذه الخاصية بالتقميؿ مف الحشو الذي كاف سائدا مف قبؿ في برامج 
التطبيقات المتواجدة في نظـ معالجة البيانات، وباستخداـ ىذه الصفة أمكف الوصوؿ 

: 56إلى

تجنب عدـ التوافؽ؛ - 

الحد مف حذؼ نسخ عديد مف نفس البيانات؛ - 

حذؼ البيانات الزائدة عند الحاجة؛ - 

توفير مساحة التخزيف بحذؼ الحشو والتكرار؛ - 

. 57 بيف أكثر مف مستخدـData sharingالمشاركة في البيانات - 

 Data base abministratorوتعتبر الوظيفة األساسية إلداري قاعدة البيانات 

DBA في تأميف سالمة البيانات ومتابعة مركزياتيا، فأمف البيانات تعتبر مف البرامج 
الروتينية اليامة التي يضعيا نظاـ إدارة قواعد البيانات وبذلؾ يجب أال تكوف البيانات 
المختزنة في قاعدة البيانات عرضة لمفقد أو السرقة أو اإلطالع غير المعتمد أو غير 

. 58المرخص بو

 اهاا  هااع الببيايا وومببيزي اع  بع األانمم  : المبحث الثياي
الممتي فم لفي  

تنوعت قواعد البيانات واختمفت استخداماتيا وأشكاليا وطبيعة البيانات المخزنة 
 -CDفييا حيث يمكف تخزيف قواعد البيانات عمى أقراص ممغنطة أو أقراص مكتنزة 

                                                 
56

.  110س، ص .، ـ"أساسيات قواعد البيانات: "ماري جيميسوف ترجمة سرور عمي إبراىيـ سرور-  
57

  -Jacky Akoka : « les systèmes de gestion de bases  de données », Eyrolles, 

1984, p. 3. 
58

. 127س، ص .، ـ..."مقدمة في الحاسب اآللي: "طارؽ بف عبد اهلل الشدي-  
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Romsوالكثير مف ىذه القواعد تتيح استخداـ . ، ويمكف استخداميا محميا أو عف بعد
معموماتيا لمجميور مجانا مثؿ قواعد بيانات المستخمصات، والكشافات، واألدلة، 
والموسوعات وغيرىا، والبعض اآلخر مف قواعد البيانات ال تسمح بالبحث فييا 

ىذا مف حيث االستخداـ أما مف حيث . والحصوؿ عمى معمومات إال بموجب اشتراؾ
النوع فقد تكوف قاعدة بيانات مشتركة بيف أقساـ المؤسسة الواحدة أو بيف مجموعة مف 

.  59المؤسسات، أو أف تكوف قاعدة بيانات بكؿ قسـ أو بكؿ مؤسسة

لكف أبرز وأظير قواعد البيانات عمى الساحة أربعة أنواع رئيسية، وتتمتع ىذه 
األخيرة بمميزات وخصائص تجعميا تختمؼ عف بعض األنظمة التي قد تختمط بيا 

. وخاصة إذا ما تعمؽ األمر بالمعمومات والبيانات األولية وبرامج الحاسوب

 كمطمب أوللذلؾ فإننا سنحاوؿ في ىذا المبحث التطرؽ ألنواع قواعد البيانات 
كمطمب ثـ نتطرؽ بعد ذلؾ إلى تمييز قواعد البيانات عف بعض األنظمة المتشابية ليا 

 .ثان

أنواع قواعد البيانات : المطمب األول
تتكوف قاعدة البيانات مف مجموعة مف البيانات المترابطة ومجموعة مف البرامج 

لمعالجة ىذه البيانات وييدؼ نظاـ إدارة قاعدة البيانات إلى توفير البيئة الالزمة 
. 60السترجاع البيانات وتخزينيا بشكؿ مناسب وفعاؿ

                                                 
59

  -http://www.minshawi.com/node/add/abstract.  
.  عمى الساعة التاسعة مساءً 09/ 2010/04     وقت الدخوؿ 

60
، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى، السنة "برمجة قواعد البيانات: "زياد عبد الكريـ القاضي-  

.  7، ص 2002

http://www.minshawi.com/node/add/abstract
http://www.minshawi.com/node/add/abstract
http://www.minshawi.com/node/add/abstract
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وتطورت نظـ قواعد البيانات عمى مدى العقود الثالثة األخيرة بناًء عمى تطور 
البيانات : نماذج البيانات المستخدمة، وىناؾ أربعة أنواع شييرة لقواعد البيانات وىي
. 61الموزعة، اليرمية، الشبكية ثـ آخر وأىـ ىذه األنواع قواعد البيانات العالقية

كفقرة وليذا سنتناوؿ في ىذا المطمب إلى إبراز قواعد البيانات الموزعة واليرمية 
. كفقرة ثانية (الشبكية والعالقية)، ثـ قواعد البيانات أولى

 (انًٕظػح ٔانٓطيٍح)انُٕع األٔل : انفمطج األٔنى

 قواعد البيانات الموزعة: أوال

تعتبر قاعدة البيانات الموزعة عبارة عف قاعدة بيانات منطقية واحدة موزعة 
ماديا عمى مجموعة مف الحاسبات اآللية في مواقع مختمفة ترتبط فيما بينيا بشبكة 
اتصاالت، وتعد قواعد البيانات الموزعة مفيدة عندما يكوف لممنظمة مجموعة مف 

الموزعة في مناطؽ مختمفة بحيث يتـ توزيع البيانات بشكؿ أقرب  (أو الفروع)المواقع 
نموذجا مبسطا  (A)ويمثؿ الشكؿ رقـ . ما يكوف مف المستفيديف الذيف يتعامموف معيا
 تحتوي ثالثة منيا عمى 62(sites)لقاعدة بيانات موزعة تتكوف مف أربعة مواقع 

عمى أي  (site )3البيانات المكونة لقاعدة البيانات، في حيف ال يحتوي الموقع رقـ 
نما يستخدـ الموقع مصدرا لمتعميمات التي  بيانات تتعمؽ بمحتويات قاعدة البيانات، وا 

تتفاعؿ مع قاعدة البيانات الموزعة عمى المواقع الثالثة األخرى، وترتبط المواقع األربعة 
نموذجا لقاعدة البيانات  (1)فيما بينيا بشبكة اتصاالت لنقؿ البيانات ويبيف الشكؿ 

. 63الموزعة

                                                 
61

. 275، ص 2002، مركز البحوث، بدوف ذكر طبعة ، السنة "الحاسب وأمف المعمومات: "حسف طاىر داود-  
62

. 450س، ص .، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية: "يوسؼ بف جاسـ اليميمي-   
63

. 451س، ص .، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية: "يوسؼ بف جاسـ اليميمي-  



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشكؿ مركزي باعتبارىا موردا مف موارد  (الموزعة)وتتـ إدارة قاعدة البيانات 
المنظمة، وفي الوقت نفسو تتـ االستفادة مف المرونة التي تقدميا نظـ قواعد البيانات 

. 64الموزعة في تنفيذ العمميات التي تجري عمى قاعدة البيانات

 

ويوجد لقواعد البيانات الموزعة العديد مف المميزات وأىميا الموثوقية والتواجد 
 بشكؿ عاـ عمى أنيا احتمالية وجود النظاـ بشكؿ عامؿ في لحظة 65وتعرؼ الموثوقية

زمنية ما، في حيف يعرؼ التواجد عمى أنو احتمالية وجود النظاـ بشكؿ عامؿ 
ومتواصؿ ضمف مدى زمني ما وثاني ميزة سيولة التوسع في النظاـ بحيث تتوافؽ نظـ 

                                                 
64

. 451س، ص .، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية: "يوسؼ بف جاسـ اليميمي-  
65

، الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر، الطبعة األولى، السنة "عمـ المعمومات: "عماد عبد الوىاب الصباع-  
. 185، ص 2002
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قواعد البيانات الموزعة مع حاجة المنظمات الحديثة لمتوسع في حجـ بياناتيا 
وتطبيقاتيا الحاسوبية، وىذا التوسع ال يؤدي إلى انقطاع الخدمة عف المستفيديف أو 

.  66تأثر عمميـ

( Hierarchical data bases )قواعد البيانات الهرمية: ثانيا

ويمثؿ ىذا النموذج الجيؿ األوؿ لقواعد البيانات وتتألؼ قاعدة البيانات مف 
مجموعة مف السجالت المرتبطة معا عف طريؽ المؤشرات وتنظيـ السجالت بشكؿ 

، ولمتوضيح أكثر فيي تكوف عمى ىيئة شجرة بجذر واحد 67شجري جذره عقدة افتراضية
 في نيايات فروعيا المنتشرة مف الجذر، وينتقؿ البحث في ىذه nodesأعاله، وعقد 

الفئة مف قواعد البيانات مف األعمى إلى األسفؿ، ويمكف أف يكوف لكؿ عنصر مف 
عناصرىا عالقة بأي عنصر مف العناصر التي تقع تحتو، وبعنصر واحد فقط مف 

. 69نموذجا لقواعد البيانات اليرمية (2)و (1)ويبيف الشكؿ . 68العناصر التي تقع أعاله

 

 

 

 

 

                                                 
66

. 8س، ص .،  ـ"برمجة قواعد البيانات: "زياد عبد الكريـ القاضي-  
67

، ترجمة عبد الرحماف بف حمو العكرش، بدوف ذكر دار النشر والطبعة، "أسس تقنية المعمومات: "جنفررولي-  
. 165، ص 1993السنة 

68
، دوف ذكر دور النشر "أساليب البرمجة الحديثة بمغة بيسؾ: "عازي إسحاؽ الخطيب وعزمي حسف العيسى-  

. 37، ص 1988والطبعة، السنة 
69

. 8س، ص .، ـ"برمجة قواعد البيانات: "زياد عبد الكريـ القاضي-  
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(( 2)و (1)الشكل )نموذجين مبسطين لقاعدة البيانات الهرمية 

حيث إف التعامؿ مع ىذا النوع مف البيانات يشكؿ النشاط الرئيسي في تحقيؽ 
اليدؼ مف استخداـ الحاسب، وىو النوع المناسب لمبيانات التي تتفؽ طبيعتيا والطبيعة 

، أو عالقة متعددة (1:1)اليرمية حيث تكوف العالقة بيف البيانات ىي إما عالقة مفردة 
مثؿ طمبات العمالء مف الشركة حيث يكوف لمعميؿ الواحد طمب واحد أو  (ف: 1)

أكثر، ولكف ىذه الطمبات ليست ليا أي عالقة بعميؿ آخر فال ينتمي الطمب الواحد إال 
. 70إلى عميؿ واحد

ويعيب ىذا األسموب تكرار البيانات والبطء الذي يميز االستفسارات التي ال 
. تتفؽ طبيعتيا والطبيعة اليرمية ليذا النموذج

( IMS)ولعؿ أشير نظـ إدارة قواعد البيانات التي تتبع ىذا النموذج ىو نظاـ 
(. I.B.Mأي بي إـ )في شركة 

                                                 
70

. 275س، ص .، ـ"الحاسب وأمف االمعمومات: "حسف طاىر داود-  



 34 

باإلضافة إلى ىذه المميزات ىناؾ مميزات أخرى عمى سبيؿ المثاؿ تخفيض 
. 71تكمفة االتصاالت، تحسيف أداء النظاـ، التحكـ الذاتي

 (انشثكٍح ٔانؼاللٍح)انُٕع انثاًَ : انفمطج انثاٍَح

 (network Data bases) قواعد البيانات الشبكية: أوال

إال أف السجالت تنظـ في شكؿ مخطط  (اليرمية)يشبو ىذا النوع، النوع السابؽ 
، وىو النوع المناسب لمبيانات التي تتشابؾ فييا العالقات بيف العناصر، ففي 72موجو

ىذا األسموب يتـ تمثيؿ البيانات كمجموعات مف السجالت والعالقات المختمفة بيف ىذه 
السجالت، مثؿ طمبات العمالء عندما تتـ ترجمتيا إلى منتجات محددة مطموبة مف 
المخازف، فكؿ منتج يتـ طمبو مف المخزف قد يكوف مطموبا مف أكثر عميؿ، والعميؿ 
الواحد قد يطمب أكثر مف منتج، وىذه الشبكة مف العالقات ىي التي شجعت عمى 

نموذجا مبسطا لقاعدة البيانات  (1)ظيور ىذا النموذج الشبكي، ويمثؿ الشكؿ 
. 73الشبكية

 

 

 

 

 

                                                 
71

. 454- 453س، ص .، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية: "يوسؼ بف جاسـ اليميمي-  
72

. 9س، ص.، ـ"برمجة قواعد البيانات: "زياد عبد الكريـ القاضي-  
73

. 10س، ص.، ـ"برمجة قواعد البيانات: "زياد عبد الكريـ القاضي-  
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نموذج لقاعدة البيانات الشبكية  (1)الشكل 

ويعيب ىذا النموذج التعقيد وصعوبة االستخداـ، كما أنو قد صمـ ليناسب لغات 
الجيؿ الثالث مف حيث إنيا تتعامؿ مع السجالت واحدا واحدا وبذلؾ فيو يفتقر إلى 

مزية االستفادة مف إمكانات لغات الجيؿ الرابع التي في مقدروىا التعامؿ مع مجموعة 
. مف السجالت مف خالؿ أمر واحد

الشبكي وأكثرىا انتشارا ىو  (Codasylكوداسيؿ )ومف أشير أنواع نموذج 
. 74 (IDMS)نظاـ 

 (Relational data bases)" العالقية"قواعد البيانات : ثانيا

 وأفضميا ألسباب 75يعد ىذا النوع، مف أكثر األنواع شيوعا في وقتنا الراىف
عديدة، منيا أف البيانات في ىذا النوع يتـ تنظيميا عمى شكؿ جداوؿ حيث يمثؿ كؿ 

في المؤسسة، مثؿ الموظؼ فيو عنصر أو الدورات  (Entities)جدوؿ أحد العناصر 
... التدريبية التي يحصؿ عمييا الموظفوف فيي كذلؾ عنصر، وىكذا

وصورة الجدوؿ ىي أبسط صور تنظيـ البيانات وأكثرىا منطقية وأقربيا إلى 
إضافة إلى ذلؾ فيي تمثؿ البيانات بشكؿ مجموعة في الجداوؿ يعطي كؿ منيا . الفيـ

وتمثؿ . 76اسما فريدا بحيث يمثؿ السطر الواحد عالقة محددة بيف مجموعة مف القيـ

                                                 
74

. 275س، ص .، ـ"الحاسب وأمف المعمومات: "حسف طاىر داود-  
75

. 276س، ص .، ـ"الحاسب وأمف المعمومات: "حسف طاىر داود-  
76

. 10س، ص .، ـ"برمجة قواعد البيانات: "زياد عبد الكريـ القاضي-  
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وكؿ الجدوؿ العالقي لو درجة . 77نطاقات القيـ بالجداوؿ العالقية سقؼ قاعدة البيانات
Arity عدد ) تحدد بعدد الخصائص، في حيف يشكؿ عدد مجموعات القيـ المرتبة

. 79 الجدوؿ العالقيcardinality تعددية 78 (الكينونات

ويتـ إنشاء عالقات الربط بيف جداوؿ قاعدة البيانات العالقية باستخداـ المفتاح 
األساسي المتمثؿ في النموذج العالقي، وقيمة ىذا المفتاح ال تتكرر في مجموعات 

الشكؿ )، ويبيف (الكينونات)القيـ المرتبة، وعمييا يتـ تعريؼ مجموعات القيـ المرتبة 
نموذج البيانات المنطقي لعالقة الربط بيف الجدوؿ العالقي الخاص باإلدارة  (1رقـ 

.  لواحد–والجدوؿ العالقي الخاص بالمدير والتي تمثؿ بعالقة ربط واحد 

نموذج البيانات المنطقي لعالقة ربط بيف الجدوليف العالقتيف بيف  (1)شكؿ رقـ 
". المدير"و" اإلدارة"

 

ويمتاز ىذا النوع بمجموعة مف الخصائص لعؿ أبرزىا تتمثؿ في لغة االستفسار 
التي تمكف مف تعريؼ وتداوؿ البيانات، سواء كانت مخزنة في جداوؿ عالقية أو فئات 

 وأشير ىذه األنواع نظاـ قواعد البيانات 80 (object types) (أو أشياء)أصناؼ 
(DB2) 8182 ونظاـ أوراكؿ .

                                                 
77

.  116س، ص .، ـ..."نمذجة البيانات في قواعد البيانات: "حميـ حبيب حنا-  
78

. 63س، ص .،، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية"يوسؼ بف جاسـ اليميمي-  
79

  -Henry F. Korth and Abraham Silberschatz : “ data base system concepts”, 

international edition, Mc Graw-Hill inc 1986, p. 103. 
80

. 450-449س، ص .، ـ"تصميـ وتطبيؽ نظـ قواعد البيانات العالقية"يوسؼ بف جاسـ اليميمي-  
81

. 276س، ص .، ـ"الحاسب وأمف المعمومات: "حسف طاىر داود-  

 اإلدارة المدير
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تمييز قاعدة البيانات عمى المعمومات : المطمب الثاني
تعد قواعد البيانات مستودعات الكترونية لممعمومات والبيانات وىي تتكوف مف 
ممفات متصمة أو مترابطة، وتستيدؼ إتاحة الوثائؽ التي تضمنيا لتكوف في متناوؿ 

. الجميور

وقد أدت أجيزة الحاسوب إلى إدخاؿ تعديؿ جوىري عمى مجموعة مف البيانات، 
عف طريؽ إنشاء قواعد البيانات التي يمكف أف تضـ كميات ال حد ليا مف المعمومات 
والبيانات وتنقميا في الحاؿ تقريبا إلى أي مكاف في العالـ، وتتزايد عمى الدواـ إمكانات 

. 83التخزيف في أقراص الفيديو أو الرقائؽ أو غيرىا

فتعريؼ قاعدة البيانات، يتضمف تمييزىا عف المعمومات التي تستخرج منيا 
وتمييزىا عف المصنفات ذات العالقة بالحاسب  (فقرة أولى)البيانات التي تخزف بيا، 

(. فقرة ثانية)اآللي وىو برامج الحاسوب 

 

 

 

ذًٍٍع لٕاػس انثٍاَاخ ػٍ انًؼهٕياخ : انفمطج األٔنى

                                                                                                                                               
82

 بإنتاج قاعدة البيانات العالقية وأصبحت ىذه 1979 حيث قامت في عاـ 1977تأسست شركة أوراكؿ عاـ -  
. 276س، ص .، ـ"الحاسب وأمف المعمومات: "القاعدة مف أقوى قواعد البيانات، نقال عف حسف طاىر داود

83
، مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث "حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة: "دلييا لييزيؾ ترجمة محمد حساـ لطفي-  

. 121، ص 2004والدراسات اإلسالمية، الطبعة األولى، 
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المعمومة لغة مشتقة مف كممة عمـ وداللتيا فييا، وتدور بوجو عاـ حوؿ المعرفة 
.  84"التي يمكف نقميا واكتسابيا

بأنيا البيانات التي تمت معالجتيا لتحقيؽ ىدؼ "وقد عرفيا عمماء الحاسوب 
، كما عرؼ اتجاه فقيي آخر 85"معيف أو الستعماؿ محدد، ألغراض اتخاذ القرارات

. 86"بيانات تتـ معالجتيا بواسطة الكمبيوتر"المعمومة بأنيا 

تعبير يستيدؼ جمؿ رسالة قابمة لمتوصيؿ "بينما نجد الفقو القانوني يعرفيا بأنيا 
إلى الغير، ثـ ىي قابمة لمتوصيؿ، أو التوصيؿ لمغير، بفضؿ عالقة أو إشارة مف 

مجموعة "، ويعرفيا اتجاه فقيي قانوني آخر بأنيا 87"شأنيا أف توصؿ المعمومة لمغير
مف الرموز أو الحقائؽ أو المفاىيـ أو التعميمات التي تصمح ألف تكوف محال لمتبادؿ 

واالتصاؿ أو لمتفسير أو التأويؿ أو المعالجة سواء بواسطة األفراد أو األنظمة 
االلكترونية وىي تتميز بالمرونة بحيث يمكف تغييرىا وتجزئتيا، وجمعيا، أو نقميا 

كؿ مادة معرفة قابمة ألف تتمثؿ "، كما يعرفيا البعض بأنيا 88"بوسائؿ وأشكاؿ مختمفة
.  89"في إشارات متعارؼ عمييا مف أجؿ حفظيا أو معالجتيا أو بثيا

                                                 
84

. 72، دار الفكر الجامعي، بدوف طبعة وسنة، ص "الجرائـ المعموماتية: "أحمد خميفة الممط-  
85

. 714س، ص .، ـ(فرنسي-  انجميزي–عربي)المعجـ العربي الموحد لممصطمحات الحاسبات االلكترونية -  
86

، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع، بدوف طبعة "فيروس الكمبيوتر مرض التكنولوجيا الحديثة: "خالد أبو الفتوح-  
. 21والسنة، ص 

87
، مجمة العمـو "الحماية القانونية لمحياة الخاصة في مواجية الحاسب االلكتروني: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  

. 4، ص 1990، السنة 2-1القانونية واالقتصادية، كمية الحقوؽ عيف شمس، العدد 
رسالة ما معبر عنيا في شكؿ يجعميا قابمة لمنقؿ "      وفي نفس السياؽ نجد الفقو الفرنسي يعرؼ المعمومة بأنيا 

". أو اإلبالغ لمغير
Pierre Càtala : « la propriété de information », cité par F. Toubol le logiciel, 

analyse juridique feducl, L.G.D.J, 1986, p. 216- 217.  
88

، منشورات الحمبي "جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية: "نائمة عادؿ محمد فريد قورة-  
.  97، ص 2005الحقوقية، الطبعة األولى، سنة 

89
. 36س، ص .، ـ..." المسؤولية المعموماتية: "عمي كحموف-  



 39 

رمز أو مجموعة رموز تنطوي عمى إمكانية اإلفضاء "ويعرفيا اتجاه آخر بأنيا 
. 90"إلى معنى

رسالة معدة عمى نحو يمكف نقميا إلى الغير بأي "ويعرفيا البعض اآلخر بأنيا 
كؿ شكؿ أو حالة خاصة لمادة أو " في حيف يعرفيا البعض اآلخر بأنيا 91"وسيمة

كؿ رسالة ذات "، ونجد البعض اآلخر يعرفيا بأنيا 92"لطاقة قابمة لإلعالف أو اإلبالغ
. 93"معنى تنتقؿ إلى الغير وتتوقؼ قيمتيا المالية عمى نوعية مضمونيا اإلعالمي

ناتج معالجة البيانات األولية المجردة "وأخيرا عرفيا البعض اآلخر بأنيا 
بالتحميؿ والتركيب والمقارنة لموصوؿ إلى خالصات، مؤشرات، عالقات، اتجاىات، 

. 94"معدالت، وتنبؤات، ليا معنى لدى المستخدـ أو متخذ القرار

يالحظ مف خالؿ التعاريؼ السابقة لمصطمح المعمومة، أنيا تشير إلى أف 
البيانات التي يتـ تنظيميا ومعالجتيا، فإنيا تعطينا معرفة وفائدة، وبالتالي فإنو يطمؽ 

، بالرغـ مف ىذا التعريؼ جاء بشكؿ عاـ 95(المعمومة)عمى ىذه المعرفة تسمية 
لممعمومات، ومف ىذا المنطمؽ يجب التساؤؿ عف التعريؼ واألساس القانوني لمبيانات 

التي يتـ اختيارىا بعناية، بحيث تظير فييا البصمات الشخصية لمفرد  (الخاـ)األولية 
                                                 

90
، دار النيضة العربية، بدوف طبعة، سنة "ثورة المعمومات وانعكاساتيا عمى قانوف العقوبات: "محمد الشوا-  

. 174، ص 1994
91

  -Pierre Càtala : « Ebauche d’une théorie juridique de l’information », Dalloz, 

1984, chronique XVII, p. 98. 
92

  -Gallousc J : « Ebauche d’une définition juridique de l’information », Dalloz, 

1994, p. 233. 
93

  -Daragon G : « Etude sur le statut juridique de l’informatique », Dalloz, 1998, 

p.65. 
94

  -Lucas, Heny C. : « information technology for management- USA », MC 

Graw-Hill, 2000, p. 26. 
95

عقد نقؿ التكنولوجيا، الترخيص شرط التحكيـ ثغرات العقود طويمة األجؿ، نماذج : "ماجد عبد الحميد عمار-  
. 133، ص 1987، دار النيضة العربية، بدوف طبعة، سنة "عممية
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الذي جمعيا ورتبيا وىيأىا لتخزينيا ىي متف قاعدة البيانات، بعد أف يتـ معالجتيا 
بواسطة قاعدة البيانات، وبالتالي نحصؿ عمى معرفة جديدة مختمفة عف مصادرىا 

وعف وسيمة معالجتيا؟ فيؿ تعتبر بيانات أولية وتأخذ نفس  (البيانات الخاـ)األولية 
حكميا وتعريفيا القانوني، أـ يجب اعتبارىا جزءا ال يتجزأ مف قاعدة البيانات، أـ نحف 

بصدد مصنؼ معموماتي جديد في تعريفو وأساسو القانوني؟ 

وفي رأينا المتواضع أعتقد أف االحتماؿ األخير ىو األقرب لمحقيقة والواقع، 
وبالتالي يالحظ أننا أماـ مصنؼ معموماتي جديد ومختمؼ عف كؿ مف البيانات األولية 

، ومختمؼ عف قاعدة البيانات التي قامت بمعالجة البيانات األولية، ويمكف (الخاـ)
، فالتساؤؿ الذي يمكف (قاعدة المعمومات)تسمية ىذا المصنؼ المعموماتي الجديد بػ 

طرحو في ىذا الصدد ما ىي أوجو التمييز بينو وبيف كؿ مف البيانات الخاـ وقاعدة 
البيانات؟ 

ولتمييز قاعدة المعمومات عف البيانات األولية الخاـ، فالبيانات تعبر عف 
مجموعة مف األرقاـ والكممات والرموز أو الحقائؽ أو اإلحصاءات الخاـ التي ال عالقة 

بيف بعضيا البعض، ولـ تخضع بعد لمتفسير أو التجييز لالستخداـ والتي تخمو مف 
المعنى الظاىر في أغمب األحياف، أما المعمومات فيي المعنى الذي يستخمص مف ىذه 

 بالمغة الفرنسية le soleil brilleالبيانات عمى ىذه التفرقة بالمثاؿ التالي إف عبارة 
عمى سبيؿ المثاؿ تعني أف الشمس مشرقة وىي ال تعدو وأف تكوف بيانا لحالة الشمس، 

األوؿ أف يطمع : 96وال يمكف أف تتحوؿ إلى معمومة لدى أحد األشخاص إال بشرطيف
عمييا بالفعؿ، والثاني أف يكوف ىذا الشخص عمى عمـ بالمغة الفرنسية حتى يستطيع أف 

                                                 
96

، مكتبة اآلالت الحديثة، بدوف ذكر طبعة، "قانوف العقوبات ومخاطر تقنية المعمومات: "ىشاـ محمد فريد رستـ-  
. 26، ص 1996سنة 
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يتفيميا وحتى يتحقؽ ىذاف الشرطاف تظؿ البيانات مجموعة مف الحروؼ، وال يمكف أف 
.  97تتحوؿ إلى معمومة إال بتوافرىما

وقد أخذت التوصية الصادرة مف منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية عاـ 
 الخاصة بحماية أنظمة الحاسبات اآللية وشبكات المعمومات، بالتفرقة السابقة 1992

مجموعة مف الحقائؽ أو المفاىيـ أو التعميمات تتخذ شكال "حيث عرفت البيانات بأنيا 
محددا يجعميا قابمة لمتبادؿ ولمتفسير أو المعالجة بواسطة األفراد أو بوسائؿ الكترونية، 

.  98أما المعمومات فيي المعنى المستخمص مف ىذه البيانات

ورغـ ما بيف المعمومة والبيانات مف تمييز إال أف الحدود الفاصمة بينيما تبقى 
مع ذلؾ دقيقة حيث يتـ تجميع البيانات بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات التي تستخدـ 
في إصدار قرارات تؤدي بدروىا إلى مجموعة إضافية مف البيانات التي يتـ تجميعيا 
ومعالجتيا مرة أخرى بغرض التوصؿ إلى معمومات إضافية تكوف مرتكزا إلصدارات 

. 99قرارات جديدة ولعؿ ىذا ما دفع بعض الفقياء الستعماؿ المصطمحيف كمترادفيف

إف عالقة المعمومات بالبيانات تشبو عالقة المواد الخاـ بالمنتج النيائي فنجد 
إضافة ميارات صناعية عمى المادة تتحوؿ إلى منتج نيائي بالضبط، يحصؿ عمى 

البيانات التي بعد استخداـ ميارات معينة غالبا ما تكوف باستخداـ الحاسب لتتحوؿ تمؾ 
. 100البيانات بعد لمعمومات تختزف في الحاسوب

                                                 
97

  -Bing (Jon) : « information Law », Media Law and practice, May 1981, vol 2, 

n° 1, p. 221.  
98

. 98-97س، ص .، ـ" دراسة نظرية وتطبيقية–جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية : "نائمة عادؿ محمد قورة-  
99

  -Laucas A : « le droit de l’informatique », puf, 1987, p. 469. 
100

، 2001، دار وائؿ لمطباعة والنشر، الطبعة األولى، سنة "نظـ المعمومات المحاسبة: "محمد يوسؼ حنفاوي-  
. 15ص 
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في التعريؼ واألساس  (الخاـ)فقاعدة المعمومات تختمؼ عف البيانات األولية 
القانوني، حيث إف ىذه األخيرة، إذا كانت عمى شكؿ مصنفات فكرية، فيكوف األساس 

.  القانوني لحمايتيا ىو األصالة بالمفيـو الضيؽ وفؽ قانوف حؽ المؤلؼ

أي نبحث عف البصمات الشخصية لممؤلؼ في جمع واختيار وترتيب البيانات 
األولية والجيد الفكري الجاد الذي يظير في طريقة إدخاؿ البيانات واستخراج 

. 101المعمومات واالسترجاع السريع لممعمومات، أي نبحث عف كفاءة معالجة البيانات

أما بالنسبة لتمييز قاعدة المعمومات عف قاعدة البيانات، فمكي يتـ حماية ىذه 
األخيرة وفقا لقانوف حؽ المؤلؼ يتـ البحث فييا عف الجيد الفكري الجاد مف حيث 

األداء الوظيفي لمقاعدة مف خالؿ أساليب اإلدخاؿ واإلخراج واالسترجاع فقط، ودوف 
ألننا نتعامؿ مع خوارـز  (المؤلؼ)البحث في مدى توافر البصمات الشخصية لممبرمج 

. ورموز رياضية ويصعب إظيار ىذا األمر ىنا

أما تمييز قاعدة البيانات عف البيانات األولية الخاـ يالحظ مف التعاريؼ السابقة 
عبارة عف الخوارزميات : لقاعدة البيانات، أنيا تشتمؿ نوعيف مف البيانات، النوع األوؿ

(Algorithmique)   والرموز الرياضية التي يضعيا المؤلؼ وتكوف عمى شكؿ أوامر
مقسمة عمى شكؿ ممفات وسجالت وحقوؿ، وتنفيذ بشكؿ متسمسؿ وغير متسمسؿ بما 

". يؤدي الغرض منيا

تكوف عمى شكؿ مصنفات أصيمة أو قوانيف "أما النوع الثاني يمثؿ بيانات أولية 
. 102"أو بيانات طبية أو بيانات صحية

                                                 
101

- سوريا- مصر)حماية الممكية الفكرية في : ، المجمد الثاني"موسوعة الممكية الفكرية: "وائؿ أنور بندؽ-  
. 138، ص 2004، دار الفكر الجامعي، بدو طبعة، السنة (ليبيا- اإلمارات- اليمف- المغرب

102
. 47س، ص .، ـ..."حماية المصنفات والمعمومات ذات العالقة بالحاسوب : "نوري حمد خاطر-  
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ولتحميؿ ما سبؽ نستنتج أف النوع األوؿ مف البيانات، والذي تتكوف منو قاعدة 
البيانات، مف خوارـز ورموز رياضية، يكوف عمى شكؿ إجراءات منطقية مقسمة إلى 

وذلؾ بيدؼ تقديـ المعرفة، إال أف ىذه الخوارـز والرموز . ممفات وسجالت وحقوؿ
. الرياضية يفتقر إلى األصالة

ونتيجة الفتقار الخوارـز والرموز الرياضية لألصالة في قواعد البيانات، فيجب 
أف تتبع الجيد الفكري الجاد، الذي بذلو المؤلؼ في إعداد قواعد البيانات، وذلؾ مف 
خالؿ األداء الوظيفي لقاعدة البيانات، ويتمثؿ ىذا األداء بأساليب إدخاؿ البيانات 

خراج المعمومات وتنظيميا داخؿ قاعدة البيانات، فإذا كاف األداء مختمفا عف أداء  وا 
قواعد بيانات أخرى، فتكوف ىذه األخيرة مستحقة لمحماية، أما إذا كاف األداء نفس أداء 

. 103قواعد أخرى، فال مجاؿ لحمايتيا

وتتميز قاعدة البيانات بأنيا تقدـ خدمة النوافذ، حيث تظير كمية كبيرة مف 
، كما أنيا تقدـ خدمة التقارير، وذلؾ مف خالؿ تنظيـ 104المعمومات عمى الشاشة

، فيي تعرض 105البيانات في صورة منسقة كي ترسؿ إلى الشاشة أو إلى اآللة الطابعة
أنيا تقدـ أكثر مف طريؽ لموصوؿ إلى نفس الغرض، مف خالؿ استعماؿ األوامر عمى 

. 106شكؿ برنامج الحاسوب أو مف خالؿ استخداـ مركز التحكـ

                                                 
103

. 48س، ص .، ـ"حماية المصنفات والمعمومات ذات العالقة بالحاسوب: "نوري حمد خاطر-  
104

، الجزء الثالث، دار الحسني "المرجع األساسي لقاعدة البيانات، مفاىيـ متقدمة: "مجدي محمد أبو العطا-  
.  3لمكمبيوتر ونظـ المعمومات،  بدوف طبعة، وسنة، ص 

105
، الجزء الثالث، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع، "البرمجة باستخداـ قاعدة البيانات: "عمي محمود بيموؿ-  

. 199- 192بدوف طبعة وسنة، ص 
106

، دار الحسني "المرجع األساسي لقاعدة البيانات البرمجة باستخداـ قاعدة البيانات: "مجدي محمد أبو العطا-  
. 265لمكمبيوتر ونظـ المعمومات،  بدوف طبعة وسنة، ص 
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أما بالنسبة لمنوع الثاني لمبيانات الذي ىو عبارة عف حروؼ وأرقاـ وجمؿ، والتي 
يتـ تخزينيا عف متف قاعدة البيانات، فيالحظ بأف ىذا النوع مف البيانات ليس 

، وأيضا 107بخوارزميات ورموز رياضية، وال تدخؿ في عناصر تكويف قاعدة البيانات
أف البيانات التي يتـ إدخاليا وتحميميا عمى متف قاعدة البيانات تقسـ إلى نقطتيف 

: رئيستيف وىما

البيانات التي تكوف عبارة عف مصنفات فكرية محمية وفقا لقانوف حؽ : األوؿ
المؤلؼ مما يعني أف األساس القانوني لحمايتيا ىو األصالة، أي وجود البصمات 

الشخصية لممؤلؼ في المصنؼ بمفيومو الضيؽ، أما النوع الثاني فيو البيانات التي 
تكوف عبارة عف أفكار مجردة، وبيانات عامة في مختمؼ نواحي الحياة سواء الثقافية أو 

العممية أو القانونية، وىي عمى عكس األولى أي أنيا غير محمية وفقا لقانوف حؽ 
.   108المؤلؼ

ذًٍٍع لٕاػس انثٍاَاخ ػٍ تطايج انحاسٕب : انفمطج انثاٍَح

كؿ مجموعة مف التعميمات المعبر "عرؼ المشرع المغربي برامج الحاسوب بأنيا 
عنيا بكممات أو برموز أو برسـو أو بأي طريقة أخرى تكمف حينما تدمج في دعامة 
قابمة لفؾ رموزىا بواسطة آلة أف تتجزأ أو تحقؽ ميمة محددة، أو تحصؿ عمى نتيجة 

. 109 ..."بواسطة حاسوب أو بأي طريقة الكترونية قادرة عمى معالجة المعمومات

                                                 
107

. 11س، ص .، ـ"المرجع األساسي لقاعدة البيانات، أساسيات قاعدة البيانات: "مجدي محمد أبو العطا-  
108

. 46س، ص .، ـ"حماية المصنفات والمعمومات ذات العالقة بالحاسوب: "نوري حمد خاطر-  
109

 المتعمؽ بحقوؽ 34-05 المتمـ والمغير بمقتضى قانوف رقـ 2-00المادة األولى مف القانوف المغربي رقـ -  
. المؤلؼ والحقوؽ المجاورة
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مجموعة مف : "فقد عرفو بعض الفقياء بأنيا: أما عمى المستوى الفقيي
الخطوات واإلجراءات التي تيدؼ إلى تشغيؿ نظاـ متكامؿ ألنظمة معالجة المعمومات 

. 110"وتوظيفيا وفقا لمغرض الذي تـ مف أجمو وضع نظاـ ىذا البرنامج

التقديـ الكامؿ المفصؿ بصورة كافية لعمميات، في شكؿ "ويعرفو أيضا بأنيا 
شفوي أو خطي أو غيره، بغية تحديد مجموعة التعميمات المشكمة لبرنامج الحاسب 
اآللي وصمة كؿ منيا باألخرى، وكذلؾ يتضمف المستندات الممحقة وىي المستندات 
التي ليست ببرنامج الحاسب اآللي وال بوصؼ لو، تيدؼ إلى تبسيط مفيـو وتطبيؽ 

. 111"البرنامج

مجموعة مف األوامر والتعميمات المحددة مكتوبة بمغة ما "ويعرؼ أيضا بأنيا 
لتنفيذ عمميات محددة لموصوؿ إلى نتائج تتماثؿ مع إجراء نفس العمميات بالطرؽ 

. 112"اليدوية

 

مجموعة التعميمات الموجية مف "أما البعض اآلخر مف الفقو فقد عرفيا بأنيا 
. 113"اإلنساف إلى اآللة والتي تسمح ليا بتنفيذ ميمة معينة

                                                 
110

الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي في ضوء قانوف حماية الممكية الفكرية : "خالد مصطفى فيمي-  
. 12، ص 2005، دار الجامعة الجديدة، بدوف ذكر طبعة، سنة " دراسة مقارنة2002 لسنة 82المصري 

111
، دار الجامعة "الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب اآللي في القانوف الجزائري والمقارف: "محمد خميفة-  

. 25- 24، ص 2007الجديدة، دوف ذكر طبعة، سنة 
112

، مجمة " المنظـ لحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة2-00حماية برامج الحاسوب طبقا لقانوف : "محمد بوشيبة-  
. 86، ص 2004، سنة 150القضاء والقانوف، العدد 

113
جرائـ الكمبيوتر وحقوؽ المؤلؼ والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانوف دراسة : "عفيفي كامؿ عفيفي-  

. 26، ص 2003، منشورات الحمبي الحقوقية، بدوف طبعة، سنة "مقارنة
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مجموعة تعميمات وأوامر مكتوبة بمغة : "بينما عرفو جانب مف الفقو آخر بأنيا
ما موجية إلى جياز تقني معقد، يسمى الحاسب االلكتروني، بغرض الوصوؿ إلى 

.  114"نتيجة معينة

أما عمى مستوى التشريع المقارف نجد القرار الوزاري المصري يعرؼ برامج 
مجموعة تعميمات يعبر عنيا بأي لغة أو رمز متخذة أي شكؿ مف "الحاسوب بأنيا 

األشكاؿ يمكف استخداميا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحاسب ألداء وظيفة أو 
الوصوؿ إلى نتيجة سواء كانت ىذه التعميمات في شكميا األصمي أو في أي شكؿ آخر 

. 115"تتحوؿ إليو بواسطة الحاسب

مجموعة مف "أما بالنسبة لمقرار الوزاري الفرنسي يعرؼ برامج الحاسوب بأنيا 
الخطوات واإلجراءات التي تيدؼ إلى تشغيؿ نظاـ متكامؿ ألنظمة معالجة المعمومات 

. 116"وتوظيفيا وفقا لمغرض الذي تـ مف أجمو وضع نظاـ ىذا البرنامج

مصطمح لمداللة عمى "بينما تعرؼ في القانوف العربي النموذجي الموحد بأنيا 
جميع المكونات غير المادية لنظاـ الحاسب، ويشمؿ ذلؾ برامج النظاـ وىي البرامج 
الالزمة لتشغيؿ الحاسب وبرامج التطبيقات وىي البرامج التي تمكف مف إنجاز بعض 

. 117"المياـ

                                                 
114

  -Marilyn Bohl : « information processing 3 », Edition, science Research 

associates, chicago 1981, p. 25. 
115

. 1993 ماي 9، في 104 المنشور بجريدة الوقائع المصرية، العدد 82قرار وزيري الثقافة المصري، رقـ -  
116

. 22/12/1981القرار الوزاري الفرنسي الصادر في -  
117

  -Pascal Joly : « le droit de l’informatique », Edition Eyrolles, Paris, 1987, p. 95 

et 96. 
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مجموعة مترابطة "ويعرفيا مركز إعالـ مستعممي الحاسوب الفرنسي بأنيا 
ومستقمة عف األجيزة المادية لمحاسوب، متألفة مف برامج وخدمات ودعائـ معالجة 

.  118"المعمومة

مف خالؿ ما تقدـ مف تعريفات يمكف القوؿ، بأف برامج الحاسوب بصفة عامة، 
عبارة عف مجموعة مف التعميمات والطرؽ الموجية لو لمعالجة البيانات والمعمومات 
المدخمة إليو بطريقة أوتوماتيكية منطقية ومسترسمة بفضؿ برنامج أو أكثر، منسجمة 

. 119فيما بينيا ومكتوبة بمغة ما

ولمبرنامج أىمية كبرى في استخداـ الحاسوب، ألنو يعتبر بمثابة الروح في 
الجسد، فالبرنامج ىو الذي يسمح بتحقيؽ ما يطمب مف الحاسوب، وغيابو يجعؿ 

الحاسوب ال قيمة لو، وتتمتع برامج الحاسوب بالحماية بمقتضى الفقرة الثانية مف المادة 
 باعتبارىا 34-05 المغير والمتمـ بمقتضى القانوف رقـ 2-00الثالثة مف القانوف رقـ 

مصنفات أدبية انسجاما مع الفقرة الثانية مف المادة العاشرة مف الممحؽ الخاص 
في إطار اتفاقية مراكش إلنشاء  (ADPIC)بعناصر الممكية الفكرية المرتبطة بالتجارة 

المنظمة العالمية لمتجارة التي نصت عمى ضرورة حماية برامج الحاسوب بمقتضى 
. 120قوانيف الممكية األدبية والفنية

وتجمع مختمؼ التشريعات التي تطرقت إلى حماية برامج الحاسوب عمى 
حمايتيا أيا كاف نوعيا، أو أىميتيا، أو شكميا، أو الغرض منيا، ولـ تشترط في 

 سوى شرطا وحيدا ىو أف يكوف لممصنؼ طابعا ابتكاريا أو طابع األصالة، –غالبيتيا 
                                                 

118
، دار الكتب القانونية، بدوف طبعة، سنة "التزوير في جرائـ الكمبيوتر واالنترنت: "عبد الفتاح بيومي حجازي-  

. 76، ص 2008
119

، رسالة لنيؿ ماستر في الحقوؽ، قانوف " دراسة مقارنة–الحماية القانونية لبرامج الحاسوب : "بشرى النية-  
. 14، ص 2002- 2001 أكدؿ، الرباط، السنة الجامعية –خاص، جامعة محمد الخامس 

120
. 60، ص 2006، السنة 5، مجمة مسالؾ، العدد "حقوؽ المؤلؼ ووسائؿ االتصاؿ الحديثة: "محمد المسمومي-  



 48 

حتى يتمتع بحماية القانوف ونجد المشرع المغربي لـ يخرج عف ىذا المسار، فقد نص 
 مف تعريفو لممصنؼ بأنو ىو كؿ إبداع أدبي أو فني، وجعؿ 2 الفقرة 1بموجب المادة 

تبدأ بمجرد إبداع المصنؼ حتى لو كاف غير مثبت عمى دعامة "حماية ىذا المصنؼ 
، وقد سار أيضا في نفس االتجاه، بأف ( مف القانوف المغربي السالؼ الذكر2ـ )" مادية

المادة الثالثة )جعؿ برامج الحاسوب إبداعات فكرية أصمية في مجاالت األدب والفف 
فمف خالؿ ىاتو المواد، يتضح أف الشرط . (مف القانوف المغربي السالؼ الذكر

األساسي لحماية البرامج، ىو تحقؽ شرط األصالة باعتباره شرطا ضروريا والزما 
الحماية القانونية " بأف Alain Bensoussan ليذا يقوؿ 121لحماية المصنفات الفكرية

التي توفرىا قوانيف حؽ المؤلؼ ال تسري بمجرد إبداع البرنامج، بؿ البد أف يتميز 
. 122باألصمية عمى مستوى الشكؿ

وتشمؿ الحماية جميع أنواع برامج الحاسوب، سواء برامج المصدر أو الترجمة 
أو اليدؼ، كما تشمؿ برامج التشغيؿ والتطبيؽ، أي البرنامج نفسو ومستندات وصؼ 

. 123البرنامج والمستندات الممحقة بالبرنامج

 مف قانوف حؽ المؤلؼ المغربي، تعتبر برامج الحاسوب 3واستنادا لممادة 
إبداعات فكرية أصمية، ويعتبر إشكاؿ األصمية في برامج الحاسوب محطة تناقضات 
عديدة، باعتبار ىذه األخيرة ال تنضبط ضمف أي مف األصناؼ المعروفة، وألنيا ال 

                                                 
121

. 118س، ص .الحماية القانونية لبرامج الحاسوب، الرسالة، ـ: "بشرى النية-  
122

  -Alain Bensoussan Memento- Guide : « l’informatique et le droit », tome II, 

Hermés, 1994, p. 807.  
123

، دار الفكر الجامعي بدوف طبعة، "تطور الحماية القانونية لمكيانات المنطقية: " رشا مصطفى أبو الغيط-  
. 5، ص 2006السنة 
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تتوجو إلى الشعور اإلنساني أو لمتوصؿ مع البشر، لكف فقط تسمح باستعماؿ واستخداـ 
. 124جياز الحاسوب

 أما عمى مستوى اآلراء الفقيية، حوؿ مدى تحقيؽ شرط االبتكار أو األصمية 
: في برنامج الحاسوب، فيمكف التمييز بيف اتجاىيف

 رأي أف برامج الحاسوب كأي مصنؼ آخر، ىي في حقيقتيا :االتجاه األول
طريقة عبر بيا مؤلفيا عف أفكار معينة، قد تكوف مبتكرة وقد تكوف متداولة وفؽ "

ف كانت صفة معنوية، . طريقة اختيارىا لتنفيذ فكرتو وحجة ىذا االتجاه، أف األصمية وا 
فيي تعبر عف مؤلؼ برنامج الحاسوب، كما أنيا أساسية مف أجؿ حماية شخصيتو، 
ف كاف  وحماية مصنفو مف التقميد، فعف طريؽ وضع مصنؼ بصفة مبتكر البرنامج وا 
ذلؾ بشكؿ ال إرادي، فإف المصنؼ يأخذ بصفة مؤلفو، مما يعني أف األصمية تضع 

، وبذلؾ يكوف مبدأ األصمية ىو أساس 125"حدا فاصال بيف الفكرة والشكؿ المعبر عنيا
. حماية مؤلؼ برنامج الحاسوب

يكفي في أصمية "فيو الفقو االنجميزي الذي يرى أنو : االتجاه الثانيأما 
المصنؼ، أف يكوف مؤلفو قد لجأ إلى مياراتو وعممو الخاص، ولقناعتو الشخصية مف 

. 126أجؿ إنتاج مصنفو وفؽ الطريقة التي رآىا مناسبة

واستنتاجا لما سبؽ، فنستخمص أىـ أوجو التشابو واالختالؼ بيف برامج 
فيعتبراف ىذاف المصطمحاف مصنفات فكرية ومحمية وفقا : الحاسوب وقواعد البيانات

                                                 
124

  -André Lucas : « propriété et artistique », Litec paris 1994, Supra n° 91, p. 97. 
125  -Philippe Gaudrat : « la protection des logiciels par la propriété littéraire et 

artistique », R I D A, n° 128, av. 1986, p. 209. 
126  -Lamy C D : « la protection applicable en droit britannique », Lamy droit de 

l’informatique, les Lamy CD-Rom, n° 3551, 1999, p. 28. 
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لقانوف حؽ المؤلؼ، حيث يتوفر في كؿ منيما قدر مف األصالة، وىما مف المصنفات 
. ذات العالقة بالحاسوب، حيث ال يمكف استخداميا إال باستعماؿ الحاسوب

 أما أىـ أوجو االختالؼ بيف ىذيف المصنفيف، فيتمثؿ االختالؼ األوؿ، بأف 
، بينما قاعدة 127برنامج الحاسوب، اليدؼ مف وضعو ىو معالجة وحؿ مشكمة ما

البيانات يتـ إنشاؤىا، لكي تقدـ معرفة جديدة فيتحقؽ اليدؼ والفائدة منيا بمجرد 
وضعيا في خدمة المستخدـ، وذلؾ بغض النظر عما إذا كانت تقدـ حال لمشكمة 
محددة أـ ال، كما أف االختالؼ الثاني يظير أيضا بالفائدة مف استخداـ قاعدة 

البيانات، حيث يتـ فييا معالجة البيانات مف حيث التصنيؼ والتقسيـ والحساب والفرز 
والترتيب والضغط، مع االسترجاع السريع والسيؿ بقصد الحصوؿ عمى معمومة، حيف 
تحقؽ الفائدة القصوى مف المعمومة بتكويف أساس سميـ التخاذ قرار صائب تجاه أية 

مسألة بينما يظير االختالؼ الثالث، بأف معالجة البيانات في قاعدة البيانات يؤدي إلى 
. 128حصوؿ تغيير كمي لينقمب إلى فائدة ونوعية

ششوط حماٌت لىاػذ انبٍاناث وتكٍٍفها : انفشع انثانً

تعد قواعد البيانات مف المصنفات الفكرية الحديثة الجديرة بحماية حؽ المؤلؼ، 
مما جعؿ مسألة حمايتيا ضرورة ممحة مف طرؼ الميتميف بيا سواًء عمى المستوى 

الدولي والمحمي وحتى يكوف المصنؼ مشموال بالحماية القانونية، البد مف توفر شروط 
  .   كمبحث ثان، وكذا تكييفيا القانوني كمبحث أول

 شوو  ميام  هااع الببيايا  : المبحث األول
                                                 

127
المعالجة اآللية لمبيانات بواسطة )نحو إرساء نظاـ قانوني لعقد المشورة المعموماتية : "أحمد محمود سعد-  

. 51، ص 1995،  دار النيضة العربية، الطبعة األولى، سنة "(الحاسب اآللي
128

، "(دراسة عممية ونظرية)مقدمة في الحاسب اآللي : "حساـ الديف كامؿ األىواني وجميؿ عبد الباقي الصغير-  
.  31، ص 2001دار النيضة العربية، بدوف طبعة، سنة 
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 (أصيال)تتطمب حماية أي مصنؼ أف يكوف مشموال بالحماية، وأف يكوف مبتكرا 
، فبالرغـ مف أف المشرع المغربي لـ 129ومؤلؼ ىذا المصنؼ ىو الذي يتمتع بالحماية

 المعدؿ والمتمـ 2-00ينص صراحة عمى حماية قواعد البيانات بمقتضى القانوف رقـ 
، إال أف ىذه الحقوؽ قابمة لمحماية، بالنظر إلى أف الالئحة 34-05بمقتضى قانوف رقـ 

التي أوردىا المشرع لممصنفات األدبية والفنية بمقتضى المادة الثالثة مف القانوف 
السالؼ الذكر جاءت عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر، باإلضافة إلى أف المشرع قد 

نص صراحة بمقتضى الفقرة الثالثة مف المادة الثانية عشرة بمنع استنساخ قواعد 
البيانات كميا أو جزئيا بشكؿ رقمي، والواقع أف وضع قواعد البيانات يتطمب استثمار 

، إال أف المعمومات التي تتضمنيا قواعد البيانات ال 130مبالغ ميمة مما يبرر حمايتيا
تتوفر عمى عنصر األصالة المتطمب لحماية المصنفات األدبية والفنية، ذلؾ أف طريقة 
وضع تمؾ البيانات وتنظمييا ىو الذي يمثؿ اإلبداع الفكري القابؿ لمحماية، وفي ىذا 

الصدد صدر قرار عف محكمة االستئناؼ بباريس اعتبر بأنو يمكف حماية دليؿ الياتؼ 
Annuaire كقاعدة لمبيانات، ليس لما يتضمنو مف عناويف وأرقاـ ولكف لمطريقة 

.  131والشكؿ الذي قدمت بو تمؾ المعمومات

، ثـ شروط كمطمب أوللذلؾ فإننا سنتناوؿ في ىذا المبحث شروط موضوعية 
. كمطمب ثانخاصة 

الشروط الموضوعية : المطمب األول
                                                 

129
، المجمة العربية لمثقافة، "االنترنت كوسيمة الستغالؿ المصنفات وحقوؽ المؤلؼ: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  

. 64، ص 2003، سنة 44العدد 
130

. 61- 60س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ ووسائؿ االتصاؿ الحديثة: "محمد المسمومي-  
131

 لسنة 82 مف القانوف رقـ 140بخالؼ المشرع المصري الذي نص صراحة بمقتضى الفقرة الثالثة في المادة -  
 لحماية حقوؽ الممكية الفكرية عمى حماية قواعد البيانات سواء كانت مقروءة في الحاسب اآللي أو مف 2002
. غيره
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ال تكوف قواعد البيانات محال لمحماية القانونية إال إذا توفرت فييا شروط 
ما  موضوعية كطابع األصالة أو الخمؽ الفكري، الذي يستمد إما مف طبيعة البيانات وا 

خراجيا وتجميعيا ولكي يتمتع المصنؼ الفكري بيذه الحماية  مف طريقة تنظيميا وا 
. القانونية فالبد مف التعبير عنو

وىذه الشروط ىي األساس في حماية حقوؽ المؤلؼ، فحتى يكوف المصنؼ 
 البد مف توافر ىذيف الشرطيف المتمثميف في شرط األصالة وشرط 132مشموال بالحماية

.  األسموب التعبيري

وعميو سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المطمب التطرؽ إلى شرطيف أساسيف لقواعد 
. كفقرة ثانية، ثـ شرط أسموب التعبيري كفقرة أولى (االبتكار)البيانات، شرط األصالة 

 

 

شطط األصانح : انفمطج األٔنى

، ىذا التعريؼ يتماشى "تعبير عف شخصية المؤلؼ"تعرؼ األصالة عمى أنيا 
تماما مع المفيـو الشخصي لقانوف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة المغربي ونظيره 
، فإف قانوف حقوؽ المؤلؼ يقـو عمى رابطة بيف شخص  الفرنسي، وفقا ليذا المفيـو

فيذا المفيـو أكد . 133المؤلؼ والمصنؼ، ىذا األخير يعتبر امتدادا لشخصية المؤلؼ
 29عميو بشكؿ صريح قانوف حقوؽ الممكية األدبية والفنية المغربي السابؽ الصادر في 

                                                 
132

، دار النشر المغربية، "حقوؽ المؤلؼ في القانوف المغربي دراسة مقارنة الممكية األدبية والفنية: "األزىر محمد-  
. 106، ص 1994بدوف طبعة، السنة 

133
  -André Lucas : « propriété littéraire d’artistique : objet du droit d’auteur », 

règles générales, juris. Classeur, civil annexes, septembre 2001, p. 8.    
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، حيث نص الفصؿ الثالث، عمى أنو يعتبر إنتاجا شخصيا كؿ مؤلؼ 1970يوليوز 
. 134يساعد بمميزاتو وشكمو أو بشكمو فقط عمى إظيار شخصية مؤلفو

االنتاج الذىني الذي يتميز بقدر مف "ويعرؼ اتجاه فقيي آخر االبتكار بأنو 
الجدة واألصالة في طريقة العرض أو التعبير، والذي يكوف مف شأنو أف يبرز شخصية 

.  135"معينة لصاحبيا

البصمة الشخصية لممؤلؼ عمى "بأنيا : ىذا ويعرؼ الفقو الفرنسي األصالة
، يتضح مف التعاريؼ القانونية والفقيية السابقة لألصالة، أنيا ال تشترط أف 136"مصنفو

تكوف أصالة المصنؼ مطمقة، سواء مف حيث الزماف أو المكاف أو الموضوع، فمف 
نسبية ومع ذلؾ يحظى بالحماية -  كإبداع ذىني–الممكف أف تكوف أصالة المصنؼ 

القانونية، فقد يكوف إنتاجا فكريا أصيال بالنسبة لعصر مف العصور إال أنو ليس 
بالضرورة أف يكوف كذلؾ في عصر الحؽ مف ىنا ينبغي أف ييضـ العقؿ اإلنساني 

جميع االبتكارات الذىنية السابقة عمى عمره فيما اختص فيو مف فروع العمـ ليمكنو أف 
يبتكر شيئا جديدا ذا قيمة خاصة في ميداف ىذا العمـ، فالبد مف تمثيؿ المدركات 
العممية السابقة ليممؾ القوة عمى إضافة لبنة إلى صرح العمـ الشامخ والذي يزداد 

شموخا بتقدـ التفكير العممي، سواء كاف تجريبيا أو نظريا، فكالىما يستقي مف التجارب 
اإلنسانية عامة، ولذا كاف مف األمور المسممة أف حصيمة اإلنتاج الفكري في عصرنا 

                                                 
134

 يوليوز 29، موافؽ 1390 جمادى األولى 25 بتاريخ1-69-135الفصؿ الثالث مف ظيير شريؼ رقـ -  
 . 3023 المتعمؽ بحماية المؤلفات األدبية والفنية، الصادر بالجريدة الرسمية 1970

135
. 648، ص 1988، بدوف دار النشر والطبعة، سنة "أصوؿ القانوف: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  

136
  -André Lucas et Pierre Sirinelli : « l’originalité en droit d’auteur », JCP, 9 juin 

1993, ed. G, n° 23, p. 59. 
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مدينة لمتراث اإلنساني السابؽ، ألنو لـ ينشأ مف العدـ أو لـ يوجد مف خواء أو 
. 137فراغ

وقد تكوف أصالة المصنؼ قد بحثت في نفس الدولة التي تـ بيا تأليؼ 
مصنفات أخرى تبحث مواضيع قريبة مف موضوع المصنؼ األصيؿ كما أنو مف 
الممكف أال يكوف المصنؼ جديدا في موضوعو، وأف يكوف األوائؿ قد بحثوا أحد 
جوانبو، فقد يكوف الموضوع قديما، إال أف المؤلؼ أضاؼ عميو شيئا مف طابعو 

الشخصي، كما أف األصالة قد تكوف في التصميـ، وذلؾ مف حيث مقومات أو مف 
. 138حيث طريقة عرض الفكرة دوف معالجتيا

ىذا، وال يشترط توفر األصالة في نوع محدد مف المصنفات، سواء األدبية أو 
الفنية أو قيمة معينة لممصنفات األصمية، سواء كانت عممية أو أدبية أو فنية، أو 

غرض مستيدؼ سواء تعميمي أو ثقافي أو تجاري، فأيا كاف المصنؼ ولكف الميـ أف 
. 139يتمتع ىذا المصنؼ بقدر مف األصالة حتى يحظى بالحماية القانونية

كما أف األصالة ال تقتصر عمى إنشاء المصنؼ مف خالؿ ما يبدلو المؤلؼ مف 
نما تظير األصالة أيضا في الشكؿ التعبيري كذلؾ، وىذا ما سنتطرؽ لو  جيد ذىني، وا 

. في فقرة ثانية

األسهٕب انرؼثٍطي  : انفمطج انثاٍَح

                                                 
137

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة "حؽ االبتكار في الفقو اإلسالمي المقارف: "فتحي الدريني-  
. 17 إلى 10، ص 1984

138
، الكتاب األوؿ، النظرية العامة، مكتبة األجموالمصرية، الطبعة األولى،  سنة "حؽ المؤلؼ: "مختار القاضي-  

.  35، ص 1958
139

. 72س، ص .، المجمد الثاني، ـ"موسوعة الممكية الفكرية: "وائؿ أنوار بندؽ-  
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يكتمؿ المصنؼ بالتعبير، ويظير التصميـ الداخمي في شكمو النيائي، وتكتمؿ 
، ولكي يتمتع المصنؼ الفكري بيذه الحماية، أف يتـ 140لممصنؼ الحماية القانونية

التعبير عنو، أي أف يخرج إلى حيز الوجود الذي يتجاوز األفكار فيو مجرد كوامف 
، أي أف ال يكوف مجرد مشروع ال يزاؿ قيد النظر والتنقيح 141النفس أو خبايا الفكر

والتغيير والتبديؿ، ويعني ذلؾ ضرورة أف يكوف المصنؼ معدا لمنشر وال يشترط أف 
، ىذا ويتـ التعبير بوسائؿ متعددة تختمؼ باختالؼ طبيعة 142يعمف عمى المأل

المصنؼ، فقد تكوف الوسيمة ىي الرموز الرياضية أو الحركة أو الصوت أو الرسـ أو 
التصوير أو الكتابة، ولكف يجب توافر الشرط األساسي، وىو ضرورة التعبير فعال عف 

، ويترتب (األصالة)اإلنتاج الذىني، والذي مف خاللو تظير البصمة الشخصية لممؤلؼ 
، كما يترتب عمى 143عمى ىذا الشرط عدـ توفير الحماية لكؿ ما لـ يتـ التعبير عنو

استبعاد حماية - أيا كاف شكمو-ضرورة ظيور األصالة مف خالؿ األسموب التعبيري 
األفكار المجردة التي يتضمنيا المصنؼ، ألنيا تعود إلى اإلنسانية جمعاء، فيي مطمقة 

 واستكماال لما تقدـ، فالسؤاؿ الذي يمكف أف يثار، ىؿ كؿ مف ركني األصالة 144التداوؿ
واألسموب التعبيري متوافراف في قاعدة البيانات؟ 

إف البحث عف أصالة قاعدة البيانات يكوف مف خالؿ تقصي طريقة عرض 
الخوارـز والرموز الرياضية، ومالحظتو كيفية االستفادة منيا في تأليؼ قاعدة البيانات، 

                                                 
140

، "المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة في العالـ دراسة في القانوف المقارف: "كمود كولومية-  
.   22-21،  ص 1995ترجمة المنظمة العربية لمتربية والثقافة اليونسيكو، بدوف طبعة السنة 

141
. 115، دار الفكر العربي، بدوف طبعة وسنة، ص "فكرة الحؽ: "حمدي عبد الرحمف-  

142
، فقرة 1960، مكتبة سيد عبد اهلل وىبة، بدوف طبعة، السنة "نظرية الحؽ في القانوف المدني: "أحمد سالمة-  

. 97، ص 5
143

، "نظرية الحؽ"، الجزء الثاني، "مدخؿ لمعمـو القانونية: "حمد عبد الرحمف أحمد وحساـ الديف كامؿ األىواني-  
. 115، ص 76، فقرة 1994بدوف دور النشر وطبعة، سنة 

144
. 373، ص 11س، فقرة .، ـ"حماية المصنفات والمعمومات ذات العالقة بالحاسوب: "نوري حمد خاطر-  
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ويقصد بذلؾ أف األصالة تستمد إما مف خالؿ التوصؿ لخوارـز ورموز رياضية جديدة، 
خراجيا وتجميعيا ما مف طريقة تنظيميا وا  . 145وىذا نادرا ما يحدث وا 

واستنتاجا لما سبؽ أف الخوارـز والرموز الرياضية المستخدمة في إنشاء وتكويف 
قاعدة البيانات ال تحمى ألنيا تأخذ حكـ األفكار المجردة وتعتبر ممكا لإلنسانية جمعاء 
نما لمجيد الذىني  وبالتالي فإف الحماية ال تكوف لتجميع الخوارـز والرموز الرياضية وا 

.  في بناء وتشجيعو مف خالؿ البحث والتحميؿ

فأسموب التعبير عف قاعدة البيانات، ىو أسموب يؤدي إلى إظيارىا إلى الوجود 
مكانية إدراكيا، كما أنو مف الممكف فيميا مف قبؿ  ويؤدي إلى تجسمييا وا 

، إال أف ىذا األسموب التعبيري ال يمكف مف تمييز قاعدة البيانات عف 146المختصيف
غيرىا مف القواعد المعدة مسبقا، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحديد أصالة قاعدة 
البيانات، مما يعني أف ىناؾ ضرورة لمتوسع في مدلوؿ األسموب التعبيري بيدؼ 

الوصوؿ إلى إمكانية التحقؽ الفعمي مف مدى وجود أو عدـ وجود أصالة في قاعدة 
. 147البيانات

وما يمكف استنتاجو في ىذا الصدد، فيفضؿ األخذ بمعيار آخر لمتحقؽ مف 
أصالة قاعدة البيانات، ويتمثؿ ذلؾ باألخذ بمعيار الجيد الفكري، الذي يبذلو المؤلؼ 

في إعداد قاعدة البيانات، والذي يظير مف خالؿ األداء الوظيفي ليا، حيث يتمثؿ ىذا 
خراج المعمومات وتنظيميا وكفاءة ىذه األساليب، فإذا  األداء بأساليب إدخاؿ البيانات وا 

                                                 
145 -Wesley L. Austin : « Athought ful and practical analysis of database protection 

under copyright Law », and a critique of suigeneris protection, 1997, p. 2. 
146

، دار الثقافة لمطباعة والنشر، بدوف "الحماية القانونية لبرامج الحاسب االلكتروني: "محمد حساـ محمود لطفي-  
. 117، ص 1987طبعة، السنة 

147
. 47س، ص .، ـ..."حماية المصنفات والمعمومات ذات العالقة بالحاسوب : "نوري حمد خاطر-  
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كاف األداء متميزا ومختمفا عف أداء قواعد أخرى، فتكوف قاعدة البيانات مستحقة 
.  148لمحماية، أما إذا كاف األداء نفس أداء قواعد أخرى فال مجاؿ لحمايتيا

واستنتاجا لما سبؽ، فيالحظ أف مفيـو األصالة والمتمثمة في الجيد الفكري الذي 
يبذلو المؤلؼ، والذي يستدؿ عمى وجوده مف خالؿ األداء الوظيفي، ىو األساس 

القانوني السميـ لحماية قاعدة البيانات، ألنو ىو األكثر توافرًا فييا، ويترتب عمى ذلؾ 
أف قاعدة البيانات تعتبر مصنفا فكريا، ويجب حمايتيا في حالة توفر األركاف السالفة 

. الذكر

شروط الحماية وفق الحق الخاص : المطمب الثاني
أضاؼ االتحاد األوربي والقانوف الفرنسي حماية خاصة عمى قاعدة البيانات 

حتى ولو لـ يتوافر فييا عنصر االبتكار في بعض الحاالت، وذلؾ بقصد توفير حماية 
فأعطت حقا ذا طبيعة خاصة لمنتج قواعد البيانات في مواجية . أفضؿ لحقوؽ المؤلؼ

أي إعادة استعماؿ أو نقؿ كؿ أو جزء جوىري مف محتوى قواعد البيانات، ويقدر الجزء 
كما وكيفا، وذلؾ متى كاف الحصوؿ أو تحقيؽ أو تقديـ ىذا المحتوى قد استمـز 

استثمارات جوىرية كما وكيفا وحدد النقؿ بأنو نقؿ دائـ أو مؤقت لقاعدة البيانات عمى 
.  149دعامة بأي وسيمة أو تحت أي شكؿ

وما موقؼ القضاء مف  (الفقرة األولى)فما المقصود بشرط االستثمار الجوىري 
(. الفقرة الثانية)ىذا الشرط 

ذؼطٌف شطط االسرثًاض انجْٕطي : انفمطج األٔنى

                                                 
148

  -André Lucas et Pierre Strinelli : « l’originalité en droit d’auteur » , op. cit, p. 259. 
149

. 67س، ص .، ـ"االنترنيت كوسيمة الستغالؿ المصنفات وحقوؽ المؤلؼ: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  
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كؿ استثمار ميـ نوعا أو كما لموارد بشرية أو مالية أو تقنية أو غيرىا مف "ىو 
. 150"أجؿ جمع قاعدة بيانات أو تجميعيا أو تمحيصيا أو ترتيبيا أو عرض محتوياتيا

الواردة في الباب الرابع ضمف المادة  (L341)وفي ىذا الصدد نجد نص المادة 
 والمعدؿ لتقنيف الممكية الفكرية الفرنسية 1998 لسنة 536الخامسة مف القانوف رقـ 

يستفيد منتج قواعد البيانات باعتباره الشخص الذي يتخذ المبادرة "تنص عمى أنو 
والمخاطرة في االستثمارات المماثمة بحماية محتوى القاعدة إذا كاف التكويف والتحقيؽ 

والعرض ليا يدؿ عمى استثمار مالي أو مادي أو إنساني بشكؿ جوىري، وىذه الحماية 
تكوف مستقمة وتمارس بدوف مساس بالحماية الناتجة مف حؽ المؤلؼ أو أي قانوف آخر 

...". حوؿ قواعد البيانات أو عناصرىا المكونة

 مف قانوف حؽ المؤلؼ األلماني عمى 87كما نصت الفقرة األولى مف المادة 
قاعدة البيانات في نطاؽ المعنى الوارد في ىذا القانوف ىي تجميع ألعماؿ أو : "أنو

بيانات أو ألي عناصر منفصمة ومنظمة عمى نحو منيجي أو منظـ يتـ الوصوؿ إلييا 
بشكؿ فردي مف خالؿ أي وسائؿ الكترونية أو أي وسيمة أخرى، ويتطمب الحصوؿ 
عمييا أو تحقيقيا أو تقديميا استثمارا جوىريا مف الناحية الكيفية أو الكمية، وقاعدة 

البيانات التي تـ تغييبيا في الكيفية أو الكمية، تعتبر قاعدة بيانات جديدة عمى شرط أف 
 ."يتضمف التعبير استثمارا جوىريا كما أو كيفا

 ىذا وجاءت الفقرة األولى مف المادة األولى مف مشروع معاىدة المنظمة 
: العالمية لمممكية الفكرية بشأف الممكية الفكرية في قواعد البيانات لتنص عمى أنو

توفر األطراؼ المتعاقدة الحماية ألي قاعدة بيانات يطوي جمعيا أو تجميعيا "
...". أو تمحيصيا أو ترتيبيا أو عرض محتوياتيا ىي استثمار جوىري

                                                 
150

. 61- 59س، ص .، ـ..."عقد نقؿ التكنولوجيا: "ماجد عبد الحميد عمار-  
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وما يمكف مالحظتو مف خالؿ ىذه النصوص السالفة الذكر نجدىا تجعؿ مف 
االستثمار الجوىري شرطا كافيا لوحده في حالة توفر في قاعدة البيانات لمسماح 

. بشموليا بحماية قانوف حؽ المؤلؼ

فما ىو إذًا المعيار الذي مف خاللو يمكف معرفة مدى أىمية االستثمار 
الجوىري؟ 

فمقياس ىذه األىمية يقـو عمى أساس معايير موضوعية وذلؾ مف خالؿ النظر 
لحجـ الموارد البشرية المستخدمة في وضع قاعدة البيانات، ووفقا لنظرية عرؽ الحبيف 

والتي تنص عمى ضرورة أف تكوف ىناؾ حماية لقواعد البيانات  (التجميع الصناعي)أو 
تفتقر إلى األصالة، ذلؾ أف ما ينفقو واضع القواعد مف أمواؿ لممبرمجيف والميندسيف 

والفنيف والمساىميف في إعداد ىذه القواعد، نتيجة لما يقدموف مف أفكار وابتكارات 
وجيود تساىـ في إنتاجيا وتعزيز جودتيا، يجب أف توفر ليا الحماية كالمكافأة عمى 
. العمؿ الشاؽ الذي بذؿ في تجميع الحقائؽ والمعمومات الموجودة في قواعد البيانات

. 151وقد يكوف قياس األىمية، مف خالؿ النظر لحجـ الموارد المالية

ىذا وفي حالة نشوب نزاع حوؿ مدى أىمية أو عدـ أىمية االستثمار المستخدـ 
في إنشاء قاعدة البيانات، فإف عبء اإلثبات وجود االستثمار الالـز يقع عمى عاتؽ 

. واضع قاعدة البيانات

                                                 
151

سبؿ تشجيع االستثمار )المعاممة القانونية لالستثمارات في القانوف المصري : "حساـ الديف كامؿ األىواني-  
زالة ما يعترضو مف عقبات ، مجمة العمـو القانونية واالقتصادية، كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، العدد "(وا 

. 23- 3، ص 1996، يناير سنة 1
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أما بالنسبة لألىمية النوعية لالستثمار الجوىري، فالمقصود بو أف تنصب أىمية 
قاعدة البيانات عمى أحد األنشطة الجوىرية المكونة ليا، وىي جمعيا أو تجميعيا أو 

. 152تمحيصيا أو ترتيبيا أو عرض محتوياتيا

وفيما يتعمؽ باألىمية الكمية لالستثمار الجوىري فيجب أف تقع األىمية عمى 
قيمة قاعدة البيانات، ويقصد بذلؾ القيمة التجارية حيث تقـو تمؾ القيمة عمى ما تـ 
استثماره مباشرة فييا مف جية وعمى قيمتيا الفعمية أو المتوقعة في السوؽ مف جية 

 والتقنية ذا قيمة اقتصادية 153أخرى، حيث إنو إذا كاف حجـ الموارد البشرية والمالية
كبيرة بالنسبة ليذيف األمريف فيذا يعني أف ىناؾ أىمية كمية لالستثمار الجوىري 

. 154متحققة في القاعدة

أما إذا كانت ىذه القيمة تافية بالنسبة لما تـ استثماره فييا فإف ذلؾ يعتبر 
مؤشرا لعدـ توافر األىمية الكمية لالستثمار الجوىري، وبالتالي ال مجاؿ لحمايتيا، ألف 

ىذه القاعدة تكوف مجرد نسخ وتكرار لقاعدة بيانات سابقة تخمو مف أية إضافة 
. واستثمار جوىري مف الناحية الكمية

كاإلضافات، )فأي تغيير جوىري في قاعدة البيانات أو في جزء جوىري منيا 
فيو يعتبر استثمارًا جوىريًا جديدًا، وبذلؾ تأىيؿ  (التمحيصات أو التعديالت في الترتيب

. قاعدة البيانات الناجمة عف االستثمار الجوىري لمتمتع بحماية قانوف حؽ المؤلؼ

                                                 
152

، دار الجامعة الجديدة لمنشر، بدوف طبعة، "الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ: "رمزي رشاد عبد الرحمف الشيخ-  
.   158، ص 2005السنة 

153  -Ralphc Losey : « practical and legal protection of computer data bases », 

Florida, 1996, p. 3. 
154

  -Draft Treaty on intellectual property in respect of databases notes on article 2-

09. 
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فوضع قاعدة البيانات يتطمب استثمارات كبيرة في الموارد البشرية والتقنية 
والمالية، وبأنو يمكف مع ذلؾ استنساخيا واإلطالع عمييا لقاء نسبة ضئيمة مف 

التكاليؼ التي يتطمب تصميميا عمى نحو مستقؿ، حيث يعرض استعماؿ تكنولوجيا 
التسجيؿ الرقمي المتزايد واضعي قواعد البيانات لخطر نسخ محتويات قواعد بياناتيـ أو 
إعادة ترتيبيا الكترونيا دوف تصريح منيـ، مما يؤدي إلى نتاج قواعد بيانات متشابية 
ومنافسة ليا أو قواعد بيانات بمحتويات مماثمة ليا، مما يرتب عمى استرجاع مضموف 

قواعد البيانات واستنساخو بدوف تصريح آثار خطيرة عمى اقتصاديات إنتاج قواعد 
. 155البيانات

وما يمكف استنتاجو بأف قياس أىمية االستثمار الجوىري مف الناحية النوعية أو 
الكمية في كؿ أو جزء جوىري مف قاعدة البيانات، يقـو عمى توافر ثالثة معايير 

موضوعية سواء توافرت بشكؿ مجتمع أو منفرد وىي الموارد البشرية الضخمة التي 
. بذلت لتكويف أو تقديـ قاعدة البيانات والموارد المالية والتقنية

فالعبرة في الحماية الخاصة المتمثمة في ىذا الحؽ الجديد بالجيد المالي 
. 156والبشري والمادي الذي أنفؽ في إعداد قاعدة البيانات

يٕلف انمضاء يٍ شطط االسرثًاض انجْٕطي : انفمطج انثاٍَح

 مف القرار التوجييي المتعمؽ بالحماية 7حسب ما جاء في نص المادة رقـ 
، فإف صفة األىمية يمكف النظر إلييا مف جانب 1996القانونية لقواعد البيانات لعاـ 

( cadre emeloi) ومنيا قرار 157الكـ أو الكيؼ وىذا ما جاء في العديد مف القرارات
                                                 

155
. 49س ص . ، ـ"الحماية القانونية لبرامج الحاسب االلكتروني : "محمد حساـ محمود لطفي-  

156
. 68س، ص .، ـ"االنترنت كوسيمة الستغالؿ المصنفات وحقوؽ المؤلؼ: "حساـ الديف األىواني-  

157
  - David Goldstein Sanction de l’exploitation non autorisée d’une base de 

données protégées par le droit sui generis de la loi de 1998, Dalloz, 2000, n° 5, 

p. 109.    
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الذي صدر عف محكمة باريس حيث أقر القاضي بأف االستثمار الجوىري يطمؽ عمى 
. 158كؿ استثمار يشكؿ قيمة معتبرة

واستندت المحكمة في ىذه القضية عمى التقرير الذي أعده خبير، والذي جاء 
فيو أف االستثمار الذي قامت بو ىذه الشركة كاف ميما مف ناحية الكيؼ بسبب 

المجيودات المعتبرة التي قامت بيا ومف أىميا تنظيـ سمسمة ترتيب ومعالجة البيانات 
التي تسمح بتصنيؼ وترقيـ العروض والتي تجعؿ مف القاعدة ذات قيمة وسيمة 

االستغالؿ وكذلؾ مف ناحية عرض ىذه القاعدة بواسطة موقع عمى الكمبيوتر جد 
. متطور

كما تمت اإلشارة إلى موضع معيار األىمية مف ناحية الكـ والكيؼ في قضية 
 حيث تـ الحكـ فييا بأف ىذا الدليؿ نتيجة France Telecomدليؿ ىاتؼ شركة 

الستثمار ضخـ وجوىري والذي يدؿ عمى ىذا االستثمار ىو أف قيمة إعداد الدليؿ 
 مميوف أورو وىو رقـ مثير، كما أف قيمة 31السنوية كانت تصؿ إلى ما يقارب 

 15 ىو اآلخر ضخـ إذ قدر بػ France Telecomالتعويض التي حكـ بيا لشركة 
. 159مميوف أورو

كما تـ تأسيس الحماية بالحؽ الخاص عمى أف المصنع أو منشئ قاعدة 
البيانات قاـ باستثمارات بشرية ىامة، وىذا ما جاء في قضية قاعدة البيانات التي كانت 

تضـ بيانات ومعمومات مجددة دوريا مف طرؼ شركات تقـو بتنظيـ المعارض، ىذه 
الشركات وضعت ىذه القاعدة التي تـ إنشاؤىا باستعماؿ وسائؿ تكنولوجيا حديثة 

                                                 
158

  - Marion départ- Dels : « Réflexion sur la protection des investissements après 

trois années d’application de la loi les bases de données : une difficile mise en 

œuvre , Gaz –Pal, 23-24, Janvier, p. 12.  
159

، 2005- 2004، جامعة وىراف، الجزائر، كمية الحقوؽ، السنة "النظاـ القانوني لقواعد البيانات: "آسيا بوعمرة-  
. 52ص 
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ومتطورة، حيث تـ الحكـ فييا بأف ىذه الشركات قامت باستثمارات ىامة فيما يتعمؽ 
بوضع معدات اإلعالـ اآللي ودفع تكاليؼ المناقشات والمفاوضات حوؿ عقود العمؿ 

. المتعمقة بيذه القاعدة

وعمى ىذا األساس يمكف القوؿ أف طبيعة االستثمارات الجديرة بالحماية تظير 
في إعداد تحصيؿ وفحص وعرض مضموف القاعدة وىذه العمميات الثالث التحصيؿ 
والفحص والعرض تستدعي توفر استثمار مالي، بشري ىاـ، فيما يتعمؽ باالستثمار 
المالي فيتمثؿ في دفع مستحقات الحصوؿ عمى المعدات وتكاليؼ الحصوؿ عمى 
البيانات الضرورية، أما فيما يتعمؽ باالستثمار البشري فيتعمؽ األمر بدفع أجور 

ومستحقات األشخاص المشاركة في صنع القاعدة وىذا ما يبرر حماية المضموف 
. 160بواسطة الحؽ الخاص

كما تجدر اإلشارة إلى أنو كمما كانت االستثمارات ىامة مف ناحية الكيؼ كمما 
كانت ىامة مف ناحية الكـ، وبالتالي فإف قاعدة البيانات ال تكوف أىال لمحماية بالحؽ 

الخاص إال إذا أثبتت بأنيا تمثؿ استثمارا جوىريا معتبرا وىذا ما جاء في القرارات 
. السابقة

وتببي  قياعد الببيايا  : المبحث الثياي

تعتبر قاعدة البيانات مصنفا محميا بحؽ المؤلؼ، ويقصد بيذا األخير الشخص 
الذاتي الذي أبدع المصنؼ، وابتكر انتاجا جديدا سواء كاف أدبيا أو فنيا أو عمميا، 

نفسيا في تكوينيا وطريقة عرضيا، " l’idée"والعبرة في اإلنتاج الجديد بالفكرة 
فالحماية المقصودة تنصب عمى الفكرة المعبرة المركبة والمعبر عنيا بوسيمة خاصة 

. تجعميا تصؿ إلى عمـ الجميور
                                                 

160
. 54-53س، ص .، ـ"النظاـ القانوني لقواعد البيانات: "آسيا بوعمرة-  
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الذي ظيرت بو الفكرة، وىذا الشكؿ المميز ىو " La forme"فالعبرة بالشكؿ 
الذي يميز شخصية كؿ مؤلؼ عف اآلخر سواء في تكوينو لمفكرة أو في طريقة التعبير 

 أما المصنؼ فيو كؿ إبداع أدبي أو فني المعبر عنو كتابة أو بأية وسيمة 161عنيا
أخرى كقواعد البيانات التي تعتبر مف أىـ المصنفات الحديثة الخاصة، نظرا لما تتسـ 

. 162بو مف أىمية في الوقت الحاضر بسبب شيوعيا وانتشارىا

ويأخذ تأليؼ قاعدة البيانات صورا مختمفة، وذلؾ حسب عدد المؤلفيف وأسموب 
عمميـ، األمر الذي يعني أف االختالؼ في ىذه الصور، يعني أف ىناؾ أيضا اختالؼ 

. 163في اآلثار واألحكاـ القانونية

وليذا سنحاوؿ في ىذا المبحث لمتعرض إلى تكييؼ قاعدة البيانات باعتبارىا 
ثـ إلى التكييؼ الثاني مصنفا جماعيا ومشتركا  (مطمب أول)مصنفا منفردا ومشتقا 

(. مطمب ثاني)

قاعدة البيانات كمصنف منفرد ومشتق : المطمب األول
يختمؼ المصنؼ المنفرد عف المشتؽ في كوف األوؿ ىو الذي يقـو وحدة 
بالتأليؼ، وىو الذي أبدع العمؿ، وابتكره وغالبا ما ينشر العمؿ منسوبا إليو، وىو 

، أما المصنؼ المشتؽ ىو كؿ إبداع 164صاحب حؽ التأليؼ دوف أف يشاركو فيو أحد

                                                 
161

، مطبعة فضالة، الطبعة األولى، سنة "حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة: "نور الديف الشرقاوي الغزواني-  
. 99، ص 2002

162
. 232س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  

163
، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة، "التجارة االلكترونية والممكية الفكرية: "عبد الكريـ أيت إبراىيـ-  

وحدة قانوف األعماؿ، جامعة الحسف الثاني، عيف الشؽ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار 
. 66، ص 2005- 2004البيضاء، السنة الجامعية 

164
، دار الثقافة، بدوف "المبادئ األولية لحقوؽ المؤلؼ واالتفاقيات والمعاىدات الدولية: " محمد خميؿ أبو بكر-  

. 221 ، ص 2005طبعة، سنة 
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نتاجو انطالقا مف مصنؼ موجود مف قبؿ أو مصنفات موجودة مف  جديد تـ تصوره وا 
. 165"قبؿ

وعميو سنتناوؿ في ىذا المطمب التعرض لتكييؼ قاعدة البيانات كمصنؼ منفرد 
(. كفقرة ثانية)، ثـ كمصنؼ مشتؽ (كفقرة أولى)

ذكٍٍف لاػسج انثٍاَاخ كًصُف يُفطز : انفمطج األٔنى

يعتبر المصنؼ المنفرد مف أبسط صور المصنفات الفكرية، فحماية قاعدة 
وبمفرده بعممية تأليؼ قاعدة  (المبرمج)البيانات كمصنؼ منفرد، تعني قياـ المؤلؼ 

البيانات عمى أف تتمتع ىذه القاعدة باألصالة والتي تظير مف خالؿ ما يبذلو المؤلؼ 
، ويترتب عمى 166مف جيد فكري والذي يستدؿ عميو في األداء الوظيفي المتميز لمقاعدة

. 167ذلؾ تمتعو لوحده بكافة الحقوؽ الناشئة عف قاعدة البيانات

فعندما تظير قاعدة البيانات كمصنؼ منفرد، بأكثر مف صورة، فينا يجب 
التمييز بيو حالتيف متعمقتيف بصور ظيور المصنفات المنفردة، الحالة األولى قياـ 

المؤلؼ بنشر قاعدة البيانات عمى شكؿ أجزاء، والحالة الثانية قياـ المؤلؼ بإعادة نشر 
ىؿ نحف في ىاتيف : ، وفي ىذا الصدد نطرح التساؤؿ اآلتي168القاعدة بطبعة أخرى

الحالتيف أماـ مصنؼ منفرد أـ يعتبر ذلؾ مصنفات عدة، وبالتالي يكوف لممؤلؼ حقوؽ 
أدبية ومالية متفاوتة في مداىا بيف مصنؼ وآخر؟ 

                                                 
165

.  مف المادة األولى مف القانوف المغربي السالؼ الذكر5انظر الفقرة -  
166

. 66س، ص .، ـ"التجارة االلكترونية والممكية الفكرية: "عبد الكريـ أيت إبراىيـ-  
167

يتمتع مؤلؼ العمؿ الذىني عمى ىذا "مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنو  (L-111-1)انظر المادة -  
العمؿ بحؽ ممكية شامؿ ونافذ في مواجية الكافة نتيجة إبداعو، ويشمؿ ىذا الحؽ صالحيات ذات طابع 

...".  معنوي وأيضا صالحيات ذات طابع مالي
168

. 94س، ص .، ـ..." حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ"نواؼ كنعاف-  
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فبالنسبة لمحالة األولى فتعتمد عمى توقيت : ستكوف اإلجابة بالتمييز بيف حالتيف
استخداـ المؤلؼ لحقو بتقرير نشر أجزاء قاعدة البيانات، أي أنو إذا استخدـ المؤلؼ 

حقو بتقرير نشر الجزء األوؿ مف القاعدة، أما إذا لـ يستخدـ حقو بالنشر يعتبر أف ىذا 
نشاؤه ولـ يعد بحاجة ألي إضافة أو تعديؿ أو تنقيح، األمر  الجزء قد اكتمؿ تكوينو وا 
الذي يترتب عميو اكتساب الشخص الذي وضعو صفة المؤلؼ بالنسبة ليذا الجزء 

وبنفس الوقت اكتساب ىذا الجزء صفة المصنؼ، وذلؾ بغض النظر إذا كاف المصنؼ 
جزءا مف سمسمة مصنفات تعالج فكرة واحدة، وىذا يعني أنو إذا تـ اإلبقاء عمى كافة 

أجزاء القاعدة كمشاريع إلصدارىا عمى شكؿ مصنؼ واحد وكاف جميعيا عرضة لتنقيح 
، ثـ بعد اكتماؿ عممية إنشائيا وتكوينيا قرر المؤلؼ 169والتعديؿ والتغيير واإلضافة

نشر جميع  ىذه األجزاء مرة واحدة، فيذا يعني أننا أماـ مؤلؼ منفرد لمصنؼ منفرد، 
أما إذا قرر المؤلؼ نشر أجزاء المصنؼ في أوقات متفاوتة، فيذا يعني أننا أماـ مؤلؼ 

. 170منفرد لعدة مصنفات

 أما بالنسبة لمحالة الثانية، فيالحظ أف قياـ المؤلؼ بعممية إعادة نشر قاعدة 
البيانات بطبعة أخرى، ما ىو إال أحد أساليب استغاللو لحقو المالي، المترتب لو عمى 
القاعدة، وال يعني ذلؾ أف ىناؾ حقا آخر قد نشأ لممؤلؼ، ألف المصنؼ واحد سواء 

إال أنو إذا أدخؿ المؤلؼ تعديالت جوىرية متصفة باألصالة . قبؿ أو بعد إعادة النشر
عمى قاعدة البيانات، ثـ قاـ باستغالليا ماليا، فإف ىذا األمر يعني أننا أماـ قاعدة 

، ويترتب عمى ذلؾ أف لممؤلؼ حقوؽ أدبية 171أخرى ومختمفة عف القاعدة القديمة
ومالية عمى القاعدة الحديثة، وقد تختمؼ الحقوؽ المالية لممؤلؼ الناشئة عف القاعدة 

                                                 
169

. 95س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ"نواؼ كنعاف-  
170

. 26س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كموميبة-  
171

. 27س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كموميبة-  
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الحديثة عف حقوقو المالية الناشئة عف القاعدة القديمة، حيث إف نشر القاعدة الحديثة 
نما نشر ألوؿ مرة، األمر الذي يعني أف المؤلؼ  ال يعتبر إعادة نشر لمقاعدة القديمة، وا 

كي يقـو بنشر القاعدة الحديثة، فإنو يستعمؿ حقيف مف حقوقو الناشئة عمى القاعدة، 
، بينما الحؽ الثاني 172أما الحؽ األوؿ فيو حؽ تقرير نشر القاعدة وىو حؽ أدبي

يتمثؿ في حؽ النشر وىو حؽ مالي، وبالتالي فيو يحتاج إلجراء عقد نشر آخر مع 
الناشر كي يتـ نشر القاعدة الجديدة وال يكفي تمديد فترة عقد نشر القاعدة القديمة، ألننا 

. 173ىنا أماـ مصنفيف مختمفيف لمؤلؼ واحد

ذكٍٍف لاػسج انثٍاَاخ كًصُف يشرك : انفمطج انثاٍَح

يقصد بقاعدة البيانات كمصنؼ مشتؽ، أنيا القاعدة األصمية التي يتـ تأليفيا 
 سواء كاف برنامج حاسوب أو قاعدة بيانات ودوف –بناًء عمى دمج مصنؼ سابؽ 

. مساىمة مف مؤلؼ المصنؼ السابؽ، وذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بحقوؽ األخير

ويستفاد مما سبؽ ذكر أنو يجب عمى مؤلؼ قاعدة البيانات المشتقة احتراـ 
الحقوؽ األدبية والمالية لمؤلؼ قاعدة البيانات المشتقة منيا، وذلؾ مف حيث وجوب 
ذكر عنواف القاعدة السابقة إذا كانت تنفرد بعنواف أصيؿ واسـ مؤلفييا أو واضعيا، 

.  174وكذلؾ ضرورة الحصوؿ عمى إذف المؤلؼ

أنو تضمف ثالثة محددات حتى نكوف -  السابؽ الذكر–يالحظ مف التعريؼ 
: أماـ قاعدة بيانات كمصنؼ مشتؽ، وفيما يمي نتناوؿ ىذه المحددات عمى التوالي

                                                 
172

جرائـ الصحافة والنشر، وقانوف حماية حؽ المؤلؼ والرقابة عمى المصنفات الفنية في : "عبد الحميد الشواربي-  
. 263، ص 1997، منشأة المعارؼ،  الطبعة الثالثة، سنة "ضوء القضاء والفقو

173
حؽ الممكية مع شرح مفصؿ ألشياء - الوسيط في شرح القانوف المدني: "عبد الرزاؽ أحمد السنيوري-  

. 362، ص 1991، الجزء الثامف، دار النيضة االعربية، الطبعة الثانية، السنة "واألمواؿ
174

تقييد حرية التعاقد في نطاؽ التصرفات الواردة عمى حقوؽ المؤلؼ المالية، دراسة : "نوري حمد خاطر-  
. 364، ص 1999، سنة (2)، العدد 126، مجمة دراسات األردنية، عمـو الشريعة والقانوف، المجمد "مقارنة
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فيقصد بو أف يقـو المؤلؼ بعممية إدراج مصنؼ سابؽ قاعدة : المحدد األول
، حيث 175 (مشتقة) بطريقة أو بأخرى في قاعدة حديثة –البيانات أو برامج الحاسوب 

إف مؤلؼ القاعدة الحديثة حينما يستعيف ببعض األفكار الواردة بمصنؼ سابؽ يكوف 
فإما أف يقـو بنقؿ محتوى القاعدة السابقة كما ىو دوف أف يمسو، : أماـ أحد طريقيف

مقتصرا عمى وضع بعض األصناؼ عمييا، وىذا ىو الدمج المادي، أو أف يقـو بتعديؿ 
وتغيير جذري في المصنؼ السابؽ، وذلؾ باالستعانة بالفكرة العامة التي يسعى مؤلؼ 

. 176القاعدة إلى تحقيقيا وتوصيميا إلى الجميور، وىذا ما يعرؼ بالدمج الفكري

 مارس 5وتطبيقا لذلؾ فقد قضت محكمة االستئناؼ بوالية كاليفورنيا، بتاريخ 
 بشراء نسخة مف قاعدة بيانات أوكريف مف طرؼ carbalقياـ كارباؿ " بأف 1996

ثالث والذي أخبره أنو ليس لو الحؽ في نسخيا، إال أنو عمى ذلؾ قاـ بدمج قاعدة 
بيانات أوكريف، حرفيا داخؿ قاعدة بياناتو، ثـ باع نسختيف منيا كحد أدنى، ونتيجة 
لذلؾ فيالحظ أف كارباؿ قد قاـ عامدا بانتياؾ حقوؽ أوكريف عمى قاعدة بياناتيا،  

 دوالر عف األضرار والتكاليؼ التي 400األمر الذي يقتضي الحكـ عميو بدفع مبمغ 
.  177"لحقت بأوكريف

فيعنى بو أف يقـو مؤلؼ القاعدة الحديثة لوحده بعممية التأليؼ، : المحدد الثاني
ودوف مساىمة مف مؤلؼ المصنؼ السابؽ، أي أنو يشترط أال يقـو ىذا األخير بأي 

عمؿ إيجابي فيما يتعمؽ بعممية تأليؼ القاعدة الحديثة، ألنو لو تـ ذلؾ لكنا أماـ حالة 
اشتراؾ عدة مؤلفيف في تأليؼ القاعدة، ويترتب عمى ذلؾ أف نطبؽ أحكاـ المصنفات 

                                                 
175

، ص 1989، دار النيضة العربية، مصر، بدوف طبعة، سنة "أبحاث في حؽ المؤلؼ: "عبد الرشيد مأموف-  
6 .

176
. 67س، ص .، ـ"التجارة االلكترونية والممكية الفكرية: "عبد الكريـ أيت إبراىيـ-  

177
: ىذه  القضية منشورة عبر الموقع االلكتروني عمى العنواف التالي-  

http://www.laws.findlaw.com/gth/9555419.html   ليال9 عمى الساعة 10/04/13وقت الدخوؿ .    

http://www.laws.findlaw.com/gth/9555419.html
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المشتركة ال المصنفات المشتقة، حيث إف لكؿ نوع مف ىذه المصنفات أحكاما مختمفة 
. 179، كما يتمتع مؤلؼ القاعدة المشتقة بكامؿ حقوقو األدبية والمالية178عف األخرى

ودوف أف يكوف العتماده عمى مصنؼ سابؽ أي أثر في مدة الحماية حيث إنيا 
 كما –تخضع لمقاعدة العامة وىي طيمة حياة المؤلؼ وفترة خمسيف سنة بعد وفاتو 

يحتج بحقو عمى الكافة بما فييـ المؤلؼ األصمي، مع مراعاة ضرورة حصولو عمى 
. 180المقابؿ المالي

أما بالنسبة لممحدد الثالث، فيو محدد طبيعي ويقصد بو ضرورة توافر األصالة 
في القاعدة المشتقة، حيث تظير مف خالؿ األداء الوظيفي المتميز لقاعدة البيانات، 

فقد تنصب عمى اختيار وترتيب وفيرسة الخوارـز والرموز الرياضية داخؿ قاعدة 
. 181البيانات المشتقة

قاعدة البيانات كمصنف مشترك وجماعي : المطمب الثاني
فالمصنؼ األوؿ يتـ إعداده مف : يختمؼ المصنؼ المشترؾ عف الجماعي

طرؼ عدة أشخاص شركاء، فكثيرا ما يشترؾ عدة مؤلفيف في تأليؼ مصنؼ واحد، 
ولكؿ واحد منيـ الحؽ في استغالؿ الجزء الذي يساىـ بو عمى حدة في المصنؼ 

المشترؾ، ويعتبر كؿ مشارؾ في المصنؼ مالكا لجزء مف المصنؼ متساوي مع نظيره 

                                                 
178

. 66س، ص .، ـ"التجارة االلكترونية والممكية الفكرية: "عبد الكريـ أيت إبراىيـ-  
179

يعد العمؿ المركب ممكية المؤلؼ : "مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنو (L-113-4)فقد نصت المادة -  
 ".الذي أنتجو، مع التحفظ بالنسبة لحقوؽ مؤلؼ العمؿ الموجود مف قبؿ، ويكوف ليذا الشخص حقوؽ المؤلؼ

../..                                                                                                                     
../..Art (L.113-4) : « … L’ouvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a 

réalisée, sous des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante… ».     
180

. 82، ص 72س، فقرة .، ـ"أبحاث في حؽ المؤلؼ: "عبد الرشيد مأموف-  
181

. 51س، ص .، ـ..."حماية المصنفات والمعمومات ذات العالقة بالحاسوب : "نور حمد خاطر-  



 70 

اآلخر، وال يجوز ألحدىـ مباشرة الحقوؽ المخولة لممؤلؼ إال باتفاؽ جميع المؤلفيف 
. 182المشتركيف ما لـ يقض القانوف بخالؼ ذلؾ

 أما المصنؼ الجماعي طبيعي أو معنوي يعمموف لحسابو وتحت إشرافو 
وتوجييو، ويستأثر ىذا الحؽ الطبيعي أو المعنوي بحقوؽ المؤلؼ إذ يعتبر ىو صاحب 
حؽ المؤلؼ عمى المصنؼ الجماعي مع االحتفاظ بحقوؽ المؤلؼ صاحب المصنؼ 

:  مف القانوف المغربي السالؼ الذكر بأنو33، لذلؾ قضت المادة 183الموجود مف قبؿ
يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمؿ مسؤولية إبداع المصنؼ "

". المبدع باسـ المالؾ األوؿ لمحقوؽ المعنوية والمادية لمصنؼ جماعي

وليذا سنتناوؿ في ىذا المطمب إلى تكييؼ قاعدة البيانات كمصنؼ جماعي 
  .     كفقرة ثانية ثـ كمصنؼ مشترؾ كفقرة أولى

ذكٍٍف لاػسج انثٍاَاخ كًصُف جًاػً : انفمطج األٔنى

ىو كؿ مصنؼ أبدع مف : "نجد المشرع المغربي يعرؼ المصنؼ الجماعي بأنو
قبؿ مجموعة مف المؤلفيف بإيعاز مف شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره عمى 

مسؤوليتو وباسمو وتكوف المشاركة الشخصية لمختمؼ المؤلفيف المساىميف في إبداع 
المصنؼ ذائبة في مجموع المصنؼ مف غير أف يتأتى تمييز مختمؼ اإلسيامات 

. 184"وتحديد أصحابيا

وىذا اإلبداع يتـ بناًء عمى مبادرة وبتنسيؽ مف شخص طبيعي أو معنوي كما 
يقـو بالكشؼ عف المصنؼ تحت اسمو، مستخدما في ذلؾ اإلسيامات - أشارنا سابقا

                                                 
182

.  مف القانوف حؽ المؤلؼ المغربي السالؼ الذكر32انظر المادة -  
183

. 103س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة: "نور الديف الشرقاوي الغزواني-  
184

.  السالؼ الذكر34-05 مف القانوف 3 الفقرة 1المادة -  
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الشخصية التي قدميا ليذا الغرض المؤلفوف الذيف اشتركوا في إعداده، وىي اإلسيامات 
. التي تكوف قد امتزجت في إبداع فريد، لو االستقالؿ الذاتي

وأكثر المصنفات الجماعية شيوعا ىي القواميس ودوائر المعارؼ، والصحؼ، 
ثـ ظاىرة حديثة العيد، أال وىي برامج ... والمجالت ومجموعات األحكاـ القضائية

الحاسوب وقواعد البيانات الشديدة التعقيد التي تقـو بإعدادىا شركات كبرى بجيود 
.   185مشتركة أو متعاقبة مف قبؿ عدد كبير مف محممي النظـ

وما ييمنا في ىذا الموضوع قواعد البيانات باعتبارىا مصنفا جماعيا، التي يقـو 
بعممية تأليفيا عدة مبرمجيف، بحيث ال يمكف فصؿ العمؿ الذي قاـ بو كؿ عضو 

في المجموعة التي قامت بالتأليؼ وتمييزه عمى حدة، وذلؾ بشكؿ يندمج فيو  (مبرمج)
 –عمؿ مجموعة الميندسيف والمبرمجيف والفنييف في اليدؼ العاـ الذي قصد إليو 

الموجو ليذا العمؿ والممتـز بنشره باسمو وتحت إدارتو، - الشخص الطبيعي أو المعنوي
.   186ويكوف لو وحده ممارسة حقوؽ المؤلؼ الناشئة عميو

وما يمكف استنتاجو في ىذا الصدد فالبد مف توفر شرطيف رئيسيف حتى يكوف 
ىناؾ قاعدة بيانات كمصنؼ جماعي، وىما ضرورة وجود شخص موجو، وضرورة 

. وجود جماعة مف األشخاص يقوموف بتأليؼ قاعدة البيانات

فبالنسبة لمشرط األوؿ، فالبد مف وجود شخص يضطمع بميمة تجميع المؤلفيف، 
ويضع خطة عمؿ المجموعة ويشرؼ عمى تنفيذىا، فيو قد يساىـ في التأليؼ كما يقـو 

                                                 
185

. 34-05 المعدؿ بمقتضى قانوف 2-00 مف المادة األولى مف القانوف رقـ 3راجع نص الفقرة -  
186

في تطبيؽ أحكاـ ىذا : "مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري عمى أنو (138)راجع نص المادة -  
المصنؼ الذي : المصنؼ الجماعي- 4: ... القانوف، يكوف لممصطمحات التالية المعنى الوارد قريف كؿ منيا

يضعو أكثر مف مؤلؼ بتوجيو شخص طبيعي أو اعتباري يتكفؿ بنشره باسمو وتحت إدارتو، ويندمج عمؿ 
المؤلفيف فيو في اليدؼ العاـ الذي قصد إليو ىذا الشخص بحيث يستحيؿ فصؿ كؿ مؤلؼ وتمييزه عمى 

...". حدة
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بتنظيـ وتوجيو وتنسيؽ عمؿ ىذه المجموعة لتأليؼ قاعدة البيانات ويكوف ممتزما 
بنشرىا، ويمكف أف يكوف الشخص الذي يدير عممية إبداع القاعدة شخصا طبيعيا أو 

معنويا، ويتمتع لوحده بكافة الحقوؽ األدبية والمالية الناشئة عف المصنؼ 
. 187بمجموعة

أما بالنسبة لمشرط الثاني فيعني أنو البد أف يقـو بعممية إنتاج قاعدة البيانات 
أكثر مف مؤلؼ، وبيف أف تكوف جيود مجموعة المؤلفيف مترابطة في الفكرة التي 

يضعيا الشخص الموجو في إبداع قاعدة البيانات، بحيث يصعب تمييز نصيب كؿ 
واحد مف المؤلفيف، ويكوف ذلؾ بشكؿ تبدو فيو القاعدة وحدة واحدة، ويترتب عمى ذلؾ 
أال يكوف ألحد مف المؤلفيف أي حؽ عمى القاعدة بمجموعيا، وبالتالي يعتبر لمشخص 
الذي وجو العمؿ ونسقو ووضع خطة ىو المؤلؼ، ويكوف لو وحده الحؽ في مباشرة 

.   188حقوؽ المؤلؼ األدبية والمالية

ذكٍٍف لاػسج انثٍاَاخ كًصُف يشرطن : انفمطج انثاٍَح

ىو كؿ مصنؼ أسيـ في إبداعو "يعرؼ المشرع المغربي المصنؼ المشترؾ 
 .189"مؤلفاف أو عدة مؤلفيف

ويعني بقاعدة البيانات كمصنؼ مشترؾ، أنيا القاعدة التي يتـ تأليفيا نتيجة 
 مبرمجيف وميندسيف، وذلؾ في ضوء فكرة عامة مشتركة ييدفوف إلى 190اشتراؾ عدة

                                                 
187

. 329س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة: "نواؼ كنعاف-  
188

  - Delia Lipszyc : « droit d’auteur et droit voisins », éditions unesco, 1997, p . 374. 

189
.  مف القانوف المغربي السالؼ الذكر1 مف المادة 4راجع الفقرة -  

190
العمؿ المشترؾ، ىو اإلبداع : "مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أف (L-113-2)راجع نص المادة -  

...". الذي يتشارؾ فيو العدد مف األشخاص
Art (L. 113.2) : « Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de la quelle ont 

concouru plusieurs personnes physiques… ».  
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إظيارىا مف خالؿ تأليؼ القاعدة، سواء أمكف الفصؿ المادي بيف أنصبة المؤلفيف أـ لـ 
مف قانوف حماية حؽ الممكية الفكرية  (138)يكف باإلمكاف ذلؾ، حيث نصت المادة 

.  191المصري عمى أنو

ويستنتج مف التعاريؼ السابقة، ضرورة توفر أمريف رئيسيف حتى يكوف ىناؾ 
قاعدة بيانات كمصنؼ مشترؾ، وىو ضرورة اشتراؾ أكثر مف شخص في تأليؼ قاعدة 

البيانات، وضرورة توفر فكرة مشتركة ييدؼ المؤلفوف إلى إظيارىا مف خالؿ قاعدة 
البيانات ويقصد باألمر األوؿ، أنو البد مف تضافر جيود عدة أشخاص لمقياـ بعممية 

تأليؼ قاعدة البيانات، خاصة وأف ىناؾ بعض المصنفات الفكرية يتطمب تأليفيا جيدا 
مضنيًا ال يستطيع شخص بمفرده القياـ بو، وكذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى التطور والرقي 

في إنتاج المصنفات الفكرية بشكؿ عاـ، والمصنفات ذات العالقة بالحاسوب بشكؿ 
.  خاص، فإنو البد مف اشتراؾ أكثر مف شخص في عممية التأليؼ

إال أنو وتطبيقا لمقواعد العامة، فإنو ليس كؿ مف يتعاوف ويقدـ المساعدة يمكف 
نما يجب أف يقدـ جيدا فكريا  أف يكتسب صفة الشريؾ في تأليؼ قاعدة البيانات، وا 

متصفا باألصالة، والتي تظير في األداء الوظيفي المتميز لقاعدة البيانات، أما إذا قاـ 
أحد الفنييف أو المساعديف بتقديـ بعض اآلراء أو االقتراحات بإضافة بعض التحسينات 

كإضافة . الشكمية في أثناء إنشاء وتكويف قاعدة البيانات، وكانت تخمو مف األصالة
بعض األوامر لمقاعدة تسمح بإظيار الشاشة بموف جديد، فإنو ال يمكف اعتباره شريكا 

.  192في تأليؼ القاعدة
                                                 

191
المصنؼ - 5:... في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف يكوف لممصطمحات التالية المعنى الوارد قريف عمى منيما- " 

: المشترؾ
     المصنؼ الذي ال يندرج ضمف المصنفات الجماعية، ويشترؾ في وضعو أكثر مف شخص سواء أمكف فصؿ 

...". نصيب كؿ منيـ فيو أو لـ يمكف
192

. 22، ص 19س، فقرة .، ـ"أبحاث في حؽ المؤلؼ: "عبد الرشيد مأموف-  
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أما فيما يتعمؽ األمر الثاني، فيعني بو أنو باإلضافة لتعدد المساىمات اإلبداعية 
التي يقدميا مجموعة المؤلفيف المشاركيف في تأليؼ القاعدة، وباإلضافة إلمكانية تجميع 
ىذه المساىمات جنبا إلى جنب لتخرج في شكؿ عمؿ موحد، فإنو يمـز أيضا وجود فكرة 
مشتركة تييمف في أذىاف كافة المشاركيف بحيث ينبع عنيا تبادؿ في اآلراء ووجيات 

. 193النظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

193
، رسالة الدكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة "حقوؽ مؤلفي المصنفات المشتركة: محمد سامي عبد الصادؽ-  

. 50، ص 2000القاىرة، السنة الجامعية 
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أبرز ميثاؽ االتحاد الكونفدرالي الدولي لجمعيات المؤلفيف والممحنيف المعتمد في 
مؤلفي المصنفات األدبية " دور مبدعي المصنفات الفكرية، فأشار إلى أف 1956عاـ 

والموسيقية والفنية والعممية يؤدوف دورا فكريا رفيعا يعـ نفعو عمى البشرية جمعاء 
ويضرب بجذوره في الزمف ويؤثر عمى نحو جوىري في تطور الحضارة، ومف ثـ فإف 
عمى الدولة أف تضمف لممؤلؼ أكبر قدر مف الحماية، ال تكريما لمجيوده الشخصي 

. 194"فحسب بؿ مراعاة لخير المجتمع أيضا

ويعتبر اإلنتاج الذىني أسمى ما يميز اإلنساف عف باقي المخموقات، حيث 
يدخؿ في رحابو جميع صور اإلبداع الفكري األصيؿ في المجاالت العممية والفنية التي 

. 195يمكف التعبير عنيا في شكؿ مادي

كفرع وليذا سنحاوؿ في ىذا الفصؿ إبراز الحقوؽ الواردة عمى قاعدة البيانات 
. كفرع ثان، ثـ االستثناءات الواردة عمى حؽ االستغالؿ المالي لمؤلؼ القاعدة أول

 

 

 

 

 

 

انحمىق انىاسدة ػهى لاػذة انبٍاناث : انفشع األول

                                                 
194

. 41س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كمومييو-  
195

. 54س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ ووسائؿ االتصاؿ الحديثة: "محمد مسمومي-  
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ترتبط حقوؽ المؤلؼ كنتاج عممي أو أدبي أو فكري بوعي اإلنساف وأحاسيسو 
المنبثؽ مف الذكاء، وىذا اإلنتاج أو اإلبداع الفكري قد يكوف مدونا عمى شكؿ مادي 

ممموس كالكتابة أو الرسـ أو النحت أو الموسيقى وقد ال يكوف كذلؾ كاألنغاـ 
الموسيقية التي يميزىا اإلنساف بحاسة السمع أو الرقصات التي يعجب بيا المرء عف 

. 196طريؽ المشاىدة

عنصر : وتتكوف الحقوؽ الواردة عمى قاعدة البيانات مف عنصريف مختمفيف
، ويشكؿ العنصر األوؿ أي الحؽ األدبي لممؤلؼ (مالي)وعنصر مادي  (أدبي)معنوي 

، أما الحقوؽ المالية فتستند عمى الحقوؽ (المبحث األول)عماد وجوىر حقوؽ المؤلؼ 
(. المبحث الثاني)األدبية، وال توجد إلى بوجودىا تابعة أو رديفة ليا 

الححهو األأل بم  : المبحث األول

يعتبر الحؽ األدبي لممؤلؼ أحد الجوانب اليامة في الممكية الفكرية، وىو 
ينصب عمى حماية شخصية المؤلؼ كمبدع لممصنؼ، وحماية المصنؼ في حد ذاتو 

أحدىما احتراـ شخصية المؤلؼ باعتباره مبدعا، : وىو بيذا المعنى ينطوي عمى وجييف
. 197وحماية المصنؼ باعتباره شيئا ذا قيمة ذاتية بصرؼ النظر عف مؤلفو

ويرجع الفضؿ في إبراز وتوضيح مفيـو الحؽ األدبي لممؤلؼ وتحديد 
خصائصو لمقضاء الفرنسي، حيث تضمنت بعض أحكامو ما يمكف اعتباره تكييفا 

. 198لطبيعتو القانونية كحؽ مف حقوؽ الشخصية

                                                 
196

. 96س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة: "نور الديف الشرقاوي الغزواني-  
197

. 83س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
198

. 85س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
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وقد أكدت جؿ القوانيف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحؽ المؤلؼ، كما استقر 
. رأي غالبية الفقو، عمى أف الحؽ األدبي لممؤلؼ مف الحقوؽ المرتبطة بالشخصية

 مف قانوف السالؼ 9ونجد المشرع المغربي يشير إلى ىذا الحؽ في المادة 
دوف تعريفو، بينما نجد الجانب الفقيي يعرؼ الحؽ األدبي بأنو " بالحؽ المعنوي"الذكر 

مجموعة االمتيازات التي منحيا القانوف لممؤلؼ، والتي ال تقـو بماؿ ألنيا ترتبط "
. 199"بشخصية وحرية تفكيره في المجتمع

ىو الكياف المعنوي لالنتاج الذىني سواء كاف "ويعرفو أحمد سويمـ العمري بأنو 
انتاجا أدبيا، أو انتاجا فنيا، فيو الشخصية الفنية التي احتواىا االنتاج ثـ أخرجت ىذا 
االنتاج فجاءت في قالب معيف أو صورة معينة أو نغـ، أو عبارات، ليا طابعيا الذي 

. 200"تمتاز بو

الكياف المعنوي لالنتاج الفكري "ونجد الفقو المغربي يعرؼ الحؽ األدبي بأنو 
قوامو مجموعة مف االمتيازات التي تؤكد الحماية، واالحتراـ لمشخصية الفكرية لممؤلؼ 

. 201"مف خالؿ المصنؼ بمجرد خمقو

كمطب عناصر إيجابية : أما عناصر الحؽ األدبي لممؤلؼ، فتنقسـ إلى قسميف
. كمطمب ثان ثـ عناصر سمبية أول

 

 
                                                 

199
، 1967، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، "الحقوؽ عمى المصنفات األدبية والفنية والعممية: "أبو اليزيد متيت-  

. 25ص 
200

، دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر، بدوف طبعة، سنة "الحقوؽ اإلنتاج الذىني: "أحمد سمويـ العمري-  
. 24، ص 1982

201
. 176س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ في القانوف المغربي: "األزىر محمد-  
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العناصر اإليجابية لمحق األدبي : المطمب األول
جرى الفقو التقميدي عمى تقسيـ الحؽ األدبي لممؤلؼ إلى جانبيف، جانب 

إيجابي، وجانب سمبي ويدخؿ في الجانب اإليجابي االمتيازات التي تتطمب مف مؤلؼ 
. 202القاعدة القياـ بعمؿ ما

ويقصد بيا مجموعة السمطات الممنوحة لممؤلؼ والتي يستطيع بموجبيا اتخاذ 
.  203قرار أو مبادرات تعبر عف إرادة فاعمة كقرار النشر المصنؼ أو سحبو مف التداوؿ

فالصالحيات اإليجابية تقتضي مف المؤلؼ القياـ بعمؿ إيجابي قوامو تقرير نشر 
. كفقرة ثانية أو سحبو مف التداوؿ كفقرة أولىالمصنؼ 

َشط انًصُف : انفمطج األٔنى

يعد حؽ المؤلؼ في تقرير نشر المصنؼ لممرة األولى، مف أىـ الحقوؽ التي 
. 204تتفرع عف الحؽ األدبي لممؤلؼ

 مف القانوف حؽ المؤلؼ المغربي السالؼ الذكر عمى ىذه 10ولقد نصت المادة 
وىو نفس المقتضى الذي نص عميو " إعادة نشر واستنساخ مصنفو"الصالحية بقوليا 

كما نصت الفقرة الثانية . 1970 يوليوز 29 مف الظيير الممغى الصادر في 2الفصؿ 
لممؤلؼ وحده حؽ تقرير " مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنو 121مف المادة 

". نشر مصنفو

                                                 
202

.  456س، ص .، ـ"الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ: "رمزي رشاد عبد الرحمف الشيخ-  
203

.  56س، ص .، ـ"الحقوؽ عمى المصنفات األدبية والفنية والعممية: "أبو اليزيد متيت-  
204

، مطبعة سميكي "(في التشريع المغربي)حماية الممكية األدبية والفنية والحقوؽ المجاورة : "وداد العيدوني-  
.  106، ص 2006- 2005إخواف، طنجة، الطبعة األولى، السنة 
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ويالحظ مف خالؿ النصوص السابقة، أف موقفي المشرعيف المغربي والفرنسي 
ولمؤلؼ القاعدة . حؽ تقرير نشر مصنفو-  كقاعدة عامة–قد اتفقا عمى منح المؤلؼ 

الحؽ في االعتراض عمى ىذا النشر الذي ىو حؽ مطمؽ لممؤلؼ يتوقؼ عمى محض 
إرادتو، حفاظا لحريتو في الخمؽ واالبتكار، كما ال يجوز إكراه المؤلؼ عمى نشر 

مصنفو، ألف حؽ تقرير النشر مف الحقوؽ المصيقة بشخصية المؤلؼ ومف ثـ ال يجوز 
، وقرار المؤلؼ بتقرير نشر قاعدة 205المساس بيا أو حرماف المؤلؼ مف استعماليا

البيانات يعتبر بمثابة شيادة والدة لممصنؼ التي يكتسب بموجبيا مبتكر االنتاج الذىني 
صفة المؤلؼ، ويكتسب ىاتاف الصفتاف بمجرد تقرير النشر، وظيور المصنؼ إلى 
العالـ الخارجي بشكؿ مادي ومحسوس دوف أف يتطمب اكتسابيا إجراء شكميا آخر، 
بذلؾ يشترط ظيور الفكرة إلى عالـ الوجود لتكوف جديرة بإسباغ الحماية القانونية 

عمييا، إذ يصعب قبؿ ذلؾ إقامة الدليؿ عمى وجودىا في ذىف المؤلؼ، فالبد إذف مف 
أف يوضع االنتاج الذىني في شكؿ محسوس، ويتخذ مظيرا خارجيا حتى يكوف جديرا 

.  206بالحماية

كما يمنح ىذا الحؽ لممؤلؼ سمطة اختيار الزماف والمكاف المناسبيف لنشر 
القاعدة، وكذلؾ سمطة عدـ النشر، ولو الحؽ في تحديد شكؿ اإلعالف عنيا، كما أنو 

. 207يجوز مشاركة أو إجبار المؤلؼ عمى ممارسة ىذا الحؽ

ويتفرع عف ىذا الحؽ االعتراؼ لممؤلؼ بسمطة تحديد طريقة نشر قاعدة 
البيانات، حيث يترتب عف ىذا األمر أف ىذه القاعدة ال تعتبر منشورة إال بالنسبة 

                                                 
205

، 2007، سنة 10، مجمة القضاء والتشريع التونسية، العدد "حماية حقوؽ المؤلؼ مف االعتداء: "صالح خالد-  
. 75ص 

206
، دار الحرية لمطباعة، بدوف " دراسة مقارنة–حقوؽ المؤلؼ المعنوية في القانوف العراقي : "سييؿ الفتالوي-  

. 85، ص 1978ذكر طبعة، سنة 
207

. 57س، ص .،  ـ"الحقوؽ عمى المصنفات األدبية والفنية والعممية: "أبو اليزيد متيت-  
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لمشكؿ الذي وافؽ عميو المؤلؼ، فقد يوافؽ المؤلؼ عمى نشر قاعدة البيانات عمى شكؿ 
خوارـز ورموز رياضية عندما تكوف مخزنة عمى متف جياز الحاسوب، إال أف ذلؾ ال 
يعني أف المؤلؼ قد أجاز نشر القاعدة عمى شكؿ مخططات ورسـو ورموز رياضية 
وىي مفرغة عمى الورقة، كما أنو ال تعتبر القاعدة منشورة إال بالنسبة لمطريقة التي 

وافؽ عمييا المؤلؼ، فإذا تـ االتفاؽ بيف مؤلؼ قاعدة البيانات والناشر عمى نشرىا في 
عدة مدف داخؿ دولة واحدة عف طريؽ أجيزة حاسوب مرتبطة ببعضيا بكابالت 

أرضية، فمف الممكف اعتبار قاعدة البيانات منشورة إذا تـ نشرىا عف طريؽ البث عبر 
األقمار الصناعية بيدؼ استغالليا في كؿ دوؿ العالـ، حيث إذا تـ نشرىا بشكؿ أو 

بطريقة أخرى غير الذي وافؽ عمييا المؤلؼ، فتعتبر كأف لـ تنشر وبشكؿ ذلؾ اعتداء 
. 208عمى الحقوؽ المالية لممؤلؼ

وقد يتعيد المؤلؼ بتأليؼ قاعدة البيانات وتسميميا إلى الناشر بموجب عقد 
ينظـ ىذه العالقة، لكف إذا أتـ المؤلؼ عممية تأليؼ القاعدة، ورفض تسميميا إلى 
الشخص الذي تعاقد معو مف أجؿ إنجازىا، فيؿ في ىذه الحالة يمكف إجباره عمى 

استخداـ حؽ بتقرير نشر القاعدة وتسميميا إلى الناشر؟ فينا يجب معرفة سبب امتناع 
المؤلؼ عف استخدامو لحقو بتقرير نشر القاعدة األمر الذي ترتب عميو عدـ تسميميا 

. لممتعاقد اآلخر

فإذا كاف سبب امتناع المؤلؼ عف تسميـ القاعدة، يرجع إلى أنيا مازالت بحاجة 
لبعض التنقيحات والتعديالت الميمة، وذلؾ حتى تكوف جديرة باسمو، فإنو في ىذه 
الحالة يجوز لممؤلؼ رفض تسميميا، وذلؾ بالرغـ مف وجود عقد وبما في ذلؾ مف 

خروج عمى أساس تمتع المؤلؼ بحؽ تقرير نشر مصنفو، ىذا وبما أف جبر المؤلؼ 
                                                 

208
، دار النشر منشورات المرافعة الممكية الفكرية "التجارة االلكترونية والممكية الفكرية: "إبراىيـ أحمد إبراىيـ-  

. 43، ص 2001، الطبعة األولى، سنة 3والتجارية والصناعية، العدد
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 غير ممكف تطبيقو بسبب عدـ جواز االعتداء عمى حريتو 209عمى التنفيذ العيني
الشخصية، فيتـ المجوء إلى إلزاـ المؤلؼ بدفع تعويض عادؿ لممتعاقد اآلخر لما لحقو 

.  210مف أضرار

 في حالة إتمامو تأليؼ القاعدة، حيث يتأخر في 211وقد تكوف نية المؤلؼ سيئة
استخداـ حقو بتقرير نشرىا، وذلؾ بيدؼ عقد مع شخص آخر بشروط تتضمف ميزات 

، ففي مثؿ ىذه الحالة إذا تـ إثبات إساءة استعماؿ المؤلؼ ليذا 212أفضؿ أو ربحا أوفر
الحؽ، فإنو مف الممكف إجباره عمى التنفيذ العيني، ومف ثـ يستطيع المتعاقد األوؿ أف 
ينتزع العمؿ مف يد المتعاقد اآلخر ويعتبر التنفيذ العيني في ىذه الحالة خير تعويض 

.  213عف إساءة المؤلؼ الستعماؿ حقو وتواطئو مع المتعاقد اآلخر

ومف الحاالت األخرى التي تمنع المؤلؼ عف استخداـ حقو بتقرير النشر، وجود 
قوة قاىرة تحوؿ بيف المؤلؼ وبيف إتمامو لعممية تأليؼ القاعدة، ففي ىذه الحالة ال 

.  214يكوف المؤلؼ مسؤوال عف عدـ التنفيذ أو التعويض

ونستنتج مما سبؽ أف مسألة تحديد سبب امتناع المؤلؼ عف استخدامو لحقو 
األدبي بتقرير نشر المصنؼ ومف ثـ عدـ تسميمو لممتعاقد اآلخر تعتبر مسألة واقع، 

                                                 
209

، الجزء الثاني، أحكاـ االلتزاـ، بدوف دار النشر والطبعة، "النظرية العامة لاللتزاـ: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  
. 5، ص 1996سنة 

210
، دار النيضة العربية، الطبعة "الحؽ األدبي لممؤلؼ، النظرية العامة وتطبيقاتيا: "عبد الرشيد مأموف شديد-  

.  312، ص 1995األولى، السنة 
211

الجحود المبتكر المبستر لمعقد، دراسة في القانوف األمريكي مقارنة بالقانونيف المصري : "محمد لبيب شنب-  
. 67، ص 1961، سنة 1، مجمة العمـو القانونية واالقتصادية، عيف شمس، العدد "والفرنسي

212
. 100س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  

213
. 235س، ص .، ـ"الوسيط في شرح القانوف المدني حؽ الممكية: "عبد الرزاؽ السنيوري-  

214
. 135- 134، ص 1979، دار الفكر العربي، بدوف طبعة، سنة "فكرة الحؽ: "حمدي عبد الرحماف-  
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وتختمؼ باختالؼ ظروؼ الحاؿ، األمر الذي يعني ترؾ الحكـ في كؿ حالة عمى حدة 
. 215لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع، وىو ما أخذ بو المشرع الفرنسي

كما يمكف مناقشة فكرة تخمي المؤلؼ عف مسودة قاعدة البيانات بأف يجعميا 
ماال مباحا، ال يجيز لمحائز الشرعي القياـ بإتماـ عممية تأليؼ المصنؼ وتقرير نشرىا 

وذلؾ ألف تخمي المؤلؼ عف الممكية المادية لممسودة ال يعني أنو فقد حقو األدبي 
. 216عمييا

أما فيما يتعمؽ بحالة وفاة المؤلؼ بعد إتمامو لعممية تأليؼ قاعدة البيانات، وقبؿ 
أف يقرر نشرىا، فتعترؼ معظـ قوانيف حؽ المؤلؼ المقارنة كما يعترؼ أغمبية الفقو 

المقارف بأف حؽ المؤلؼ في تقرير نشر مصنفو، بعد وفاتو ينتقؿ إلى خمفائو، كما أف 
ىذا الحؽ يمكف أف تمارسو الدولة فتتدخؿ لتقرير نشر المصنؼ بعد وفاة المؤلؼ إذا 

 لممؤلؼ حؽ التمتع بحقوقو األدبية، وأف يباشروا ىذا 217امتنع خمفائو عف الخمؼ العاـ
الحؽ بما يترتب عميو مف امتيازات كاف يمكف لممؤلؼ مباشرتيا في حياتو كتحديد 
طريقة نشر المصنؼ وظروفو ووقتو، إال أف الخمفاء المؤلؼ ممزموف منع النشر أو 

. 218تعييف ميعاد لمنشر، أو تحديد شكمو أو وقتو أو غير ذلؾ

وتجدر اإلشارة إلى أف المؤلؼ يستخدـ حقو بتقرير نشر مصنفو الذي أتمو مرة 
واحد فقط، أما في حالة إعادة نشر المصنؼ مرة أخرى بيدؼ طرحو لمتداوؿ فالمؤلؼ 
ىنا يستخدـ حقو المالي، بينما إذا أدخؿ المؤلؼ بيدؼ طرحو لمتداوؿ عمى مصنفو، 

ضافات جوىرية تتـ عف أصالة، بحيث يمكف اعتباره معيا مصنفا  تعديالت وتنقيحات وا 
                                                 

215
. مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي (121-3)المادة -  

216
. مف القانوف المدني المصري (870)راجع نص المادة -  

217
. 101س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  

218
، مصادر الحقوؽ الشخصية "شرح القانوف المدني األردني: "عدناف إبراىيـ السرحاف ونوري حمد خاطر-  

. 269، ص 1998، دراسة مقارنة، بدوف دور النشر، وطبعة، القاىرة، السنة (االلتزامات)
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آخر ومختمؼ عف المصنؼ األصمي، ففي ىذه الحالة إذا أراد المؤلؼ استغالؿ 
المصنؼ ماليا، فإنو يستعمؿ بداية حقو بتقرير نشر المصنؼ ثـ بعد ذلؾ يمكنو 

.  219استخداـ حؽ النشر

حك يؤنف انماػسج فً انؼسٔل أٔ انسحة : انفمطج انثاٍَح

منصبا عمى المرحمة الباطنة والذىنية مف العممية، وتعبير " العدوؿ"يعتبر تعبير 
منصبا عمى المرحمة الخارجية والرغبة في عممية السحب ذاتيا، فإف عددا " السحب"

كبيرا نسبيا مف التشريعات يفرؽ بيف الحؽ في تصحيح المصنؼ المنشور والحؽ في 
سحبو نيائيا مف التداوؿ في السوؽ التجارية، ويرجع ذلؾ في الواقع إلى أف المؤلؼ 

الذي يؤنبو ضميره ويندـ عمى الكشؼ عف المصنؼ يرى أف فيو عيوبا، بوسعو إما أف 
ما أف يسحبو نيائيا مف التداوؿ باعتبار أنو ال يميؽ  يقـو بتنقيحو فقط ثـ إعادة نشره، وا 
بمواىبو، ويترتب عمى االستجابة ليذا اإلحساس دائما إلى خمؽ حؽ يخرج عف المألوؼ 
في القواعد العامة لمقانوف نظرا ألنو يتيح إلغاء شروط التعاقد إف لـ يعصؼ باالتفاؽ 

. 220ذاتو كمية، مف جانب واحد

ويعني بو أيضا الحؽ في تغيير الرأي أو في سحب المصنؼ السمطة التي 
يممكيا المؤلؼ، والتي يستطيع بمقتضاىا أف يسحب المصنؼ مف التداوؿ، إذا أصبح 
المصنؼ ال يطابؽ آراءه ومعتقداتو الفكرية أو األخالقية، وذلؾ بعد أف يكوف قد أبـر 

عقدا لمكشؼ عف المصنؼ، وأف يوقؼ شكال معينا مف أشكاؿ االستعماؿ التي كاف قد 
رخص بيا مف قبؿ، شريطة أف يعوض أصحاب الحؽ في االستغالؿ عما أصابيـ مف 

. أضرار
                                                 

219
، مجمة إدارة قضايا "حقوؽ المؤلؼ األدبية وعالقتيا بالنظاـ العاـ في القانوف الفرنسي: "غرباؿ إبراىيـ غرباؿ-  

. 709، ص 1972الحكومة، العدد الثالث، السنة 
220

. 55س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كمومية-  
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ويكشؼ االعتراؼ بيذا االمتياز عف درجة عالية مف االحتراـ لمعتقدات 
ويرتكز أيضا، . المؤلؼ، ويشكؿ مكمال طبيعيا لحؽ المؤلؼ في الكشؼ عف مصنفو

عمى المحافظة عمى حرية الفكر مع ما تنطوي عميو ىذه الحرية مف إمكانية تغيير 
.   221الرأي

وتشير بعض القوانيف إلى الحؽ في إجراء تصويبات أو تعديالت، حتى بعد 
يطاليا : نشر المصنؼ سبانيا وا  السيما في البرازيؿ وبوروندي ومصر والسمفادور وا 

. والجماىيرية العربية الميبية وبيرو والسوداف وسويسرا وأوروجواي وفنزويال ويوغوسالفيا
فأحيانا، كما ىو الحاؿ في : بيد أف المالحظ أف ىذا الحؽ محدود في بعض القوانيف

، ال ينص عمى ىذا الحؽ إال (الدنمارؾ وفنمندا والنرويج والسويد)البمداف االسكندنافية 
إذا وجدت طبعة جديدة يشرع فييا بعد مرور أكثر مف سنة عمى النشر األوؿ، وشريطة 

انظر بشأف )أال تترتب عمى التعديالت تكاليؼ باىضة أي تغيير في طبيعة المصنؼ 
، وفي بعض األحياف ال يذكر سوى (الشرط األخير التشريعيف اإليطالي واليوغوسالفي

في )ىذا الشرط األخير مقرونا بتحفظ مؤداه أال يمس ذلؾ بالحقوؽ المكتسبة لمغير 
، وأحيانا يكوف ىذا الحؽ مشروطا بضرورة تدخؿ المحكمة المدنية (أوروجواي مثال

كما ىو )" اعتبارات أدبية"أو  (كما في حالة التشريع المصري)" أسباب جدية"وبوجود 
والمالحظ عندئذ أف الحؽ األدبي لممؤلؼ لـ يعد : (الحاؿ في الجماىيرية العربية الميبية

. 222متروكا لمطمؽ تقدير المؤلؼ حيث أصبح خاضعا لمتقدير المسبؽ مف قبؿ القاضي

 الذي يعتبر بمثابة نزع ممكية الحقوؽ مف –أما الحؽ في سحب المصنؼ 
 فيرد ذكره، عمى سبيؿ المثاؿ في تشريعات البرازيؿ –الشخص الذي تـ نقميا إليو 

يطاليا والجماىيرية العربية الميبية  كوادور وفرنسا والمجر وا  وبوروندي والسمفادور وا 
                                                 

221
. 179س، ص .، ـ" حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة: "دليا ليبزيؾ ترجمة محمد حساـ محمود لطفي-  

222
.  57س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ:"كمود كمومية-  
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وبيرو والبرتغاؿ والسوداف وأورجواي ومع مالحظة أف أورجواي تشترط وجود أسباب 
.   223أدبية جدية

فطبقا لمقواعد العامة يكوف مف حؽ المؤلؼ أف يسحب المصنؼ وأف يدخؿ 
ومف حيث المبدأ فإف النشر . تعديالت وذلؾ شريطة أف يعوض الناشر مقدما عف ذلؾ

بؿ إف إدخاؿ التعديالت يكوف أكثر سيولة في . عف طريؽ االنترنت ال يمس ىذا الحؽ
حالة النشر عف طريؽ الرقمي كما تكوف نفقات التعديؿ أقؿ بكثير عف تمؾ التي تتكمفيا 

التعديالت في الوسائؿ األخرى، ولكف مف الناحية الواقعية فإف النشر عف طريؽ 
االنترنت يكاد يقضي عمى الحؽ في السحب أو التعديؿ، فبعد أف تـ النشر عبر العالـ 

. 224فأي سحب أو تعديؿ قد يتحقؽ، وبعبارة أخرى يفوت األواف لذلؾ

العناصر السمبية لمحق االدبي : المطمب الثاني
ىي االمتيازات التي ال تتطمب مف المؤلؼ القياـ بعمؿ إيجابي مع الكؼ 

واالمتناع عف عمؿ، فامتيازات ىذا الجانب تمـز الغير باحتراـ حؽ األبوة الذي يتمتع بو 
. المؤلؼ عمى أدائو وبعد تشويو األداء أو تحريفو

وليذا سنتناوؿ في ىذا المطمب حؽ مؤلؼ القاعدة في احتراـ أو حؽ السمعة 
.     كفقرة ثانية، ثـ حؽ المؤلؼ القاعدة في نسبتيا إليو كفقرة أولى

 

 

                                                 
223  - S. Mstewart : « international copyright and Neighbouring rights», London, 

butterworths, 1983, p.59. 
224

. 71س، ص .، ـ"االنترنت كوسيمة الستغالؿ المصنفات وحقوؽ المؤلؼ: "حساـ الديف األىواني-  
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حك يؤنف انماػسج فً احرطاو انًؤنف أٔ حك : انفمطج األٔنى

انسًؼح 

لما كانت شخصية األديب أو الفناف وسمعتو متصمتيف اتصاال وثيقا بما يضعو 
مف تصانيؼ فإف لممؤلؼ مصمحة في أف يكوف قادرا عمى منح أي تحريؼ أو تشويو 

، ويتجمى ىذا الحؽ 225أو إساءة لتمؾ التصانيؼ مما قد يمحؽ الضرر بشرفو وسمعتو
في االحتراـ حتى في الحالة التي يتنازؿ فييا المؤلؼ لفائدة الغير عف حقوؽ االستغالؿ 

. 226أو عف الدعامة المادية لممصنؼ

وكثيرا ما اىتـ المشرعوف الوطنيوف بكال الجانبيف مف الحؽ في احتراـ المصنؼ 
وىو الحؽ الذي غالبا ما يسمى بالحؽ في سالمة العمؿ اإلبداعي ولكف سواء تعمؽ 

األمر بجانب أو بآخر مف نفس الحؽ، فإف غالبية بمداف العالـ تعالج في إطار 
سبانيا والياباف )" الحؽ في احتراـ المصنؼ"الصياغة العامة لػ  في البرازيؿ وكوبا وا 

في رومانيا، وتشيؾ " )عدـ انتياؾ حرمة المصنؼ"أو الحؽ في  (والبرتغاؿ مثال
. (وسالفيا وروسيا مثال

فبغض النظر عف العبارات التي تستخدـ في صياغة المبدأ، فإف األساليب 
المتبعة تتعمؽ في أغمب األحياف بحؽ المؤلؼ في االعتراض عمى أي تحريؼ أو 

في جميورية ألمانيا )تشويو أو حذؼ وعمى أي تعديؿ لمصنفو كما ىو الحاؿ مثال 
، وبصورة أعـ، في 227 (...االتحادية وكندا ومصر والمغرب والمكسيؾ وىولندا

                                                 
225

، دار األماف لمنشر "مفيـو حؽ المؤلؼ وحدود حمايتو جنائيا دراسة تحميمية نقدية: "عبد الحفيظ بمقاضي-  
. 178، ص 1997والتوزيع، الطبعة األولى، السنة 

226
. 115س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة: "نور الديف الشرقاوي الغزواني-  

227
منح التشريع اليولندي، المؤلؼ حؽ االعتراض عمى أي تعديؿ لمصنفو، حتى بعد نقؿ حؽ االستنساخ، -  

باستثناء حالة االعتراض غير المعقوؿ، كما أف المؤلؼ يمكنو التنازؿ عف حقو األدبي عند وجود ظروؼ 
. الذي اعتبر ىذا التشريع أحدث تشريع في أوربا. مالئمة لذلؾ
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االعتراض عمى أي مساس بالمصنؼ مف شأنو أف يسيء إلى شرؼ المؤلؼ 
. 228وسمعتو

والحؽ في احتراـ المصنؼ وفي المحافظة عمى سالمتو، ىو حؽ معترؼ بو 
عمى الصعيد الدولي في اتفاقية برف، شأنو شأف الحؽ في نسبة المصنؼ إلى 

. 229مؤلفو

 مكرر مف اتفاقية السالفة 6ونجد جؿ التشريعات تبنت صيغة منقولة عف المادة 
. (...المغرب، البرازيؿ، كندا)الذكر وقد سبؽ ذكر بعض تمؾ التشريعات 

، كما تشير بعض "شخصيتو المتميزة"ومف الواضح أف كرامة المؤلؼ واعتباره و
. 230القوانيف، قد تتعرض لإلساءة مف جراء مبادرات رعناء

كما أنو ال يستطيع مالؾ النسخة األصمية والوحيدة لقاعدة البيانات القياـ 
بتدميرىا، ألف ذلؾ يعتبر مصادرة لحقوؽ المؤلؼ األدبية والتي تتمثؿ بحقو في نسبة 
مصنفو إليو وحقو في سحب وتعديؿ مصنفو، األمر الذي يسمح لممؤلؼ ومف يرفضو 

 .231باستخداـ حقو األدبي بدفع أي اعتداء يقع عمى المصنؼ مف قبؿ الغير

 

 
                                                                                                                                               

- S.M.Stewart S. Mstewart : « international copyright and Neighbouring rights»,, 

op. cit,   p.61.  
228

. 51س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كمومبية-  
229

بغض النظر عف الحقوؽ المالية لممؤلؼ بؿ وحتى بعد : " مكرر مف اتفاقية برف والتي تنص عمى أنو6المادة -  
انتقاؿ ىذه الحقوؽ، فإف المؤلؼ يحتفظ بالحؽ في المطالبة بنسبة المصنؼ إليو، وباالعتراض عمى كؿ 
تحريؼ أو تشويو أو تعديؿ آخر ىذا المصنؼ أو كؿ مساس آخر بذات المصنؼ يكوف ضارا بشرفو أو 

". بسمعتو
230

. 52س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كمومبية-  
231

. 189س، ص .، ـ"الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة: "حساـ الديف األىواني-  
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حك يؤنف انماػسج فً َسثرٓا إنٍّ : انفمطج انثاٍَح

 حؽ المؤلؼ الوطنية بحؽ المؤلؼ في نسبة مصنفو 232اعترفت معظـ قوانيف
 233إليو، كما اعترفت بو االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممكية األدبية والفنية

كامتياز يترتب عمى الحؽ األدبي لممؤلؼ إلى كونو . ويرجع أساس االعتراؼ بيذا الحؽ
مف الحقوؽ المصيقة بعممية اإلبداع الفكري بوصفيا الطاقة األصمية التي أنتجت 

المصنؼ، ولذا يصعب وجود سبب معقوؿ لمنع أو إنكار نسبة المصنؼ إلى مؤلفو مف 
جانب الغير، فضال عف أف مصمحة المجتمع أف يكوف عمى عمـ بالشخصية الحقيقية 

. 234لمبدع المصنؼ

حؽ المؤلؼ "ويطمؽ الفقو المغربي والفرنسي عمى ىذا الحؽ تسمية أخرى ىي 
وىو تعبير مجازي يعني أبوة المؤلؼ لمصنفو، وذلؾ قياسا عمى " في أبوة مصنفو

القواعد المتبعة في األحواؿ الشخصية لنسبة االبف إلى األب وتأكيدا عمى ما يشبو 
، فمو تصرؼ مؤلؼ القاعدة في حقو 235عالقة الوالد بالولد بيف اإلنساف وانتاجو الفكري

المالي أي في الممكية المادية  لممصنؼ بالبيع أو التنازؿ فإف ىذا التصرؼ ال يفقده 
الحؽ في االنتساب إلى مصنفو وبقاء اسمو عميو ويبقى ىذا الحؽ لصيقا بو طيمة 

. 236حياتو

                                                 
232

. 9 في مادة 34-05 المتمـ بمقتضى 2-00الفانوف رقـ -  
. 121القانوف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي السالؼ الذكر في مادة     - 
. 13القانوف األلماني السالؼ الذكر المادة     - 

233
. ( مكرر مف اتفاقية برف التي تنص صراحة عمى حؽ المؤلؼ في أبوة مصنؼ6)انظر المادة -  

234
. 105س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  

235
، بدوف ذكر دار النشر والطبعة، سنة "نظرية الحؽ: المدخؿ لدراسة القانوف: "محمد حساـ محمود لطفي-  

. 8، ص 2000
236

. 115س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة: "نور الديف الشرقاوي الغزواني-  
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وحؽ المؤلؼ في نسبة مصنفو إليو يعني حقو في المطالبة باالعتراؼ بأف 
يصاؿ المصنؼ إلى الجميور مقرونا باسمو  المصنؼ الذي أبدعو ىو مف انتاجو، وا 
ولقبو ومؤىالتو أو بواسطة غيره كما يعني حقو في أف يعمف اسمو في حالة األداء 
العمني أو اإلذاعة لممصنؼ أو في حالة االقتباس مف المصنؼ وحقو في أف ينشر 
مصنفو تحت اسـ مستعار أو بدوف اسـ، وفي أف يحظر عمى الغير القياـ بنسخ أو 

. 237نشر مصنفاتو تحت اسـ آخر، أي تحريؼ اسمو

ومع ىذا فإف إمعاف النظر في السبؿ الفنية التي يمكف أف تستخدـ في االنترنت 
، كما أنو 238قد يؤدي إلى تدعيـ حؽ المؤلؼ في نسبة المؤلؼ إليو، فيناؾ فف التشفير

 الذي يفصح عف شخص المؤلؼ، فيجب أف 239يمكف أف يكوف ىناؾ التوقيع الرقمي
يصطحب النشر ببطاقة الكترونية لمتعريؼ بالمؤلؼ ووقت ومكاف ترقيمو، وعادة ما 
يستيدؼ الناشر أو المستثمر حماية مصالحو المالية ولكف المؤلؼ يستفيد في نفس 

. 240الوقت في حماية حقو األدبي

 مف معاىدة ويبو بشأف حؽ المؤلؼ عمى حماية ىذه 12ولقد حرصت المادة 
االلتزامات المتعمقة "الوسيمة لمتعريؼ بالمؤلؼ، فتنص ىذه المادة تحت عنواف 

األطراؼ المتعاقدة أف تنص في "أف عمى " بالمعمومات الالزمة لنظاـ أو إدارة الحقوؽ
قوانينيا عمى جزاءات مناسبة وفعالة توقع عمى أي شخص يباشر عف عمـ أيا مف 

األعماؿ التالية أو لديو أسباب كافية ليعمـ، بالنسبة لمجزاءات المدنية، أف تمؾ األعماؿ 
                                                 

237
. 112س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كمومبية-  

238
  - Ghizlane Achab : « le paiement en ligne dans le commerce électronique : 

aspects de l’influence de la technique sur le droit », Desa droit des affaires, 

université Hassan II, Faculté des sciences juridique, économiques et siciales, 

Casablanca, 2001, p. 32. 
239

  -Lionel Bochurberg : « Internet et commerce électronique », Delmas deuxième 

édition 2001, p. 154.    
240

. 72س، ص .، ـ"االنترنت كوسيمة الستغالؿ المصنفات وحقوؽ المؤلؼ: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  
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تحمؿ عمى ارتكاب تعد عمى أي حؽ مف الحقوؽ التي تشمميا ىذه المعاىدة أو اتفاقية 
برف، وأوضحت الفقرة الثانية أنو يقصد بالمعمومات الضرورية إلدارة الحقوؽ، تمؾ 

المعمومات التي تسمح بتعريؼ المصنؼ ومؤلؼ المصنؼ ومالؾ أي حؽ في المصنؼ 
وأي أرقاـ أو شفرات ترمز إلى تمؾ المعمومات متى كاف أي عنصر مف تمؾ المعمومات 

. مقترنا بنسخة عف المصنؼ أو ظاىرا لدى نقؿ المصنؼ إلى الجميور

فيذه المادة تحمي أساسا حؽ المؤلؼ في نسبة المصنؼ إليو وذلؾ بمحاربة 
وسائؿ إخفاء أو حذؼ أي معمومات تكوف واردة في شكؿ الكتروني تكوف ضرورية 
إلدارة الحقوؽ، وىذا كمو يحمي الوسائؿ المختمفة التي يمكف أف توضع لحماية حؽ 

.   المؤلؼ وىو ما ال يتأتى أحيانا عف طريؽ النشر التقميدي بواسطة الورؽ

ىذا، وكما يحؽ لمؤلؼ قاعدة البيانات المنفرد كإحدى شركات انتاج المصنفات 
الفكرية ذات العالقة بالحاسوب بأف يذكر اسمو لوحدة عمى القاعدة، فإنو مف حؽ كؿ 

بأف يذكروا أسمائيـ عمى - مف المشتركيف في تأليؼ قاعدة البيانات، كمصنؼ مشترؾ
ذا ما انفرد أحدىـ بوضع اسمو لوحده عمييا، فإنو يكوف مف حؽ كؿ مف  القاعدة، وا 

شارؾ في تأليفيا أف يطالب بإدراج اسمو عمى القاعدة وذلؾ عمى أساس أف حؽ األبوة 
يعتبر مف حقوؽ الشخصية والحصوؿ عمى التعويض، وذلؾ ألف القاعدة ثـ وضعيا 

. نتيجة إبداع مشترؾ وليس منفرد

وكقاعدة عامة فإف المؤلؼ ىو الذي يقـو باختيار ما سينشر مف ألقاب أو 
ذا قاـ ىذا األخير 241مناصب ، حيث يمتـز الناشر بنشر القاعدة كما سممت إليو، وا 

                                                 
241

. 415س، ص .، ـ"الوسيط في شرح القانوف المدني حؽ الممكية: "عبد الرزاؽ أحمد السنيوري-  
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بإجراء أي حذؼ أو إضافة عمى اسـ المؤلؼ، فإنو يكوف عرضة لممسؤولية، وذلؾ ألف 
 .242اسـ ولقب المؤلؼ يعتبراف مف العناصر الشخصية األدبية لممؤلؼ

فإذا قاـ الغير باالعتداء عمى حؽ المؤلؼ بنسبة مصنفو إليو، وذلؾ كأف يقـو 
بمحواسـ المؤلؼ مف عمى المصنؼ كي يضع اسمو أو اسـ شخص آخر عمى 

المصنؼ أو يتركو غفال دوف اسـ، ففي ىذه الحالة يحؽ لممؤلؼ المجوء إلى القضاء 
والمطالبة برفع اسـ المتعدي، ووضع اسمو عمى مصنفو، وكذلؾ المطالبة بتعويض مف 

243المعتدي
. 

 بحيث إنو قد تقـو إحدى شركات النشر، بنشر قواعد البيانات تنتجيا شركة 
، بيدؼ تسييؿ بيعيا، فمما الشؾ فيو (مشيورة)صغيرة، وذلؾ تحت اسـ شركة كبرى 

أف ىذا األمر غير جائز وفقا لما تقضي بو القواعد العامة، حيث إنو يحؽ لمشركة 
الكبرى أف ترفع دعوى إلزالة اسميا مف عمى قواعد البيانات وكذلؾ المطالبة بدفع 

. تعويض

 سواء كاف ذلؾ –ولقد حمت التشريعات المقارنة المؤلؼ الذي اختار التستر 
بنشر المصنؼ تحت اسـ مستعار أو مجيوال بدوف اسـ حيث اعتبر ناشر المصنؼ 

مفوضا مف المؤلؼ في مباشرة الحقوؽ المقررة في ىذا القانوف، ولو لـ ينصب المؤلؼ 
. 244وكيال آخر أو يعمف شخصيتو

ويسمح لممؤلؼ بأف يختار الوكيؿ المناسب ليمثمو أماـ الجميور، حيث إنو إذا 
أخؿ الناشر بتنفيذ التزاماتو الموكولة إليو مف المؤلؼ، فإنو يحؽ لألخير تعييف موكؿ 

آخر غير الناشر، وبيذا يكوف المشرعاف قد ضمنا أمريف ميميف بالنسبة لممؤلؼ، 
                                                 

242
. 85س، ص .، ـ"الموسوعة الشاممة في قوانيف حماية حؽ المؤلؼ: "خاطر لطفي-  

243
. 426س، ص .، ـ"الحؽ األدبي لممؤلؼ: "عبد الرشيد مأموف-  

244
.  109س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
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مما يسمح لو في حالة إىماؿ -  الناشر–عدـ التزاـ المؤلؼ بموكؿ وحيد : أوليما
الناشر لرعاية حقوقو بأف يعزلو ويعيف موكال آخر، وثانييما السماح لممؤلؼ بالدفاع 

 أما في حالة وفاة المؤلؼ 245عف حقوقو الناشئة عف المصنؼ مع بقاء اسمو مستترا
دوف أف يكشؼ عف شخصيتو سواء كاف المصنؼ منشورا أو غير منشور فالورثة ال 

يستطيعوف الكشؼ عف شخصية المؤلؼ ، وذلؾ ما لـ يوص صراحة بذلؾ قبؿ وفاتو، 
أما في حالة إعالف المؤلؼ عف رغبتو بالكشؼ عف شخصيتو مف خالؿ الوصية قبؿ 
وفاتو، فإنو يترتب عمى ذؾ اختفاء الشخص الظاىر، وانتقاؿ الحقوؽ وااللتزامات إلى 

. 246الورثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245

. 438س، ص .، ـ"نظرية العامة وتطبيقاتيا: الحؽ األدبي لممؤلؼ: "عبد الرشيد مأموف-  
246

. 415س، ص .، ـ"الوسيط في شرح القانوف المدني حؽ الممكية: عبد الرزاؽ السنيوري-  
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الححهو الميلبم  : المبحث الثياي

يأمؿ المبدع، فضال عف التكريـ الذي يتوقع أف ينالو، في الحصوؿ أيضا عمى 
لذا، فمف المعترؼ بو عالميا أف  (قاعدة البيانات)أجر مادي نتيجة استغالؿ مصنفو 

، ويعتبر الحؽ المالي 247المؤلؼ ينبغي أف يحصؿ عمى أجر مقابؿ استغالؿ ما يبدعو
لممؤلؼ أحد جوانب ىذه المكافأة، فيو إذا كاف سينعـ بالشيرة األدبية وبرواج أفكاره 
وانتشارىا بيف أفراد المجتمع فإنو سيجني ثمارىا التي تتمثؿ في صورة الحؽ المالي 
الذي يعترؼ بو المشرع في الدوؿ المختمفة حيث يستطيع المؤلؼ أف يقـو بنشر 

،  ونجد المشرع ـ لـ 248مصنفو والحصوؿ عمى المنافع المالية التي تترتب عف ذلؾ
نما أشار إليو في المادة   أما 249 السالفة الذكر بالحقوؽ المادية10يعرؼ ىذا الحؽ وا 

حؽ "تعريفو عمى مستوى الفقو والقضاء فاستقر عمى امتياز الحؽ المالي لممؤلؼ 
مستقال حيث يعطي كؿ صاحب انتاج ذىني حؽ االستئثار يختمؼ باختالؼ المصنؼ 

. 250"ونوعو

إعطاء كؿ صاحب إنتاج ذىني حؽ احتكار : "بينما عرفو البعض اآلخر بأنو
. 251"استغالؿ ىذا االنتاج بما يعود عميو مف منفعة أو ربح مالي

 

                                                 
247

. 60س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كمومبية-  
248

. 101س، ص .، ـ"أبحاث في حؽ المؤلؼ: "عبد الرشيد مأموف-  
249

  -Voir : Vincent Blanc et Asmâa et Bacha : « la propriété intellectuelle :la 

nouvelle richesse des notions », éd. investimark 1997, p. 58. 
250

، دار وائؿ لمطباعة والنشر، الطبعة األولى، السنة "حماية الحؽ المالي لممؤلؼ: "حاـز عبد السالـ المجالي-  
. 25، ص 2000

251
. 114س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
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ويمتاز الحؽ المالي لمؤلؼ بخاصيتيف أساسيتيف بأنو حؽ قابؿ لمتصرؼ 
، أي ال يجوز لغيره مباشرة ىذا الحؽ دوف إذف سابؽ منو أو مف يخمفو، وأف لو 252فيو

. 253وحده أف ينقؿ إلى الغير الحؽ في مباشرة حقوؽ االستغالؿ المقرر لو أو بعضيا
، وينقضي 254كما أنو حؽ مؤقت بطبيعتو، فيو عنصر مف عناصر الذمة المالية

وىناؾ صورتاف رئيسيتاف الستغالؿ المصنؼ . 255بفوات مدة معينة يحددىا القانوف
، أما الصورة كمطمب أولماليا، تتمثؿ الصورة األولى في االستغالؿ المباشر لممصنؼ 

. كمطمب الثانيفتظير مف خالؿ االستغالؿ غير المباشر لممصنؼ : الثانية

 البيانات ةحق االستغالل المباشر لقاعد: المطمب األول
حؽ االستغالؿ المباشر بشكؿ عاـ ىو أداء أو تمثيؿ أي مصنؼ وعرضو عمى 

الجميور مف المستمعيف أو المشاىديف الذيف ال يكونوف جماعة خاصة، عمى أف 
ويتوقؼ األداء أو التمثيؿ العمني ونقمو ... يتجاوز ذلؾ حدود العرض المنزلي االعتيادي

إلى الجميور عف بعد عمى شرط الحصوؿ عمى تصريح مف صاحب حؽ المؤلؼ عمى 
المصنؼ الذي يتـ أداؤه أو تمثيمو، ومراعاة تقييدات محددة تنص عمييا بعض قوانيف 
حؽ المؤلؼ، وىكذا يعتبر حؽ األداء العمني وسيمة لحصوؿ المؤلؼ عمى استحقاقو 

. 256المالي مقابؿ نقؿ مصنفو لمجميور بطريقة مباشرة

                                                 
252

. 206س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ في القانوف المغربي: "اآلزىر محمد-  
253

. 114س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
254

، 2001، دار الجامعية الجديدة لمنشر، بدوف طبعة، سنة "حماية الحؽ المالي لممؤلؼ: "رضا متولي وىداف-  
. 380ص 

255
. 114س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  

256
.  160س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
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ويعني بيذا الحؽ أف يتـ عرض المصنؼ أماـ الجميور بشكؿ عمني وعاـ، 
سواء كاف ذلؾ تحت إشراؼ المؤلؼ المباشر والغير المباشر وىو ما يسمى بحؽ األداء 

. العمني

كفقرة وليذا سنحاوؿ في ىذا المطمب توضيح شروط وصور حؽ األداء العمني 
. كفقرة ثانية ثـ اإلجراءات المترتبة عميو أولى

شطٔط األزاء انؼهًُ ٔصٕضِ : انفمطج األٔنى

 مف قانوف حؽ المؤلؼ عمى 257 (و) 10لقد نص المشرع المغربي في المادة 
حؽ عرض أو أداء مصنفو أماـ الجميور أو ما يعرؼ بحؽ التمثيؿ العمني، كما وردت 

 المتعمؽ بحؽ 1970اإلشارة إلى ىذا الحؽ في عدة فصوؿ مف الظيير الممغى لسنة 
حؽ االستغالؿ " الذي ينص عمى أف 11الممكية األدبية والفكرية ولعؿ أىميا الفصؿ 

حؽ العرض والتمثيؿ الرامي إلى تبميغ اإلنجاح بصفة "المخوؿ لممؤلؼ يشتمؿ عمى 
، أما بالنسبة لمتشريع المقارف فنجد القانوف الفرنسي ينص عمى ىذا "مباشرة إلى العمـو

، كما نصت أيضا 258مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي (L122)الحؽ في نص المادة 
.  259مف قانوف حؽ المؤلؼ األلماني (2/15)المادة 

                                                 
257

. عرض أو أداء مصنفو أماـ الجميور-  
258

باإللقاء العاـ - 1: يتكوف حؽ إعادة األداء مف حؽ إيصاؿ العمؿ لجميور بواسطة أية وسيمة كانت خاصة- " 
اإلذاعة - 2. إعادة األداء الدرامي، األداء العمني، العرض العمني، البث مف مكاف عاـ-  التنفيذ الغنائي–

يشمؿ البث اإلذاعي كؿ وسيمة إيصاؿ لألصوات، لمصور، لممستندات، لممعطيات والرسائؿ مف كؿ : المرئية
".  نوع

259
حؽ العرض )لممؤلؼ أيضا الحؽ الخالص في عرض عممو عمى الجميور عمى نحو غير مادي - 2- "...  

حؽ البث، - 2حؽ اإللقاء واألداء والتقديـ، - 1: ، ويشتمؿ ىذا الحؽ عمى وجو الخصوص(عمى الجميور
مف نفس القانوف عمى  (b/87)، كما نصت المادة "حؽ العرض بواسطة التسجيالت المرئية أو الصوتية- 3

صانع قاعدة البيانات لو حؽ خالص في أف يعرض عمى الجميور كامؿ قاعدة البيانات أو جانبا جوىريا "أف 
...". منيا عمى نحو كيفي أو كمي
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ويالحظ مف خالؿ ىذه النصوص أف كال مف المشرع المغربي، الفرنسي 
واأللماني متفقاف عمى حماية حؽ المؤلؼ في نقؿ مصنفو أماـ الجميور مباشرة وذلؾ 

. 260عف طريؽ األداء العمني

ويقصد بحؽ األداء العمني بالنسبة لمؤلؼ قاعدة البيانات، ىو قيامو أو مف 
ينيبو بعممية بثيا وعرضيا عمى الجميور مباشرة وعمنا، سواء كاف ذلؾ لقاء مقابؿ مالي 

أو بدونو مف خالؿ أجيزة الحاسوب، عمى أف تكوف وسيمة نقميا لمجميور مف خالؿ 
.   نسخ تكوف مخزنة مسبقا ويتـ إعادة بثيا الحقا إلى جميور المستخدميف

 لقاعدة البيانات، أف يكوف في مكاف عاـ أي 261ويشترط لوقوع األداء العمني
 أو شبكة 262يكوف اتصاليا بالجميور متاحا دوف قيود ولو مقابؿ أجر معيف كالمسرح

المعمومات الدولية االنترنت، أما إذا كاف األداء ضمف ظروؼ خاصة كأف يكوف داخؿ 
.    263منزؿ أو منتدى خاص، فإنو ال تتحقؽ العالنية في ىذه األماكف

وال يؤثر في عالنية األداء كونو تـ بمقابؿ أو مجانا، بمعنى أف األداء المجاني 
ذا قاـ الغير بيذا 264لقاعدة البيانات، ال يجيز لغير المؤلؼ نقميا إلى الجميور ، وا 

. 265الفعؿ فإنو يكوف ممزما بدفع المقابؿ المالي لألداء العمني لممصنؼ تجاه المؤلؼ

 

                                                 
260

. مف اتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية (ثالثا)ثانيا / 11/ـ)كما حمى ىذا الحؽ نص -  
261

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، سنة "الحماية القانونية لحؽ المؤلؼ: "يوسؼ أحمد النوافمة-  
. 52، ص 2004

262
. 149س، ص .، ـ"حماية حؽ المالي لممؤلؼ: "حاـز عبد السالـ المجالي-  

263
. 125س، ص .، ـ"الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  

264
. 144س، ص .، ـ"حماية حؽ المالي لممؤلؼ: "حاـز عبد السالـ المجالي-  

265
. 167س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
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ولالستغالؿ المالي لقاعدة البيانات ليذا الحؽ صورتاف تتمثؿ الصورة األولى في 
 حيث يصدر التابع إشارات 267 إلى الجميور مباشرة266القياـ بعممية بثيا الصناعي

الكترونية قوية تحمؿ معيا قواعد البيانات مف محطة اإلرساؿ إلى الجميور مباشرة، 
وعادة ما تكوف أجيزة استقباؿ الجميور مزودة بوسائؿ تقنية خاصة تسمح ليا بتمقي 

.   268اإلشارات ومف ثـ تقـو بترجمتيا إلى شكؿ مقروء مف المستخدميف

أما الصورة الثانية فتظير مف خالؿ القياـ بعممية بث قاعدة البيانات بطريقة 
 الحاممة 269غير مباشرة عبر التابع الصناعي، حتى تكوف اإلشارات االلكترونية قوية

لقاعدة البيانات والتي تصدر عف التابع، عاجز عف الوصوؿ مباشرة إلى الجميور، مما 
خضاعيا لسمسمة مف  يستدعي تدخؿ محطة استقباؿ أرضية لتمقي ىذه اإلشارات وا 

بغية تحويميا إلى إرساؿ مقروء مف الجميور، ويكوف ذلؾ لتمكيف . العمميات التقنية
الجميور، مف استقباؿ اإلرساؿ بواسطة أجيزة الكمبيوتر، ويتـ بث ىذا اإلرساؿ مف 

أو الطريقة  (الكابمية)المحطة األرضية بإحدى طريقتيف وىما الطريقة السمكية 
.  270الالسيكية

                                                 
266

الفقرة الثالثة مف اتفاقية بروكسيؿ الخاصة بتوزيع اإلشارات الحاممة لمبرامج المرسمة عف / عرفت المادة األولى-  
كؿ جياز يمكف أف ينقؿ : "، التابع الصناعي بأنو1974 ماي 21طريؽ التوابع الصناعة والمؤرخة في 

إشارات ويقع في الفضاء الخارجي لألرض أو يقع مداره جزئيا عمى األقؿ في ذلؾ الفضاء الضـ ليذه االتفاقية 
(". 2000إحصاء عاـ ) دولية 24دولة عربية واحدة ىي المغرب وعدد األعضاء فييا 

267
، المنشورات الحقوؽ صادر، الطبعة "حماية الممكية الفكرية عبر األقمار الصناعية: "جيياف حسيف فقيو-  

. 41، ص 2006األولى، السنة 
268

، بدوف دار النشر، الطبعة "البث اإلذاعي عبر التوابع الصناعية وحقوؽ المؤلؼ: "محمد حساـ محمود لطفي-  
. 13، ص 1991األولى، سنة 

269-Abdallah Chakroun : « le droit d’auteur tac à la communication audiovisuelle », 

Najah el Jadida, Casa 1999, 1éd. P. 106. 
270 -LRA Villon : « les télécommunications par satellite aspects juridiques » ; Litec 

1997, p. 7.  
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ونتيجة لما سبؽ ذكره فإف الصورتيف السابقتيف يتـ إخضاعيما لدفع المقابؿ 
المالي لمؤلؼ قاعدة البيانات، وذلؾ بغض النظر عما إذا التقط الجميور بث قواعد 

البيانات أـ أنو لـ يمتقطو، فمجرد القياـ بعممية بث القاعدة مع توافر إمكانية مشاىدتيا 
واالستفادة منيا، فإف ىذا العمؿ يوجب دفع المستحقات المالية المترتبة لممؤلؼ نتيجة 

. 271استغالؿ مصنفو

اإلجطاءاخ االسرغالل انًانً نألزاء انؼهًُ : انفمطج انثاٍَح

لقد ظيرت الحاجة لضرورة وجود اإلجراءات جديدة تتيح لممؤلؼ استغالؿ 
الناشئة لو عف مصنفو وفقا ألفضؿ صورة، - كحؽ األداء العمني- حقوقو المالية 

األمر الذي ترتب عميو ظيوره فكرة اإلدارة الجماعية لحقوؽ المؤلؼ، ومف ىنا اىتمت 
المنظمات الدولية العاممة في مجاؿ حؽ المؤلؼ والتشريعات الخاصة بحماية حؽ 

.  272المؤلؼ المقارنة بموضوع تنظيـ حؽ األداء العمني مف الناحية المالية

ومف خالؿ استقراء القواعد الخاصة باستغالؿ حؽ األداء العمني ماليا والتي 
نصت عمييا قوانيف حؽ المؤلؼ المقارنة وتمؾ التي وضعتيا لجاف الخبراء الدولييف،  

يرى إناطة مسؤولية إدارة حقوؽ : يتضح لنا وجود اتجاىيف في ىذا المجاؿ، أحدىما
المؤلؼ الخاصة باألداء العمني بييئة حكومية تقـو بيذه الميمة باإلضافة إلى 

، وثانييما يرى 273مسؤوليتيا في الدفاع عف حقوؽ ومصالح المؤلفيف المالية واألدبية
إناطة ىذه المسؤولية بجمعيات وطنية لممؤلفيف وىيئات خاصة حيث يتـ نقؿ كؿ أو 

                                                 
271

. 21س، ص .، ـ"البث اإلذاعي عبر التوابع الصناعية وحقوؽ المؤلؼ: "محمد حساـ محمود لطفي-  
272

. 168س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
273

، حيث 1997ومف القوانيف التي أخذت بيذا االتجاه، قانوف حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة الصادر سنة -  
يمكف البث السمعي أو البصري أو السمكي لمصنؼ سبؽ ومعو رىف : "منو عمى أنو (30المادة )نصت 

التداوؿ بيف الجميور بترخيص مف مؤلفو مقابؿ مكافأة مصنفو إذا لـ يكف الديواف الوطني لحقوؽ المؤلؼ 
...". والحقوؽ المجاورة ممثال لمؤلؼ
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وىي تتابع إدارة وحماية حقوؽ -  كحؽ األداء العمني–بعض حقوؽ المؤلؼ إليو 
المؤلؼ، ىذا وقد دعت كؿ مف اتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية والفنية واتفاقية 
تربس، كافة الدوؿ األعضاء في ىاتيف االتفاقيتيف، إلى ضرورة قياميا بالنص في 

قوانينيا الداخمية الخاصة بحماية حقوؽ المؤلؼ عمى تنظيـ اإلدارة الجماعية لحقوؽ 
المؤلؼ والحقوؽ المجاورة، األمر الذي يساعد في إنقاذ ىذه الحقوؽ ومنع إساءة 

سواء كانت ىيئات - استخداميا، ويكوف ذلؾ مف خالؿ إنشاء مكاتب وىيئات محمية
تتولى القياـ بيذه المسؤولية، وذلؾ بيدؼ إنشاء نظاـ عالمي جديد - حكومية أو خاصة

إلدارة المعمومات المتعمقة بالمصنفات الفكرية ومالكي الحقوؽ الناشئة عنيا، كما أنو 
مف الممكف أف ترتبط جمعيات إدارة حقوؽ المؤلفيف في مختمؼ دوؿ العالـ مع بعضيا 
البعض، باتفاقيات يتـ بموجبيا التعاوف مف أجؿ تحصيؿ المستحقات المالية لممؤلفيف 

الذيف تستغؿ مصنفتيـ فيما بيف ىذه الدوؿ، األمر الذي يؤثر بشكؿ إيجابي عمى 
.   274اإلدارة الجماعية لحؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة

أما إذا نقؿ المؤلؼ حقو باألداء العمني إلى الجمعية أو الييئة الخاصة، يجوز 
أف يكوف عمى أساس المشاركة في نسبة مف اإليراد الناتج عف االستغالؿ المالي 

لممصنؼ أو بطريقة جزافية، كما يترتب عمى ىذا التصرؼ، ضرورة تعيد المؤلؼ بعدـ 
. 275قياـ بأي عمؿ يكوف مف شأنو المساس بحؽ الجمعية في استغالؿ مصنفاتو

ثـ تقـو الجمعية بعد ذلؾ بتحصيؿ المردود المالي الناتج عف األداء العمني 
لممصنؼ، بموجب عقود ترخيص تمنح بموجبيا الييأة المناط بيا مسؤولية إدارة حؽ 

 وىـ كؿ األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف الذيف يأخذوف عمى 276المؤلؼ المنتفعيف

                                                 
274

. 168س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
275

. 382س، ص .، ـ"الوسيط في شرح القانوف المدني حؽ الممكية: "عبد الرزاؽ أحمد السنيوري-  
276

. 157س، ص .، ـ"حماية الحؽ المالي لممؤلؼ: "حاـز عبد السالـ المجالي-  
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مسؤوليتيـ إتاحة الفرصة لمجميور لكي يستخدموا القاعدة سواء كاف ذلؾ بمقابؿ أو 
بدونو مف القاعدة الحؽ في استغالليا، حيث يقوموف بجمع الرسـو المتحصمة عف 

األداء العمني مف المستخدميف بحسب مستوى األداء الوظيفي لقاعدة البيانات ومستوى 
.   277األجيزة واألماكف التي يتـ فييا األداء العمني لممصنؼ ونوعية الخدمات التي تقدـ

وما يمكف استنتاجو في ىذا الصدد يجب أف يكوف األداء عمنيا لقاعدة البيانات، 
. وأف يكوف اتصاليا بالجميور مباشرة ومتاحا بدوف قيود

حق االستغالل غير المباشر لقاعدة البيانات : المطمب الثاني
وضع مصنؼ في متناوؿ الجميور -  في مجاؿ حؽ المؤلؼ–يعني النشر 

عداده في عدد كاؼ مف النسخ الممموسة، ومف ىنا يعتبر النشر أحد  ألوؿ مرة وا 
. الوسائؿ اليامة الستنساخ المصنؼ بواسطة الطباعة

والنشر بيذا المعنى ينطوي عمى نشاطات متعددة يقـو بيا شخص طبيعي أو 
عداد المواد المراد (الناشر)معنوي يسمى  ، وذلؾ مف خالؿ دوره في اختيار وتحرير وا 

نشرىا، وتنظيـ إنتاجيا وتوزيعيا وتحمؿ المسؤولية المالية وكافة المسؤوليات األخرى 
المؤلؼ، : المرتبطة بعممية النشر فعممية النشر تضـ نشاطات متعددة يشارؾ فييا

. 278والناشر، والطابع، والموزع

 فيعني حؽ المؤلؼ في الترخيص بصنع نسخ مف مصنفو 279أما االستنساخ
ميما تعددت الوسائؿ واألساليب ليذا االستنساخ، سواء كاف ذلؾ بالطباعة أو غير ذلؾ 

مف الوسائؿ األخرى، ومف ىنا فإف المفيـو الحديث لالستنساخ يختمؼ عف مفيومو 
                                                 

277
. 170س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  

278
، ترجمة عربية لمدكتور محمد عمي "صناعة الكتاب، مف المؤلؼ إلى الناشر إلى القارئ: "داتيس سميت-  

.  13- 12- 11، ص 1970العرياف، المكتب المصري الحديث، بدوف دور النشر وطبعة سنة 
279

.  مف القانوف الفرنسي1957 مارس 11 مف قانوف 47انظر المادة -  
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القديـ الذي يرجع إلى الوقت الذي كاف فيو النسخ ىو الوسيمة الوحيدة الستغالؿ 
المصنؼ، سواء كاف ذلؾ مف قبؿ مؤلفو أو ممف كاف يعيد إلييـ باالنتفاع بو، أما بعد 

 بمعناه الحرفي –تطور وسائؿ إيصاؿ المصنؼ إلى الجميور لـ يعد نسخ المصنؼ 
ىو الوسيمة الوحيدة الستغالؿ المصنؼ ماليا، بؿ تعددت وتنوعت الوسائؿ - القديـ

. 280بتعدد المصنفات المطموب استغالليا

 ثـ كفقرة أولىوليذا سنتناوؿ في ىذا المطمب مفيـو عقد النشر وخصائصو 
 .كفقرة ثانيةاآلثار المترتبة عميو 

يفٕٓو ػمس انُشط ٔذصائصّ : انفمطج األٔنى

بأف يتنازؿ -  أو ذوي حقوقو عنو–عقد النشر ىو عقد بمقتضاه يتعاقد المؤلؼ 
عف عممو ضمف شروط محددة إلى متعاقد يدعى الناشر الذي يتولى طبع المصنؼ 

العقد الذي " مف القانوف السالؼ الذكر عقد النشر بكونو 44 وقد عرفت المادة 281ونشره
يتخمى بموجبو المؤلؼ أو خمفو لفائدة شخص يدعى الناشر وطبؽ شروط معينة عف 

الحؽ في أف يخرج أو يعمؿ عمى إخراج عدد مف النسخ بشرط أف يتولى نشرىا 
".   وتوزيعيا

العقد الذي يتنازؿ بمقتضاه المؤلؼ أو : "وعرؼ القانوف الفرنسي عقد النشر بأنو
ورثتو مف بعده وفقا لشروط محددة إلى شخص يسمى الناشر عف حؽ انتاج أو العمؿ 

". عمى انتاج عدد مف النسخ لممصنؼ، عمى أف يمتـز ىذا األخير بالطبع والنشر

ويقترب ىذا التعريؼ مف ذلؾ الذي وضعو األستاذ جاف روؿ عف عقد النشر 
ذلؾ العقد الذي بمقتضاه " حيث عرؼ عقد النشر بأنو 1928في القانوف الفرنسي سنة 
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يتنازؿ صاحب المصنؼ األدبي أو الفني، إلى شخص يسمى الناشر، عف الحؽ في 
انتاج عدد غير محدد أو محدد مف نسخ ىذا المصنؼ عمى أف يمتـز ىذا األخير 

.  282بالطبع وعرضو عمى الجميور

ويتميز ىذا التعريؼ بأنو يبرز الخاصية األساسية التي يتميز بيا عقد النشر 
عف غيره، وىي التزاـ الناشر بأف يأخذ عمى عاتقو نفقات طبع المصنؼ، وتوزيعو عمى 

. 283الجميور، مع تحممو بمخاطر ىذه العممية

ونستخمص مف خالؿ ىذه التعاريؼ بأف ىذا العقد يقـو أساسا عمى تنازؿ 
. المؤلؼ عف حقو في استغالؿ المصنؼ إلى الغير

ومف التعريؼ الذي وضعو المشرع المغربي والفرنسي لعقد النشر في المادة 
أنو عقد ممـز لمجانبيف فيو يرتب : السالفة الذكر نستخمص مجموعة مف الخصائص

منذ إنشائو التزامات متبادلة عمى عاتؽ كؿ مف طرفيو، أىميا بالنسبة لممؤلؼ التزامو 
. 284بتقديـ أصوؿ مصنفو لمناشر، وبالنسبة ليذا األخير يمتـز بنشر ىذا المصنؼ

ذلؾ أف عقد النشر يعتبر عقدا مدنيا بالنسبة لممؤلؼ وعقدا : عقد مختمطأنو 
تجاريا بالنسبة لمناشر، مما يترتب عميو أف أىمية التعاقد بالنسبة لممؤلؼ ىي األىمية 

المدنية التي حددىا القانوف المدني، في حيف أف أىمية التعاقد بالنسبة لمناشر ىي أىمية 
التعاقد التجارية الواردة في القانوف التجاري، فضال عما يترتب عميو مف اختالؼ في 
طرؽ اإلثبات، إذ أف الدعوى المرفوعة ضد المؤلؼ يخضع إثباتيا ألحكاـ اإلثبات 

الواردة في القانوف المدني، في حيف أف الدعوى المرفوعة ضد الناشر يخضع إثباتيا 
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. 36، ص 2008، دار منشأة المعارؼ، بدوف طبعة، سنة "عقد النشر: "محمد السعيد رشدي-  
283

  - Alain le tranec : « propriété littéraire et artistique », Dalloz, Paris, 1956, 

Manuel, p. 72. 
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، أنو عقد محدد بحسب 285ألحكاـ اإلثبات الخاصة بالتجار والواردة في القانوف التجاري
األصؿ واحتمالي في بعض الحاالت، وىو محدد بحسب األصؿ ألف التزامات الطرفيف 
تتحدد عند انعقاد العقد، ولكنو احتمالي أحيانا أي أف يكوف التصرؼ في حقوؽ المؤلؼ 
عمى المصنؼ، سواء كاف كامال أو جزئيا، عمى أساس مشاركة نسبية في اإليراد الناتج 

 وىذا النص حرر العقد مف الطعف فيو بطريقة 286مف االستغالؿ، أو بطريقة جزافية
.   287الغبف

وذلؾ ألف كؿ مف طرفيو يأخذ مقابؿ ما يعطي، فالمؤلؼ : عقد معاوضةأنو 
يتنازؿ عف حؽ النشر ويتقاضى في نظير ذلؾ مقابال، كما أف الناشر يتقاضى أجرا 

. 288معينا في نظير قيامو بنشر المصنؼ

إذ تشترط معظـ قوانيف حؽ المؤلؼ التي تضمنت أحكاما : عقد شكميأنو 
خاصة بعقود النشر أف تكوف مكتوبة كشرط لصحة التصرؼ ويترتب عمى ذلؾ أف عقد 
ذا تـ ذلؾ فإنو يعتبر باطال، وىذه ميزة ينفرد بيا عقد النشر عف  النشر ال ينعقد شفويا وا 
كثير مف العقود األخرى، فمثال يمكف أف ينعقد عقد النشر بالبرقية المرسمة إلى الناشر 
الموقع عمى أصميا مف المؤلؼ باعتبارىا موافقة كتابية، في حيف ال يتـ عقد النشر عف 

.   طريؽ المكالمة التمفونية باعتبارىا موافقة شفوية

 كالقانوف التونسي لحماية –وقد نصت بعض قوانيف حؽ المؤلؼ العربية 
ال كاف باطال، كما أكد عمى  الممكية األدبية والفنية، عمى وجوب كتابة عقد النشر وا 

ذلؾ القضاء في بعض الدوؿ العربية، حيث قضت المحكمة االبتدائية في تونس برفض 
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االعتداد بعقد التنازؿ عف حؽ االستغالؿ المالي نظرا لعدـ كتابتو مما يبطمو، واإللزاـ 
.  289بسداد مقابؿ االستغالؿ المالي لحؽ المؤلؼ

أما قانوف حؽ المؤلؼ في اإلمارات العربية المتحدة فتوجب توثيؽ اإلذف الكتابي 
في عقود النشر، فنص عمى أف لممؤلؼ وحده الحؽ في استغالؿ مصنفو بشرط أال 

يكوف قد تنازؿ عنو لمغير، وال يجوز استغالؿ أي مصنؼ فكري عف طريؽ نقمو 
.  290مف المؤلؼ (موثؽ)لمجميور بدولة اإلمارات العربية المتحدة إال بإذف كتابي 

 (الكتابة)وبالرغـ مف اشتراط التشريعات العربية الخاصة بحماية حؽ المؤلؼ 
في أي تصرؼ يرد عمى حؽ مف حقوؽ المؤلؼ المالية، فإف شرط الكتابة يحمؿ عدة 

أوال أف كتابة عقد النشر ىي ركف في التصرفات الواردة عمى حؽ مف : تفسيرات
الحقوؽ المالية لممؤلؼ، وأف تدخؿ المشرع في اشتراط الكتابة جاء لحماية المؤلؼ ضد 
الغير في حاؿ اعتراضو عمى استغالؿ مصنفو دوف موافقتو الصريحة، وثانيا أف الكتابة 

شرط لتماـ التصرؼ، فالكتابة لـ تشترط في قوانيف حماية حؽ المؤلؼ لحماية إرادة 
أف : المؤلؼ المعيبة بؿ جاءت لحمايتو ضد مف يدعي حقا مف حقوقو المالية وثالثا

الكتابة وسيمة إثبات يستطيع المؤلؼ أف يحمي حقوقو ضد مف يدعييا، ومف ىنا 
اشترطت التشريعات العربية لحماية حؽ المؤلؼ أف يكوف تعبير المؤلؼ عف إرادتو 

.  291مكتوبا إلثبات التصرفات الواردة عمى حقوؽ المؤلؼ المادية

ولعؿ ما يبرر اشتراط كتابة عقد النشر، طوؿ أمد العالقات بيف طرفيو 
وتشعبيا، وىي عالقات تتطور بمرور الزمف وتفسح المجاؿ الحتماؿ تأويؿ بنود واجبة 
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. 137س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
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التطبيؽ بصورة مختمفة، مع ما قد يترتب عمى ذلؾ مف منازعات، فضال عف أف الشكؿ 
. 292المكتوب لمعقود ضمانة ىامة لحماية حقوؽ الطرفيف

اَثاض انًرطذثح ػهى ػمس انُشط : انفمطج انثاٍَح

إف عقد النشر كسائر العقود األخرى يترتب عميو حقوؽ والتزامات حيث يمتـز 
. 293بموجبو الطرفاف، مؤلؼ القاعدة والناشر

التزامات مؤلف القاعدة : أوال

فيي محدودة وىو غالبا ما يكوف صريحا، يتعمؽ بتسميـ المصنؼ الالـز إلنتاج 
. 294النسخ، أما االلتزاـ الثاني، وىو غالبا ما يكوف ضمنيا، فيتعمؽ بالضماف الواجب

يقـو المؤلؼ بتسميـ المصنؼ محؿ عقد النشر إلى : وفيما يخص االلتزاـ األوؿ
الناشر ويمتـز بذلؾ كي يقـو بطابعتو خالؿ المدة المتفؽ عمييا، وال يجوز لممؤلؼ 

، وتنص كثير مف 295االمتناع عف تسميـ قاعدة البيانات إلى الناشر بعد إبراـ العقد
القوانيف عمى ضرورة أف يسمـ المؤلؼ موضوع النشر لمناشر خالؿ الفترة المنصوص 

، وال يعادؿ (...كما ىو الحاؿ مثال، إسبانيا، تونس، ألمانيا االتحادية)عمييا في العقد 
تسميـ الشيء موضوع التعاقد، مف حيث المبدأ نقؿ ممكيتو، فعمى مؤلؼ القاعدة أف يقدـ 

ذا لـ يقـ خالؿ مدة محددة، فيجوز  أصوؿ المصنؼ خالؿ مدة قصوى محددة، وا 
. 296"لمناشر أف يطمب فسخ العقد، دوف أي التزاـ عميو بدفع أي مقابؿ
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فضال عف ذلؾ، يقع عمى عاتؽ مؤلؼ القاعدة التزاـ آخر، أال وىو االلتزاـ 
بالضماف حيث يمتـز المؤلؼ باالمتناع شخصيا عف استغالؿ المصنؼ بما يضر 
ال جاز الحكـ عميو بالكؼ عف التعرض  بحقوؽ الناشر الذي تمقى عنو الحؽ، وا 

 ويمتـز المؤلؼ أيضا بأف يضمف لمناشر التعرض الصادر مف الغير وأف 297وبالتعويض
يدافع عنو في مواجية أي مساس بو فإف لـ يستطع المؤلؼ دفع إدعاء الغير، كاف 

، كما أنو 298لمناشر أف يرجع عميو بالضماف وفقا لمقواعد المقررة في المسؤولية العقدية
ممتـز بأف يصحح األخطاء، فعند تسميـ المصنؼ إلى الناشر قد تتبيف ليذا األخير 

أخطاء، فعندىا يقـو بإعادة المصنؼ إلى المؤلؼ لتصحيح ىذه األخطاء دوف إجراء 
.  299تعديالت جوىرية عمى المصنؼ حتى ال يخؿ بموضوع المصنؼ المتفؽ عمى نشره

 

 

التزامات الناشر : ثانيا

إف االلتزاـ األساسي الذي يترتب عمى عقد النشر، ىو االلتزاـ بنشر المصنؼ 
فقد يتفؽ المؤلؼ مع الناشر عمى نشر المصنؼ خالؿ : 300في الموعد المتفؽ عميو

مدة معينة فيجب عمى الناشر القياـ بنشر المصنؼ خالؿ المدة المحددة لو، والمتفؽ 
. 301عمييا بينيما
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ويمكف التوصؿ إلى ذلؾ : التزاـ الناشر بعدـ إجراء أي تعديؿ عمى المصنؼ* 
 المتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ 2-00 مف القانوف رقـ 47مف خالؿ نص المادة 
عدـ إلحاؽ أي تعديؿ باالنتاج دوف إذف مكتوب مف طرؼ "المجاورة الذي ورد فيو 

". المؤلؼ

التزاـ الناشر ببياف اسـ المؤلؼ أو اسمو المستعار أو عالمتو في كؿ نسخة * 
، إذ أف مثؿ ىذا االلتزاـ يترتب عميو حماية 302مف النسخ ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ

 – وخاصة في الدوؿ التي ليست لدييا قوانيف حؽ المؤلؼ –الحقوؽ األدبية لممؤلؼ 
.  303مف أية إضافات أو تعديالت أو تحريفات تجري عمى مصنفو

فالطرفاف : التزاـ الناشر بعدـ استخداـ المصنؼ لغير الغرض المتعاقد عميو* 
يتفقاف عمى الغرض مف نشر المصنؼ كالطباعة فقط وبالتالي فإنو ال يجوز لمناشر 

. 304سوى طباعة المصنؼ فقط بالطريقة التي تـ االتفاؽ عمييا

وىذا : التزاـ الناشر بعدـ استخداـ المصنؼ لغير الغرض المتعاقد عميو* 
االلتزاـ يجب تحديده تفصيال في عقد النشر حتى ال يترؾ المجاؿ لمناشر لتفسير العقد 
تفسيرا واسعا، وتجاوزه الموف الذي طمب إليو نشره، فالناشر ال يكتسب عادة إال الحؽ 

. 305في ممارسة حؽ محدد أو حقوؽ محددة بعينيا

فقد يتفؽ الطرفاف في : التزاـ الناشر بعدد النسخ المتفؽ عمى طباعتيا ونشرىا* 
عقد النشر عمى قياـ الناشر بطبع عدد محدد في العقد ونشره فإذا قاـ الناشر بطباعة 

                                                 
302

 مف القانوف السالؼ ذكر الذي يمتـز الناشر بياف اسـ المؤلؼ أو اسمو المستعار أو عالقتو في كؿ 47المادة -  
".                                                                       نسخة مف النسخ ما لـ يتفؽ عمى خالؼ ذلؾ

303
. 111س، ص .، الكتاب األوؿ، ـ"حؽ المؤلؼ: "مختار القاضي-  

304
. 49س، ص .، ـ"الحماية القانونية لحؽ المؤلؼ: "يوسؼ أحمد النوافمة-  

305
. 52س، ص . ، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ: "كمود كمومية-  
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ىذا العدد المتفؽ عميو ونشره فإنو ال يجوز لو القياـ بطباعة أعداد أخرى أو أعداد تزيد 
.  306عف الحد المتفؽ عميو

التزاـ الناشر بالتوقؼ عف نشر المصنؼ في الموعد المتفؽ عميو في العقد، * 
قد ال يتـ تحديد عدد النسخ المراد طباعتيا ونشرىا في العقد بؿ يتـ االتفاؽ عمى مدة 
معينة لمناشر يقـو خالليا الناشر بنشر المصنؼ واستغاللو ماليا خالؿ ىذه المدة فإذا 

انتيت المدة المتفؽ عمييا وجب عمى الناشر التوقؼ عف نشر المصنؼ واستغاللو 
. ماديا

ففي كثير مف : التزاـ الناشر بتحديد مقابؿ النسخة الواحدة مف المنصؼ* 
األحياف قد يتفؽ المؤلؼ مع الناشر عمى تحديد ثمف بيع النسخة الواحدة مف المصنؼ 

. 307وعندىا يجب عمى الناشر االلتزاـ بذلؾ

ويسمى التعويض : التزاـ الناشر بدفع التعويض المتفؽ عميو في العقد لممؤلؼ* 
الذي يحصؿ عميو المؤلؼ مقابؿ استغالؿ مصنفو ماليا وىذا التعويض يمكف أف يكوف 
مبمغا إجماليا يقدر بطريقة جزافية يدفع دفعة واحدة أو عمى دفعات أو في ميعاد كؿ 

. 308طبعة مف طبعات المصنؼ

إال أف بعض قوانيف حؽ المؤلؼ المقارنة كالقانوف الفرنسي والقانوف الجزائري لـ 
الذي يحصؿ عميو المؤلؼ مقابؿ تنازلو عف أي حؽ مف حقوقو  (المقابؿ الجزافي)تقر 

المالية إال في حاالت استثنائية، وسبب ذلؾ ىو ضماف أكبر قدر ممكف مف الحماية 
لممؤلؼ ضد أي استغالؿ يتـ بحصولو عمى مبمغ تافو أو زىيد ال يتناسب وقيمة 

. المصنؼ الحقيقية في السوؽ
                                                 

306
. 148س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  

307
. 49س، ص .، ـ"الحماية القانونية لحؽ المؤلؼ: "يوسؼ أحمد النوافمة-  

308
.  194س، ص .، ـ..."حقوؽ المؤلؼ في القانوف المغربي: "األزىر محمد-  
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التزاـ الناشر بتقديـ جميع اإلثباتات التي تكفؿ إقرار صحة حساباتو الخاصة * 
نصت بعض قوانيف حؽ المؤلؼ عمى تضميف عقود النشر : بمبيعات نسخ المصنؼ

نصا يعطي المؤلؼ الحؽ بأف يطالب الناشر مرة كؿ سنة عمى األقؿ بتقديـ بيانات 
تتضمف عدد النسخ التي طبعت مف المصنؼ، وتاريخ طبعيا، وعدد النسخ المباعة 
والمتبقية لديو، وما تمؼ مف النسخ خالؿ الطباعة أو االستعماؿ ألسباب عارضة أو 

. 309قاىرة، والمبمغ المستحؽ لممؤلؼ أو الذي يتوجب دفعو لممؤلؼ

وىذا ما يسمى بطرح : التزاـ الناشر بتوزيع المصنؼ محؿ عقد النشر* 
المصنؼ لمتداوؿ، وذلؾ إلتاحة الفرصة لمجميور لإلطالع عميو وقراءتو وىي الغاية 

. 310الحقيقية مف نشر المصنؼ

 

االستثناءاث انىاسدة ػهى حك االستغالل انمانً : انفشع انثانً

نمؤنف لاػذة انبٍاناث 

جاءت حماية الحقوؽ المالية لمؤلؼ قاعدة البيانات لعدة اعتبارات أىميا حفز 
االبتكار األدبي والفني لدى المؤلفيف ولجعميـ يقدموف الفريد مف اإلبداع والعطاء، 

وكذلؾ لتعميـ الفائدة العممية مف المصنفات، وإليجاد نوع مف إمكانية البقاء 
واالستمرارية في البحث العممي مما يؤدي لتطوير البنية التحتية العالمية لمعمومات 

. 311والتي تعتبر أداة أساسية لتحقيؽ التقدـ الثقافي والتكنولوجي واالقتصادي

                                                 
309

. 154- 153س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
310

. 50س، ص .، ـ"الحماية القانونية لحؽ المؤلؼ: "يوسؼ أحمد النوافمة-  
311

. راجع ديباجة مشروع معاىدة المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بشأف الممكية الفكرية في قواعد البيانات-  
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وتـ النص عمى ىذه االستثناءات لتحقيؽ أكثر مف ىدؼ، ومف بيف ىذه 
األىداؼ عدـ جعؿ المقابؿ المالي عائقا أماـ استمرار وتقدـ وتطور البحث العممي 

الذي يرمي لتحقيؽ فائدة ومصمحة عامة لممجتمع ككؿ، كما أف المؤلؼ مديف لمبشرية 
جمعاء حيث إنجازه لمصنفو جاء نتيجة الستفادتو مف فكر مف سبقو مف مؤلفيف، فيو 

.  312لـ يخرج مصنفو مف فراغ، بؿ ىو أضاؼ لبنة إلى ما وصؿ إليو الفكر السابؽ

المبحث )وليذا سنحاوؿ في ىذا الفرع التطرؽ إلى شروط تطبيؽ االستثناءات 
.  أىـ تطبيقاتيا بالنسبة لقواعد البيانات(المبحث الثاني) ونناقش في (األول

 

 

 

 

 

 شوو ااالمثثيااا الهااألد اعل  ح ااالمتغل الميلي  : المبحث األول

:  مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنو122نصت المادة 

إعادة األداءات الخاصة - 1: إذا تـ نشر العمؿ ال يجوز لممؤلؼ حظر"
إذا كاف - 6النسخ أو إعادة االنتاج غير الموجو الستعماؿ الجماعي؛ - 2والمجانية؛ 

العمؿ برنامج حاسوب فكؿ إعادة إنتاج غير نسخة صيانة لممستعمؿ وكؿ استعماؿ 

                                                 
312

. 267س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
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لبرنامج الحاسوب غير المسموح بو صراحة مف المؤلؼ أو خمفو العاـ أو الخاص 
.   313 "يكوف غير مشروع

 مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري عمى 171كما نصت المادة 
مع عدـ اإلخالؿ بحقوؽ المؤلؼ األدبية طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، ليس لممؤلؼ : "أنو

عمؿ : ثانيا: بعد نشر مصنفو أف يمنع الغير مف القياـ بأي عمؿ مف األعماؿ اآلتية
نسخة وحيدة مف المصنؼ بشرط أال يخؿ ىذا النسخ باالستغالؿ العادي لممصنؼ أو 
: يمحؽ ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لممؤلؼ أو ألصحاب حؽ المؤلؼ، ثالثا

نسخ أجزاء قصيرة مف مصنؼ بشرط أف : عمؿ نسخة وحيدة بغرض الحفظ، سادسا
". يكوف النسخ في الحدود المعقولة وأال يتجاوز الغرض منو

: يالحظ أف القانوف الفرنسي والمصري يتضمناف نوعيف مف الشروط النوع األوؿ
. كمطمب ثان، ثـ شروط خاصة كمطمب أولشروط عامة 

 

الشروط العامة : المطمب األول
يالحظ مف خالؿ استقرائنا لنصوص القانونية حؽ المؤلؼ، السابقة الذكر نجدىا 
تنص عمى نفس الشروط، حيث نجدىا تضمنت نوعيف مف الشروط العامة، وتتميز ىذه 
األخيرة بأنو يجب توافرىا في كؿ تطبيؽ مف تطبيقات االستثناءات، وذلؾ حتى يكوف 

                                                 
313

  - Art. L. 122 (5) : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut 

interdire : 1- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement 

dans un cercle de famille ; 2- les copies ou reproductions strictement réservées 

a l’usage prive du copiste et non destinées a une utilisation collective… 6- par 

dérogation au 2- de l’article L. 122-5 lorsque l’œuvre est un logiciel, toute 

reproduction autre que l’établissement d’une copie de sauvegarde par 

l’utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non expressément autorise 

par l’auteur ou ses ayants droit, ou ayants cause, est illicite… ».      
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بإمكاف مستغؿ قاعدة البيانات االستفادة بأثر ىذا االستثناء والذي يتمثؿ بعدـ إلزامو 
: بدفع المقابؿ المالي لممؤلؼ، وفيما يمي نناقش ىذيف الشرطيف عمى التوالي

 ثـ كفقرة أولىضرورة أال يخؿ االستعماؿ باالستغالؿ العادي لقاعدة البيانات 
أال يمحؽ االستعماؿ ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لممؤلؼ أو األصحاب حؽ 

. كفقرة الثانيةتأليؼ قاعدة البيانات 

ضطٔضج أال ٌرم االسرؼًال تاالسرغالل انؼازي : انفمطج األٔنى

نماػسج انثٍاَاخ 

يقصد بيذا الشرط أال يؤدي لمتحجيـ الكبير أو إلعاقة استغالؿ قاعدة البيانات 
ف كاف مف المتوقع أف يؤدي ىذا االستغالؿ إلى إحداث ضرر قميؿ،  كما ىو معتاد، وا 
كما يجب أال تؤدي ممارسة ىذا االستثناء إلى منافسة مؤلؼ القاعدة بما يؤثر عمى 

. 314صعوبة االستغالؿ الطبيعي ليا

كما يفترض أال يؤدي استعماؿ قاعدة البيانات وفقا ليذه االستثناءات، إلى 
 وال إلى التشيير أو اإلساءة إلى المصنؼ أو لمؤلفو، 315المساس بانتشارىا وتسويقيا

وأال يستخدـ كأداة لتحقيؽ مكاسب مالية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ألف ىذه 
المكاسب كاف أولى وأجدر أف يتقاضاىا المؤلؼ، أي أف ىذا االستعماؿ يجب أال ينتج 

. عنو أضرار معنوية أو أضرار مادية غير متوقعة

ىذا، ويحكـ الغير في ممارسة االستثناءات مبدأ حسف النية، حيث يعتبر تقدير 
توافر أو عدـ توافر ىذا المبدأ لدى المستفيد، مسألة موضوعية، ويعود تقديرىا لقاضي 

                                                 
314

، الترجمة العربية عف النص (ـ1971وثيقة باريس سنة )دليؿ اتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية والفنية -  
األصمي الصادر بالمغة الفرنسية لمدكتور عز الديف عبد اهلل، صادر عف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

. 70، ص (9-7)ـ، فقرة 1979، سنة (الويبو)
315

. 64س، ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ : كمود كولمبيو-  
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الموضوع، الذي يمكف لو استخداـ معيار العدالة لتقدير ما إذا كاف ىناؾ انتياؾ أـ 
.  316ال

أال ٌهحك االسرؼًال ضطضا غٍط يثطض تانًصانح : انفمطج انثاٍَح

انًشطٔػح نهًؤنف  

يالحظ مف ىذا الشرط أنو قد جاء مرنا ودقيقا في نفس الوقت، وتتمثؿ مرونتو، 
في أنو نظـ وقوع الضرر الذي يمكف أف يصيب المؤلؼ أو صاحب حؽ المؤلؼ، بأف 
سمح بالضرر البسيط المترتب عمى ممارسة أي مف االستثناءات، أما دقتو فتظير مف 
خالؿ تمييزه بيف الضرر القميؿ والمتسامح فيو وبيف الضرر الذي يمحؽ خسائر فادحة 

وغير متوقعة بالنسبة لحقوؽ االستغالؿ المالي لممؤلؼ، حيث عبر عف ذلؾ بنصو 
عمى أال يمحؽ ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة، أي أنو وفقا لمفيـو المخالفة 

ليذا النص، فإف الضرر المبرر بالمصالح المشروعة لممؤلؼ يعتبر أمرا متوقعا ومعترفا 
. بو

ونتيجة لما تقدـ، فإف المسألة ىنا ليست بالبحث فيما إذا كاف المؤلؼ قد لحقو 
أي ضرر أـ لـ يمحقو، إذ الضرر موجود دائما بقدر ما، فكؿ ممارسة ألي مف 
االستثناءات تسبب ضررا، ولكف المسألة تتعمؽ بمعرفة ما إذا كاف الضرر غير 

. 317مبرر

فممارسة أي مف االستثناءات الواردة عمى حقوؽ االستغالؿ المالي لمؤلؼ 
قاعدة البيانات، يجب أال يكوف لتحقيؽ أىداؼ تجارية، أو لجني أرباح مالية سواء 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونتيجة لذلؾ يفترض أال تؤدي إلى إعاقة تسويقيا أو 

                                                 
316

. 272س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  
317

. 70، ص (9-8)س، فقرة .، ـ(1971وثيقة باريس )دليؿ اتفاقية برف لحماية المصنفات األدبية والفنية -  
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ذا  لمنع المؤلؼ أو أصحاب حؽ المؤلؼ مف ممارسة الحؽ االستئثاري في استغالليا، وا 
ما حصؿ ذلؾ فإف المؤلؼ أو أصحاب حؽ المؤلؼ يكونوف مستحقيف لمتعويض، ألف 

.     318ذلؾ يعتبر ضررا غير مبرر بمصالحيـ المشروعة

الشروط الخاصة : المطمب الثاني
يالحظ مف النصوص القانونية السالفة الذكر، أنيا تطمبت توافر شروط معينة 
في بعض التطبيقات االستثنائية عمى استغالؿ الحقوؽ المالية لممؤلؼ أو ألصحاب 
حؽ المؤلؼ، وذلؾ مع ضرورة توافر الشروط العامة إلى جانب ىذه الشروط، وذلؾ 

أف يكوف استغالؿ : كي يتـ االستفادة مف ىذه االستثناءات، وتتمثؿ ىذه الشروط في
، وأف يكوف نسخ قاعدة البيانات بقصد كفقرة أولىقاعدة البيانات في الحدود المعقولة 

. كفقرة ثانيةالحفظ 

أٌ ٌكٌٕ اسرغالل لاػسج انثٍاَاخ فً انحسٔز : انفمطج األٔنى

انًؼمٕنح  

مف قواعد -  كالكتابة أو المشاىدة–يقصد بيذا الشرط أف بعض أشكاؿ النسخ 
البيانات وغيرىا مف المصنفات الفكرية المحمية وفقا لتشريعات حؽ المؤلؼ مقيدة 
بأمريف، األوؿ ضرورة أف يكوف في الحدود المعقولة، أي أال يكوف االستغالؿ لكؿ 

نما يكوف مقتصرا عمى جزء يفي بالحاجة مف االستغالؿ، وذلؾ سواء كاف ىذا  القاعدة وا 
الجزء جوىريا أو غير ذلؾ، أما الثاني فيو وجوب االلتزاـ بالغرض الذي سمح مف 

أجمو بممارسة ىذا االستثناء، وىو أف يكوف المستفيد مف ىذا االستثناء الييئات العممية 
واألكاديمية كالجامعات والكميات والمدارس، وذلؾ بيدؼ اإليضاح أو الشرح أما إذا تـ 

استغالؿ ىذا االستثناء لتحقيؽ أغراض تجارية ولمنافسة المؤلؼ بقصد تحقيؽ ربح 
                                                 

318
. 136س، ص .، ـ..."الحماية القانونية لبرامج الحاسوب : "محمد حساـ محمود لطفي-  
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، فيذا يعني أف ىذا االستغالؿ غير متمشي مع العرؼ السميـ، األمر الذي 319مالي
.  320يدؿ عمى وجود سوء نية عند ممارسة ىذا االستثناء

أٌ ٌكٌٕ َسد لاػسج انثٍاَاخ تمصس انحفظ : انفمطج انثاٍَح

يجوز لكؿ فرد عمؿ نسخة مف أي مصنؼ محمي ومنشور وفقا لقانوف حؽ 
المؤلؼ، مع عدـ إلزامو بدفع المقابؿ المالي لممؤلؼ أو لصاحب حؽ التأليؼ ودوف 
أخذ موافقة أي منيما، وذلؾ بناًء عمى أف كؿ فرد حر في الحصوؿ عمى نسخ مف 

المصنفات التي يحتاج إلييا لالستعماؿ الخاص، عمى أال يحصؿ منيا عمى أي ربح 
.   321مالي

إال أنو بعد ظيور ثورة المعمومات، فقد حصؿ تطور ىائؿ في أساليب تأليؼ 
ونشر المصنفات الفكرية حيث إنو باإلضافة ألساليب النشر المعروفة كالطباعة 
 322والتصوير والمشاىدة لممصنؼ الفكري، فإف الترقيـ يعتبر وسيمة مف وسائؿ النشر

بشأف البيانات المتفؽ عمييا بخصوص معاىدة الويبو بشأف  (4-1)فقد نصت المادة 
 9ينطبؽ حؽ النسخ، كما نصت عمييا المادة : "ـ، عمى أنو1996حؽ المؤلؼ لسنة 

مف اتفاقية برف، واالستثناءات المسموح بيا بناء عمى تمؾ المادة، انطباقا كامال عمى 
المحيط الرقمي والسيما عمى االنتفاع بالمصنفات في شكؿ رقمي، ومف المفيـو أف 
 مف 9خزف مصنؼ محمي رقمي الشكؿ في وسيط الكتروني يعتبر نسخا بمعنى المادة 

                                                 
319

، مكتبة "الحؽ المالي لممؤلؼ في الفقو اإلسالمي والقانوف المصري: "عبد السميع عبد الوىاب أبو الخير-  
.  38، ص 1988وىبة، الطبعة األولى، سنة 

320
. 273س، ص .، ـ..."حؽ المؤلؼ النماذج المعاصرة لحؽ المؤلؼ: "نواؼ كنعاف-  

321
. 63س،ص .، ـ..."المبادئ األساسية لحؽ المؤلؼ : "كمود كولمبيو-  

322
استغالؿ الحؽ المالي - مضموف الحؽ المالي لممؤلؼ)حماية الحؽ المالي لممؤلؼ، : "رضا متولي وىداف-  

، دار وائؿ لمنشر، طبعة "(وسائؿ الحماية التشريعية في ظؿ التقنيات الحديثة والمتغيرات االقتصادية- لممؤلؼ
.  58، ص 2000أولى، 



 117 

، وقد أدى ذلؾ لظيور مصنفات فكرية حديثة ومختمفة عف المصنفات "اتفاقية برف
األخرى، سواء مف حيث الطبيعة التقنية أو مف حيث طرؽ استغالليا فيي ذات قيمة 

تجارية واقتصادية كبيرة، حيث إف تكمفة تأليفيا والمردود المالي المتوقع الحصوؿ عميو 
بعد نشرىا قد تصؿ إلى عدة مالييف، إال أنو بالرغـ مما سبؽ، فيي سيمة النسخ، مما 
يؤدي إلى التوسع والتضخـ، في عدد النسخ المنشورة األمر الذي يعني إلحاؽ أضرار 
فادحة وغير مبررة بالحقوؽ المالية لممؤلفيف، ألف ذلؾ يتسبب في خفض عدد النسخ 

.   المباعة مف المصنؼ بقدر ممموس

وقد انعكس التطور السابؽ في بعض المصنفات الفكرية عمى قوانيف حماية حؽ 
المؤلؼ حيث قيدت بعض االستثناءات عمى حقوؽ االستغالؿ المالي لممؤلؼ أو 

.  323لصاحب حؽ تأليفيا، وذلؾ كما ىو الحاؿ بالنسبة لقواعد البيانات

ويترتب عمى ما سبؽ أف تقييد استثناء نسخة االستعماؿ الشخصي مف دفع 
المقابؿ المالي لممؤلؼ أو لصاحب حؽ التأليؼ ال يشمؿ أي مصنؼ آخر غير 

المصنفات المذكورة حصرا في قوانيف حماية حؽ المؤلؼ، وذلؾ بالنسبة لعدـ جواز 
:  ممارسة ىذا االستثناء تحديدا مف خالليا

ويمكف تبرير  ذلؾ، بأف النصوص القانونية التي قيدت باستثناءات استغالؿ 
الحقوؽ المالية لممؤلؼ أو لصاحب حؽ التأليؼ، ىي نصوص استثنائية، وقد نصت 

عمى تقييد االستثناء المتعمؽ بنسخة االستعماؿ الشخصي بالنسبة لقواعد البيانات 
وبعض المصنفات الفكرية عمى وجو الخصوص، ولـ يشمؿ ىذا التقييد كؿ المصنفات 

                                                 
323

 الخاص بحماية قواعد البيانات والمعدلة لنص المادة 1998 لسنة 536 مف القانوف رقـ 2راجع المادة -  
L.122-5(2))  (مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي .



 118 

الفكرية، األمر الذي يعني عدـ إمكانية التوسع في تفسير وتطبيؽ التقييد، كما أف مف 
. 324غير الممكف القياس عميو

وانسجاما مع ما تقدـ، فمف غير الممكف إعماؿ التطبيؽ المتعمؽ بعمؿ نسخة 
لالستخداـ الشخصي بالنسبة لقواعد البيانات مف قبؿ أي مف أفراد المجتمع، ألنو لو تـ 

. السماح بذلؾ لمحؽ ضرر كبير بالمصالح المالية لممؤلؼ أو لصاحب حؽ التأليؼ

ىذا وتجدر اإلشارة، إلى أنو مف الممكف االستفادة مف باقي االستثناءات بالنسبة 
لحقوؽ االستغالؿ المالي لممؤلؼ أو لصاحب حؽ تأليؼ قاعدة البيانات، وذلؾ مف 

حيث االستخداـ داخؿ إطار عائمي أو لطالب داخؿ منشأة تعميمية، أو االقتباس منو 
مع مراعاة االلتزاـ في حدود الغرض المرخص بو، أو لعمؿ دراسات تحميمية أو 

. لالستعماؿ في إجراءات قضائية أو إدارية

إال أف القيد السابؽ يأخذ مسارا مختمفا في مواجية الحائز الشرعي لقاعدة 
البيانات، حيث إنو كنتيجة لتطبيؽ ىذا القيد، فالبد مف السماح لمحائز الشرعي بأف 

ف لـ تنص أغمب تشريعات حماية حؽ المؤلؼ - يعمؿ نسخة مف قاعدة البيانات وا 
بشكؿ صريح ومباشر عمى ىذا األمر كما ىو الحاؿ بالنسبة لبرامج الحاسب اآللي 

: 325بغرض الحفظ أو اإلحالؿ وذلؾ بشروط معينة وىي

                                                 
324

. 137س، ص .، ـ"الحماية القانونية لبرامج الحاسب االلكتروني: "محمد حساـ محمود لطفي-  
325

: مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنو (L122-6)نصت المادة -  
       Art. L.122-6 : « Par dérogation au 2

e
 de l’article L.122-5 lors que l’œuvre est 

un logiciel, toute reproduction autre que l’établissement d’une copie de 

sauvegarde par l’utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non 

expressément autorisée par l’auteur ou ses ayants droit, ou ayants cause, est 

illicite ».    
 إذا كاف العمؿ كياف L122-5 مف المادة  (2)بالمخالفة لمفقرة : "     حيث تقضي ىذه الفترة القانونية بأنو

منطقي فكؿ إعادة انتاج غير إرساء نسخة حفظ لممستعمؿ وكؿ استعماؿ لمكياف المنطقي غير المسموح 
 . بو صراحة مف المؤلؼ أو خمفو العاـ أو الخاص يكوف غير مشروع
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أف تكوف نسخة الحفظ وحيدة، مما يترتب عميو أنو في حالة نسخ أكثر مف - أ
. نسخة واحدة، فإنيا تخضع لدفع المقابؿ المالي لممؤلؼ أو لصاحب حؽ التأليؼ

أال يتـ استغالؿ نسخة الحفظ في أثناء العمؿ بالنسخة األصمية لمقاعدة، - ب
نما يكوف العمؿ فييا احتماليا، أي بمعنى أنو مف غير المؤكد استخداميا، حيث إف  وا 

: استخداميا يتوقؼ عمى توافر أي مف الحاالت التالية

. في حالة فقد النسخة األصمية- 

. في حالة تمؼ النسخة األصمية- 

.    في حالة عدـ صالحية النسخة األصمية- 

ومما ذكر في ىذا المجاؿ أنو البد مف التمييز بيف حالة فقد أو تمؼ أو عدـ 
صالحية النسخة األصمية مف قاعدة البيانات التي يعود سبب وقوعيا إلى الحائز 

وبيف الحالة التي يعود سبب وقوعيا إلى المؤلؼ أو صاحب حؽ  (المستغؿ)الشرعي 
. التأليؼ
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وتببحقيا لغالمثثيااا اعل  حهو ااالمتغل الميلي لمملي  : المبحث الثياي
 قياعد الببيايا  

تعتبر قواعد البيانات ذات طبيعة تقنية، أي أنو يتـ استعماليا واالستفادة منيا 
عف طريؽ جياز الحاسوب، األمر الذي يجعؿ مف األىمية البالغة التركيز عمى بعض 
تطبيقات االستثناءات، وذلؾ لما ليا مف أثر عمى استغالؿ الحقوؽ المالية لممؤلؼ أو 

. لصاحب حؽ التأليؼ، خاصة وأنيا سيمة النسخ وذات قيمة اقتصادية كبيرة

في حالة تحقؽ الشروط التي تطمب توافرىا تشريعات حماية حؽ المؤلؼ، فإنو 
يكوف استعماؿ المصنؼ مشروعا، أي أنو يدخؿ ضمف تطبيقات االستثناءات عمى 

الحؽ المالي لممؤلؼ أو لصاحب حؽ التأليؼ، حيث نصت التشريعات السابقة عمى 
. ىذه التطبيقات بشكؿ صريح ومباشر

وقد تضمنت تشريعات حماية حؽ المؤلؼ السابقة، العديد مف االستثناءات عمى 
استغالؿ الحؽ المالي لممؤلؼ أو لصاحب حؽ التأليؼ، إال أنو لف نتعرض لجميع ىذه 

االستثناءات، حيث إنو يكفي التحقؽ مف توافر الشروط العامة عند استعماليا كي 
تعتبر مشروعة، إال أنو سنتعرض لبعض االستثناءات الخاصة، وذلؾ لما ليا مف 

أىمية في الواقع العممي وأثر ذلؾ بالنسبة لممستفيديف مف ىذه االستثناءات وبالنسبة 
. لممؤلفيف أو أصحاب حؽ تأليؼ قاعدة البيانات

كمطمب وليذا سنتناوؿ في ىذا المبحث إبراز االستعماالت الشخصية والخاصة 
. كمطمب ثان، ثـ االستعماالت القضائية والرقمية أول
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االستعماالت الشخصية والخاصة : المطمب األول
تحظر القواعد العامة النشر أو النسخ دوف إذف المؤلؼ، وحيث إف خزف 

يعتبر نشرا أو نسخا، فإف التساؤؿ  (CD Rom)المصنؼ بواسطة وسيط الكتروني 
يبرز حوؿ مدى إمكاف إعماؿ االستثناءات التي وردت عمى حؽ النشر بإجازتو في 

بعض األحواؿ دوف إذف المؤلؼ، واالستثناء األساسي ىو النسخ لالستعماؿ الشخصي 
، ثـ استثناء يرد عمى حؽ األداء العمني يتعمؽ باألداء في اجتماع عائمي كفقرة أولى
. كفقرة ثانية

حطٌح االسرُساخ نالسرؼًال انشرصً : انفمطج األٔنى

 مف قانوف حؽ المؤلؼ المغربي السالؼ الذكر دوف إذف 12لقد رخصت المادة 
المؤلؼ ودوف أداء مقابؿ أو مكافأة استنساخ مصنؼ منشور بكيفية مشروعة قصد 

: االستعماؿ الشخصي فقط، إال أنيا استثنت مف ذلؾ

استنساخ مصنفات اليندسة المعمارية المجسدة عمى شكؿ عمارات أو بيانات - أ
. أخرى مماثمة

. استنساخ طبؽ األصؿ لكتاب بكاممو أو مصنؼ موسيقي في شكؿ توليفة- ب

. استنساخ قواعد البيانات كميا أو جزئيا بشكؿ رقمي- ج

 21إعادة نشر برامج الحاسوب ماعدا الحاالت المنصوص عمييا في المادة - د
. أعاله

عممية استنساخ أي مصنؼ مف شأنيا أف تضر باالستغالؿ العادي ليذا - ىػ
. المصنؼ، أو مف شأنيا أف تضر دوف مبرر بالمصالح المشروعة لممؤلؼ
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- 5: "مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنو (L122-5)كما نصت المادة 
النسخ أو إعادة االنتاج المستخدـ فقط - 2إذا تـ نشر العمؿ ال يجوز لممؤلؼ حظر 

في االستعماؿ الخاص وغير الموجو لالستعماؿ الجماعي، باستثناء نسخ األعماؿ 
الفنية المعدة الستعماليا في أغراض مماثمة لألغراض التي أنشئ مف أجميا العمؿ 

، إال أف التوجييات المتعمقة بالحماية القانونية لقواعد البيانات الصادرة 326 ..."األصمي
، والتي تبناىا 11/3/1996عف البرلماف األوربي ومجمس االتحاد األوربي بتاريخ 

 والمعدؿ لتقنيف الممكية 1998 لسنة 536المشرع الفرنسي مف خالؿ القانوف رقـ 
الفكرية الفرنسي، فقد نتج عنيا أف القانوف األخير نص عمى إضافة لمفقرة القانونية 

 مف المادة 2تكمؿ الفقرة رقـ : "السابقة، حيث نصت المادة الثانية منو عمى أنو
L122-5وبالمثؿ بالنسبة لنسخ أو إعادة إنتاج ):  مف ذات القانوف بالكممات التالية

. 327 (قواعد البيانات

 الواردة في الباب الرابع ضمف المادة الخامسة مف L342وقد نصت المادة 
لمنتج قواعد البيانات : القانوف السابؽ المعدؿ لتقنيف الممكية الفكرية الفرنسي، عمى أنو

النسخ بالنقؿ الدائـ، أو المؤقت لكؿ أو جزء جوىري ميـ نوعا أو كما - 1: أف يحظر
. لمحتوى قاعدة البيانات إلى دعامة أخرى بكؿ وسيمة وتحت أي شكؿ أيا كاف

                                                 
326

  - Art. L122-5 : « lors que l’œuvre o été divulguée, l’auteur ne peut interdire :… 

2
e
- les copies ou reproductions strictement réservées a lusage prive du copiste 

et non destinées a une utilisation collective, a l’exception des copies des 

œuvres d’art destinées a être utilisée pour des fins identiques a celles pour 

lesquelles l’œuvre originate a été crées ».   
327

  -Art. 2 : « Le 20 de l’article L122-5 du même code est complète par les mots 

ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique ». 

       - Art L342-1 : « Le producteur de bases de données a le droit d’interdire. 10 

l’extraction, par transfert permanent ou lemporaire de la totalité ou d’une 

partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base 

de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce 

soit… ».      
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إذا وضعت قاعدة البيانات تحت تصرؼ الجميور بواسطة المالؾ ال يجوز - 2 
لو أف يحظر؛ 

النسخ لغايات خاصة لجزء جوىري أو كؿ قاعدة البيانات غير االلكترونية - 3 
 ..."بشرط احتراـ حقوؽ المؤلؼ أو الحقوؽ المماثمة عمى األعماؿ المدمجة في القاعدة

328 .

يالحظ مف النصوص القانونية السابقة، أف قانوف حؽ المؤلؼ المغربي السالؼ 
 السالفة الذكر بمنع 12الذكر قد نص صراحة بمقتضى الفقرة الثالثة مف المادة 

االستنساخ قواعد البيانات كميا أو جزئيا بشكؿ رقمي، أما بالنسبة لممشرع المصري قد 
نص قد نص عمى استثناء مف استغالؿ الحقوؽ المالية لممؤلؼ أو لصاحب حؽ 

التأليؼ، وىو السماح لمغير بعمؿ نسخة وحيدة لالستعماؿ الشخصي، وذلؾ مف أي 
مصنؼ محمي ومنشور وفقا ألحكاـ ىذا القانوف إال أنو قيد ىذا االستثناء بالنسبة 

لبعض المصنفات الفكرية والتي مف ضمنيا قواعد البيانات، حيث أجاز لممؤلؼ بعد 
نشر مصنفو أف يمنع الغير مف القياـ بدوف إذنو مف نسخ أو تصوير كؿ أو جزء 

.  جوىري مف قاعدة البيانات لالستعماؿ الشخصي

أما بالنسبة لموقؼ تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي، فمـ يجز النسخ أو إعادة 
إنتاج كؿ أو جزء جوىري مف قاعد البيانات بالوسائؿ االلكترونية لالستخداـ الخاص 

. وغير الموجو لالستعماؿ الجماعي

                                                 
328

  - Lorsqu’une base de donnée est mise a la disposition du public par le titulaire 

des droits, celui-ci ne peut interdire :… 

        « 20 l’extraction a des fins privées d’une partie qualitativement ou 

quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non 

électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins 

sur les œuvres ou éléments incorpores dans la base… ».     
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إال أنو سمح بنسخ جزء جوىري مف قاعدة البيانات لغايات خاصة إذا كاف ذلؾ 
بوسائؿ غير الكترونية، كاالستعماؿ اليدوي بالكتابة وذلؾ مع ضرورة احتراـ حقوؽ 

. 329مؤلؼ قاعدة البيانات ومؤلفي األعماؿ المدمجة بيا

وقد جاء موقؼ المشرع الفرنسي صريحا باشتراطو أف يكوف استخداـ نسخة 
( L342-1-2)االستعماؿ الشخصي غير موجو لالستعماؿ الجماعي، فقد نصت المادة 

 المتعمؽ بالحماية القانونية 1998 لسنة 536المتضمنة لممادة الخامسة مف القانوف رقـ 
لمنتج قواعد البيانات : "لقواعد البيانات والمعدؿ لتقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنو

إعادة االستعماؿ بوضع كامؿ أو جزء جوىري ميـ مف الناحية الكمية - 2أف يحظر 
، 330 ..."أو النوعية مف مضموف قاعدة البيانات تحت تصرؼ الجميور أيا كاف الشكؿ

حيث إف مما يتعارض مع النسخ لالستعماؿ الشخصي أف يستخدـ بشكؿ جماعي 
وليس بشكؿ فردي محض ومنفصؿ عف االشتراؾ مع أو في استخدامات أخرى، أي أال 
يكوف ىناؾ استعماؿ لعدة نسخ أو أجزاء جوىرية مف قاعدة البيانات ولعدة أشخاص في 

زماف ومكاف ولغرض واحد، ألف ذلؾ يتعارض مع اليدؼ مف ىذا االستثناء، ومثاؿ 
ذلؾ أف يقـو باحث أو عدة باحثيف يعمموف في مؤسسة بحثية تجارية باستعماؿ عدة 
نسخ مف القاعدة ألغراض البحث العممي ىـ بصدده، فبالرغـ مف أف كؿ شخص مف 

الباحثيف حصؿ عمى نسخة واحدة منيا، إال أف اجتماعيـ في ظروؼ واحدة وحصوليـ 
عمى أكثر مف نسخة، يجعؿ مف السيولة مالحظة أف ىناؾ استخداما جماعيا وغير 

                                                 
329

 لسنة 536 الواردة في الباب الرابع ضمف المادة الخامسة مف القانوف رقـ L342-3-2راجع نص المادة -  
.   المتعمؽ بالحماية القانونية لقواعد البيانات والمعدؿ لتقنيف الممكية الفكرية الفرنسي1998

330
  - Art :) L342-1( : « le producteur de bases de données a le droit d’interdire :… 

           2
e
- La réutilisation, par la mise a la disposition du public de la totalité ou 

d’une partie qualitativement ou quantitativement substantial du contenu de la 

base, quelle qu’en soit la forme… ».   
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، وذلؾ سواء مف حيث عدد المستفيديف مف االستثناء أو عدد النسخ (شخصي)فردي 
.  331المستخدمة، األمر الذي يتعارض مع شروط االستفادة مف ىذا االستثناء

أزاء انًصُف فً اجرًاع ػائهً : انفمطج انثاٍَح

 مف القانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري عمى 171لقد نصت المادة 
مع عدـ اإلخالؿ بحقوؽ المؤلؼ األدبية طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، ليس لممؤلؼ : "أنو

أداء : أوال: بعد نشر مصنفو أف يمنع الغير مف القياـ بأي عمؿ مف األعماؿ اآلتية
المصنؼ في اجتماعات داخؿ إطار عائمي أو بطالف داخؿ المنشأة التعميمية ماداـ 

...". ذلؾ يتـ بدوف تحصيؿ مقابؿ مالي مباشر أو غير مباشر

إذا تـ : " مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنوL122-5كما نصت المادة 
إعادة األداءات الخاصة والمجانية المنتجة - 1: نشر العمؿ ال يجوز لممؤلؼ حظر

 مف قانوف حؽ المؤلؼ األلماني C87، وقد نصت المادة 332 ..."فقط في إطار عائمي
: إعادة إنتاج جانب جوىري كيفيا أو كميا لقاعدة البيانات سوؼ يسمح بو: " عمى أنو

لالستخداـ الخاص، وىذا لف يطبؽ عمى قاعدة البيانات التي يمكف - 1 
.  333 ..."الوصوؿ إلى عناصرىا بشكؿ فردي بالطرؽ االلكترونية

                                                 
331

، مؤسسة دار الكتب لمنشر والتوزيع، "(الجوانب القانونية لنظـ المعمومات)االنترنت و: "محمد السعيد رشدي-  
. 88، ص 1997بدوف طبعة، سنة 

332
  - Art L122-5 : « lorsque l’œuvre été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1

e
- 

les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle 

de famille… ». 
333

  - Art. 87c : « 1- The reproduction of a qualitatively or quantitatively substantial 

part of a data base shall be permissible : 1- for private use : this shall not   
apply  to a database the elements of which are individually accessible by 

electronic means…”.  



 126 

ويأتي نص المشرع األلماني عمى ىذا االستثناء كتطبيؽ لتوجيو الجماعة 
 1996، الصادر عف البرلماف والمجمس األوربي في مارس 1996 لسنة 9األوربية رقـ 

. 334المتعمؽ بالحماية القانونية لقواعد البيانات

                                                 
334

  - Art. 6 : 

        Exceptions to restricted acts : 

        1- the performance by lawful user of a database or of a copy therof of any of 

the acts listed in article 5 which is necessary for the purposes of access to the 

contents of the database and normal use of the contents by the lawful user 

shall not require the authorization of the author of the database. Where the 

lawful user is authorized to use only part of the database, this provision shall 

apply only to that part. 

       2- Member States shall have the option of providing for limitations on the 

rights set out in article 5 in the following cases: 

        (One) in the case of reproduction for private purposes of a non-electronic 

database; 

        (Two) where there is use for the sole purpose of illustration for teaching or 

scientific research, as long as the source is indicated and to the extent justified 

by the non- commercial purpose to be achieved; 

       (Three) where there is use for the purposes of public security of for the purpose 

of an administrative or judicial procedure; 

        (Four) where other exceptions to copyright which are traditionally authorized 

under national law are involved, without prejudice to points (a), (b), and (c). 

        3- In accordance with the Berne convention for the protection of Literary and 

artistic Works, this article may not be interpreted in such a way as to allow its 

application to be used in manner which unreasonably prejudices the right 

holder’s legitimate interests or conflicts with normal exploitation of database. 

، الصادر عف 1996 لسنة 9مف توجيو الجماعة األوربية رقـ -  الواردة أعاله–حيث تنص المادة السادسة         
 حوؿ الحماية القانونية لقواعد البيانات، عمى قيود عمى 1996 مارس 9البرلماف والمجمس األوربي في 

فقد  (استثناء عمى حقوؽ االستغالؿ المالي)األعماؿ الخالصة بالنسبة لصاحب حؽ تأليؼ قاعدة البيانات 
:                                                                                 ../.. أوردت أنو

 (حقوؽ االستغالؿ المالي) الحقوؽ الخالصة 5ال يتطمب التنفيذ ألي مف األعماؿ الواردة بالمادة - 1   ../..   
بواسطة المستعمؿ القانوني لقاعدة البيانات أو نسخة منيا إذا كانت ضرورية لموصوؿ إلى محتويات قاعدة 
ذا كاف المستعمؿ  البيانات ولالستعماؿ العادي لمحتوياتيا مف قبؿ المستعمؿ القانوني إذنا مف المؤلؼ، وا 

. القانوني مأذوف لو باستعماؿ جزء مف قواعد البيانات، فإف ىذا النص ينطبؽ عمى ىذا الجزء
:  مف الحاالت اآلتية5يكوف لمدولة العضو حرية النص عمى قيود لمحقوؽ الواردة في المادة - 2     

. حالة إعادة اإلنتاج ألغراض خاصة لقواعد بيانات غير الكترونية      - 



 127 

ويؤصؿ الفقو ىذا االستثناء بأف استعماؿ المصنؼ في اجتماعات خاصة ىو 
مف قبيؿ االستعماؿ الشخصي مع شيء مف التوسع في مفيـو ىذا االستعماؿ ويالحظ 

.  335أف الرخصة ىنا تتناوؿ األداء العمني وليس النشر

ولكف تطبيؽ ىذا االستثناء يثير صعوبة في مجاؿ المقصود بالعمومية 
والخصوصية، ويمكف أف تثار ىذه المسألة بصدد الدخوؿ عمى شبكة االنترنت مف 
حجرة الفندؽ، وقياسا عمى ما تقرر في القضاء الفرنسي بشأف اإلرساؿ التميفزيوني 

إلحدى المحطات الفضائية فإنو يمكف القوؿ بأف النزيؿ بالرغـ مف أنو في حجرتو وفي 
حالة الخصوصية إال أنو يعتبر جميورا ينقؿ إليو الفندؽ برامج التميفزيوف ومف ثـ ال 

. 336تتوافر شروط االستثناء إلييا

فالنقؿ إلى الجميور عف طريؽ األجيزة، ألغراض رواج أعماؿ الفندؽ التجارية، 
يعتبر أداًء مباشرا لمجميور ليذا المصنؼ، فمجموع العمالء يكوف جميورا بالرغـ مف 

ففكرة . أف كؿ واحد منيـ وعمى انفراد يوجد في مكاف خاص وىو حجرتو بالفندؽ
الجميور في مجاؿ االتصاالت ال تستمـز االجتماع أو التجمع المادي لعدد مف 

األشخاص في زماف ومكاف واحد، إذ أف األداء العمني لممصنؼ ال يستمـز االجتماع 
. المادي لمجميور

                                                                                                                                               

إذا كاف ىناؾ استعماؿ فقط لإليضاح ألغراض تقنية أو عممية لممدة الالزمة والمبررة بعدـ االستغالؿ       - 
. التجاري

. عندما تكوف االستثناءات مقررة بالقوانيف الوطنية يجب أال تتعارض مع الفقرات أ، ب، ج     - 
يجب أال تفسر ىذه المادة طبقا التفاقية برف بشأف حماية الممكية األدبية واألعماؿ الذىنية بما يضر دوف - 3     

   .مبرر مصالح الحائز المشروعة أو بالتعارض مع االستغالؿ العادي لقواعد البيانات
335

. 366س، ص .، ـ"الوسيط في شرح القانوف المدني حؽ الممكية:"عبد الرزاؽ السنيوري-  
336

. 450، ص 1994، دالوز 1994 أبريؿ 16نقض مدني، -  
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إف الجميور يتوافر مف تجميع عدد متفرؽ مف األشخاص حوؿ وسيمة النقؿ أو 
التوصيؿ التي قد توجو لكؿ واحد في أماكف متفرقة، ومف ثـ يعتبروف جميورا، فمجموع 
المشتركيف في قناة مف قنوات اإلرساؿ الفضائي يعتبروف جميورا بالرغـ مف مشاىدة 

.  337كؿ منيـ لمبرامج في منزلو

ولقد ثار النقاش حوؿ مدى مالءمة امتداد ىذا االستثناء في مجاؿ قواعد 
 مف قانوف الممكية األدبية والفنية الفرنسي السالفة الذكر قد L122البيانات، فنجد المادة 

نصت عمى أف االستثناء الخاص باستنساخ نسخة واحدة الستعماؿ الشخصي ال يسري 
عمى نسخ قواعد البيانات االلكترونية، وبرامج الحاسوب، بمعنى أنو ال يجوز عمؿ 

نسخة واحدة مف ىذه المصنفات إال بإذف المؤلؼ، ولكف يجوز لمف لو حؽ استعماؿ 
.  البرنامج أف يعمؿ لنفسو نسخة لمحفظ إذا كانت ضرورية الستخداـ البرنامج

وفي مواجية ذلؾ االتجاه، ومف حيث المبدأ، يذىب اتجاه آخر إلى أنو ال يمكف 
المساس بحؽ استنساخ نسخة لالستعماؿ الشخصي، فقد أصبح حقا غير قابؿ لممساس 

. بو باعتباره مف الحقوؽ األساسية لمجميور أو لممستخدميف

، وحيث أنو يعتبر مف المصنفات المحمية، webوينطبؽ االستثناء عمى مواقع 
فإنو يمكف عمؿ نسخة منو لالستعماؿ الشخصي متى كانت زيارة الموقع غير مباحة 

. 338دوف قيود أو ضوابط أو شفرة أو كممة سر

وفي ظؿ التقدـ العممي الضخـ الذي ترتب عميو نقؿ المصنفات ونشرىا عبر 
العالـ ولجميور ضخـ، لـ يكف المؤلؼ يحمـ بالوصوؿ إليو وتحقيؽ مصمحة المؤلؼ، 
يبدو غريبا أف تتعالى الصيحات بأف يكوف مقابؿ ذلؾ الحد مف حرية المستخدـ في 

                                                 
337

. 85س، ص .، ـ"االنترنيت كوسيمة الستغالؿ المصنفات وحقوؽ المؤلؼ: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  
338

. 56س، ص .، ـ"حقوؽ المؤلؼ ووسائؿ االتصاؿ الحديثة: "محمد المسمومي-  
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، بؿ إف التوازف 339الحصوؿ عمى الثقافة في ظؿ القواعد العامة، إذ يجب أف يعـ الخير
بيف مصمحة المؤلؼ ومصمحة مستخدـ المصنؼ يقتضي القوؿ بتدعيـ وتوسيعيا 

. حقوؽ المستخدـ متى اتسعت دائرة الجميور الذي وصؿ إليو المؤلؼ

ويمكف القوؿ مف حيث المبدأ فإف النقؿ لالستخداـ الشخصي يظؿ قائما في 
نما المشكمة تثار حوؿ توافر النسخة الشخصية أـ أننا بصدد  مجاؿ االنترنت، وا 

. استخداـ جماعي

ويرى البعض أنو لمتوفيؽ بيف المصالح المتعارضة يمكف فرض مقابؿ أو 
 مف اتفاقية 9/2تعويض لممؤلفيف عما يصيبيـ مف أضرار، وىذا ما أوحت بو المادة 

برف، إذ ربطت بيف السماح بعمؿ نسخ وعدـ تعارض ذلؾ مع االستغالؿ العادي 
. لممصنؼ وعدـ اإلضرار بالمصالح المشروعة لممؤلؼ

ولقد فرض المشرع الفرنسي مبمغا عمى ثمف شراء بعض دعامات النسخ مثؿ 
الفيديو ويفرض ىذا المبمغ عمى المنتج أو المستورد وتوزع الحصيمة بعد ذلؾ عمى 

الفنانيف ومنتجي األسطوانات وشرائط الفيديو عف طريؽ أجيزة تتولى اإلدارة الجماعية، 
 ولكف ذلؾ يحتاج CDويقترح البعض امتداد ذلؾ إلى الدعامات الرقمية وأسطوانات  

. 340لدراسة حوؿ الوعاء التي يفرض عميو المقابؿ، وقيمتو، وقواعد توزيع الحصيمة

أما بالنسبة لنشر المختصرات والمقتبسات الموجزة مف قاعدة البيانات، إذا كانت 
تمؾ القواعد مستمدة مف بعض ما نشر في إحدى الصحؼ دوف أية إضافة فال يعتبر 

نشرىا مساسا بحؽ المؤلؼ، إذا كاف ما نشر ال يغني عف ضرورة اإلطالع عمى 

                                                 
339

، العدد ال يوجد وال سنة منشورة "أي ثقافة في العالـ االفتراضي، أي حقوؽ ذىنية ليذا االفتراض الثقافي: "ىيو-  
. 193، ص 1998في دالوز، السنة 

340
.  83س، ص .، ـ"االنترنت كوسيمة الستغالؿ المصنفات وحقوؽ المؤلؼ: "حساـ الديف كامؿ األىواني-  
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المصنؼ األصمي والمزج بيف المختصرات وفيرس أبجدي يكوف مصنفا مف مصنفات 
. 341المعمومات

االستعماالت القضارية والرقمية : المطمب الثاني
 بإمكانية إعادة نشر مصنؼ ما بيدؼ 18 سمح المشرع المغربي في المادة 

خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلؾ األغراض المتوخاة دوف الحصوؿ 
. كفقرة أولىعمى إذف المؤلؼ 

 يسمح أيضا باالستنساخ المؤقت لممصنؼ 13ونجد المشرع المغربي في المادة 
. كفقرة ثانيةشريطة أف تتـ العممية أثناء بث رقمي لممصنؼ 

 

 

 

 

انُسد نالسرؼًال فً إجطاءاخ لضائٍح ٔإزاضٌح : انفمطج األٔنى

 عمى جواز نشر مصنؼ ما بيدؼ خدمة مسطرة قضائية أو 18نصت المادة 
. إدارية بقدر ما تبرز ذلؾ األغراض المتوخاة

إذا : " مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي تنص عمى أنوL122-5ونجد المادة 
مع التحفظ بشرط ذكر اسـ مؤلؼ العمؿ - 3:... تـ نشر العمؿ ال يجوز لممؤلؼ حظر

،  ...."فيما يتعمؽ باإلجراءات اإلدارية، القضائية..... النشر الكامؿ- ج:.... صراحة
 المتعمؽ بالحماية القانونية 1998 لسنة 536وقد نصت المادة السادسة مف القانوف رقـ 

                                                 
341

. 21، ص 1988، دالوز، 1978 أكتوبر 30نقض فرنسي، الدوائر مجتمعة، -  
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ال يعطؿ الحقوؽ : "لقواعد البيانات والمعدؿ لتقنيف الممكية الفكرية الفرنسي، بأنو
المذكورة في ىذا الجزء مف القانوف الحالي اإلجراءات واألعماؿ الضرورية لتنفيذ والقياـ 

باإلجراءات القضائية أو اإلدارية المقررة بواسطة القانوف، أو التي يتـ القياـ بيا 
". ألغراض األمف العاـ

 مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري نصت 171وكذلؾ نجد المادة 
مع عدـ اإلخالؿ بحقوؽ المؤلؼ األدبية طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، ليس : "عمى أنو

:... لممؤلؼ بعد نشر مصنفو أف يمنع الغير مف القياـ بأي عمؿ مف األعماؿ اآلتية
النسخ مف مصنفات محمية وذلؾ لالستعماؿ في إجراءات قضائية أو إدارية : خامسا

...". في حدود ما تقتضيو ىذه اإلجراءات مع ذكر المصدر واسـ المؤلؼ

مما الشؾ فيو أف التشريعات السابقة، تتفؽ عمى السماح باستعماؿ المصنؼ 
، كما إذا (Judicial action)ودوف أخذ إذف مؤلفو، وذلؾ في اإلجراءات القضائية 

كانت قاعدة البيانات محؿ نزاع فيما بيف المؤلؼ والغير سواء أماـ ىيئات القضاء أو 
أماـ لجاف التحكيـ، وخاصة فيما يتعمؽ بالحقوؽ األدبية والمالية، حيث إنو إذا قاـ 
الغير بأي تعديؿ أو تغيير أو تحوير في القاعدة أو إذا كانت القاعدة منقولة بشكؿ 

كبير عف قاعدة بيانات أخرى، فيمكف ليذه الجيات االستعانة بالقاعدة إلثبات صحة 
.  342إدعاء الغير ودوف أخذ إذف المؤلؼ أو المنتيؾ

                                                 
342  - Art. L122 : « …).5(- lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut 

interdire :… 

         3
e
- Sous réserve que soient indiques clairement le nom de l’auteur et la 

source : 

          c) la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, a 

titre d’information d’actualité, des discours dessines au public prononces dans 

les assemblées politiques, administratives, judicaires ou académiques, ainsi 

que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies 

officielles… ».      
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ويالحظ مف النصوص القانونية السابقة، أف قانوف حماية حؽ المؤلؼ المغربي، 
وقانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري يتفؽ كقاعدة عامة مع تقنيف الممكية الفكرية 
الفرنسي، وذلؾ لالستعماؿ في إجراءات قضائية أو إدارية، إال أنيما اختمفا في مدى 

النسخ مف )ىذا االستثناء، حيث استخدـ المشرع المغربي والمصري مصطمح 
، مما يعني أف (النسخ الكامؿ)بينما استخدـ المشرع الفرنسي مصطمح  (مصنفات

األخير قد نص عمى إجازة كاممة بالنسبة ليذا االستثناء، وذلؾ خالفا لموقؼ المشرع 
المغربي والمصري الذي جاء موقفيما يحدد وينظـ أسموب االستفادة مف ىذا االستثناء، 
األمر الذي يدؿ عمى مواكبة المشرع المغربي والمصري لما حصؿ مف تطور كبير في 

. أساليب تأليؼ المصنفات ووسائؿ نسخيا

انُسد انطلًً انًؤلد : انفمطج انثاٍَح

بصرؼ : " مف قانوف المؤلؼ المغربي السالؼ الذكر عمى أنو13نصت المادة 
:  أعاله، يسمح باالستنساخ المؤقت لمصنؼ ما شريطة10النظر عف مقتضيات المادة 

أف تتـ العممية أثناء بث رقمي لممصنؼ، أو أثناء عمؿ يتوخى جعؿ مصنؼ - أ
مخزف بشكؿ رقمي قابال لإلدراؾ؛ 

أف تتـ العممية مف قبؿ شخص ذاتي أو معنوي مرخص لو مف قبؿ مالؾ - ب
حقوؽ المؤلؼ أو بمقتضى القانوف، بأف ينجز بث المصنؼ أو الفعؿ اليادؼ إلى 

جعمو قابال لإلدراؾ؛ 

أف تكتسي العممية أىمية ثانوية بالنسبة لمبث، وأف تتـ في إطار االستعماؿ - ج
العادي لمتجييزات، وأف يندثر تمقائيا دوف السماح باالستدراؾ االلكتروني لممصنؼ 

". مف ىذه المادة (ب)و (أ)قصد أغراض أخرى غير تمؾ المذكورة في البنديف 
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 مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري عمى 171ولقد نصت المادة 
مع عدـ اإلخالؿ بحقوؽ المؤلؼ األدبية طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، ليس لممؤلؼ : "أنو

النسخ : تاسعا: بعد نشر مصنفو أف يمنع الغير مف القياـ بأي عمؿ مف األعماؿ اآلتية
المؤقت لممصنؼ الذي يتـ تبعا أو أثناء البث الرقمي لو أو أثناء القياـ بعمؿ يستيدؼ 
استقباؿ مصنؼ مخزف رقميا، وفي إطار التشغيؿ العادي لألداة المستخدمة ممف لو 

 مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي L.122-5كما نص مطمع المادة ". الحؽ في ذلؾ
، بينما جاء نص المادة الثالثة  ..."إذا تـ نشر العمؿ ال يجوز لممؤلؼ حظر: "عمى أنو

 المتعمؽ بالحماية القانونية لقواعد البيانات والمعدؿ 1988 لسنة 536مف القانوف رقـ 
لتقنيف الممكية الفكرية الفرنسي ليضيؼ لبنود ىذه الفقرة القانونية بندا خامسا، حيث 

 مصاغة 5 مف التقنيف بفقرة رقـ L.122-5تكمؿ المادة  : "نصت ىذه المادة عمى أنو
األعماؿ الضرورية لموصوؿ إلى مضموف قاعدة البيانات االلكترونية - 5: كالتالي

.  343"بالنسبة لمحاجات وفي حدود االستعماؿ المقررة بالعقد

يتفؽ موقؼ المشرع المصري مع موقؼ المشرع الفرنسي بالنص عمى ىذا 
االستثناء، وحسنا فعؿ المشرع المصري بإيراده ليذا االستثناء بشكؿ صريح، ألنو 

يراعي ضرورات الواقع العممي وما ىو حاصؿ مف تطور في أساليب نشر المصنفات 
 344نابعة مف ظروؼ التشغيؿ (Technology)الفكرية، حيث إف ىناؾ اعتبارات تقنية 

في محطات اإلرساؿ واالستقباؿ، إذ إف زمف اإلرساؿ قد ال يكوف مناسبا الستقباؿ وبث 

                                                 
343

 - L. 122-5 : « lorsque l’œuvre a été divulquée, l’auteur ne peut interdire… ».../.. 
   ../..     - Article) 3( : « l’article L. 122-5 du même code est complète par un 50 

ainsi rédige 50 les actes nécessaires a l’accès au contenu d’une base de 

données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue 

par contrat ».    
344

اإلطار القانوني لنقؿ التكنولوجيا في ظؿ الجيود الدولية وأحكاـ نقؿ التكنولوجيا في : "جالؿ وفاء محمديف-  
. 45، ص 2001، دار الجامعة الجديدة لمنشر، بدوف ذكر طبعة، السنة "قانوف التجارة الجديد
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المصنؼ مباشرة عمى الجميور الختالؼ ظروؼ المكاف والزماف، األمر الذي يجعؿ 
منو بيدؼ  (Temporary tocopy)مف الضرورة استقباؿ اإلرساؿ وعمؿ نسخ مؤقتة 
.   345إعادة  بثيا عمى الجميور في الزماف المناسب

 

 

 

 

 

 

انخـــــاتمت 

شيدت الممكية األدبية والفنية بصفة عامة وقواعد البيانات بصفة خاصة 
تطورات تكنولوجية ميمة عمى الصعيد القانوني والتقني، ألنيا ساعدت عمى توفير بيئة 
مواتية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية، التي ترتكز عمى التقدـ التكنولوجي، كما تعتبر 
القوانيف المتعمقة بحماية قواعد البيانات مف المكونات الرئيسية التي مف شأنيا أف توفر 

لممؤلفيف والمبدعيف في جميع أنحاء العالـ أمنا أكبر ووسائؿ أنجع لمحفاظ عمى 
مصنفاتيـ مف كؿ اعتداء ونيب، وىو ما يمكف أف يتحقؽ إذا تمكنت الدوؿ النامية مف 
إرساء نظاـ وطني متيف مف االبتكار والتجديد ضمف نظاـ سميـ وقوي يخص حماية 
الممكية الفنية واألدبية بصفة عامة، وقواعد البيانات بصفة خاصة وذلؾ مف أجؿ 

. مواكبة ومسايرة التطور التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي
                                                 

345
، "البث التمفزيوني المباشر باألقمار الصناعية، تنازع القوانيف في حقوؽ المؤلؼ: "صالح الديف جماؿ الديف-  

. 9، ص 1998القاىرة، دار النيضة العربية، بدوف طبعة، السنة 
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وفي ىذا اإلطار، نجد المشرع المغربي قد بدؿ مجيودات جبارة بخصوص 
مراجعة وتحديث الترسانة التشريعية المتعمقة بالممكية األدبية والفنية وذلؾ مف أجؿ 
وضع قانوف حديث ومالئـ لكؿ التطورات والمستجدات التي يعرفيا القرف الحادي 

. والعشريف

 15 )1420 ذي القعدة 9 بتاريخ 1-00-20وبالفعؿ، صدر ظيير شريؼ رقـ 
 المتعمؽ بحماية الممكية األدبية والفنية، وقد تـ 34-05بتنفيذ قانوف  (2000فبراير 

وضع ىذا القانوف وفقا لمقتضيات معاىدتي المنظمة العالمية لمممكية الفكرية المتعمقتيف 
، 1996باالنترنت، والمتيف تـ اعتمادىا مف قبؿ المؤتمر الدبموماسي المنعقد في دجنبر 

وكذلؾ لمختمؼ االتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فييا، وتـ إعداده مراعاة 
لخصوصيات الواقع االجتماعي واالقتصادي ومف أىـ النتائج التي توصمنا إلييا مف 

. خالؿ البحث

 السالؼ الذكر بإعطاء تعريؼ لقواعد 34-05لقد قاـ القانوف الجديد رقـ 
البيانات معتمدا عمى المفاىيـ الحديثة المستعممة في ىذا الميداف مف طرؼ التشريعات 
األجنبية المتطورة وكذا بعض االتفاقيات الدولية التي تشرؼ عمييا المنظمة العالمية 

. لمممكية الفكرية

كاف التشريع األوربي في تعريفو لقواعد البيانات أكثر فاعمية مف غيره مف حيث 
أخذه في االعتبار كؿ مف شموؿ قواعد البيانات بحقوؽ المؤلؼ مف ناحية التصنيؼ 
والتنظيـ، ونجد أيضا التشريع األمريكي ىو اآلخر متجاوبا مع النمط المتنوع لقواعد 

نما يحرفيا . البيانات بحيث ال يستخدـ تعريفا موحدا ليا وا 

أما عمى مستوى الفقو فنجده لـ ييتـ سوى بتعريؼ قواعد البيانات اآللية، وسبب 
. ذلؾ قصور في فيـ قواعد البيانات ككؿ اآللي منيا والمادي أو التقميدي
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: أما عمى مستوى تمييز قاعدة البيانات عن بعض األنظمة المتشابهة لها

فنجد كال مف قاعدة البيانات وقاعدة المعمومات مصنفا فكريا مختمفا عف اآلخر، 
فالمصنؼ األوؿ يحمي وفقا لقانوف حؽ المؤلؼ إذا توفرت فيو شروط األصالة وفقا 
لمفيومو الواسع، بينما قاعدة المعمومات تحمى إذا توفرت فييا شروط األصالة وفقا 
لمفيوميف الضيؽ والواسع، أما بالنسبة لمبيانات األولية فال تعتبر مف عناصر تكويف 
قاعدة البيانات وقد تكوف أوال تكوف محمية وفقا لقانوف حؽ المؤلؼ بسبب أنيا عبارة 
عف أفكار مجردة وبيانات عامة، وقد تكوف محمية بسبب توافرىا عمى شرط األصالة 

. وفقا لممفيـو الضيؽ

أما بالنسبة لبرامج الحاسوب، لكي يتـ شمولو بحماية قانوف حؽ المؤلؼ فالبد 
مف أف يكوف متمتعا باألصالة فإذا تحقؽ ىذا الركف في برنامج الحاسوب فيعتبر 

. مستحقا لمحماية

: أما عمى مستوى شروط الحماية

إف األسموب التعبيري في قاعدة البيانات ال يمكف مف تمييزىا عف غيرىا مف 
القواعد السالفة الذكر، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحديد أصالة قاعدة البيانات، 
فالبد مف تطوير ىذا األسموب بيدؼ الوصوؿ إلى إمكانية التحقؽ الفعمي مف مدى 

وجود أو عدـ وجود أصالة في قاعدة البيانات، وفي حالة افتقار قاعدة البيانات 
لألصالة وفقا لقانوف حؽ المؤلؼ، يعتبر شرط االستثمار الجوىري استثناًء أو يجب 

. عدـ التوسع فيو ومنع اشتراط توافره في أي مف المصنفات الفكرية

: أما عمى مستوى التكييف

في حالة قياـ المؤلؼ بنشر قاعدة البيانات عمى شكؿ أجزاء تختمؼ عف  -
حالة قيامو بنشرىا مف خالؿ عدة طبعات، فالحالة األولى مرتبطة بتوقيت 
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استخداـ المؤلؼ لحقو بتقرير النشر وىو حؽ أدبي بينما الحالة الثانية 
 .فتعتبر أحد أساليب استغالؿ الحؽ المالي المترتب لممؤلؼ عمى القاعدة

لكي يكوف تأليؼ القاعدة المشتقة مشروعا، فالبد أف يحتـر مؤلؼ ىذا  -
المصنؼ الحقوؽ األدبية والمالية الناشئة لمؤلؼ القاعدة السابقة كما أف 

المصنؼ المشتؽ يأخذ إحدى صورتيف تتمثؿ األولى بعممية الدمج المادي 
 .أما الثانية تتمثؿ بعممية الدمج الفكري

بظيور -  كمصنؼ جماعي–إذا سمح المشرؼ عمى تأليؼ قاعدة البيانات  -
أسماء مف قاموا بعممية التأليؼ الفعمي لممصنؼ فيذا ال يعني أنيـ يتمتعوف 

. بالحقوؽ األدبية والمالية الناشئة عف القاعدة

ليا صورتاف رئيسيتاف تتمثؿ -  في المصنؼ المشترؾ–إف الفكرة المشتركة 
الصورة األولى باالشتراؾ التاـ وتقـو عمى أساس ضيؽ أما الصورة الثانية فتتمثؿ 

باالشتراؾ الناقص، إال أف كؿ منيما يختمؼ عف اآلخر في بعض األحكاـ القانونية، 
ف كانتا تتدخالف ضمف تكييؼ قانوني واحد . وا 

: أما عمى مستوى الحقوق الواردة عمى قواعد البيانات

ال يمكف إجبار أو مشاركة المؤلؼ عمى استخداـ حؽ بتقرير نشر قاعدة  -
البيانات، وعدـ تقييده لحقو بسحب مصنفو مف التداوؿ أو إجراء تعديالت 

 .جوىرية عمى مصنفو بعد نشره

لكي يكوف األداء عمنيا لقاعدة البيانات، فالبد أف يكوف اتصاليا بالجميور  -
. بدوف قيود
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إف حؽ االستغالؿ غير المباشر لقاعدة البيانات يعني ضرورة أف تكوف عممية 
نقميا إلى الجميور بعد أف يتـ نسخيا ال أف يكوف النقؿ مف خالؿ النسخة األصمية 

. مباشرة

أما بالنسبة لمشروط العامة والخاصة التي يجب توافرىا في قاعدة البيانات، 
فيجب تحققيا في حاالت محددة وضعيتيا وفي حالة تخمفيا عف أي مف ىذه الحاالت 

. فإف ذلؾ يجعؿ مف مرتكبيا منتيكا لمحقوؽ المالية لممؤلؼ أو لصاحب حؽ التأليؼ

إذا كانت قوانيف حماية حؽ المؤلؼ ال ترتب عمى طبيعة المصنؼ أي أثر 
وذلؾ مف حيث قبولو أو عدـ قبولو بحمايتيا، وتكتفي باشتراط أف يكوف متمتعا 

باألصالة، إال أنيا خالفت ىذه القاعدة وذلؾ بترتيب بعض اآلثار القانونية بالنسبة 
لطبيعة المصنؼ، وذلؾ مف حيث االستثناءات الواردة عمى حقوؽ االستغالؿ المالي 

لممؤلؼ، حيث أعطى المؤلؼ الحؽ بمنع الغير مف عمؿ نسخة مف قاعدة البيانات أو 
نسخ جزء جوىري ميـ نوعا أو كما منيا لالستعماؿ الشخصي، وذلؾ بسبب أف 

الطبيعة التقنية لقاعدة البيانات االلكترونية تتناقض مع االستعماؿ المشروع، األمر 
الذي يعني أنو في حالة السماح بذلؾ االستعماؿ، فإنو سيؤدي حتما لإلضرار بالحقوؽ 

. المالية لممؤلؼ

بعد استعراضنا ألىـ النتائج التي توصمنا إلييا مف خالؿ ىذا البحث، فإننا 
سنحاوؿ التعرض لبعض الثغرات التي توجد بيذا القانوف مع إبداء بعض المقترحات 

: وىي عمى الشكؿ التالي

إف القانوف السالؼ الذكر ال يخمو مف بعض السمبيات التي جاءت نتيجة  -
. النقؿ المباشر مف القانوف الفرنسي المتعمؽ بمدونة الممكية الفكرية
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عدـ وجود تعريؼ متكامؿ لقواعد البيانات ومثؿ ىذا األمر يفيد في الحقيقة  -
عدـ تطابؽ التعريؼ الوارد في قانوف حؽ المؤلؼ مع تعريؼ قواعد 

 .البيانات

نما اكتفى بشرط األصالة  - لـ يشر المشرع المغربي إلى شروط الحماية وا 
 .فقط

إف حماية قواعد البيانات عف طريؽ قانوف المؤلؼ، تبقى حماية نسبية،  -
 .ودوف المستوى المطموب

عدـ وجود فكر قانوني مستقؿ لقواعد البيانات السبب الذي أدى إلى  -
 .استخداـ القراصنة التشفير في استيالئيـ عمى قواعد البيانات

 . ندرة االجتيادات القضائية المغربية لحماية قواعد البيانات -

:  بعد استعراضنا لبعض لثغرات، فإننا سنحاوؿ التعرض لبعض المقترحات

يجب فصؿ قواعد البيانات عف قانوف حؽ المؤلؼ واف تشارؾ في إطار  -
. قانوف الممكية الفكرية ككؿ

إبراز قواعد البيانات في شكؿ خاص في إطار التشريع المنظـ لحقوؽ  -
الممكية الفكرية وعدـ االكتفاء بمجرد اإلشارة إلييا في إطار قانوف حؽ 

 .المؤلؼ

يجب استحداث تقسيـ داخمي لقواعد البيانات، والتقسيـ الداخمي لقواعد  -
البيانات يفيد في تطوير قاعدة الحماية، فالعديد مف مظاىر قواعد البيانات 

ىي مجرد تجميع لحقائؽ، ووفقا لقانوف حؽ المؤلؼ فإف الحقائؽ غير 
نما طرؽ تصنيفيا وتبويبيا وتنظيميا فقط  .مشمولة بالحماية وا 
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 .يجب منح الذاتية لقواعد البيانات في إطار قانوف الممكية الفكرية -

البد مف إعادة النظر في الييكمة القانونية والتشريعية المعتمدة السيما مف  -
 . حيث ضرورة البحث في التنظيـ القانوني لقواعد البيانات

البد مف إعادة النظر في قواعد البيانات مف زاوية جديدة عمى إثر تطور  -
 .تكنولوجيا المعمومات

البد مف انسجاـ مقتضيات قانوف الممكية األدبية والفنية مع قانوف الممكية  -
. الصناعية وقواعد خاصة بتنظيـ مختمؼ الحقوؽ الواردة في قواعد البيانات
مما يعني خمؽ حؽ جديد ال ينعت باألدبي أو الفني أو حتى بالعممي، لكف 

 .بالفكري

البد مف وضع اتفاقية أو قانوف موحد في مجاؿ الممكية الفكرية عموما، وفي  -
 .مجاؿ حماية قواعد البيانات خصوصا، لتنظيـ ضوابط قانونية موحدة

تكثيؼ الجيود مف أجؿ تدريس مادة الممكية الفكرية في سمؾ الماستر وفي  -
جميع الجامعات مع تقديـ المساعدة التقنية ليا مف طرؼ المكتب المغربي 

لممؤلؼ وذلؾ حتى يتمكف الطالب مف اإلحاطة بجميع حقوؽ الممكية 
 .الفكرية

القياـ بندوات ودورات تدريبية لطمبة الحقوؽ سواء داخؿ المكتب أو برحاب  -
الكمية، وتعزيز التكامؿ التدريبي لألطر المينية بيف الدوؿ العربية واألجنبية 
عف طريؽ عقد دورات تدريبية وأوراش عمؿ متخصصة الكتساب الخبرات 

 .في مجاؿ اإلبداعات واالبتكارات المستخدمة
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إيجاد توافؽ بيف مبادئ حرية التعبير واالتصاؿ التي تعتبر مف بيف الركائز  -
األساسية لالنترنت مع مبادئ حقوؽ المؤلؼ، وذلؾ لتشجيع المبدعيف عمى 

 .نشر مصنفاتيـ عمى الشبكة

عمى المشرع المغربي تمديد الئحة االستثناءات التي ال تخمو مف االستنساخ  -
ولو لالستعماؿ الشخصي لتشمؿ جميع المصنفات المنشورة عمى شبكة 
االنترنت، وحصر المبدأ في إمكانية استنساخ المصنؼ ألغراض التعميـ 

ولتحقيؽ غايات ال تيدؼ الربح وليس مف شأنيا اإلضرار بالمصالح 
 .  المشروعة لممؤلؼ

خاص بمستعممي  (charte)بدؿ جيود مضاعفة، مف خالؿ وضع نظاـ  -
شبكة االنترنت يتحتـ احترامو مف طرؼ كافة المتدخميف مف منتجيف وسطاء 
ومستعمميف، وتوعية رواد الشبكة مف خطورة االعتداء عمى حقوؽ المبدعيف، 

حداث جياز تحت إشراؼ ىيأة األمـ المتحدة يسير عمى مراقبة تطبيؽ  وا 
عطائو صالحيات حؿ النزاعات المرتبطة باالعتداء عمى  ىذا النظاـ وا 

 .حقوؽ المؤلؼ عبر مسطرة الوساطة والتحكيـ

عمى أف ىذه اإلجراءات لف تكوف ليا نتائج إيجابية إال بإيجاد تعاوف دولي  -
في ىذا المجاؿ ييدؼ إلى تقميص اليوة الرقمية بيف دوؿ الشماؿ والجنوب، 

والحد مف ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى العالـ الرقمي وتوحيد 
القواعد المنظمة لحقوؽ المؤلؼ، وخاصة الصالحيات الواسعة التي منحت 

لمتشريعات الوطنية بمقتضى اتفاقية برف، ثـ اتفاقية روما بشأف حماية حقوؽ 
المؤلؼ خمؽ تبايف بيف ىذه التشريعات حوؿ مكونات حؽ المؤلؼ 

 .واإلجراءات المتطمبة لحمايتو
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توحيد المقتضيات التي جاء بيا االتفاؽ الخاص بعناصر الممكية الفكرية  -
 المنبثؽ عف اتفاقية مراكش إلنشاء المنظمة ADPICالمرتبطة بالتجارة 

ف كانت الصعوبات التي تعيؽ حماية حقوؽ المؤلؼ عمى  العالمية لمتجارة وا 
االنترنت ال تشمميا ىذه االتفاقية، لذلؾ فإف جوالت جديدة مف المفاوضات 

تعتبر ضرورية إليجاد توافؽ دولي لحماية المصنفات األدبية والفنية 
المنشورة عمى االنترنت، سواء في إطار جولة كانكوف الخاصة بالمفاوضات 

الجارية بالمنطقة العالمية لمتجارة أو خالؿ قمة تونس المتعمقة بمجتمع 
.                           2005المعمومات المنعقدة في نونبر 
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( 1)انمهحك 

 انمصطهحاث انمؼهىماتٍت وانفنٍت انىاسدة  فً انبحث 

كانت األشرطة الممغنطة طريقة : Magnetic diskاألقراص الممغنطة * 
مناسبة لمعالجة البيانات المستخدمة في ذلؾ الوقت، تمؾ البيانات التي كانت تتطمب 
معالجة دفعية متسمسمة كمعالجة الرواتب أو الفواتير أو غيرىا بحيث يقـو الحاسب 

بالمرور عمى جميع البيانات بطريقة متسمسمة، وكانت طريقة جيدة ومرضية لمستخدمي 
الحاسب في ذلؾ الوقت ليذا الغرض ولكف مع التطور الحاصؿ في الحاسب اآللي 
ظيرت الحاجة إلى وسائط تخزيف تستطيع أف تحقؽ وصوال مباشرا لمبيانات، وذلؾ 

لمتطبيقات التي تتطمب ذلؾ مثؿ حجوزات الطيراف أو الفنادؽ أو االستعالـ عف األفراد 
 .ولتحقيؽ ذلؾ تـ تطوير األقراص الممغنطة القادرة عمى الوصوؿ المباشر لمبيانات

ومادتو التي يتـ التسجيؿ  (فيديوغرامات) ويسمى :التسجيل السمعي والبصري* 
ويتـ بواسطتيا استنساخ صور وأصوات أي  (فيديو تيبا) vidéo tabeعمييا تسمى 

برامج كاف ثبتو محطة تمفزيونية بغض النظر عف طابع الوسائط المادية المستخدمة 
مثؿ األشرطة السينمائية أو األفالـ التي يضمف فييا اإلدراج لألصوات في التسجيؿ 

.  الصوتي، وعمى دعامات وبعد ذلؾ يتـ االستنساخ منيا

يراد بالتشفير مجموعة مف الوسائؿ الفنية التي تستيدؼ حماية : التشفير* 
سرية معمومات معينة عف طريؽ استخداـ رموز خاصة تعرؼ عادة باسـ المفاتيح 
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وتشفير البيانات يستيدؼ المحافظة عمى سالمتيا وتأميف خصوصيتيا فال يستخدميا 
".     غير مف وجيت إليو

 ما يوضح عمى محرر الكتروني ويتخذ شكؿ حروؼ أو :التوقيع الرقمي* 
أرقاـ أو رموز أو إرشادات أو غيرىا ويكوف لو طابع متفرد يسمح بتحديد شخص 

. الموقع ويميزه عف غيره

جياز معموماتي لممعالجة "الحاسوب أو الحاسب االلكتروني ىو : الحاسوب* 
، فيو جياز الكتروني قادر "اآللية لمبيانات يضـ األعضاء الضرورية لعممو المستقؿ

عمى إتماـ العمميات المطموبة بطريقة سريعة فييا مف الحذؽ والصناعة الكثير، وقد 
ظير الحاسوب نتيجة لرغبة اإلنساف في إيجاد آلة حاسبة لعمميات معقدة، تنجز عمميا 

وظيرت في البداية عدة تجارب لصناعة آلة حاسبة، وصنعت في . في أسرع األوقات
وأوؿ أساس لممجاؿ االلكتروني بدأ منذ . أشكاؿ كبيرة اعتمادا عمى قوة دفع ميكانيكية

وتطور .  متى تـ صنع آلة حاسبة الكترونية1943 وانتيى في حدود سنة 1904سنة 
ويقسـ الفنيوف تطور صناعة آلة الحاسوب إلى خمسة  .ىذا المجاؿ بسرعة فائقة

أجياؿ، حيث اعتمد في البداية عمى أنابيب مفرغة مف اليواء، وخرج الحاسوب في 
، وفي مرحمة circuit transistorأشكاؿ ضخمة، ثـ اعتمد عمى دارات الترنزيستور 

 التي أصبحت في مرحمة رابعة شرائح مف puceثالثة استعممت الدارات عمى شرائح 
، وأمكف صناعة أجيزة صغيرة لممعالجة، microprocesseurالذاكرة وميكرومعالج 

وبالتالي فإف . وفي مرحمة خامس أمكف صناعة أجيزة مزودة بذكاء اصطناعي متطور
الحاسوب مر مف حجمو الكبير وضعؼ إتقانو إلى صغر حجمو ودقة نشاطو، ولف 

يقؼ التطور عند ذلؾ الحد بؿ باإلمكاف أف يحقؽ ذكاء اإلنساف ما نجيمو خالؿ ىذه 
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وما يميز ىذا الحاسوب ىو أنو يعمؿ مف خالؿ الترابط الشديد بيف معداتو  .المرحمة
 .المادية وبرامجو الالمادية

 وىو أوؿ مستوى مف مستويات البيانات يتعامؿ معو المستفيد حيث :الحقل* 
يعد أصغر عنصر بيانات بالنسبة لو، ويتكوف مف بت فأكثر، ويحتوي عمى بيانات 
مميزة لكياف محدد مف منظومة المعمومات كاسـ الطالب أو الرقـ الجامعي أو الحالة 
االجتماعية أو درجة االختبار حيث يسمى كؿ عنصر بيانات مف ىذه العناصر حقؿ 

.   البيانات

 ىي اإلدارة العامة االلكترونية لألعماؿ والوظائؼ :الحكومة االلكترونية* 
الحكومية الموجية لممواطنيف أو لقطاع األعماؿ، أو بيف مؤسسات الدولة ووكاالتيا 

.  وأجيزتيا عبر استخداـ نظـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

. مجموعة مف الصفات أو المحددات التي تختص بعينة محددة: السجل* 

ىو جـر مصنوع يطمؽ مف األرض إلى : القمر الصناعي أو التابع القضاري* 
الفضاء الخارجي ليدور مع األرض أو حوؿ األرض لتضعيا تحت تصرؼ الجيات 

التي أطمقت القمر أو تمؾ يسمح ليا مطمقو القمر بموجب اتفاؽ خاص باستخداـ تمؾ 
المعمومات وىو أيضا واسطة تنقؿ معمومات مفتوحة أو مشفرة بغرض االستقباؿ 

.  لكؿ مف يريد االستفادة منياcodeالمفتوح أو الكود 

الكينونة ىي شخص أو مكاف أو شيء أو حدث أو : Entityالكينونة * 
. مفيـو في بيئة المنظمة ويراد االحتفاظ ببيانات عنيا

ومف أمثمة كينونات األشخاص كينونة الموظؼ وكينونة الطالب وكينونة 
العميؿ، أما كينونة المدينة، وكينونة السوؽ، وكينونة المبنى فتعتبر أمثمة لكينونات 

ومف أمثمة كينونات األشياء كينونة سيارة، وكينونة منتج، وكينونة جياز، أما . األماكف
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كينونات المفاىيـ فمف أمثمتيا كينونة مادة دراسية، وكينونة رحمة جوية، وكينونة حساب 
بنكي، ويعني ىذا أنو ليس بالضرورة أف تمثؿ الكينونات أشياء ممموسة ليا وجودىا 

. الفيزيائي في الطبيعة، ولكنيا قد تمثؿ أشياء أخرى ليا مفيوميا في بيئة المنظمة

أي بمعنى تثبيت سمعي بحت : (الفونوغرامات)المصنفات الصوتية * 
لألصوات، الناجمة عف تمثيؿ أو أداء أية أصوات، وتعد التسجيالت الصوتية السمعية 

 . سواء كانت أسطوانات أو كاسيتات مف آالت التسجيؿ أو غيرىا نسخا فونوغرافية

 وبالفرنسية hardware وىي المعبر عنيا باالنجميزية :المعدات المعموماتية* 
matériel وىي المعدات المستعممة في انجاز المعالجة أو مجموعة العناصر المادية ،

، ويدخؿ في ذلؾ الجياز والتمديدات الكيروبائية، "المستخدمة مف أجؿ معالجة البيانات
. وغير ذلؾ مف المواد

تعرؼ المعموماتية بعمـ المعمومات أو تكنولوجيا المعمومات، أي : المعموماتية* 
المعمومة الخاضعة لممعالجة االلكترونية، واألغمب أف يكوف ذلؾ في إطار نظاـ 

. système de traitement automatisé de donnéesالمعالجة اآللية لمبيانات 
 مف ناحية، ومف كممة األوتوماتيؾ informationوىي مشتقة مف كممة المعمومة 

automatiqueوىي تبدو أكثر إحكاما وضبطا مف كممة .  مف ناحية أخرى
بعمـ المعالجة العقالنية، السيما بواسطة اآلالت "وعرفيا القانوف الفرنسي  ".اإلعالمية

األوتوماتيكية، لممعمومة التي تعتبر مرتكزا لممعارؼ اإلنسانية ولوسائؿ االتصاؿ في 
 .المجاؿ التقني واالقتصادي واالجتماعي

 ىو مجموعة مسماة مكونة في جميع أماكف ظيور أو تواجد :Fileالممف * 
مخطط الممؼ )نوع سجؿ المعيف ويتكوف مف جزأيف، أحدىما يمثؿ ىيكؿ الممؼ 

schema)  يحتوي عمى مجموعة مف الحقوؿfields ( األعمدةcolumns أو 
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والتي يتـ توصيفيا كقوالب لتحوى بداخميا البيانات، في حيف  (attributeالخصائص 
( tuples أو القيـ المرتبة rowsالصفوؼ ) recordsيمثؿ الجزء اآلخر السجالت 

. التي تحوى بداخميا القيـ الفعمية ليذه الحقوؿ

ىو جياز يضمف إدخاؿ المعمومات المكونة لرصيد قاعدة البيانات ": المنتج* 
 ".ومعالجتيا وىيكمتيا بطريقة محوسبة

تاحتيا عف بعد عبر ": الموزع*  ىو جياز يتولى بث قواعد البيانات وتوزيعيا وا 
 .خطوط مباشرة عف طريؽ شبكات االتصاالت

 اسـ جديد حديث العيد بالميداف العممي التكنولوجي لـ يعرب ليدؿ :إنترنيت* 
ويعتبر االنترنيت  (Internet)عمى ميمتو أو دوره، بؿ لفظ وكتب بمفظو الالتيني 

الشبكة العالمية لمحاسبات أنشئت أصال بواسطة إدارة الدفاع األمريكية في نياية 
، صممت لتكوف وسيمة (Arpanetأربابنيت )الستينيات مف القرف الماضي وسميت 

مستمرة لالتصاؿ تفاديا لتعرض النظاـ اليجـو نووي في وقت الحؽ استخدمت ىذه 
الشبكة كوسيمة اتصاؿ بيف طمبة الجامعات عمى امتداد الواليات المتحدة، وأخيرا ارتقت 
إلى ندوة الكترونية ذات شعبية جارفة عمى المستوى الدولي وذلؾ بالمناقشات التفاعمية 

. والبريد االلكتروني والمواقع التجارية والترفييية وأكثر مف ىذا

 ويعبر عنيا بالنظاـ اآللي لمحاسوب، وىو المعروؼ في :برمجيات الحاسوب* 
مجموعة البرامج "، وىو logiciels وفي المغة الفرنسية بػ softwareالمغة االنجميزية بػ 

والوسائؿ والقواعد واحتماليا التوثيقات، والتي تسمح بمعالجة المعمومة بواسطة 
مجموعة البرامج والوسائؿ والقواعد واحتماليا التوثيقات، المتعمقة "الحواسيب، أو ىو 

، وىو في نياية األمر جممة الضوابط الالمادية التي "بعمؿ مجموع معالجة البيانات
يعتمدىا الحاسوب النجاز العمؿ المطموب، فيو النظاـ العاـ الالمادي لعمؿ الحاسوب 
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بقواعده  ووسائمو وبرمجياتو، أي النظاـ المعموماتي والدماغ المفكر لمحاسوب، بحيث 
وتعتبر عممية إعداد البرنامج  .يستعصى بدونو أف ينطؽ الحاسوب

programmation مف األمور المعقدة شيئا ما، حيث يمـز صياغتو بمرمزات يدركيا 
الحاسوب دوف المساس مف محتواه أو تغييره، وىو لغة مبنية عمى عمـ الخوارزمية أي 
الطرؽ المنطقية، انطالقا مف تحميؿ البيانات وانتياء إلى االستنتاج وضبط الوظائؼ 

، عبر وضع خطة إجمالية يبيف بيا مقاصد الرموز séquenceالمراد تحقيقيا 
وتصاغ جممة التعميمات بمغة مشفرة وىو ما يعرؼ . المستعممة وما يوافقيا مف نشاط

، programmes sources أو برنامج المصادر codes sourcesبمرمزات المصادر 
أي مجموعة الرموز المكونة لمبرنامج والمعمومات الضرورية لصيانتو، ثـ تصاغ في 

 أو مرمزات الموضوع code objetشكميا النيائي وىو ما يعرؼ  بمرمزات الموضوع 
programme objet وىي لغة يفيميا الحاسوب، عمى أف الغير ال يمكنو تغيير ىذا ،

وقد ظير أخيرا نوع جديد مف  .البرنامج ما لـ يتعرؼ عمى مرمزات المصادر
البرامجيات الحرة لغاية تعميـ االستفادة، حيث إف صاحبو لـ يخؼ مرمزات المصادر 
بشكؿ يمكف تغيير نظاـ ىذا البرنامج في االتجاه المطموب، ويأتي عمى رأس ذلؾ ما 

 .Linuxيعرؼ ببرنامج 

 يطمؽ عمى بنؾ المعمومات في الفقو االنجميزي :بنك المعمومات* 
information Bankوفي الفقو الفرنسي ،Banques informations.  يعرؼ بنؾ

النظاـ الذي تتخذه إحدى الييئات الختزاف البيانات والمعمومات "المعمومات بأنو 
ويعرؼ  ".بواسطة الحاسوب عمى الوسائط المالئمة مطبوعة أو مصغرة أو ممغنطة

تكويف قاعدة بيانات تفيد موضوعا معينا وتيدؼ "بعض الفقو بنؾ المعمومات بأنو 
لخدمة غرض معيف ومعالجتيا آليا إلخراجيا في صورة تفيد مستخدميف مختمفيف في 

مجموعة معمومات "ويعرؼ القانوف الفرنسي بنوى المعمومات بأنيا  ".أغراض متعددة
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متصمة بقطاع معيف مف المعارؼ ومنظمة عمى نحو معيف يسمح بتقديـ المشورة إلى 
الجية التي تقـو بتجميع المعمومات المتعمقة "فبنوؾ المعمومات ىي إذا  ".العمالء

بغرض معيف بقصد معالجتيا آليا السترجاعيا واستغالليا، ولذلؾ تتحدد ىذه البنوؾ 
 ".بتنوع األغراض

 نظرا لمتطور Electronic commerceتعريف التجارة االلكترونية * 
السريع الذي طرأ عمى مفيـو التجارة االلكترونية، ظيرت العديد مف التعريفات، كؿ 
تعريؼ ينظر إلييا مف منظور معيف، وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى تعريؼ عاـ يوضح 

فيي نوع مف عمميات البيع والشراء ما بيف المستيمكيف . مفيـو التجارة االلكترونية
والمنتجيف، أو بيف وحدات األعماؿ بعضيا البعض باستخداـ تكنولوجيا المعمومات 

. واالتصاالت

المتمثمة في تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة التي بدأت : ثورة االتصاالت* 
 .باالتصاالت السمكية والالسيكية وانتيت اآلف باألقمار الصناعية واأللياؼ البصرية

أو ذلؾ االنفجار المعرفي الضخـ المتمثؿ في ذلؾ الكـ : ثورة المعمومات* 
اليائؿ مف المعرفة في أشكاؿ تخصصات أو لغات عديدة والذي أمكننا السيطرة عميو 

. واالستفادة منو بواسطة تكنولوجيا المعمومات

ىو مجموعة متسمسمة مف الخطوات الالزمة التي تحدد األسموب : خوارزم* 
المستخدـ لحؿ مسألة معينة، ولتمثيؿ خوارـز البد مف استعماؿ لغة لمبرمجة ووسيمة 

 . وصفية، لذا فيو أساس تصميـ خرائط التدفؽ، ومف ثـ كتابو لبرنامج بأي لغة

 ىي شركة تقـو بدور لغة االستعالمات البنائية في إنتاج عدد :IBMشركة * 
 والنظاـ 38 آز والنظاـ Rمف نظـ إدارة قواعد البيانات المترابطة وتوزيعيا مثؿ النظاـ 

SQL/DS وأخير DB2  .
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ىو قمر صناعي يطمؽ مف نقطة ما عمى سطح األرض إلى : قمر البث* 
 ميؿ ويدور في مداره 22.300مدار معيف في الفضاء فوؽ خط االستواء عمى ارتفاع 

 ميؿ في الساعة بحيث يظير 6870بسرعة تقارب سرعة دوراف األرض أي حوالي 
. لمعياف وكأنو نقطة ثابتة

 – يعد نظاـ إدارة قاعدة البيانات العالقية : الشيرية–قواعد البيانات العالقية * 
الشيئية نظاما يدعـ كال مف خصائص النموذج العالقي وخصائص النموذج الشيئي 

وبذلؾ فإنو يمكف تعريؼ البيانات وفؽ النموذج . (Frank , 1995)بشكؿ متكامؿ 
العالقي ووفؽ النموذج الشيئي والتعامؿ مع ىذه البيانات مف خالؿ واجية مشتركة 

أما البنية التحتية ليذه النظـ فيي وفؽ النموذج . (SQL)مثؿ لغة االستفسار البنائية )
وبقية )العالقي، ويعني ىذا أف قاعدة البيانات تبدو لمبرمجي نظـ التطبيقات 

شيئية، ولكنيا في الواقع تخزف ويتـ التعامؿ - عمى أنيا عالقية (المستفيديف مف النظاـ
لذلؾ فإف ىناؾ بعض التكمفة اإلضافية في ىذه . معيا داخميا عمى أنيا عالقية فقط

بيف العالقات  (Mapping) (أو التحويؿ)النظـ نتيجة لضرورة المطابقة 
(Relations) ءواألشيا( objects) . ويعزى السبب وراء ىذه التكمفة اإلضافية إلى أف

ىذه النظـ قد تـ بناؤىا أساسا باعتبارىا نظما إلدارة قواعد البيانات العالقية ولـ تكف 
مصممة لدعـ أي مف الخصائص التي يوفرىا النموذج الشيئي، ولكنو تـ تطويرىا الحقا 

.  لتدعـ بعض خصائص النموذج الشيئي

 ىي لغة وتستخدـ لالستفسار عف البيانات وإلنشاء :Sqlلغة االستفسار * 
موارد قاعدة البيانات مثؿ الجداوؿ، وتعديؿ ىذه الموارد، كما تستخدـ لتنظيـ استخداـ 

. ىذه الموارد
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ىي كممة انجميزية طورت وصممت ىذه المغة مف لدف لجنة مف : لغة الكوبل* 
. Codasyl قيمة لجنة 1960مصنفي أنظمة الحاسب اآللي سنة 

( Folklore) يقصد بالفولكمور :(الفولكمور)مصنفات الفنون الشعبية * 
اإلبداع النابع مف جماعة معينة والقائـ عمى - بمعناه الواسع لمثقافة التقميدية والشعبية

التقاليد، وتعبر عنو جماعة أو أفراد معترؼ بأنيـ يصوروف تطمعات المجتمع، وذلؾ 
بوصفو تعبيرا عف الذاتية الثقافية واالجتماعية لذلؾ المجتمع، وتتناقؿ معاييره وقيمو 

وتضـ أشكاؿ الفولكمور فيما ... شفويا، أو عف طريؽ المحاكاة أو بغير ذلؾ مف الطرؽ
المغة اآلداب، والموسيقى، والرقص، واأللعاب، واألساطير، والطقوس، والعادات، : تضـ

. والحرؼ، والعمارة، وغير ذلؾ مف اآلداب والفنوف

ىي مجموعة البرامج المتكاممة األداء تستخدـ : تنظم إدارة قواعد البيانا* 
لتحديد ىيكؿ قاعدة البيانات وما فييا مف عالقات منطقية ويستخدـ ىذا النظاـ أيضا 
في تخزيف البيانات وتعديميا واسترجاعيا، وتمثؿ نظـ إدارة قواعد البيانات توضيحا 

، تلمفيـو النظاـ البرمجي الذي يسمح بالتخزيف المالئـ لمبيانات داخؿ قواعد البيانا
. ويتـ تنفيذ العمميات الضرورية عمييا طبقا لمتطمبات المستفيديف

.  مسؤوؿ عف حفظ معطيات لمغو الكوبؿCodasye: نموذج كوداسيل* 

ىي إجمالي اإلضافات واإلعدادات بتركيبيا في الجياز، : هيأة البيانات* 
.  باإلضافة إلى العمميات التي ترتبط بوظائؼ األوراكؿ المختمة
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