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Abstract: 

 
In light of the health conditions that the world is experiencing, 

investment in E-learning has become a necessity and priority to 

avoid the consequences and damages of the school education 

process in general and university education in particular. Some 

developed countries have realised the importance of this system 

years ago, so they provided the legal framework and invested in it 
financially in the face of the proven Ease of student comprehension 

and their acquisition of skills and knowledge in the information 

society.  

And in Algeria, this positive outlook is not shared by research 

professors, for several reasons, the most important of which is the 
lack of political will to make media and communication technology a 

lift of knowledge, and the lack of infrastructure for its success, 

accompanied by the absence of an appropriate legal framework to 

deter violations in the field of intellectual property rights, private life 

and personal information of the research professor Without 

neglecting the lack of university institutions’ readiness to invest in 
technological measures and encrypted platforms that protect the 

intellectual and personal rights of the research professor. Therefore, 

achieving the full benefit of e-learning requires coordinated efforts at 

all levels to achieve a balance between the rights of the researcher 

and demonstrate the difficulties faced by this system.  

Key words: E-Learning, Research Professor, Intellectual Property Rights, 
Personal Information, Private Life. 
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  التعليم اإل
 
ني  نحقوق األستاذ الباحث لترو

 

 2 خوادجية سميحة حنان

 
 الملخص

ي ظل إلظروف 
 
ي إلتعليم إؤلػ

 
ي يعيشها إلعالم أضىح إإلستثمار ػ

ي إلصحية إلت 
وي  ورة  لتر  ض 

إر عىل عملية إلتعليم إلمدرسي بصفة عامة وأولوية لتفادي وإلتعليم  إلتبعات وإألض 
أهمية هذإ  منذ سنوإت إلمتقدمة وقد إستوعبت بعض إلدول. إلجامغي بصفة خاصة

ي 
سهولة إستيعاب إلطالب  ماديا أمام ثبوت فيهو إستثمرت  ،إلنظام فوفرت إؤلطار إلقانوي 

ي مجتمع إلمعلومات إلمهارإت وإلمعارف وإكتسابهم
 
 . ػ

ي إلجزإئر، هذه إلنظرة إؤليجابية إل يشاركها إألساتذة إلباحثون
 
لعدة أسباب أهمها عدم ،وػ

وعدم توفر إلبنية ،إلمعرفة وإإلتصال رإفعة عالمتجعل تكنولوجيا إؤل  وجود ؤرإدة سياسية
ي إ

ي مجال حقوق  يردع إإلنتهاكات مناسب لتحتية لنجاحه يرإفقها عدم وجود ؤطار قانوي 
 
ػ
دون ؤهمال  ،إلملتية إلفكرية وإلحياة إلخاصة وإلمعلومات إلشخصية لألستاذ إلباحث

ي إلتدإبرر إلتكنولوجيا وإلمنصات إلمشفرة  عدم جاهزية
 
إلمؤسسات إلجامعية لالستثمار ػ

ي تحمي حقوق إألستاذ 
لذلك يتطلب تحقيق إلفائدة . وإلشخصية إلباحث إلفكرية إلت 

ي إلكاملة من إلتعليم إؤل
وي  قة عىل كل إلمستويات لتحقيق إلتوإزن بير   لتر  إ ُمنسَّ

ً
 جهود

ي يوإجهها هذإ إلنظام
 . حقوق إألستاذ إلباحث وتدليل إلصعوبات إلت 

ي إلتعليم إؤل: الكلمات المفتاحية
وي   ،لفكريةإ إلملتية حقوق، إألستاذ إلباحث ،لتر 

 . لحياة إلخاصة، إإلمعلومات إلشخصية
 

 المقدمة: 
ي مجال أحدثت إلتطورإت

 
ي شهدها إلعالم ػ

رت نقلة نوعية إلمعلومات تقنية إلت 
ّ
 من خالل تدفق  عىل مسار إلتعليم، أث

ي إستخدإم   وهو ما كان له إألثر ،وقوإعد إلمعلومات إلمصدر وإلدوريات مفتوحة وإلموإد إلتعليمية كّم هائل من إلموإقع
 
ػ

م وإلجوإإلت إلذكية وإلمدونات كثرر من إألساتذة
ّ
إل سيما  ،وإلمنتديات ووسائل إلتوإصل إإلجتماعي  نظم ؤدإرة إلتعل

. ليظهر ما يسم إلتعليم إؤل ،تطوير طرق وأساليب إلتدريس ي
وي   لتر 

ي وبذلك، أضىح إلتعليم إؤل
وي  إتيجيا وأمرإ حتميا لتر  ي مختلف إلمؤسسات إلتعليمية أمام إلتطور إلرسي    ع  خيارإ إسر 

 
ػ

ي مجال إلمعرفة إلذي يشهده إلعالم
 
ي تكوين لما يسهم ،ػ

 
بما يحقق ؤنتاج  بدإعللتعلم وإأل  بيئة تعليمية تفاعلية محفزة ػ

ي جميع إإلنتاجية إلتحصيل وتطوير وزيادة ،إلمعرفة
 
ت عالية إلجودة للوصول ؤىل معالم إلتعليم إلنوإحي ويضمن مخرجا ػ

إت  إلمستقبلية حسب ي تنمية إلمهارإت وإلخرر
 
تطلعات إلنظام إلتعليمي إلذي يسغ ؤىل إلتفاءة وإلفعالية ويساهم ػ

 . ويسهل عىل إلطالب إلوصول ؤىل إلمادة إلعلمية بمرونة
ي يوفرها إلتعليم إؤل-

،ومقابل هذه إلمحاسن إلت  ي
وي  إت  إلبحث عن حقوق إلملتية إلفكرية عىلإلبد من  لتر  إلمحاض 

ونيإلجامعية وإلعروض إؤل ها من إلموإد وإلتمارين إلمساعدة للطالب لخدمة إلمقررإت، لتر  ة )إلباوربوينت( للدروس وغرر
ونيأو إلتتب إؤل وجود تصورإت خاطئة لدى إلطالب  أو أية مساهمات فكرية وبحثية وعلمية أخرى، أمام ،ةلتر 

ي نقل وتناقل إلموإد إلتعليمية إؤلوإألسا
 
ونيتذة بحقهم ػ طلتر  عية إستخدإمها دون قيد أو شر ودون وجوب  ة وشر

 . إلحصول عىل إستئذإن صاحب إلعمل
ة- ي  ،ويكتسي إلبحث أهمية كبرر

 
ي أن إلتعامل مع سائط إلتعليم إؤل يمكن حرصها ػ

وي  إلملتية  فيه حقوق تتعرضلتر 
نت ؤلتاحتها  إلفكرية لالنتهاكات ي إلموإقع  ،عرر شبكة إإلنر 

 
لسهولة نقل وتناقل وإستنساخ إلموإد إلتعليمية سوإء ػ

ونيإؤل ي موإقعلتر 
 
وحقوق إألستاذ إلباحث  ،وهو مايفرض علينا إلتعرض لطبيعة إإلنتهاكات ،إلتوإصل إإلجتماعي  ة أو ػ

 . عليها  عىل هذه إلموإد إلتعليمة وبالمقابل تحديد حقوق إلمؤسسة إلتعليمية
ي 
 
ي للطالب ػ

 
ي إلوقوف عند إلحد إلفاصل بير  حقوق إألستاذ إلباحث وحق إلتحصيل إلمعرػ

 
وأهدإف إلبحث تتجىل ػ

،إلتعليم إؤل ي
وي  ي  وحق أمام تزإحم وإصطدإم إلحقوق، من جهة حقوق إألستاذ إلباحث إلفكرية وإلشخصيةلتر 

 
إلطالب ػ
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م
ّ
قد
ُ
ي حماية ؤنتاجه إلفكري إألستاذ عىل مصلحة إلحصول عىل إلمعلومة، وهو مايشكل مصلحة عامة ت

 
إلسيما إلهدف . ػ

 . من إلدرإسة محاولة ؤيجاد إلتوإن بير  إلحقوق إلمتنافرة
ي غاية إألهمية تتعلق بكيفية إلتوفيق بير  حقوق إألستاذ إلباحث إلفكرية -

 
ز ؤشكالية ػ من هذإ إلمنطلق ترر

ي إؤل وإلتعليم،وإلشخصية
وي  ي حالة ؤيدإع إلجامغي  ؟ وماهي حقوق إألستاذ  لتر 

 
إته  ػ ونيمحاض  عن  ويندرج ،ا ؟ؤلتر 

ونيهل إلموإد إلتعليمية إؤل :مجموعة من إلتساؤإلت إلفرعية كما يىلي  إؤلشكالية ي نطاق لتر 
 
ة بجميع أنوإعها، تدخل ػ

ي 
 وماهي حقوق ،ضمانها ؟ إلجامغي وإألستاذ إلباحث عىل إألستاذ يتعير   مهمة إلخدمة إلعمومية للتعليم إلعاىلي إلت 

إت ؤزإء إستخدإم إلطالب ونيإؤل إلمحاض   ؟  ةلتر 
ي منا إإلعتماد عىل مقاربة متعددة إلمناهج ؤن إؤلجابة عن إؤلشكالية

تفرض إإلستعانة  ذلك أن طبيعة إلموضوع ،يقتض 
ي لتوضيح

ي معت  إلتعليم إؤل بالمنهج إلوصؼ 
وي  ه عن بعض إلمصطلحات إلمشابهة لتر  هج إلتحليىلي وإلمن وأنوإعه وتميرر 

ي إلذي لتحديد
ي مجال إلقصور إلقانوي 

 
ي    ع إلجزإئري ػ ؤزإء إلقرصنة إلعلمية  حماية حقوق إألستاذ إلباحث يشهده إلترسر

ت إلتقاسيم إلجغرإفية
ّ
ي تعد

ي ؤطار إلتعليم ، إلت 
 
دون ؤهمال إلمنهج إلمقارن للوقوف عىل حقوق إلملتية إلفكرية ػ

ي إؤل
وي  ي إلقانون إلفرنسي وإلقلتر 

 
 . انون إلبلجيكي ػ

ي هذه إلورقة إلبحثية لماهية إلتعليم إؤل
 
ي ولإلحاطة بالموضوع سنتطرق ػ

وي  ي مرحلة  ، ثم نتناول)إلمحور إألول (لتر 
 
ػ

ي  لوسائط إلتعليم إؤل أنظمة حقوق إلملتية إلفكرية ثانية
وي  كمصنفات محمية، خاصة أن إلبلدإن إعتمدت مقاربات لتر 

ي ( إلفكرية لهذه إلموإد إلتعليمي إلملتية  لتنظيم مختلفة
ة ،) إلمحور إلثاي  ي مرحلة أخرر

 
مظاهر إلمساس بحقوق إألستاذ  وػ

ي ؤطار إلتعليم إؤل
 
ي إلباحث ػ

وي   . )إلمحور إلثالث (لتر 
 

   :المحور األنل
 
ني  ماهية التعليم اإللترو

ي ؤن ماهية إلتعليم إؤل
وي  ي  لتر 

ه عن بعض إلمصطل ،)أوإل (تعريفه تقتض  ، ثم تناول مزإياه )ثانيا ( حات إلمشابهةوتميرر 
ي وإلدوىلي وعوإئقه  ،)ثالثا(وعيوبه 

ي إألخرر تطوره عىل إلمستوى إلوطت 
 
 . )رإبعا  (وػ

   -أنال
 
ني  :تعريف التعليم اإللترو

ي إلتعليم إؤل
وي  ي تدعيم وإإلتصاإلت  تقنيات إلمعلومات نظام تعليمي حديث يستخدم لتر 

 
نطاق  وتطوير وتوسيع ػ

ونيمن خالل وسائط  تعليمي قابل للتفاعل إلنشط عىل تقديم محتوى بحيث يعمل هذإ إلنظام ،إلتعليمية إلعملية  ةؤلتر 
نت عىل برإمج إلحاسب إآلىلي  معتمدة وسوإء بمفرده أو  ،كان أينما ،يقدم هذإ إلمحتوى ؤىل إلدإرس بحيث ،وشبكة إإلنر 

ي مجموعات
 
إرسير   ػ

ّ
إمنة  ،من إلد إمنة أو غرر مر    

 . (04، صفحة 2015)عبد إلصادق ، مارس ؤما بصورة مر 
ي تعريف آخر، إلتعليم إؤل

 
ي وػ

وي  وشبكاته ووسائطه  من حاسب طريقة للتعلم باستخدإم آليات إإلتصال إلحديثةلتر 
ونيورسومات وآليات بحث، ومكتبات  ،من صوت وصورة إلمتعددة نت وكذلك ةؤلتر  سوإء كان عن بعد أو  بوإبات إإلنر 

ي إلفصل إلدرإسي 
 
ي ؤيصال إلمعلومة للُمتعلم بأقرص وقت وأقل جهد  إلتقنية بجميع أنوإعها بمعت  أدق، إستخدإم. ػ

 
ػ

 (345، صفحة 2013)عجيل ،  وأكرر فائدة
رف إلتعليم إؤل

ُ
ي وع

وي  تكنولوجيات جديدة بفضل  مهارإت ومعارف يكتسب فيها إألفرإد بأنه عملية تدريبية لتر 
إلمعلومات وإإلتصال، حيث يسمح للمستخدمير  بتحديث وتخزين وإلبحث وتوزي    ع ومشاركة إلمعلومات وإلمعارف 
نت، وبشكل عام، تكنولوجيا  ي يمكن إلوصول ؤليها من خالل جهاز كمبيوتر باستخدإم تكنولوجيا إؤلنر 

كة إلت  إلمشر 
إمج إلجماعية وإألقرإص إلمعلومات وإإلتصاإلت وإلوسائط إلمتعددة إنت، مؤتمرإت ،إلمدمجة، إلرر إنت، إؤلكسر  إؤلنر 

 . (Baujard, 2006/4, p. 190 ) إلفيديو
ي تعريف آخر للتعليم إؤل

 
ي وػ

وي  ي أوربا وشبكة إلمعلومات إلتعليمية للجنة إألوربية للتعليم وإلثقافية لتر 
 
أوري ديس  ػ

(Eurydice )، ي إلتعلم إؤل
وي  ب إلمهارإت إلرقمية أو إلثقافة إلرقمية )أي إكتساب مهارإت إل يقترص عىل إكتسالتر 

مجيات،  تكنولوجيا إلمعلومات وإإلتصاإلت(، بل يشمل وسائل دعم متنوعة وطرق تعلم مختلطة: إستخدإم إلرر
نت نت؛ إستخدإم أي وسيط  ،إؤلنر  ي إألقرإص إلمدمجة، تعليم عىل إإلنر 

وي   . (Malek, 2010, p. 31)أو تفاعىلي آخر  ؤلتر 

ي إلتعاريف يمكن تعرف إلتعليم إؤل وبعد عرضنا أهم
وي   عالميعتمد عىل إستخدإم تكنولوجيا إؤل  بأنه:>> نظام تعليمي لتر 

ونيوإلوسائط إؤل ،وإإلتصال فيتم تناقل إلمعلومات  ،إلفصول إلدرإسية بالخرسانة أو دون إلحاجة للجامعات إلمبنية ةلتر 
 . وقت وأقل جهد << وإلتفاعل بير  إلطالب وإألستاذ وإيصال إلمعلومات بأقرص

 
 
  عن بعض المصطلحات المشابهة -ثانيا

 
ني  :تمير   التعليم اإللترو
ي مرحلة أوىل سنمرر  إلتعليم

 
ي إؤل ػ

وي  ي مرحلة أوىل عن لتر 
 
ي ػ

إض  ي ثم تميرر  إلتعليم إؤل ،إلتعليم إإلفر 
وي  عن إلتعليم عن  لتر 

 . بعد 
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ي تميرر  إلتعليم إؤل-1
وي  ي  عن لتر 

إض   :إلتعليم إإلفر 

نت  ا باسم ندوة عرر إؤلنر 
ً
ي وإلمعروف أيض

إض  هي طريقة تعليمية فنية للتعلم عن ُبعد تتيح  ،webinaireإلتعليم إإلفر 
إمنة باستخدإم إلصور وإلصوت وإلنص  (إلفيديو    ؤتمرإتوغالًبا ما يسم م. لألشخاص ؤنشاء تبادإلت مر  

(visioconférence ي
ي إلتعليم إلثانوي وإإلبتدإي 

 
 ػ
ً
، لتمتد تدريجيا ي إلتعليم إلعاىلي

 
ي إلتسعينيات ػ

 
، تطورت إستخدإماتها ػ
 . (Ferone & Lavenka, 2015) مع تطور إلتقنيات إلرقمية وإنخفاض تكلفتها

ي وإلفرق بينهما أن إلتعليم إؤل 
وي  إمنةمر    قد يتم بصفة لتر  ي حير   ،إمنة أو غرر مر  

 
ي هو جزء منه و  ػ

إض  أن إلتعليم إإلفر 
إمنة يتم بصفة ل من إلشعور بالعزلة مقارنة مع ،مر  

ّ
ي إلتعليم إؤل وهو ُيقل

وي  ، كما أن إلتعليم لتر   مصدر معظم إلُمترسبير 
ي أكرر وإقعية مقارنة

إض  ي مع إلتعليم إؤل إإلفر 
وي  ي دإئما لتر 

 
إمنةبصفة  إلذي إل يتم ػ ي إلتعليم، مر  

 
ي  وإلطالب ػ

إض  إإلفر 
ي تعلمهم إلدروس أكرر إنخرإطا وإندماجا

 
إ ػ ي يتم تقديمها وتركرر 

 & Ferone)مقارنة بالدروس  مؤتمر إلفيديو عن طريق إلت 

Lavenka, 2015)  
ي  بعض إلباحثير   ،بالمقابل

إض  إمنة ينتقدون إلتعليم إإلفر   وفعاليته تتطلب ،نيةفهو يفرض قيود زم ،نظرإ لطبيعته إلمر  
من مشاكل إلصوت وإإلنقطاعات إلمحتملة  إلمشاكل إلتقنية كما هذإ إلنوع من إلتعليم تشوشه  ،تكوين إلمتدرب وإلمدرب

نت   . (Ferone & Lavenka, 2015)لإلنر 
ي تميرر  إلتعليم إؤل -2

وي   :عن إلتعليم عن بعد لتر 
ي إؤل أن إلتعليم ؤإل ،رغم تقارب إلمصطلحير  

وي  ي قد يكون  حيث هذإ إألخرر ، عن بعد  من إلتعليم أشمل لتر 
وي  أوإل أو  ؤلتر 

ي منتصف إلقرن . أو إلمرإسلة من خالل إلورق يتم
 
إ  19وكان أول ظهور له ػ  حيث أنشأ ؤسحاق ،1840سنة  ،عرسر بأنجلير 

ة بالمرإسلة بيتمان ي  إلفكرة وهو ما دفع إلقتباس،محاض 
 
إت بفرنسا تحت شعار إلمدرسة ػ ل بعنوإن محاض  إلمر  

 (Bounani, 2013) .  (Cour Hattemer)هاتمار
ي وإلتعليم إؤل

وي  ية عالمظهر مع ظهور تكنولوجيات إؤل  لتر  ، وهو مرتبط (E-Learning) وإإلتصال، ويسم باللغة إؤلنجلرر 
عىل إلفهم  يساعدهللطالب  معلم دإعم بالتوإصل مع هيئة إلتدريس عرر وسائل إإلتصال إلحديثة فقط، حيث يوجد

 . تزإمنية عىل إإلستفسار ولو كان ذلك بصفة غرر  ويقدم له إؤلجابة
 من أجل إلحصول عىل إلمادة إلتعلمية ألن إلمتعلم وإلتعليم عن بعد إل يتطلب إستخدإم وسائل إإلتصال إلحديثة

ي شكل كتيبات أو موإد مطبوعة يستطيع إلحصول عليها
 
أو إلوسائط  أجهزة إلكمبيوتر إلستخدإم ورقيا دون إإلضطرإر ػ

ي إستخدإم هذه إلوسائل وإلتعليم عن بعد قد يفتقر ؤىل وجود دعم متوإصل ،إلمتعددة
من إلمعلم  لتن هذإ إل ينؼ 

ي حصول إلطالب عىل إؤلجابات حول إستفسارإته  وإلتأخرر 
 
 . (Malek, 2010)ػ

ي يمكن إستخدإم إلتعليم إؤل
وي  ي سياق إلتعلم وجًها لوجه، أما إلتعليم  كأدإة للتعليم وإلتدريب عن  لتر 

 
ا ػ

ً
بعد ولتن أيض

 . (Malek, 2010)إلتعلم وجها لوجه  عن بعد فهو إل يشمل
   -ثالثا

 
ني  :مزايا نعيوب التعليم اإللترو

ي مزإيا إلتعليم إؤل ؤن
وي   . سنتطرق لكل وإحدة عىل حدى  يقابلها عيوب لتر 

ي إلتعليم إؤل مزإيا -1
وي  ي إلتعليم إؤل :لتر 

وي  إلذين إليمكنهم إإللتحاق بمقاعد  يسهل إألمور عىل إلطلبة لتر 
ي دون ؤهمال مشوإرهم إلدرإسي 

جرإء من ؤكمال نشاطهم إلمهت 
ُ
 . إلدرإسة،فيسمح للطلبة إأل

ي فرع آخر يهمهم بالمرإسلة ،وبالتاىلي توفرر إلوقت وإلجهد يمكن إلطلبة من إتباع
 
إمن إلتسجيل ػ  . شهادة معينة وبالر  

يمكن إختيار إلتكوين إلمناسب بما يتوإفق مع مشاري    ع إلطالب دون إلحاجة لالنتقال أو ،ل شبكة إلوطنية وإلعالميةبفض
 إلجامعات ،قطع إلمسافات

 
ي إلعالم و يسمح بالوصول ؤىل أرػ

 
 . ػ

ي  حيث يتعير  عىل إلطالب ،إلفصول إلتقليدية لتحرر إلطالب من ؤكرإهات وببساطة قد يكون إلطريقة إألفضل
 
إلتحكم ػ

ي تنمية إلمهارإت ويسهل عىل إلطالب(Crook , 2004) وتوفرر لهم إإلستقاللية ،تكوينهم
 
إلوصول ؤىل  ، كما يساهم ػ

ي وإلعلمي إألكاديمي  رفع وبالتاىلي ،إلمادة إلعلمية بمرونة
 
 . إلمستوى إلمعرػ

ي إلتعليم إؤل عيوب -2
وي   :لتر 

ة مكتوبة أو إلفصول  إلطالب يجد نفسه وحده أمام إلدرإسية، وإل يوجد مدرسون متاحون ؤلعطائك محاض 
ي يقوم عليها إلفعل إلتعليمي  شفوية

ي بزمالئه للتحفرر  وإلمساعدة،  ،وبالتاىلي ؤهمال إلعالقة إلت 
ي نفس إلوقت إل يلتؼ 

 
وػ

يد إؤل تتضمن إإلتصال عن طريق رغم أن معظم إلدورإت إلتعليمية عن بعد ي إلهاتف أو إلرر
وي  أو إلدردشة مع  لتر 

ة ،إلمعلمير    . ولتن لن يحل محل إألستاذ مباشر
ونيإلدورإت إلتدريبية وإلتكوينية - إجع عن إلقرإر ،مكلفة ا وعن بعدؤلتر  ي حالة دفع إلتكاليف إل يمكن إلر 

 
 كما يوإجه. وػ

ي غالب إألحيان ؤشكاليات تقنية أحيانا، وصعوبة إإلستيعاب أحيانا أخرى
 
 (Kaddouri & Bouamri, 2010) إلطلبة ػ

ونيبعض إلمنصات إؤل ،إألهم من ذلك ي إلمخصصة للتعليم إؤل ةلتر 
وي  نت مثللتر  ، وهو ما يثرر zoom متاحة عرر إإلنر 

إم إلحياة إلخاصة  . (Canadian Association, 2020) وحقوق إلملتية إلفكرية ؤشكالية إحر 
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  عىل المستوى  –رابعا 

 
ني   نالدنل  نعوائقه: تطور التعليم اإللترو

 الوطن 

ي -
ي للتعليم إإلحصاي 

ي تقرير إلمركز إلوطت 
 
ي تبير  أن إلتعليم إؤل،( National Center for Education Statidtics) ػ

وي  ي لتر 
 
ػ

ي إلمؤسسات إلتعليمية إلجامعية أمريكا عرف تطورإ بالغ
 
هذإ إلنوع  إلطلبة إلذين يستخدمون حيث أن نسبة ،إألهمية ػ

ي سنوإت %ستير  بالمائة60 يقدر بنسبة إلتعليمي من إلنظام 
 
% بالنسبة لطلبة 80ؤىل  لتنتقل إلنسبة ،2000-1999ػ

 ,Bounani) إلغربية نحو مجتمع إلمعلومات ،وهو ما يثبت إتجاه إلدول2000سنوإت  أوإخر إلليسانس وإلدرإسات إلعليا

2013, p. 25) 
ي  ،وإؤلقليمي إلمعلومات عىل إلمستوى إلعالمي  ولتعميم مجتمع-  ،أبرمت إلدول إلمغاربية إتفاقيات مع إإلتحاد إألورير

إكة ألجل  وإإلتصال عالممن خالل إستخدإم وسائل تكنولوجيا إؤل  يجري تنفيذها حاليا تم وضع مشاري    ع وكجزء من إلرسر
كجزء  لليونسكو بالجزإئرإلتابع  ( Avicienne) عىل نموذج مركز أحد هذه إلمشاري    ع تم بناؤه،عن بعد  تطوير إلتعليم

ي ؤنشاء (Euro- méditerranéen) برنامج مباشر من
 
ي  يتمثل ػ

إض  ، وقد عهد UFCV أو جامعة جامعة تدريب مستمر إفر 
إضية تأطرر إلجامعة إكة مع هياكل فرنسية UFCلجامعة إلتكوين إلمستم إإلفر  وع باء بالفشل . بالرسر غرر أن هذإ إلمرسر

ية مؤهلة لتسيرر إلمنصة إؤلأمام مشاكل إلتأطرر وإلبيد ونيإغوجيا بسبب عدم وجود موإرد برسر ة للتعليم عن بعد لتر 
 (Ghouati, 2005) للدول إلغربية وهجرة إؤلطارإت

-، ي
ي تتمثل وعىل إلمستوى إلوطت  إكة مع إإلتحاد إألوروير

ي ؤطار إلرسر
 
ي جامعة إلتكوين  ُوجدت مؤسسة سبق ذكرها ػ

 
ػ

تحت وصاية وزير إلتعليم إلعاىلي وإلبحث إلعلمي 1990ت طابع ؤدإري نشأت منذ إلمتوإصل وهي مؤسسة عامة ذإ
(http://ufc. dz/ar)  وفر إلتعليم عن بعد
ُ
ي جامعة إلتكوين إلمتوإصل يتجاوز ،ت

 
مائة ألف طالب  وعدد إلطلبة إلمسجلير  ػ

 . عرر مختلف إلوإليات عدة مرإكز جهوية وهي تقع بالجزإئر إلعاصمة ولديها ،100,000

ي لتن إألمر ليس بذه إلسهولة ألن إلتعليم إؤل-
وي  ي إلجزإئر توإجهه تحديات وعوإئق،منها: إلمؤسساتية لتر 

 
ي  ػ

لتفسر
ي تمرر  إلجامعات إلجزإئرية

وقرإطية إلت  وإإلتصال رإفعة  عالموإضحة لجعل تكنولوجيا إؤل  وعدم وجود ؤرإدة سياسية ،إلبرر
 عالمتكنولوجيات إؤل  تدريبا مناسبا إلستخدإم من إألساتذة إلمعنيير  لم يتلقوإ % 90ول ؤىل إلمعرفة، كما أن أكرر من للوص

 وغرر متماشية مع إإلبتكارإت،إلمعمول بها جامدة ، أو أن طريقة إلتدريب(Kaddouri et al , 2012) وإإلتصال
ي مما يجعل إألساتذة إلباحثير   ،إلتكنولوجية

ي هذإ إلنظام يتخوفون يرإفقها غياب ؤطار قانوي 
باؤلضافة ؤىل ذلك، . من تبت 

نت من أجهزة إلكمبيوتر بعدد كاف تجهرر  إلفصول إلدرإسية إل تستطيع إلجامعات إلجزإئرية كما أن   ،وإإلتصال باؤلنر 
     (Kaddouri et al , 2012) و إإلتصال عالمتكنولوجيا إؤل  ستخدإممع إ إلمحتوى إلجامغي إىلي يتم تدريسه إل يتناسب دإئما

 
  
 
اعتماد مقاربات مختلفة لتنظيم الملتية الفكرية للمواد التعليمية المستخدمة خالل التعليم  :المحور الثاي

  
 
ني   اإللترو

إلبحثية أو إلتعليمية  فمنها من تتجه نحو منح إلمؤسسة ،لتنظيم إلملتية إلفكرية إعتمدت إلبلدإن مقاربات مختلفة
ي نطاق مهامهم مادإم أن )أوإل  (إلجامعات حقوق إلملتية لفكرية

 
ي إبتكرها موظفوها إألكاديميير  ػ

عىل موإد إلتدريس إلت 
ي شكلها إلتقليدي أو إؤل

 
ي ؤعدإد إلموإد إلتعليمية وإألبحاث إلعلمية ػ

وي  ي  لتر 
 
ي نطاق مهامهم وػ

 
عد ػ

ُ
 نطاق إلخدمة ت

ي يبتكرها حق إلمؤلف إإلتجاه إلمعاكس بمنح إألستاذ إلجامغي وإلباحث ومنها من تتجه إلعمومية،
 لموإد إلتدريس إلت 

ي دإخل نطاق عالقته إلوظيفية ،)ثانيا(
 
ي ظل إلمقاربات إلمتباينة . حت  ػ

 
وهو ما يثرر إلتساؤل حول حقوق إلطالب ػ

 . )ثالثا(
 :منح المؤسسة التعليمية حقوق عىل المواد التعليمية مقاربة تتجه نحو  -أنال

ي 
رغم ذلك إلمؤسسة  ،)1(أثارت مسألة إكتساب إلمؤسسات إلتعلمية حقوق عىل إلموإد إلتعليمية جدل فقهي وقانوي 

ي يكتسبها إألستاذ إلباحث 
وهو  (2)إلتعليمة تثبت لها حقوق عىل إلموإد وإلمصنفات بسبب صفة إلموظف إلعام إلت 

ي إلفرنسي  إإلتجاه إلذي ذهب نحوه جانب مننفس 
ع إلجزإئري  ،) 3(إإلجتهاد إلقضاي  قد تكتسب  كما. ) 4 (وإلمرسر

 . )5( حقوق عىل إلموإد إلبحثية ألنها بتمويل خاص من إلقطاع إلعمومي  إلمؤسسات إلجامعية وإلتعليمية
ي  شكلها إكتساب إلمؤسسات إلتعليمية حقوق عىل إلموإد إلتعليمية مهما كان-1

 :أثارت جدل فقهي وقانوي 
فمنهم من منح صفة إلمؤلف للشخص إلمعنوي  بثبوت صفة إلمؤلف للشخص إلمعنوي يتعلق وقع جدل فقهي فيما 

يعات  وقد ذهبت ،عارض منحه هذه إلصفة  ومنهم من ي نفس إتجاه إإلنقسام، حيث عارضت بعض إلترسر
 
يعات ػ إلترسر

ت إلشخص إلطبيغي وحده من يتمتع ؤسن ومنها إلقانون إلفرنسي وإلبلجيكي  اد صفة إلمؤلف للشخص إإلعتباري، وإعترر
 & Cabinet Caprioli) بصفة إلمؤلف؛ فيما يتمتع إلشخص إإلعتباري بالحقوق إآللية إلمرتبطة بهذإ إلنوع من إلمصنفات

Associés, 2015) . 

http://ufc.dz/ar
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ي 
 
ي هذإ إلصدد، وبموجب قرإر إلمؤرخ ػ

 
ي  15وػ

ت ،2015جانؼ  ة إلنقض إلفرنسية أن إلشخص إلمعنوي إل محكم إعترر
سند له صفة إلمؤلف

ُ
وإؤلبتكار هي  بدإعمضيفة أن إأل ،من قانون إلملتية إلفكرية 01فقرة  113تطبيقا للمادة يمكن أن ت

ي تمكنه من طرح إلمصنف  ،صفة أساسية للشخص إلطبيغي 
وإلشخص إإلعتباري تسند له فقط بعض إلحقوق إلت 

 & Cabinet Caprioli) للتدإول وتحقيق إلمكاسب إلمالية، أما إلحقوق إألخرى فيجب أن يحتفظ بها إلمؤلفير  

Associés, 2015) . 
ي ؤسناد صفة إلمؤلف للشخص إإلعتباري،  

 
 نجد أن إلنظام إألمريكي وّسع ػ

ي حير 
 
ويمنحه كافة إلحقوق إلوإردة عىل ػ

إف لها بحقوق  كات وإلمؤسسات من خالل إإلعر  إلمصنفات مثله مثل إلشخص إلطبيعي  وهو ماسمح لبعض إلرسر
 . (Piriou, 2001)وإلسيطرة  إلمؤلف أن تحض  بالقوة

ا فيما يخص صفة إلمؤلف-
ً
ا وسط

ً
ع إلجزإئري موقف  03فقرة  18لمادة وملتية إلحقوق،حيث حسب إ وقد إتخذ إلمرسر

ي  05- 03من إألمر 
 
 23بتاري    خ  44ج ر عدد ( إلمتعلق بحقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة 2003جويلية  19إلمؤرخ ػ

، حق إلمؤلف يثبت للشخص إلطبيغي أو إلمعنوي إلذي قام بالمبادرة بإنجاز أو تأليف إلمصنف وتوجيه ) 2003جويلية 
ي 
 
ه باسمه، ويكون له وحده إلحق ػ ط مخالف ونرسر ة حق إلمؤلف مالم يكن ثمة شر  . مباشر

 منح صفة مالك إلحقوق إلمؤلف أجاز ،إلمتعلق بحقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة 05-03من إألمر  13وتطبيقا للمادة  
وعة باسمه إلذي يرصح إلمصنف للشخص إلمعنوي ي متناول إلجميع أو يضعه بطريقة مرسر

 
يقدم ترصيحا لدى  أو،ػ

ي 
إف  ،مالم يثبت خالف ذلك  ، لحقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورةإلديوإن إلوطت  ي إإلعر 

 
وهو مايجعل إلقاعدة إلعامة ػ

بصفة إلمؤلف وملتية إلحقوق قاعدة مكملة وليست آمرة، حيث يمكن إإلتفاق عىل عدم تمتع إلشخص إإلعتباري بكافة 
 . حقوق إلمؤلف؛ كأن يتم إإلتفاق عىل تمتعه ببعضها فقط

ي يكتسبها إألستاذ إلباحث:  إلحقوق للمؤسسة إلتعلميةثبوت -2
 بسبب إلصفة إلت 

إم بتقديم خدمة تعليمية ، إلمهمة إألول-إلتعليم وإلبحث -تتعايشان  إألستاذ إلباحث، له مهمتان- ي إإللر  
 
للطلبة  تتجىل ػ

إت تتمثل  إألورإق، أما إلمهمة إلثانيةوإلتقييمات وإألعمال إلشخصية وتصحيح  ساعات معينة سنويا، وتحضرر إلمحاض 
ي نرسر إلمقاإلت، تبادل إلمعارف مع إلمجتمع إلعلمي 

 
إف عىل إألطروحات وإلرسائل  تنظيم إلفعاليات إلعلمية ،ػ إؤلشر

ي آن وإحد يتطلب إلوقت
 
ي إلمخابر وإلفرق إلبحثية، وتنفيذ هذه إلمهام ػ

 
 وإلمكان وإلقدرإت إلجامعية وإلمشاركة ػ

ي بعض إألحيان غرر متوإفقة للتوفيق بينها 
 
ي قد تكون ػ

 . (DIMA & CHARALAMPOPOULOU, 2018) وإلت 
ي  130-08 من إلمرسوم إلتنفيذي إلثالثة إلمادة تطبيقا ألحكام ،وإألستاذ إلباحث يكتسب مركز إلموظف إلعام-

 
إلمؤرخ ػ

ي جاء فيه،إلخاص باألستاذ إلباحث إلمتضمن إلقانون إألساسي  2008ماي  03
إلذين  إلباحثون يخضع إألساتذة« :اإلت 

ي إألمر  إلخاص بالحقوق وإلوإجبات إألساسي  ترسي عليهم أحكام هذإ إلقانون
 
إلمتضمن  03-06إلمنصوص عليها ػ

 . »إألساسي للوظيفة إلعمومية  إلقانون
ي  إألساتذة إلباحثون :يكون130-08من نفس إلمرسوم إلتنفيذي  02وتضيف إلمادة 

 
ي  إلمادة إألوىل إلمذكورون ػ

 
أعاله ػ

ي  إلعلمي  ذإت إلطابع إلمؤسسات إلعمومية إلخدمة لدى وضعية
 
ي وإلمؤسسات وإلثقاػ

 ذإت إلطابع إلعمومية وإلمهت 
ي تضمن

 . مهمة إلتكوين إلعاىلي  إؤلدإري إلت 
ي نص إلمادة  حيث ،من خالل إلتعليم وإلبحث مهمة إلخدمة إلعمومية ويؤدي إألساتذة إلباحثون

 
من إلمرسوم  04جاء ػ

وب  هذه . مهمة إلخدمة إلعمومية للتعليم إلعاىلي  ،من خالل إلتعليم وإلبحث ،يؤدي إألساتذة إلباحثون:130- 08إلتنفيذي 
ي  إلقيام يتعير  عليهم ،إلصفة

 :بما يأي 

  ؤعطاء تدريس نوعي ومحير  مرتبط بتطورإت إلعلم وإلمعارف وإلتكنولوجيا وإلطرق إلبيدإغوجية وإلتعليمية
 ا للمقاييس إألدبية وإلمهنية. ومطابق

  ،ي مجال إلتكوين إإلوىلي وإلمتوإصل
 
ي ؤعدإد إلمعرفة وضمان نقل إلمعرفة ػ

 
 إلمشاركة ػ

  . ي لتنمية كفاءإتهم لممارسة وظيفة أستاذ باحث
 إلقيام بنشاطات إلبحث إلتكويت 
ي يقوم بها إألستاذ إلباحثحقوق إلملتية إلفكرية إلمتعلقة بالمصنف ،وبعد إلقرإءة إلمبدئية لهذه إلمادة 

 ألجل ات إلت 
ي نطاق وإلموجهة للطلبة تدخل إلتدريس

 
إألستاذ إلباحث بحقوقه إلمعنوية من  مع إحتفاظ ،مهمة إلخدمة إلعمومية ػ

إم مصنفه ،وحق إلسحب ،حق إألبوة وحق إلتشف إلمتعلق بحقوق  05-03من إإلمر  26ؤىل  22إلموإد من  (وحق إحر 
 . )إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة 

ي هذإ إلصدد 
 
متبوعة بمحكمة إإلستئناف (Versaille) فصلت إلمحكمة إؤلدإرية لفارساي،2003أكتوبر  17بتاري    خ  ،ػ

إشتك من عدم إستفادته من  ،أمريكية ضد أستاذ ذو جنسية) Université Paris Sud (لصالح جامعة باريس إلجنوبية
إته إلمكتوبة إلموجهة للطلبة وريات إلخدمة إلعمومية،عقد إلنرسر ألجل إستغالل محاض  ي  حيث رأى إلقضاة أن ض 

تقتض 
إض إألستاذ عىل نرسر إؤلدإرة ،أن ُيسند لإلدإرة حقوق عىل هذه إؤلنجازإت إلفكرية إت وتوجيهها لطالب   وأن إعر  إلمحاض 
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ي نفس  كانوإ يتابعون
ي غرر محله، خاصة أن إألستاذ إلمعت 

 
إته وبالمقابل حصل عىل  إلدورة إلدرإسية ػ أذن بنرسر محاض 

ي شكل أجرة مدفوعة 75ؤىل  35مبلغ ترإوح من 
 
ي ػ

لت   . (Pierrat , 2010) جنيه إسر 

ت محكمة إإلستئناف- ي موضع آخر، إعترر
 
إت إلشفوية 1992نوفمرر  24إلفرنسية بتاري    خ  وػ ي و  أن إلمحاض 

تم  إلت 
حقوق عىل هذه إلمصنفات مثل حق  ؤعدإدها بمناسبة إلخدمة إلعمومية، تكتسب فيها إلمؤسسات إلتعليمية

ط عدم إستغاللها تجاريا أو تسجيلها   . (Cornu, 2010)إستنساخه وإبالغه، مادإم أن ذلك موجه للطلبة للتعلم، برسر

 وإلمؤسسة إلتعليمية وتطويرها لتكون أساسا لعمل إلطالب، إلتعليمية من مهام إألستاذ ؤعدإد إلوثائق باؤلضافة ؤىل ذلك،
ي ؤعادة إستنساخ هذه إلوثائق إلتعليمية بالقدر إلالزم لقيام إألساتذة بوإجباتهم

 
 لتن (Baudrier et al, 2003) لها إلحق ػ

أو مصنفات أو  عىل غرإر مقاإلت أو إلموجهة لجمهور آخر  ،إألعمال إلمنجزة خارج نطاق إلوظيفة أو إلخدمة إلعمومية 
ي هذإ إلنطاق مدإخالت مهما كان شكلها

 
ويمكن إستغاللها أو  ،وإل تمتلك عليها إلمؤسسة إلتعليمية أي حقوق ،إل تدخل ػ

مه إلمرسوم إلتنازل عنها
ّ
، وإن ؤمكانية إؤلنجاز خارج نطاق إلخدمة إلعمومية دع ي  لصالح دور إلنرسر

 
أكتوبر  29إلمؤرخ ػ

: إلمت 1936 له كامل إلحرية  إلموظف إلعمومي  ،تطبيقا لهذإ إلمرسوم « علق بجمع إلمناصب، وإلذي جاء فيه مايىلي
إح عىل شخص طبيغي نرسر أعماله  . »بالملتية إألدبية وإلفنية أحكام إلقانون إلمتعلق وهو تعاون يجب أن يرإعي  ،إلقر 

(Baudrier et al, 2003, p. 28) . 
ي  ذهاب جانب من إإلجتهاد-3

ي إتجاه منح إلمؤسسات إلتعليمية حقوق عىل إلموإد إلتعليمية:  إلفرنسي  إلقضاي 
 
 ػ

ي  مجلس إلدولة إلفرنسي  صدر عن-
 
كة  ،إإلهتمام يستحق ،1972نوفمرر  21رأي مؤرخ ػ ي شر

يتعلق إلقرإر بحقوق موظؼ 
OFRATEME ) (إمج إلتلفزيونية إلمنجزة عىل  Limiterمحدودة إلموظفير  حقوق  وحسب قرإر مجلس إلدولة ،إلرر

وريات إلخدمة إلعمومية ي تتيح لإلدإرة حقوق عىل برص 
ي ؤطار إلخدمة إلعمومية إلت 

 
وب  هذإ . إلمصنفات إلمنجزة ػ

ي ؤطار إلخدمة إلعمومية ،إلمفهوم
 
مجلس إلدولة يمنح لإلدإرة صفة إلمؤلف عىل إلمصنفات مادإم ؤنجازها تم ػ

(LEGICOM, 2001) . 
ي -

 
، بخصوص حقوق  Davdsi، صدر قانون 2006أوت  01وػ مدرجا تعديالت عىل قانون إلملتية إلفكرية إلفرنسي

عقد إستئجار عمل أو خدمة أو عقد  أن وجود أو ؤبرإم L111-1حيث أشارت إلمادة  ،إلموظفير  إلعموميير  عىل أعمالهم
ف بها إل ينتقص ،مقاولة ي إلفقرة  للمؤلفير   من حقوق إلمعر 

 
إألوىل عندما يكون صاحب إلمصنف أو إلعمل إلمشار ؤليها ػ

أو  بالشخصية إلمعنوية أو هيئة ؤدإرية تتمتع ،موظف دولة أو جماعات ؤقليمية أو مؤسسة عمومية ذإت طابع ؤدإري
 . (.Légifrance, s.d) مرصف

ي L131-3-1ؤإل أن هذإ إلمبدأ شمله إستثناء، نصت عليه إلمادة -
ؤىل إلحد  « :جاء فيها من قانون إلملتية إلفكرية وإلت 

وري ي ؤطار إلقيام بمهمة إلخدمة إلعمومية ،ؤلنجاز مهمة إلخدمة إلعمومية إلرص 
 
 إلمصنف إلذي أنجزه موظف عمومي ػ

من  1-3-131من نفس إلمادة  02إلفقرة  لتن.  » للدولة ُيعظي حقوق إستغالل كاملة،إلوإردة ؤليه أو وفقا للتعليمات
ي إلمصنفات إلعلمية 2006إوت  01إلمضافة بموجب قانون إلفكرية  قانون إلملتية

ي حالة  « :حيث جاء فيها ،تستثت 
 
ػ

، يمنح إلمنجز من طرف إإلستغالل إلتجاري للمصنف  لتن إل ينطبق هذإ إلحكم ،حق أفضلية للدولة إلموظف إلعمومي
ي تقوم بها إلمؤسسات إلعلمية وإلتكنولوجية عىل أنشطة إلبحث إلعلمي 

 ؤسسات ذإت إلطابع إلعلمي أو إلم ،إلت 
ي  ي  وإلتكنولوحر

ي ومهت 
 
ي خاص ،أو مؤسسة ذإت طابع علمي وثقاػ

ي حالة إلتعاقد مع كيان قانوي 
 
 . (.Doctrine .fr , s.d) ػ

 لتن بصفة آلية يجد إلموظف حقوقه مقيدة، حيث ،إلعمومي حقوق عىل مصنفاته وبذلك مبدئيا، يمنح للموظف-

ي نطاق ُيمنح للدولة حقوق عىل أعمال
 
ورة شيان إلخدمة إلعامة، باستثناء إألساتذة موظفيها ؤذإ أنجزت ػ  إلباحثير   ض 

إلتعليم إلفرنسي  من قانون L123-9طبقا لنص إلمادة  إلحريات إألكاديمية، وضمان تطوير إلبحث إلعلمي  وذلك بهدف
(Légifrance, 2000)  ي إلمادة

 
ف به ػ إف  من قانون 05وهو نفس إلمبدأ إلمعر  ،وإلمتضمن إإلعر  ي

إلملتية إلفكرية إأللماي 
ي مصنفاتهم ضمانا لحرية إألكاديمية وإلفنية 

 
ي إلترصف ػ

 
 . (Cornu, 2010)لألستاذ بالحق ػ

حيث قضت  ،إألحكام إلقانونية وإلقضائية مما سبب تضارب بير   ،غرر أن بعض إلقرإرإت لم تذهب نحو هذإ إإلتجاه -
ة 2007مارس  15تاري    خ ب محكمة إإلستئناف إؤلدإرية لة من محاض 

ّ
 نسخة ُمعد

ّ
ي قضية أستاذ أعد

 
أن إلجامعة  ،شفوية ػ

مضيفة أن  ،عىل إلوقائع باعتباره جاء إلحقا 2006أوت  01قانون  مستبعدة نسخ إألستاذ عىل إلمؤلف تحتفظ بحقوق
ة ي ضمان نشاطه إلتعليمي  إلُمعدة هي جزء إل يتجزأ من مهام نسخ إلمحاض 

 
حّول  وبذلك حقوق هذه إإلعمال ،إألستاذ ػ

ُ
ت

 . (Légifrance, 2007)معير   إلجامعة دون عقد ؤىل وتنقل
ع إلجزإئري -4 ي نفس إتجاه منح ذهاب إلمرسر

 
 :إلمؤسسة إلتعليمية وإلجامعية حقوق عىل إلموإد إلتعليمية ػ

ي إلجزإئر، إلحريات إألكاديمية وحرية إلبحث إلعلمي مضمونة-
 
ي  ػ

 
 04فقرة  44) إلمادة   ؤطار إلقانوندستوريا وتمارس ػ

إلبحث  جزء إل يتجزأ من إلحريات إلعامة لألستاذ فهي حرية« :تشكل وإلحرية إأل كاديمية. (2016، 01-16من قانون 
ي حرية إلتعبرر  وإلحوإر دون رقابة أو قيد وإل تدخل وإلتقضي وإلتفكرر وإلرأي وإلتعبرر 

 
وإلدفاع  وإلبحث عن إلحقيقة ػ

،  »إلخوف وإلقلق بعيدإ عن هاجس عنها  .  (254، صفحة 2017)توهامي
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ي متابعة وإلحرية إإلكاديمية
 
ي حرية إألستاذ ػ

ي  للوصول ؤىل إلنتائج بحثه إلعلمي  تعت 
 
 عرض نتائج بحثه إلعلمية وحريته ػ

ي نرسر أبحاثه ليستفيد منها إآلخرين وتكون محل إنتقاد  وحريته ،بصورة دقيقة وأمينة
 
، ػ  . (2017 )توهامي

ي شكلها إؤل
 
ي وتتنوع إألعمال إلبحثية ػ

وي  ونيبير  إلتتب إؤل لتر  ي إلدوريات لتر 
 
ة، وإلمقاإلت إلمنشورة ػ

ونيإؤل إت إلمنشورة ،ةلتر  ونيوإلمحاض  ونيوإلعروض إؤل ،ا ؤلتر   فإنها محمية ،كانت طبيعة هذه إلمصنفات  ومهما،ةلتر 
 :عىل مايىلي  إلمتعلق بحماية حقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة 05-03إألمر من  02فقرة  03قانونا، حيث نصت إلمادة 

ه كان نوع إلمصنف مهما "تمنح إلحماية أو  مثبتا سوإء كان ؤيدإع إلمصنف بمجرد ،ودرجة إستحقاقه ووجهته ونمط تعبرر
 . تسمح بإبالغ إلجمهور '' بأية دعامة إل

:" ؤذإ تم  05-03من إألمر رقم  19تنص إلمادة  ،لتن ي ؤطار عقد أو عالقة عمل يتوىل  أبدإععىل ما يىلي
 
مصنف ػ

ط مخالف" ي ؤطار إلغرض إلذي أنجز من أجله ما لم يكن ثمة شر
 
. إلمستخدم ملتية حقوق إلمؤلف إلستغالل إلمصنف ػ

ي ،ومن خالل هذه إألحكام
 
ي مثل هذإ  ملتية إلحقوق إلمالية تعود لرب إلعمل ػ

 
ي تنجز ػ

هذإ إلنوع من إلمصنفات إلت 
ط مخالف، كأن يتم إإلتفاق عىل ؤسناد إلحقوق للعامل مثال ي إلعقد عىل شر

 
 . إؤلطار طالما لم يتم إإلتفاق ػ

إل يحمل تنازإل ؤإل « . . . ملتية حقوق إلمؤلف إلستغالل إلمصنف. . . وعقد إلعمل كما هو وإضح من إلنص إلسابق "-
 . وق إلمالية فقط، وتبؼ  إلحقوق إلمعنوية لصيقة بشخصية إلمؤلف وإل يمكن أن تعود لرب إلعملعن إلحق

إع إلخدمة إلذي يتم بمناسبة تنفيذ عقد عمل  07-03من إألمر  17وتضيف إلمادة  إع، أن إخر  إءة إإلخر  إلمتعلق برر
إعية تسند ؤليهم ي حالة عدم وجود إتفاقية. تكن إتفاقية خاصةمالم  يعود ؤىل إلهيئة إلمستخدمة ،يتضمن مهمة إخر 

 
 وػ

ي تدع إلهيئة خاصة بير  إلهيئة إلمستخدمة
ع إلت  ت يعود عىل إلهيئة ،وإلمخر  إع ؤإل ؤذإ عرر

إلهيئة  حق إمتالك إإلخر 
ع فإنه يصبح عن هذإ إلحق ضإحة عن تخليها ي أي حال من إألحوإل. ملكا للمخر 

 
إع ،وػ ي ذكر  إلحق لصاحب إإلخر 

 
ػ

ع صف  . ة إلمخر 
ي ؤطار عالقة إلعمل، ملتية إلحقوق إلمالية تعود لرب إلعمل،ومن خالل هذه إألحكام-

 
طالما لم  إلمصنفات إلمنجزة ػ

ي أي حال من إألحوإل
 
ط مخالف ،وػ ي إلعقد عىل شر

 
ع له يتم إإلتفاق ػ ي ذكر صفته أو  إلحق إألستاذ إلباحث أو إلمخر 

 
ػ

إف ل ،نسب أعماله  05-03من إألمر  02فقرة  21إلمادة  (غرر قابلة للترصف وإلتقادم  ه بحقوقه إلمعنويةوبالتاىلي إإلعر 
ي 
 
 . )إلمتعلق بحقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة 2003جويلية  19إلمؤرخ ػ

 . زيادة عىل ذلك، قد تكتسب إلمؤسسات إلتعليمة حقوق عىل إألعمال إلبحثية إلممولة من إلقطاع إلعمومي 
:  إلممولة ات إلتعليمة حقوق عىل إألعمال إلبحثيةإلمؤسس إكتساب -5  من إلقطاع إلعمومي
ة إتجاه وإضح نحو إتباع نهج إلملتية إلمؤسسية- ي إلسنوإت إألخرر

 
حقوق إلملتية إلفكرية أو نتائج  حيث تعود. برز ػ
ي يعمل فيها من إلقطاع إلعمومي  إلممولة إألبحاث

ي تطبق حاليا هذإ وتشمل قائمة  إلباحث ؤىل إلمؤسسة إلت 
إلبلدإن إلت 

وي    ج وسنغافورة وإسبانيا وتايلند وإلمملتة إلمتحدة  إزيل وإلصير  وإلدإنمرك وألمانيا وإليابان وكينيا وإلر  إلمبدأ إلرر
ها  :(Wipo ،2004) وللملتية إلمؤسسية نظامان أساسيان. وإلوإليات إلمتحدة إألمريكية وغرر
ي غضون حقوق إلشفعة: أي أن إلمالك إألول 

 
إع، ػ ي إإلخر 

 
عي حقها ػ

ّ
هو إلموظف أو إلباحث، ولتن يحق للمؤسسة أن تد

ة محددة من إلوقت ي إلنمسا وإلجمهورية إلتشيكية، عىل سبيل إلمثال. فر 
 
ي معظم هذه . وهو إلنظام إلمتّبع ػ

 
ويفرض، ػ

إءة ؤىل  من إألجر كتعويض لنقل حق إلرر
ً
ع نوعا وهو ما تفرضه هنغاريا . إلمؤسسة إلنظم، عىل إلمؤسسة أن تدفع للمخر 

 
ا
 . وليتوإنيا، مثل

، تلقائيا، إلمالك إألول لحقوق إلملتية إلفكرية وعادة ما تخضع هذه إلمقاربة . إلملتية إلتلقائية: أي أن إلمؤسسة هي
عير  

وط ولحقوق إلمخر    .ومن إألمثلة: إلدإنمرك وفنلندإ وألمانيا وإلوإليات إلمتحدة إألمريكية. لبعض إلرسر

ي  ي ،أما عىل إلمستوى إألورير لمان إألورير ي تاري    خ  إلتعليمة إلصادرة عن إلرر
 
 ؤطار إلمتعلقة بوضع برنامج 2013ديسمرر  11ػ

ي  Accès libreأو ( تؤكد وتشجع إلنفاذ إلمفتوح2020-2004للبحث وإإلبتكار )
 
للبيانات بالنسبة للبحوث إلممولة ػ

يل أو إلطباعة دون إلقطاع إلعام، وذلك من خالل توفرر إلمصنفا نت مما يسمح للجميع بقرإءة وتر   ت مجانا عىل إإلنر 
إف وإإلستشهاد بأعمال أصحابها  إهة وإإلعر  ، و مرإعاة حقوق إلملتية (Bernault, 2015)حاجز بخالف ضمان إلر  

د Fioraso فيورإسو قانون 2013جويلية  22بتاري    خ  ، وهو ما دفع فرنسا ؤلصدإر(Robin, 2018) إلفكرية "
ّ
ي  إلذي أك

 
ػ

ورة 02فقرة  4-533إلمادة  '' عىل ض  ي
غرر ،"تبادل ونرسر إلمعرفة إلعلمية من خالل ؤعطاء إألولوية لصيغ إلوصول إلمجاي 

أو  إألموإل إلعامة إلوطنية من بشكل رئيسي  عن إألبحاث إلممولة إلناتجة أن إلقانون إل يرسي ؤإل عىل إلتتابات إلعلمية
 . (Robin, 2018, p. 207) إألوربية

تكتسب هذه إلمؤسسات إلعمومية أو إلدولة حق  ،بمعت  أخر، ؤذإ تم تمويل إألبحاث إلمنجزة بأموإل عامة أو أوروبية-
ي  إستئثاري إلستغاللها بما فيها ؤتاحتها

إع أو عالمة باستثناء إألبحاث ،للوصول إلمجاي  إءة إخر  توج برر
ُ
ي ت
تجارية  إلعلمية إلت 

ي وإكتساب إلمؤسسات إلمولة حقوق إستئثاريه عليها وعدم تناسب  إلستحالةفهي مستثناة 
إإلستغالل إلحر وإلمجاي 

 . إستغاللها مع إلنفاذ إلمفتوح
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ي -
 
إلمؤرخ  1321- 2016إلجمهورية إلرقمية رقم  قانون (Robin, 2018) ألمانيا،و ؤيطاليا صدر بفرنسا وقبلها ،تطور آخر  وػ
ي 
 
يفيد أن إلبحث إلعلمي ؤذإ تم تمويله عىل إألقل بالنصف من إلدولة أو  ،(Legifrance, 2016) 2016أكتوبر  07 ػ

ي حالة إكتساب إلمؤسسات  إلوطنية أو إألوربية، إلجماعات إإلقليمية أو إلمؤسسات إلعامة أو من وكاإلت إلتمويل
 
وحت  ػ

إمن يمنح ،إلعمومية حقوق عليه يحتفظ بحق ؤتاحة إلنسخة  إلبحث إلعلمي  ؤذ مؤلف حق إستغالل ثانوي للباحثير   بالر  
ي شكل مفر توح،وإلمقبولة للنرسر  إلنهائية من بحثه

 
ا وػ

ً
ي شكل مفتوح حق إؤلتاحة يخضع ،ومع ذلك. رقمًيا مجان

 
 ػ

ر مدتها "ستة)
ْ
ة حظ )6لالمتثال لفر  ي عرسر

ي إلعلوم وإلتكنولوجيا وإلطب، وإثت 
 
ي إلعلوم إؤلنسانية 12( أشهر ػ

 
(شهًرإ ػ

ي تنرسر مرة وإحدة عىل إألقل سنوًيا"، أي . لعلوم إإلجتماعية"وإ
ي "إلدوريات إلت 

 
ا عىل إلتتابات إلمنشورة ػ

ً
كما ينطبق أيض

ي إلمجالت إلعلمية
 
ي إألعمال إلجماعية، ولتن تستثت  إلدرإسات ،إلمقاإلت إلمنشورة ػ

 
وإألبحاث  أو إلمساهمات ػ

ي وقائع إلمؤتمر
 
 . . (Maurel, 2017) إلمندرجة ػ

: إلحالة- ي إلجزإئر،يجب إلتميرر  بن حالتير 
 
جزإئرية فقط تعود ملتية  إألوىل إألبحاث إلمنجزة تمت بأموإل عمومية وػ

ي يعمل فيها إلباحث، تطبيقا للمادة 
حقوق إلملتية إلفكرية أو نتائج إألبحاث إلممولة من إلقطاع إلعام ؤىل إلمؤسسة إلت 

ي  254 -98من إلمرسوم إلتنفيذي  02فقرة  87
 
ي إلدكتورإه وما بعد إلتدرج إلمتعلق بالتكوين 1998أوت  17إلمؤرخ ػ

 
 ػ

ي قد تنتج عن  إلمرسوم إلتنفيذي إلسابق من 87حيث تنص إلمادة  ،إلمتخصص وإلتأهيل إلجامغي 
تعترر إإلبتكارإت إلت 

ي تمت
ي مؤسسة مؤهلة إألعمال إلت 

 
ي ؤطار أطروحة دكتورإه ػ

 
ي  ػ

 
ي تستوػ

وط قابل وإلت  إءة يةشر  كابتكارإت مصلحية إلرر
ي ؤطار عقد إلعمل و ؤما 07-03من إألمر  18و 17بالمفهوم إلذي تنص عليه إلمادتير  

 
يتم  و ؤنجازه ،إؤلنجاز يتم ػ

 . نهج إلملتية إلمؤسسية تنتمي ؤىل إتجاه إلذي يتبع و/ أو وسائلها وبذلك إلجزإئر باستخدإم إلهيئة
ي و ترتيبات إلتمويل إألبحاث ممولة:أما إلحالة ثانية-

ي ؤطار إإلتفاق إلتعاوي 
 
وط إلمدرجة ػ ي هنا إلرسر

ي ؤطار تعاوي 
 
هي  ،ػ

ي ستحدد
نتجت ومن له أن يستفيد بالنفاذ ؤىل إلملتية إلفكرية عن طريق ترخيص  إلت 

ُ
ي أ
من يملك إلملتية إلفكرية إلت 

ي جنوب أفريقيا حيث تدفع إلصناعة تكلفة إلب. مثال
 
 وعادة وكما هو إلحال ػ

َ
 إلملتية

ُ
حث وإلتطوير كاملة، تملك إلصناعة

 . (Wipo ،2004)إلفكرية 

، ؤىل جانب هذإ إإلتجاه يوجد مقاربة تتجه نحو منح إألستاذ إلباحث ي إألخرر
 
وموإده إلتعليمية حقوق  عىل مصنفاته ػ

ي شكلها إلتقليدي أو  إلتعليمية أو إلجامعية دون إلمؤسسة إستئثارية لوحده
 
. إؤل سوإء إستخدمت ػ ي

وي   لتر 

ي تتجه نحو منح إلمؤسسة إلتعليمية حقوق عىل إلموإد إلتعليمية
يوجد إتجاه يمنح  ،ؤىل جانب إلمقاربة إألوىل إلت 

ي إبتكروها كاملة عىل إلباحثون حقوق إستئثارية لألساتذة
 . إلموإد إلتعليمية إلت 

  التعليم مقاربة تتجه نحو منح األستاذ الباحث حقوق عىل مواده التعل -ثانيا
 
ستخدم ف

ُ
  ت

يمية ناألبحاث النو
 :  
 
ني  اإللترو

ي  حقوق إلملتية إلفكرية إلكاملة عىل إلموإد إلتعليمية وإؤلنجازإت يرى هذإ إإلتجاه أن إألساتذة إلباحثون يملتون-
إلت 

إءة وكيفية وهو ما يتيح لهم وليس للمؤسسة أن يقرروإ نرسر أعمالهم وإستغاللها، إلسيما حماية . إبتكروها إعاتهم برر
إخر 

ة ؤىل أبحاث ممولة من إلقطاع إلعام وعادة ما تملك إلجامعة ترخيص . تطوير إكتشافاتهم، حت  لو إستندت تلك إألخرر
إ لنقل . إلستخدإم إلملتية إلفكرية ع، ؤن وفرت له دعما كبرر

ي بعض إلحاإلت، تتقاسم إلمؤسسة إلمنافع مع إلمخر 
 
وػ

ي تتبعومن إلبل. إلتكنولوجيا
 . (Wipo ،2004) هذإ إلنهج ؤيطاليا وإلسويد دإن إلت 

إت وإلعروض إؤل- ونيلتن إلموإد إلتعليمية أو إلمحاض  ي ؤطار إلتعليم إؤللتر 
 
ي ة إلموجهة للطلبة ػ

وي   ، لتحظ  بالحمايةلتر 
ي 
 
طي إألصالة سوإء كانت ػ

،شكلها إلتقليدي أو إؤل يجب أن تتوفر عىل شر ي
وي  ية أو بأي طريقة أخرى، و مكتوبة أو شفو  لتر 

ي  مهما كان نوع إلمصنف
 
 . موجه للمنفعة إلعامة علمي أو ،ثقاػ

ط إألصالة- ي عىل،وبخصوص شر
أن إألعمال مهما كان نوعها إل تحظ  بالحماية إلقانونية وإل  إستقر إإلجتهاد إلقضاي 

ط ي عىل هذإ إلرسر
 
لتطور إلعلمي تفرض وجود نتائج إ ألن طبيعة لنفس نتائج إلمصنفات إلسابقة ؤذإ توّصلت،تستوػ

ي إألبحاث
 
 . (Cornu, 2010) أعمال سابقة وليس أخذ معطيات ونتائج جديدة وتطور ػ

ي مجال إلتعليم حصل تطورإ،وبفرنسا -
 
ي إؤل ػ

وي  ي بادئ إألمر وضع إلمنشور إلوزإريلتر 
 
ي سبتمرر  15إلمؤرخ ، حيث ػ

 
ػ

إت وإلمصنفات إلمنجزة من قبل إألساتذة  1988 حيث تكتسب إلمؤسسة ،حدودإ عىل حقوق إؤلدإرة عىل إلمحاض 
ورية حقوق إلتعليمية ي تعد ض 

إت إلشفوية إلت  ي إل تؤثر  ،لرسيان مهام إلخدمة إلعمومية عىل إلمحاض 
إت إلت  أما إلمحاض 

 (Baudrier et al, 2003) من قبل صاحبها بأي وجه من أوجه إإلستغالل تغاللهايمكن إس إلخدمة إلعمومية عىل شيان
ة إلشفوية ي نطاق تنفيذ إلخدمة إلعمومية من قبل إألستاذ وأي شكل آخر إل  بل ؤن ؤلقاء إلمحاض 

 
عىل إلطلبة يدخل ػ

ي هذإ إلنطاق
 
إلمنجزة من  يفيد أن إلساعات ،C-38-99-601إلوزإري رقم  إلمنشور ، ثم صدر(Derieux, 1999) يدخل ػ

ي ؤطار إلتعليم إؤل
 
ي قبل إألستاذ ػ

وي  ي نطاق إل تدخللتر 
 
ي حالة إلقيام بها عىل،لألستاذ  إلخدمة إلعمومية ػ

 
 ويحصل ػ

 . (Riqueau, 2001) بيدإغوجية عالوإت
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ي إلفرنسي -
ي نفس إإلتجاه،حيث إستندنا وقد ذهب إإلجتهاد إلقضاي 

 
ي بير   ػ

لروإلن  إلوحيد إلوريثس( )عىل نزإع قضاي 
ي  Laurent Barthesبارث 

ي ليؼ  قام  ندوإت غرر منشورة مجلة '' قوإعد إللعبة ''بخصوص مدير، Henri Lévyوهر 
ي ؤطار مؤسسة تعليمية بتدريسها لورإن بارث
 
إلغرفة إألوىل  لباريس محكمة إإلستئناف قّررت ، Le collège de France ػ

إت"إل  ، أنه1991نوفمرر  20بتاري    خ  د دون ؤذن مؤلفه أو   يمكن نرسر وتوجيه إلمحاض 
ّ
إلشفوية لجمهور حاض  ومحد

 . . (Derieux, 1999)فهو لديه حق إستئثاري حرصي لهذإ إلعمل  ورثته،

ي ظل تضارب إلمقاربات-
 
ي ظل إلتعليم إؤل حقوق يجب تحديد،ػ

 
. إلطالب ػ ي

وي   لتر 
   -ثالثا 

 
ني   ظل التعليم اإللترو

 
 :حقوق الطالب ف

يعات إلوطنية- إإلستئثار بالمصنف معنويا وماديا،  حقوق إلمؤلف بحيث تعظي إلمؤلف وإإلتفاقيات إلدولية تحمي إلترسر
رض عىل هذإ إلحق إستثناءإت عىل سبيل ،بيد أنها لم تجعل هذإ إلحق مطلقا 

ُ
رها أسباب بل ف تتعلق  إلحرص ترر

وحرية إلرأي،باعتبار حق إلمؤلف حق له وظيفة  ،برر إلمعلومة و حرية إلتع وحق إلوصول ؤىل بالمصلحة إلعامة،
يرفض جانب مهم من إلفقه بوصف هذه إإلستثناءإت بأنها حقوق لصالح  بالمقابل ،(Français, 2005)إجتماعية 
 . قيود عىل حق إلملتية إلفكرية ، فهي مجرد(Benabou, 2002) مستخدميه

ي سبيل ؤنجاز موإده  وإألستاذ إلباحث
 
أخرى فيصبح  بعدة إستخدإمات لمصنفات يقوم ،إلموجهة للطلبة إلتعليميةػ

ي أضؼ  عليها شخصيته
ي أنجزها وإلت 

ستخدم من قبل إلطلبة أو إألساتذة إآلخرين، مستخدما، أو أن موإده إلتعليمية إلت 
ُ
 ت

ي كال إلحالتير  
 
ي ترسي ،وػ

إ لموإده سوإء كان مستخدما  ،قوإنير  حقوق إلملتية إلفكرية هي إلت  لمصنفات سابقة أو ناشر
 . بصفته مؤلفا وإلبحثية إلتعليمية

 لغرض إإليضاح إلتعليمي أو بغرض ؤنجاز إألعمال إلفكرية حق إلملتية يجرر  تقييد ،وقانون إلملتية إلفكرية-
ي أ :05-03إألمر  43حيث نصت إلمادة،إلبحثية ي أو توضيىحي لمصنف أدير

 
وعا إستعمال رسم زخرػ ي يعد عمال مرسر

 
ي ػ

و فت 
ي برنامج إلبث إؤلذإعي 

 
ي تسجيل سمغي أو سمغي برصي أو ػ

 
ية أو ػ أو إلتكوين  إلبرصي يوجه للتعليم إلسمغي أو إلسمغي  نرسر

ي ؤذإ كان إلهدف إلمرإد بلوغه
ر لذلك إلمهت  ط هو إلمرر أن يكون إستخدإم إألعمال إلبحثية أو إلموإد  إإلستعمال، ويشر 

رها إلهدف إلمنشود منه إإلستخدإم يكون وأن،لغرض تعليم بحت إلتعليمية ي يرر
ي إلحدود إلت 

 
وأن يذكر إسم إلمؤلف ،ػ

 . وإسم إلمصنف
عند ؤنجازه لموإده إلتعليمية إلموجهة للطلبة سوإء كانت ،إإلستشهاد بمصنفات سابقة يمكن لألستاذ ،من جانب آخر -

إت أو عروض  ونيمحاض  ي ؤلتر 
 
ي حالة ؤعدإده مقاإلت تنرسر ػ

 
ي ملتقيات، حيث إل  دورياتة أو ػ

 
أو مدإخالت تلؼ  ػ

ؤىل إسم  حقوق إلملتية إلفكرية من خالل إؤلشارة يتطلب إألمر إستئذإن من أصحاب إلحقوق لتن يجب مرإعاة
وعا إإلستشهاد بمصنف أو إإلستعارة :05-03من إألمر  42إلمادة  حيث نصت،إلمصنف إألصىلي وصاحبه  يعد عمال مرسر
يطة  ي جميع إألمير  لإلبالغ إلمطلوب مطابقا لالستعمال أن يكون ذلكمن مصنف آخر شر

 
هنة إلمنشودة ػ  ،إلحاإلت  وإلرر

ي 
 . إستعمال إإلستشهاد وإإلستعارة عند إألصىلي ومصدره إؤلشارة ؤىل إسم إلمصنف وينبغ 

ي  ؤإل أنها غرر كافية،ورغم هذه إإلستثناءإت-
بغرض إإليضاح  ثناءإتعىل إست وإلذي نص ضإحة مقارنة مع إلقانون إأللماي 

ي مصدرها ،إلتعليمي وإلتكوين باعتبار أن إلتعليم هو مصلحة عامة تجرر  تقييد حقوق إلمؤلف 
هذه إإلستثناءإت وإلت 

ي 
ي ؤمكانية إإلستنساخ وطبع مصنفات أو أجزإء منها تتمثل قانوي 

 
، وإستنساخ مصنفات ) 55إلمادة (بغرض إلتعليم  ػ
ي إلتتب إلمدرسية ، و إستنساخ مقتطفات من إلمصنفات) 47إلمادة  (ألغرإض بيدإغوجية  سمعية برصية

 
كل ذلك   ،ػ

 . (Benabou, 2002)إلتعليم إلمدرسي  لتسهيل
ي ؤطار إلتعليم إؤل إستعمل إلطالب ألغرإض شخصية إلموإد إلتعليمية ؤذإ ،وبذلك مبدئيا 

 
ي إلمنشورة ػ

وي  إل يستلزم  ، لتر 
ط وع وكشف عليه صاحبه يكون إلمصنفأن  منه إستصدإر ؤذن من صاحبه شر رسر بشكل مرسر

ُ
 ,BUYDENS) قد ن

وع  . ،(2013 يل مرسر وقد وسعت محكمة . (Verbiest De Bellefroid & Sokolowska, 2007)وأن يكون مصدر إلتر  
ي قرإرها بفرنسا Montpellier لمونبوىلي  إإلستئناف

 
ي  ػ

 
ي  ،2005مارس  10إلمؤرخ ػ

 
ي  إلعالقات ليشمل إلنطاق إلعائىلي  ػ

إلت 
  (Legalis, 2001) تجمع إألصدقاء

 ،إلخاصة بالنسخة متجاوزة بذلك إلدإئرة إلشخصية،إل يمكن وصفها لالستعمال إلجماعي  غرر أنه ؤذإ ُوجهت إلنسخة-
ي  ،محكمة إلنقض إلفرنسية وهو ما قررته

 
ي قرإرها إلمؤرخ ػ

 
ي  20إلغرفة إألوىل ػ

ي  1969جانؼ 
 رنسي إلف بل إإلجتهاد إلقضاي 

سخ متعددة قرينة
ُ
 . (Verbiest De Bellefroid & Sokolowska, 2007) عىل إلتقليد، إستقر عىل أن ؤنجاز ن

 
.  :المحور الثالث  

 
ني   إطار التعليم اإللترو

 
 مظاهر االعتداء عىل حقوق األستاذ الباحث ف

ي ؤطار إلتعليم إؤل
 
،من مظاهر إإلعتدإء عىل حقوق إألستاذ إلباحث ػ ي

وي   ؤجرإء تعديالت عىل إلموإد إلتعليمة لتر 
ونيإلمنشورة  ي نطاقؤلتر 

 
ي إلتعليم إؤل ا ػ

وي  إم حق )ثانيا  (دون موإفقة صاحبها  ، نرسر إلموإد إلتعليمة)أوإل  (لتر  ، عدم إحر 
 . )رإبعا ( لألستاذ إلباحث وإلمعلومات إلشخصية إلمساس بالحياة إلخاصة ، بل يتعدى إإلمر ليطال)ثالثا (إلنسب
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  –أنال 
 
ني   إطار التعليم اإللترو

 
ننيا ف  :إجراء تعديالت عىل المواد التدريسية المنشورة إلترو

ي ؤطار إلتعليم إؤل عدم ؤدرإج تعديالت-
 
ي عىل إلمصنفات إلمنشورة ػ

وي  ي ظل لتر 
 
إلنرسر عىل شبكة  أمرإ صعب ػ

نت ا من إلتالعبات ،إؤلنر 
ً
إ معين

ً
ي قد تؤديحيث أن هذإ إلنمط من إإلتصال ُيثرر عدد

لسهولة  ،لتغيرر إألعمال إلفنية إلت 
ي يمكن أن تمس بحقوق إألستاذ إلباحث. نقل إلمصنفات

وبر  أجزإء من إلموإد ،ومن بير  مخاطر إلتعديالت، إلرقمنة إلت 
ل من جودة إلمصنف إلتعليمة بما يستر  لسمعته

ِّ
ي إلفرنسي إستقر عىل أن  أو تقل

، بل أن إإلجتهاد إلقضاي  إلعلمي
ي ترإفق وإؤلعالنات ،رإت، وإلرسائلإلشعا

ونيإألعمال إلمنشورة  إلت  إلعمل  ا يمكن أن تؤثر عىل جديةؤلتر 
(DESHOULIERES, 2005) . 

ع ؤلعطاء إلجامعة جانب مهم لتن- ورة تدخل إلمرسر ي ؤجرإء إلتعديالت إلحق من إلفقه نادى برص 
 
ورية ػ وعدم  إلرص 

إلمعنوي للمؤلف وبذلك يجب توفرر نوع من إلمرونة للجامعة تجاوبا مع إلحق  إعتبارها صورة من صور إإلعتدإء عىل
ي ؤطار إلتعليم

 
ي إؤل طبيعة إستعمال إلمصنف إلمنشور ػ

وي  إتخذت بعض  وقد. (363، صفحة 2013)عجيل ،  لتر 
ي 
 
ي موقفا وسطا ػ

يعات إلمقارنة عىل غرإر إلقانون إأللماي  إم إلترسر ؤلف إل يمكنه أن إلم إلمصنف، مفاده تقييد حق إحر 
إض ي تطال إلمصنف ؤإل ؤذإ كانت إإلعر 

إت إلت  تعديالت تبلغ مستوى من إلجسامة بما يمس  عىل إلتعديالت وإلتغيرر
 (DESHOULIERES, 2005)إلمادية لصاحبها  إلحقوق وإلمصالح

إم من جانب آخر، ثار نقاش حول تنازل ي إحر 
 
ه  إلمصنف إلمؤلف عن حقه إلمعنوي ػ ي حالة نرسر

 
ي موإقع  مصنفاتهػ

 
ػ

ح رخص ي  ،( licence de documentation libre)إلوثائق إلحرة عىل غرإر رخصة تقر 
 
ي هي عنرص أساسي ػ

فالحرية إلت 
ي ؤطار هذه إلموإقع تحفرر  إلمشاركير  

 
بموجب رخصة إلوثائق إلحرة تصبح فيه إلمساهمة  إلمنشور وإلمقال إلعلمي  ،ػ

جمات وقابلة للتعديل، ومن ثم تخىلي إلمؤلف  ،إلقانونية قابلة للمشاركة وقابلة ؤلعادة إلنرسر 
ا قابلة ؤلنتاج إلر 

ً
بل أيض

ي عدم تعديل بمحض ؤرإدته
 
عن  لمقارن كان وإضحا فيما يخص تنازل إلمؤلفؤن موقف إلقضاء إ. إلمصنف عن حقه ػ

إم مصنفه ي إحر 
 
ي إلعقد حيث ،حقه إلمعنوي ػ

 
محدد وإل لبس فيه  إل يكون له أثر ؤإل ؤذإ كان إلتنازل ػ

(DESHOULIERES, 2005) . 
ي  إلشك أن إألستاذ إلباحث باعتباره مؤلف:نشر المواد التعليمية دنن موافقة صاحبها -ثانيا

 
نرسر مصنفاته له إلحق ػ

إته ي يرإها مناسبة وهو حق مقررإ قانونا  بالطريقة ومحاض 
، لذلك يجب عىل إلجامعة أن ) 05-03من إألمر  27إلمادة  (إلت 

ي ؤطار إلتعليم إؤل نرسر إلموإد إلتدريسية ُمقدما موإفقته عىل تأخذ
 
. ػ ي

وي   لتر 

نت إألستاذ إلباحث من قبل إلطلبة إلمستخدمير  أو من دون موإفقة  و ؤتاحة مصنف أو موإد تعليمية عىل شبكة إإلنر 
ي نطاق إلمساس قبل إلجامعة

 
ي يتمتع بها إلمؤلف  بالحقوق إلمادية يدخل ػ

ي حالة ؤتاحة إلموإد إلتعليمية ،إلت 
 
عىل  وػ

نت دون موإفقة إلمؤلف ي يتمتع بها إلمؤلف إنتهاكا للحقوق إإلستئثارية إلمادية يعد شبكة إإلنر 
حق أإل وهو  ،إلت 

 . إإلستنساخ وحق إبالغ إلمصنف للجمهور

ونيوبرز نقاش، حول ؤمكانية إإلستغناء عن موإفقة إلمؤلف لنرسر إلمصنف  خيصؤلتر  ي حالة وجود إلر 
 
بنرسر إلتتب  ا، ػ

إء إلجامعة ،ورقيا  ي حالة شر
 
ي من أحد إألساتذة بمعت  آخر ػ

 
ه  هل يتيح ،حقوق نرسر مصنف ورػ ونيلها نرسر ا ؤلتر 

ي ؤطار إلتعليم إؤلوإستخدإمه 
 
ي ػ

وي   . ؟ لتر 
خيص بالنرسر إلتقليدي يمتد ؤىل إلنرسر إؤل- ي هذإ إلصدد، ذهب رأي ؤىل أن إلر 
 
ي ػ

وي  خيص  وإل يعد ذلك خرق لعقدلتر  إلر 
ي ؤىل أن إؤلذن بنرسر إلمصنف وذهب ،لنرسر مصنفه ورقيا  إلذي منحه إلمؤلف للناشر 

ي صورته إلورقية إلرأي إلثاي 
 
إل  ػ

ه بصورة  يخول للناشر  ونيؤعادة نرسر ، صفحة 2013)عجيل ،  لم يحصل إلناشر عىل موإفقة إلمؤلف إلرصيحة ة مادإمؤلتر 
360) . 
ونيإلمصنفات إؤل يخص قانون (Maurel, 2017 ) 2014صدر بفرنسا سنة  ،وبير  تباين إلرأيان- ي لتر 

 
ة لتحقيق إلعدإلة ػ

تير  حق إلمؤلف، مضمونه وجوب تضمن عقد إلنرسر شقير   ي إلنسخة إلرقمية  إألول :ُمتمرر 
يخص إلنسخة إلورقية، وإلثاي 

 . حيث كالهما يخضعان لحقوق إستغالل منفردة،
ام حق النسب -ثالثا  :عدم احرو
ي مجال إلتعليم يتجىل بشكل بارز إنتهاك-

 
سب ػ

ّ
،إؤل حق إلن ي

وي  أو  deep linkingإلعميقة  من خالل روإبط إإلتصاللتر 
تب عليها ؤخفاء le framingروإبط إإلتصال  حيث أن إلرإبط  ،(DESHOULIERES, 2005, p. 46)إسم إلمؤلف  لما ير 

ي لم يتم  إألول يتيح للمستخدم
إلدخول للموقع محل إإلتصال من صفحة ثانوية دون إلمرور عىل إلصفحة إلرئيسية إلت 

رسر فيه إلمصنف أو رؤية إسم وبالتاىلي يمكن تصور أن إلمستخدم ليس عىل درإية بزيارة إلموقع، تفحصها 
ُ
 صاحب إلذي ن

ي . إلموقع إلذي نرسر فيه إلمصنف مضيف إلمصنف،أو تحديد
من صفحة  يتيح أخذ عناض (le framing)أما إلرإبط إلثاي 

ي موقعه عىل إلويب أو أكرر إليملتها من أجل دمجها أو صفحات
 
إد . ػ بمعت  أن هذه إلتقنية تجعل من إلممكن إسترر

ي موقع آخر، وإلقضاة يؤيدون ؤدإنة مثل هذه إلممارسات إلنتهاكها للحقوق محتوى صفحة
 
 كاملة من موقع وجعلها ػ

 .  (DESHOULIERES, 2005) إلمادية للمؤلف

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_documentation_libre_GNU
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 المساس بالحياة الخاصة أن بالمعلومات الشخصية:  -رابعا 
فه إلمحمية دستوريا  وحرمة،إلباحثإلخاصة لألستاذ  حرمة إلحياة بما ينتهك أو إستخدإمها إل يجوز إلتقاط إلصور-  (شر

ي إلصورة ،)إلدستوري إلتعديل إلمتضمن 01-16من إلقانون 39إلمادة 
 
 هو من إلحقوق إللصيقة بشخصية إلفرد فالحق ػ

ي نص إلمادة ،إلدولية طبقا للموإثيق وإل يجوز إلمساس به بحياته إلخاصة ومرتبط إرتباطا وثيقا
 
من  12حيث جاء ػ

ي شؤون أشته « :1948 لحقوق إإلنسان لسنة إؤلعالن إلعالمي 
 
ي حياته إلخاصة أو ػ

 
ي ػ

ؼ  ل تعسُّ
ُّ
إل يجوز تعريُض أحد لتدخ

فه وسمعته ل . أو مسكنه أو مرإسالته، وإل لحمالت تمسُّ شر
ُّ
 من مثل ذلك إلتدخ

ُ
ي أن يحميه إلقانون

 
 ػ

ٌّ
ولكلِّ شخص حق

 من إإلتفاقية إألوروبية لحقوق إإلنسان 08هو نفس توجه إلمادة ، و (1948)منظمة إألمم إلمتحدة ،   » أو تلك إلحمالت
(European Court of Human Rights, 1950) 

إض عىل نرسر صوره دون ؤذنه حت  وإن كان يحظ  بشهرة-  باستثناء (Legalis, 2002) وبذلك،يمكن ألي شخص إإلعر 
ي هذإ إلسياق، (Cour de droit .net , 2019)بمناسبة ممارسة نشاطهم  إلشخصيات إلعامة

 
 قد يتعرض إلمستخدمير   ،وػ

ي تم ؤيدإعها إألكاديميير  لقرصنة
، ويوزع أصل إلصورة إلت  نرسر

ُ
ي ؤطار إلتعليم إؤل صورهم فت

 
ي ػ

وي  ويحق . دون ؤذن لتر 
ور ي إستعملها ألنه تعّمد إلمساس )إلباحث  إألستاذ( للشخص إلمرص 

بالحياة متابعة إلمعتدي مهما كانت إلتقنية إلت 
 دج000. 300ؤىل  000. 50من  وبغرإمة سنوإت 3أشهر ؤىل  6من  طبقا للقانون إلجزإئري بالحبس إلخاصة، فيعاقب

 . (1966، 156-66من إألمر  303)إلمادة 

ي إلنظم إلمقارنة-
 
ي ؤطار إلتعليم إؤل،وػ

 
ي إلتندي مرإقبة إلخدمات إلمقدمة ػ

،أدإن إإلجتهاد إلقضاي  ي
وي  إ ؤىل لتر  أن مشرر

إلخدمات إلمقدمة من قبل إألساتذة بهدف مرإقبة نوعية وخدمات إلتدريس  تسجيل إلمستخدم أو إلمؤسسة إل يمكنها
(Fédération Nationales des enseignants, 2020)بل ؤن إلمحكمة إلعليا  ،مبالغ فيه لوجود طرق أخرى ، وهو ؤجرإء

ي ؤطار إلتعليم إؤل إلتندية
 
ي ػ

وي  نرسر صور إألساتذة بدون ؤذن من  وإنما أدإنت (Capture) إلتقاط إلصورلم تدن لتر 
 . (Fédération Nationales des enseignants, 2020) أصحابها

ي حالة إستخدإم إألستاذ إلباحث وقد يمتد إألمر ؤىل غاية إإلعتدإء عىل إلمعلومات إلشخصية-
 
يد إؤل ػ ي إلرر

وي   لتر 
ونيإؤللفتح حساب عىل إلمنصات  إلشخضي  ي ة إلمخصصة للتعليم إؤللتر 

وي  يدلتر  ي إؤل ، وبالتاىلي إستخدإم إلرر
وي   لتر 

ي إلقانون إلفرنسي 
 
إلمرإسالت إلخاصة مادإم يرسل ؤىل أشخاص طبيعية أو معنوية  كاعتدإء عىل وقرصنته ُيوصف ػ

 . محددة
ي إلدول إألوربية، يتوفر-

 
ي لحماية إلحياة إلخاصة وإلمعلومات إل وػ

ي مجتمع إلمعلوماتنظام قانوي 
 
فعىل  شخصية ػ

 2005جوإن  13وقانون  ،إلمتعلق بحماية إلحياة إلخاصة 1992ديسمرر  08بلجيكا أصدرت: قانون  :سبيل إلمثال
ونيإلمتعلق باإلتصاإلت إؤل  2493رقم  إل سيما إلمنشور    بمجتمع إلمعلومات، إلمتعلق 2003مارس 11ثم قانون ،ةلتر 

ي 
 
ي إلمؤسسات إلتعليمية 07/10/2008إلمؤرخ ػ

 
ي إلصورة ػ

 
 ,Fédération Wallonie-Bruxelle )    إلمتعلق بحق ػ

2003) . 
ي إلجزإئر -

 
يد إؤل ،أما ػ ي باعتبار أن إلرر

وي  وع إلدخول ؤليه، يعترر ملفا معلوماتيا لتر  ل جريمة إلدخول غرر مرسر
ّ
 ُيشك

ي تنص: يعاقب  قانون إلعقوبات إلجزإئري مكرر من 394بموجب إلمادة  إلمعاقب عليها للمنظومة معلوماتية
وإلت 

ي كل أو إلغش عن طريق من يدخل أو يبؼ   د ج كل 100000ؤىل  50000 من ثالثة أشهر ؤىل سنة وبغرإمة من  بالحبس
 
 ػ

وتضاعف إلعقوبة ؤذإ ترتب عن ذلك حذف أو تغيرر  من إلمنظومة للمعالجة إآللية للمعطيات أو يحاول ذلك جزء
إلمنظومة و ؤذإ ترتب عن إألفعال إلمذكورة أعاله تخريب نظام إشتغال إلمنظومة تكون إلعقوبة إلحبس من معطيات 

 . دج 150000ؤىل  50000ستة أشهر ؤىل سنتير  و إلغرإمة من 
 

  :خاتمة
، أضىح إلتعليم إؤل ي إلحرإك إلعلمي إلعالمي

 
ي إلنخرإط إلجزإئر ػ

وي  ي إلمؤسسات إلتعليمية لتر 
 
ورة حتمية ػ لتطوير ،ض 

ي  إلمؤلفير   جعل ،للتعليم إلذي فرضته ثورة إلتكنولوجيا إلحديثة ؤإل أن هذإ إلتوجه إلجديد. إلبحث إلعلمي 
 
وإلباحثير  ػ

ي  مختلف صنوف إلعلوم وإلمعارف يوإجهون تحديات قوإمها إصطدإم حق إألستاذ إلباحث
باإلستخدإم غرر إلقانوي 

 وعدم وجود سياسة وإضحة تدعم وتحمي ،بحقوق إلملتية إلفكرية ات وإلموإد إلتعليمية أمام عدم وعي إلطالبللمصنف
ي إلتعليم إؤل وإستخدإماتها إلمصنفات إلرقيمة

 
ي ػ

وي   لتر 
ي توصلنا ؤليها 

 :ومن بير  إلنتائج إلت 

يغي  عدم -1
ي مجال تنظيم إلتعليم إؤل موإكبة إلتطور إلترسر

 
،للبلدإن إلغربية ػ ي

وي  حيث تبير  أن إلدول إألوربية كانت لتر 
ي أصدرت نصوص تنظيمية

ي بلجيكا إلت 
 
ية طويلة، كما هو إلحال ػ ي  2449عىل غرإر إلمنشور رقم  سّباقة منذ عرسر

 
إلمؤرخ ػ

إم 16/09/2008 ي ؤطار إلنشاط إلتعليمي  للمصنفات إلموسيقية حقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة إلمتعلق باحر 
 
ي  ػ

وإلت 
ي يجب عىل إلمؤسسة د فيهايحد

ي فرنسا عىل ترخيص إلتعليمية إلحصول فيها إلحاإلت إلت 
 
 من أصحاب إلحقوق، وػ
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ي  961-2006صدور قانون 
 
ي مجتمع إلمعلومات إلمتعلق بحقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة 2006أوت  01إلمؤرخ ػ

 
 ،ػ

ي  575- 2004وقانون 
 
ي إإل 2004جوإن  21إلمؤرخ ػ

 
- 2001رقم  وإلتوجيهية إإلوربية ،قتصاد إلرقمي إلمتعلق بالثقة ػ

ي مجتمع إلمعلومات إلمتعلق بحقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة29
 
إلمتعلق بقانون  31- 2000إل سيما إلمرسوم  ،ػ

 . إلتعليم

،إل يزإل متأخرإ بسنوإت ضوئية بخصوص تنظيم أحكام إلتعليم إؤل 05 -03إألمر  ،وبالعودة للجزإئر -2 ي
وي   حيثلتر 

ع وعية إلمصدر إلجزإئري نالحظ أن هناك من إألحكام لم ينص عليها إلمرسر إط مرسر ي إؤل كاشر 
وي   إلذي ُنسخ منهلتر 

ي إلنسخ لالستعمال إلمصنف
 
يرد عىل حقوق إلمؤلف وإل يحتاج  إستثناء إلخاص وهو باعتبار أن إلطلبة لهم إلحق ػ

ي ؤطار  إلمادية لألستاذ إلباحث إلخاصة بالمصنفاتإلسيما عدم تنظيم عقد إلتنازل عن حقوق . لموإفقته
 
إلمنجزة ػ

،إلتعليم إؤل ي
وي  وطلتر  ي ينجر عنها إستخدإم إلمصنفات ،ونطاق إستخدإم إلمصنفات وشر

إلمنجزة من قبل  وإلمكافأة إلت 
 . إألساتذة إلباحثير  

 

حة   :ن من التوصيات المقرو
يعية وإضحة تخص وضع- ي ؤطار إلتعليم إؤل إلفكريةمسائل إلملتية  سياسة ترسر

 
ي للموإد إلتعليمية ػ

وي  وتحديد  لتر 
 . )إلمؤسسة ؤدإرة –إلطالب  –إألستاذ إلباحث  ( أصحاب إلحقوق ووإجباتهم

إم حقوق إلمؤلف ولحقوق إلمجاورة صدور نصوص قانونية- ي ؤطار إلنشاط إلتعليمي  متعلقة باحر 
 
للمصنفات ػ

. إؤل ي
وي   لتر 

لتن دون أن تكون وسيلة إلنتهاك  ،يم إلتدإبرر إلتكنولوجية بهدف موإجهة مخاطر إلقرصنة سن نصوص قانونية لتدع-
وعة حقوق نت كذلك ؤقامة مسؤولية  ،إلمستخدمير  إلمرسر ي إإلنر 

 
ي ؤتاحة  إلذين لهم دور جوهري مختلف إلوسطاء ػ

 
ػ

نت ومرإقبة قرصنة إلمصنف  لذي يسهل إلوصول ؤىلإ من مقدم إلتوطير  ومقدم إلخدمات إلمحتوى إلمنشور عرر إإلنر 
وعة وعة،  من خالل تقديم روإبط إتصال أو محركات بطريقة غرر مرسر  بحث للوصول ؤىل إلعمل بطريقة غرر مرسر

ي إلتدإبرر إلتقنية ألنها وإلتكوينية إستثمار إلمؤسسات إلتعليمية-
 
إلمصنفات إلفكرية  تمثل وسيلة آمنة لحماية ػ

ي 
 
 لتن هذإ إلمنع،غرر مرخص به من أصحاب إلحقوق وهي موجهة ضد إلنسخ أو أي إستعمال ،إلبيئة إلرقمية إلمتوإجدة ػ

وعة  مثل ضمن إلحدود أو إإلستثناءإت إلمقررة قانونا بتعبرر آخر ؤذإ كان يدخل ،إل يتعلق ؤإل باإلستخدإمات غرر إلمرسر
 . إإلستثناءإلغرر لهذإ  فهنا إلتدإبرر إلتقنية إل تشكل عائق لممارسة ،إلنسخة إلخاصة

ي عقد إلعمل تنازل إألستاذ إلباحث عن إلحماية إلمطلقة-
 
ي إلصورة وإلصوت ألغرإض تقديم  من إلجوهري ػ

 
لحقه ػ

ي ؤطار إلتعليم إؤل خدمات إلتعليمية للطالب
 
،ػ ي

وي  يمكنهم إلوصول ؤىل  عىل أن إلطالب وبالتاىلي هناك موإفقة ضمنية لتر 
ي نطاق مغلق للف

 
 . للوصول ؤىل إلدورة إلتعليمية رمز إلوصول بحيث لديهم ،صل إلجامغي صورة إلمعلم وصوته ػ

ة إؤل يجب إستصدإر ؤذن ضي    ح من قبل إألستاذ إلباحث- ونيلتسجيل إلمحاض  وإلمستخدم عليه توفرر ظروف ،ةلتر 
إم ،مناسبة ليحظ  فيها إألستاذ إلباحث باألمن وإلحفاظ عىل كرإمته وحياته إلشخصية ي بسحب كل ن وإإللر  

 رسر غرر قانوي 
إت ونيإؤل للمحاض  ين وإلوسطاء ةلتر  ونيإؤل ؤزإء إلناشر إم. ير  لتر  ي  بعدم إلنرسر غرر  دون ؤهمال ؤمضاء إلطلبة إلر  

إلقانوي 
إت ي إؤلطار للمحاض 

 
 . شخضي  وإستعمالها ػ

 
 :المراجع باللغة العربية

. ؤبرإهيم. ) ق إلجزإئري. مجلة 2017توهامي ي إلجامعات إلجزإئرية،درإسة ميدإنية بجامعات إلرسر
 
(. إلحريات إألكاديمية ػ

 . 265-253(، 07)02آفاق للعلوم، 
(. أسئلة متكررة: سياسات إلمكية إلفكرية للجامعات وإلمؤسسات 2004) .Wipo إلمنظمة إلعالمية للملتية إلفكرية

    11إلبحثية. فقرة
https://www. wipo. int/about-ip/ar/universities_research/ip_policies/faqs/#accordion__collapse  

 لرسمية للجمهورية إلجزإئرية. (. إلمتعلق بحقوق إلمؤلف وإلحقوق إلمجاورة. إلجزإئر: إلجريدة إ2003. )05-03إألمر
. ، مجلة إلكلية إؤلسالمية إلجامعة، 2013كاظم. طارق. ) ي

وي  ي نطاق إلتعليم إؤللتر 
 
، 22(. حماية حقوق إلملتية إلفكرية ػ

341-379 . 
ي للتوث2015دمحم سامي عبد إلصادق. )

. أبحاث. إلمركز إلوطت  ي
وي  ي مجال إلتعليم إؤللتر 

 
يق: (. حقوق إلملتية إلفكرية ػ

http://www. abhatoo. net. ma 

،  10منظمة إألمم إلمتحدة. ) -https://www. un. org/ar/universal(. إإلعالن إلعلمي لحقوق إإلنسان. 1948ديسمرر

declaration-human-rights/index. html 
 

http://www.abhatoo.net.ma/
http://www.abhatoo.net.ma/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html


Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  48 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 35 -50 

 
 

 :المراجع باللغة الفرنسية
Baudrier Liliane , Benjamin Gilles, Poncin Olivier. (2003). Le chercheur , l’enseignant et l’étudiant face 

au droit d’auteur. Mémoire de recherche Diplôme de conservateur de bibliothèque, Ecole 
National supérieur des sciences de l’information et des bibliothèque. sur www. enessib. fr  

Baujard, C. (2006). Modes d'apprentissage E-Learning. La revue des sciences de Gestion,4 (220-221), 
189-199. https://doi. org/10. 3917/rsg. 220. 0189 

Benabou, V. –L. (s. d. ). L’exception au droit d’auteur pour l’enseignement et la recherche ou la 
recherche d’une conciliation entre l’accès à la connaissance et le droit d’auteur. 
https://edutice. archives-ouvertes. fr/edutice-00000031/file/Juri5_Benabou_V3. pdf 

Bounani, F. (2013). L'enseignement à distance: de l'autonomie vers l'interaction. 1-90. Oran, Algérie: 
Université d'Oran. https://theses. univ-oran1. dz/document/TH4111. pdf  

BUYDENS Mireille. (2013). Droit D'auteur et internet. (A. s. service du premier Ministre) http://www. 
belspo. be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/d_auteur/tm1fr. pdf 

Cabinet Caprioli & Associés. (2015). Une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. sur Caprioli 
Associé: www. caprioli-avocats. com 

Canadian Association. U. (2020 ,septempbre3et 4 ). Enseignement à distance -enjeux de propriété 
intellectuelle et de protection de la vie privée. sur Note de Synthèse: www. caut. ca 

Carine Bernault. (2015, Mars 25 ). La rupture de l'open acess. Revue Hermès, 1(71), 92-99. https://doi. 
org/10. 3917/herm. 071. 0092.  

Charalampopoulou ,Dima Hanna. (2018,Fevrier 09). chercher ou enseigner: une injonction paradoxale. 
Colloque transitions incubateur de recherche en science de l'éducation. Toulouse: 
l’Université Fédérale de Toulouse. France.  

Circulaire n°2000-149 relative à la diffusion, d. (2000, Septembre 21).  
Cornu, M. (2010). Création scientifique et droit d'auteur. Revue Hérmes,2, 57, 85 - 93. https://doi. 

org/10. 4267/2042/38643 
Cour de droit. net. (2019). Le droit à l'image. sur https://cours-de-droit. net/le-droit-a-l-image-

a121608882/.  
Crook Charles. (2004). La formation en ligne mieux que l'enseignement classique. . . Un pari 

hasardeux. La revue Hermès, 02(39), 69-76. DOI: 10. 4267/2042/9465 
Derieux, E. (1999). Universitaires et droit moral d'auteur en droit français. Les cahiers de la propriété 

intellectuelle. 12(01): https://www. lescpi. ca/s/1907.  
DESHOULIERES, E. (2005). Le droit moral de l'auteur sur les œuvres numérique. Master 2 recherche 

de droit comparé franco-allemand, 1-72. Université Panthéon-Assas (Paris II) - Humboldt 
Universität zu Berlin.  

Despujol, H. (2012). Internet sous la surveillance du droit d’auteur. sur Revue générale du droit on line: 
www. revuegeneraledudroit. eu/?p=795 

Doctrine. fr. (s. d. ). Article L131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. sur Code de la propriété 
intellectuelle: https://www. doctrine. 
fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069414/articles/LEGIARTI000006278959 

European Court of Human Rights. (1950). European Court of Human Rights إإلتفاقية إألوربية. sur 

https://www. echr. coe. int/documents/convention_ara. pdf 
Fédération Nationales des enseignants, a. Q. (2020). Droit à l'image et Enseignement à distance. 

Québec: Fneec. file:///C:/Users/HP%20G15/Desktop/Nouveau%20dossier%20(3)/2020-09-
0304-droit-a-limage-et-ead. pdf 

Fédération Wallonie-Bruxelle. (2003). INTERNET ET LES JEUNES: GUIDE PÉDAGOGIQUE ET 
LUDIQUE. sur Enseignement. BE: http://www. enseignement. be/index. php?page=26149 

https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000031/file/Juri5_Benabou_V3.pdf
https://cours-de-droit.net/le-droit-a-l-image-a121608882/
https://cours-de-droit.net/le-droit-a-l-image-a121608882/
file:///C:/Users/HP%20G15/Desktop/Nouveau%20dossier%20(3)/2020-09-0304-droit-a-limage-et-ead.pdf
file:///C:/Users/HP%20G15/Desktop/Nouveau%20dossier%20(3)/2020-09-0304-droit-a-limage-et-ead.pdf


49 Samiha Hanene KHOUADJIA 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 35 -50 

Ferone , Lavenka. (2015 ). « La classe virtuelle, quels effets sur la pratique de l’enseignant ? », 
Distances et médiations des savoirs. sur Open Edition Journals: https://journals. 
openedition. org/dms/1047. DOI: https://doi. org/10. 4000/dms. 1047 

Français, J. -A. (2005). Droit d’auteur et droit du public à l’information. Dans C. Geiger, Droit d'auteur et 
droit public à l'information Approche de droit comparé , 427-441. France: Litec/IRPI.  

Ghouati, A. (2005). TICE et formation à distance. Le cas de l’Université virtuelle en Algérie, Les Cahier 
du CREAD, 21(71), 101-116. https://www. asjp. cerist. dz/en/article/48059 

Kaddouri, Bouamri , Azzimani. (2012 ). Le non-usage des TIC en contexte universitaire:. Recherches & 
éducations ,6, 71-88. doi:https://doi. org/10. 4000/rechercheseducations. 1041 

Legalis. (2001). Cour d’appel de Grenoble, 1ère Chambre des appels correctionnels, Arrêt du 18 janvier 
2001. Récupéré sur l'actualité des droit des nouvelles technologie: https://www. legalis. 
net/jurisprudences/cour-dappel-de-grenoble-1ere-chambre-des-appels-correctionnels-
arret-du-18-janvier-2001/ 

Legalis. (2002). Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 04 janvier 2002. sur 
Jurisprudence:Récupérer sur Vie privée: https://www. legalis. net/jurisprudences/tribunal-
de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-du-04-janvier-2002/ 

LEGICOM. (2001). Droit d'auteur des fonctionnaires. Avis Ofrateme du Conseil d'État du 21 novembre 
1972 (extraits) »,vol. 25, no. 2, 2001, 152-152. 52(02). doi:https://doi. org/10. 3917/legi. 
025. 0152 

Légifrance. (2000). Code de l'éducation.  
https://www. legifrance. gouv. fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006524421/2019-09-02 

Légifrance. (2007 ). Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15/03/2007, 
04VE00338, Inédit au recueil Lebon. sur https://www. legifrance. gouv. 
fr/ceta/id/CETATEXT000017988112/ 

Legifrance. (2016). LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1). sur 
République française Bulletin officiel: https://www. legifrance. gouv. 
fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746 

Légifrance. (s. d. ). Code de la propriété intellectuelle. Récupéré sur Legifrance le service public de la 
diffusion: https://www. legifrance. gouv. 
fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868/#:~:text=L'auteur%20d'une%20oeuvre,exclusif
%20et%20opposable%20%C3%A0%20tous 

Lionel Maurel. (2017). Harchive Hal. ENTRE EVOLUTION ET REVOLUTION: LE DROIT DE LA 
PUBLICATION A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX EQUILIBRES: https://hal-univ-
paris10. archives-ouvertes. fr/hal-01528095.  

Malek, R. (2010). Les dispositifs électronique pédagogiques conçu pour l'encadrement en ligne des 
cours présentiels universitaires: le cas du Liban. 1-343. France: Université de Rouen; 
Université Saint-Esprit de Kaslik. https://tel. archives-ouvertes. fr/tel-00554968/document 

Mehdi Kaddouri & Abderrahmane Bouamri. (2010). Usage de plateformes d’enseignement à d istance 
dans l’enseignement supérieur marocain: avantages pédagogiques et difficultés 
d’appropriation. Questions Vives , 07(14),107-118. DOI: https://doi. org/10. 
4000/questionsvives. 642 

Pierrat Emmanuel. (2010). Les relations entre éditeurs et chercheurs, Cahiers Droit, Sciences & 
Technologies ,3, 75-86. DOI: https://doi. org/10. 4000/cdst. 219 

Pirou, F. M. (2001). Légitimité de l’auteur à la propriété intellectuelle. revue Diogène ,4(196), 119-143. 
DOI:10. 3917/dio. 196. 0119. URL: https://www. cairn-int. info/revue 

Riqueau, C. (2001). Pour une redéfinition du cadre juridique et organisationnel de l'Ead Médiatisé. 
Revue Distance et savoirs,2(01),119-127. https://doi. org/ 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  50 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 35 -50 

Robin, Agnès. (2018),Valorisation de la recherche scientifique, propriété intellectuelle, innovation. 
(journals. openedition. org, Éd. )Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 01(07), 205-221. 
https://doi. org/10. 4000/cdst. 568Verbiest 

Verbiest De Bellefroid & Sokolowska. (2007). Le régime de l’exception de la copie privée en droit 
français. sur Droit et technologie: https://www. droit-technologie. org/actualites/le-regime-
de-lexception-de-la-copie-privee-en-droit-francais/ 

 

https://doi.org/10.4000/cdst.568Verbiest

