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نترنت لسبل محاية النشر الصحفي على اإلمدركات الصحفيني 

 واملمارسات املهنية املتصلة هبا

 (*)بو فريخه أميرال صبري . د     

 مقدمة :  أولا 

ن قانون الملكية الفكرية برز منذ القرن الماضي، في ظل  المعاهدات إ

 2005 جنيف لعام . كما شدد إعالن(1) 2000الدولية للملكية الفكرية وذلك في عام 

بشأن مستقبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية على أن "اإلنسانية تواجه أزمة عالمية 

سياسات  بنهجفي إدارة المعرفة والتكنولوجيا والثقافة"، فقد دعا إلى تنشيط االهتمام 

 .تعمل على تعزيز االبتكار واإلبداع

 ً ً جامعا يشمل عدداً من األنظمة  كما يعد مصطلح "الملكية الفكرية" مصطلحا

ً للملكية الخاصة بشأن األصول غير الملموسة . (2)القانونية المميزة التي تُنشئ حقوقا

وهناك أنظمة قانونية محددة تتعلق بحقوق التأليف والنشر وبراءات االختراع 

والعالمات التجارية والتصميمات الصناعية واألسرار التجارية، إلى غير ذلك؛ وكل 

األنظمة ينظم أشكاالً مختلفة من الملكية الفكرية، ويحدد أنواع اإلبداعات التي من هذه 

تنطبق عليها، وقواعد تحديد ما إذا كانت مواد معينة مؤهلة للحماية القانونية، وأي 

، ووضع العقوبات القانونية على الملكية الفكريةأشكال السلوك ستعتبر انتهاكاً لحقوق 

 . (3)تلك األفعال

ن الحماية القانونية للمصالح المتعلقة بحقوق التأليف والنشر الصحفي قد ونجد أ

ونظراً ألن تكنولوجيا  (4).نشأت في أوروبا على صعيد البلديات وعلى الصعيد الوطني

المطابع أتاحت استنساخ المواد المكتوبة على نطاق واسع، فكانت تلك القوانين تتعلق 

                                                           
 المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث. –مدرس بقسم اإلعالم  ( *)
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االت. ومع التقدم التكنولوجي، شمل ذلك أنواعاً والمق واألخباربإعادة طباعة الكتب 

 لكترونية. إلأخرى مثل المصنفات ا

تنطبق حقوق التأليف والنشر أو "حقوق المؤؤلفين" علؤى كؤل األعمؤال األدبيؤة  

والفنيؤؤة والعلميؤؤة مؤؤن الصؤؤحف إلؤؤى الكتؤؤب والمؤؤدونات والموسؤؤيقى واللوحؤؤات الفنيؤؤة 

وبرمجيؤؤات الحاسؤؤوت. وتقيقؤؤد حقؤؤوق التؤؤأليف والمنحوتؤؤات واألفؤؤالم والمقؤؤاالت العلميؤؤة 

على اسؤتخدام األعمؤال المحفوظؤة بموجؤب تلؤك الحقؤوق  الثةوالنشر قدرة األطراف الث

من دون الحصول على إذن من صاحب هذا الحق. وتجدر اإلشارة إلى أن حق التؤأليف 

ليف والنشؤؤر ال يمؤؤنح أيؤؤة ملكيؤؤة للحقؤؤا ق واألفكؤؤار واألخبؤؤار، ونظؤؤراً ألن حقؤؤوق التؤؤأ

والنشؤر يمكؤؤن شؤؤرابها وبيعهؤؤا، فؤإن صؤؤاحب تلؤؤك الحقؤؤوق يمكؤن أن يكؤؤون طرفؤؤاً غيؤؤر 

المؤلؤؤف األصؤؤلي، أي الناشؤؤر مؤؤثالً. ومؤؤن ثؤؤم تعؤؤد حمايؤؤة حقؤؤوق التؤؤأليف والنشؤؤر أمؤؤراً 

علؤى األعمؤال اإلبداعيؤة  طؤالعالاجوهرياً فؤي نظؤام مؤنح التؤراخيل والؤدفع مؤن أجؤل 

 التي تحرك صناعات ثقافية متعددة. 

هؤؤذه الدراسؤؤة إلؤؤى اسؤؤتعراا اإلطؤؤار التشؤؤريعي لقؤؤانون حمايؤؤة حقؤؤوق  ىتسؤؤعو

النشر الصحفي علؤى المصؤنفات سياسة حقوق التأليف والنشر، وحماية الملكية الفكرية 

 الصحفيين بأهمية هذا القانون  .   المعلوماتية، ومدركات

ا: الدراسات السابقة :   ثانيا

موضؤؤؤوع الدراسؤؤة وجؤؤؤدت الباحثؤؤؤة أن أهؤؤؤم لبؤؤاإلطالع علؤؤؤى التؤؤؤرا  العلمؤؤي السؤؤؤابق 

 : هما الدراسات السابقة يمكن تقسيمها إلى محورين ر يسين

: دراسؤؤؤات تناولؤؤؤت حريؤؤؤة الصؤؤؤحافة وأخالقيؤؤؤات الممارسؤؤؤات المهنيؤؤؤة   المحوووور ا ول

  .والقضايا المرتبطة بالصحافة

 .شر الصحفي: دراسات تناولت قانون الملكية الفكرية وقانون حماية الن المحور الثاني
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أول:  المحوووور ا ول : دراسوووات  حاولوووص اريوووة الصوووحافة وأت  يوووات الممارسوووات 

  .المهحية والقضايا المر بطة بالصحافة

& )محمؤؤود  (5)( 2003) محمؤؤد سؤؤعد إبؤؤراهيم  فقؤؤد سؤؤعت دراسؤؤات كؤؤل مؤؤن 

&) أمل السؤيد أحمؤد  (7)(2009رأفت جوهرى رمضان، )& (6)( 2003منصور هيبة 

  (8)فاروق الصادق.(متولي، سحر 

Diego Giannone, 2014) )9( & (Aaron M. Hoffman, Crystal )10(  

Shelton and Erik Cleven 2013) (& (Shelton A. Gunaratne, 2002)11(  

ي أالتعؤؤرف علؤؤى الضؤؤوابط القانونيؤؤة التؤؤى تحكؤؤم حريؤؤة التعبيؤؤر والؤؤرعلؤؤى  

على القوانين المصؤرية والتشؤريعية ات سراالدالقانونية، كما ركزت نتا ج  والمساءالت

وقد أوضح الدستور حرية حق المجتمؤع فؤي  ،خاصة حرية الرأي والتعبير في الدستور

  دراسؤؤات  ) نجؤؤوى عبؤؤدأمؤؤا صؤؤحافة حؤؤرة وموضؤؤوعية  دون تقييؤؤد حريؤؤة الصؤؤحافة ، 

) أسؤما &  (13)(2001& ) السؤيد بخيؤت،  (12)( 2003جيهؤان إلهؤامي ،والسالم فهمي 

 (15)(2002& ) نؤؤرمين نبيؤؤل عبؤؤد العزيؤؤز أحمؤؤد األزرق  (14)( 2000، حسؤؤين حؤؤاف 

(Takeya Mizuno 2015 (16), 

2010) (Dursun Peksen, )17(& ) 2009(Fred Vultee  (18)  سعيد عبؤده  ( &

  (20)(2007& )عمر حسين جمعه علي  (19)(1991السيد نجيده، 

 م نشؤر وذلؤك فؤي أن بعض النصوص الدستورية تحدد تجؤريم جؤرا أوضحت  

مجموعة من العبارات جواز مسؤاءلة الصؤحفي فؤي التوغؤل فؤي شؤحون الحيؤاة الخاصؤة 

خبؤار الكاذبؤة وحقؤوق الصؤحفيين تجؤاه ألفؤي نشؤر ا ءلةلتحقيق المصلحة العامؤة والمسؤا

 حف  المعلومات والبيانات . 

وكذلك التركز على خصوصية األفراد والصحفيين وذلؤك مؤن خؤالل التعؤرف 

ضؤؤايا المتعلقؤؤة بالمبؤؤادق األخالقيؤؤة للصؤؤحافة ، والتعؤؤرف علؤؤى مؤؤنح الصؤؤحافة علؤؤى الق
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قضؤؤايا خاصؤؤة حمايؤؤة األحكؤؤام المتعلقؤؤة بقضؤؤايا التشؤؤهير والسؤؤب أو القضؤؤايا المتعلقؤؤة 

نترنؤت ، إلالحقيقية وذلك من خؤالل تؤداول المعلومؤات والبيانؤات علؤى شؤبكة ا فبتحري

وكما تم التركيز على قضايا السب والقؤذف  ،والتعرف على  الحماية القانونية تجاه ذلك

وكيفيؤؤة وجؤؤود أفضؤؤل الممارسؤؤات القانونيؤؤة لتحقيؤؤق التؤؤوازن بؤؤين الخصوصؤؤية وحريؤؤة 

األفؤؤراد فؤؤي مواجهؤؤة حريؤؤة الؤؤرأي والتعبيؤؤر أمؤؤا  لالسؤؤرةاإلعؤؤالم والحمايؤؤة القانونيؤؤة 

تبؤؤاع حقؤؤوق ملكيؤؤة النشؤؤر مثؤؤل الضؤؤرر االنشؤؤر الصؤؤحفي وعؤؤدم باإلجؤؤراءات الخاصؤؤة 

فؤي نتؤا ج الدراسؤات  اتضؤحبسمعة شخل عام ال ترتبط بالصؤحفي وقؤت النشؤر ، كمؤا 

سؤؤلطة أو  ىاألشؤؤخاص ذو ىلؤؤد الموجؤؤهن قؤؤانون العقوبؤؤات نؤؤل علؤؤى إباحؤؤة القؤؤذف أبؤؤ

  .مسحولية محددة وكذلك قضايا التشهير والمعلومات الخطأ

 David E.  &  (Mattew.2000) )(2007)21( دراسات أخري  تاستهدف

 )22(  2008).& (Jeffery A. Smith ,  )23().   and & (Lemi Baruh

)25( 2015 & (Marcy& )24(  2015)Mihaela Popescu  (Daxton R. & 

&) خالؤؤد مصؤؤطفي علؤؤي  (27) (2005)عبؤؤدإ إبؤؤراهيم محمؤؤد المهؤؤدي ، (26) .“(2016

حمؤد &)م (29) (2002&) خالد رمضان عبؤدالعال سؤلطان،  (28) (2005فهمي إدريس 

&)حسؤؤين  ( 31) (1994)محمؤؤد بؤؤاهي محمؤؤد أبؤؤو ويؤؤونس،  (30) (1999عمؤؤر حسؤؤين، 

& ) عبد الرحمن جمؤال  Michael Perkins 2002) (33) (32) (1993عبدإ قايد. ، 

) بشؤر أحمؤد  (35) (1991طؤارق أحمؤد فتحؤي سؤرور ، & )  (34) (2002الدين حمزة، 

Charles N. Davis & a (Seeta Pen) , ;2003(36)(2001صؤؤالح علؤؤي،  

)37(, 2015)Gangadharan & (38) Jennifer Wilkinson ,  2005 

رصؤؤد أنؤؤواع اتجاهؤؤات المخالفؤؤات الصؤؤحفية التؤؤى مارسؤؤتها الصؤؤحف ورصؤؤد 

معؤدالت أنؤواع الصؤؤحف حجؤم القضؤؤايا، وكمؤا تمؤؤت ربيؤة ومواثيؤؤق الشؤرف الصؤؤحفية 

 ة.المهنات لواجبات وحقوق الصحفيين ومدي التزام الصحفيين بأخالقي
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 ً إلؤى تعؤارا القؤيم المهنيؤة والمعؤايير األخالقيؤة التؤى  كما توصلت النتا ج أيضؤا

حددتها مواثيؤق الشؤرف الصؤحفية والوظؤا ف التؤى تلتؤزم بهؤا الصؤحافة اتجؤاه المجتمؤع 

خبؤؤار المجهلؤؤة ونشؤؤر أخبؤؤار ومعلومؤؤات غيؤؤر صؤؤحيحة كمؤؤا تلعؤؤب حريؤؤة ألمثؤؤل نشؤؤر ا

الممارسؤة الصؤحفية إال أن نمؤط ملكيؤة الصؤحف  الصحافة دورا واضؤحا فؤي أخالقيؤات

 ىالقومية يحول وجود المساحة ويحول دون وجود المساحة الشاسعة لتقؤديم كافؤة الؤرب

 ىوالموضؤؤوعات فؤؤي الصؤؤحافة كمؤؤا أن هؤؤذا يؤؤنعكس علؤؤى سياسؤؤتها التحريريؤؤة ومؤؤد

  .االلتزام بالضوابط األخالقية

الحشور  امايوة الملكية الفكرية و انون ثانيا : المحور الثاني : دراسات  حاولص  انون 

 الصحفي

اعتمؤؤدت العديؤؤد مؤؤن الدراسؤؤات القانونيؤؤة التعؤؤرف علؤؤى تطؤؤوير قؤؤوانين حقؤؤوق 

الملكيؤؤة الفكريؤؤة وحقؤؤوق النشؤؤر الصؤؤحفي ورصؤؤد وتطؤؤوير قؤؤانون حؤؤق المؤلؤؤف بشؤؤأن 

التطرق لموضؤوع الحمايؤة الجنا يؤة للملكيؤة الفكريؤة با وواألعمال األدبية في دول أور

التعؤؤرف علؤؤى التطؤؤور التؤؤاريخى لهؤؤذا الموضؤؤوع ثؤؤم عؤؤرا الجؤؤرا م التؤؤى خؤؤالل  مؤؤن

الجؤؤرا م الؤؤواردة بقؤؤانون حمايؤؤة حقؤؤوق علؤؤى حقؤؤوق الملكيؤؤة الفكريؤؤة و داءً تشؤؤكل اعتؤؤ

 مثل دراسات الملكية الفكرية ثم إيضاح المالمح المميزة لهذا النوع من الحماية

(Sarah Ailwood and Maree Sainsbury 2014)   &   )39((Bingbin 

Lu 2013)   &(40)( ( Patricia Aufderheide,  2015    &)(41) 

 .Charlotte Epstein . (43))(2016 (42) ( 2012إبراهيم عادل سليمان سنبل ) 

موقف بتحليل قوانين حماية المصنفات المنشورة على شبكة اإلنترنت و 

مزايا و عيوت والتعرف على  تاالتفاقيات الدولية من النشر اإللكتروني للمصنفا

موقف قانون  وكذلك ةالنشر اإللكتروني للمصنفات والتحايل على التدابير التكنولوجي

حماية حقوق الملكية الفكرية . كما ركزت الدراسات حول إمكانية التفسير القضا ي 
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لجرا م الصحافة من منظور تأثيرها السلبي للرأي العام وإمكانية الحماية الجنا ية 

لرأي العام وكذلك إساءة استعمال العديد من الممارسات الصحفية مساحة حرية ل

الصحافة الحالية التي تتمتع بها الصحافة، واألثر السلبي المضاعف لجرا م الصحافة 

ومناهضة حقوق حقوق الصحفيين في النشر بومقارنة النصوص القانونية الخاصة 

المعلومات والبيانات  ومن خالل النقد نترنت وزيادة حجم إلالملكية الفكرية على ا

 والمصطلحات البديلة و المحاورات الجدلية ونالعام الذى يقدمه الخبراء والباحث

)وليد  هذا ما اهتمت الدراسات  .للملكية الفكرية من خالل مصطلح الميديا الرقمية 

  )رشا علي جاسم العامري&  (45)(2012)محمد العصار  & (44) (2012عزت 

 &)48(   (Rubin, 2011)&  (47)(  2013  لصادقعبده رمضان ا( (46)( 2012

(Whalen, 2009) )49(  &(Kelly, 2013) )50(  &.(Edwards, )51( 

2014). ( &Danaher .2012  ))52( & )( Wilson D )53(  2011 

نقؤؤؤد حقؤؤؤوق التؤؤؤأليف فؤؤؤى مواقؤؤؤع التواصؤؤؤل واستعرضؤؤؤت الدراسؤؤؤات أيضؤؤؤا 

صؤدرت ضؤد حؤق االسؤتخدام العؤادل مؤن االجتماعي ومناهضة القوانين الصارمة التى 

تطبيؤق االسؤتخدام أو  ،اتهلتؤأليف واالسؤتخدام العؤادل وصؤالحيخالل أهمية قوانين حق ا

ثؤؤم مبؤؤررات  ،المملكؤؤة المتحؤؤدة ،كنؤؤدا ،سؤؤترالياأالتعامؤؤل العؤؤادل فؤؤى بعؤؤض الؤؤدول مثؤؤل 

 .مناهضة حقوق التأليف االقتصادية والثقافية

ة حقؤؤوق التؤؤأليف والنشؤؤر وقواعؤؤد ركؤؤزت علؤؤى حمايؤؤ ىوهنؤؤاك دراسؤؤات أخؤؤر

تم تؤؤالبيانؤؤات وأنظمؤؤة االنترنؤؤت بموجؤؤب التشؤؤريع الجديؤؤد فؤؤي المملكؤؤة المتحؤؤدة التؤؤي 

نترنؤت إلمراجعتها. تعتبر حقوق التأليف والنشر المعمول بهؤا لمحتويؤات البحؤث علؤى ا

قاعؤؤدة بيانؤؤات كاملؤؤة، وأيضؤؤا تؤؤوفير الوثؤؤا ق الالحقؤؤة للتفتؤؤيي. المعلومؤؤات التؤؤي يؤؤتم 

مريرها من خالل نظام الكمبيوتر، وشؤبكة االتصؤاالت السؤلكية والالسؤلكية ومحطؤات ت

الحماية بشكل منفصل  باإلضافة إلى الحقوق االقتصادية، وشرح تأثير حقؤوق أخالقيؤة 

عؤؤن طريؤؤق جمؤؤع البيانؤؤات والمعلومؤؤات  الصؤؤحافيينجديؤؤدة أوضؤؤحت أخالقيؤؤات مهنؤؤة 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b5%d9%82%d8%b1%d8%8c+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%87+%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82.&criteria1=2.
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يؤؤة للنشؤؤر الصؤؤحفي و حؤؤق الجمهؤؤور فؤؤي معؤؤرفتهم بقؤؤانون حمايؤؤة الملكيؤؤة الفكر ىومؤؤد

 المعرفة وحق الفرد في الخصوصية.

 Bla´zquez FJC. 2012  & (54).Morrison, E.  (David))  مثل دراسات

2007)) & (55).1990)  (Dean J. Spader.  &. Matthew Kieran( )56(

) &2000 )(57) ) &2013Reed,  Sada ))58( 

 التعليق على الدراسات السابقة 

أظهووورت مرا عوووة الدراسوووات السوووابقة عووودداا مووون الحتوووا   والم  ووورات  ات 

 :الع  ة بموضـوع الدراسة، أهمها

 ندرة الدراسات التي ركؤزت علؤى واقؤع الممارسؤة المهنيؤة الصؤحفية، والمبؤادق (1)

واألسس التي تنطلق منهؤا هؤذه الممارسؤة، وعالقتهؤا بقؤيم العمؤل المهنؤي، حيؤث 

تناولؤؤت الدراسؤؤات  بشؤؤكل محؤؤدود واقؤؤع الممارسؤؤة مؤؤن خؤؤالل تحليؤؤل مضؤؤامين 

الصـحف، دون تطبيق ذلك ميدانياً على القا مين باالتصال، وهو مؤا تسؤعى إليؤه 

 .الراهنة هذه الدراسة

بقضايا النشر ركزت علؤى شؤرح التي اهتمت  القانونية العربية الدراساتمعظم  (2)

وتفسؤؤير النصؤؤوص القانونيؤؤة التؤؤى تحكؤؤم عمليؤؤة النشؤؤر، والتوصؤؤيف القؤؤانوني 

بؤين وللمخالفات التي يمكن أن يقع فيها الصؤحفي ولكنهؤا لؤم تحؤاول الؤربط بينهؤا 

 ً  اإلطؤؤار القؤؤانوني والتشؤؤريعي  وبؤؤين قضؤؤايا النشؤؤر وأحكؤؤام قضؤؤايا النشؤؤر طبقؤؤا

 .اصة بالصحافةللقوانين الخ

نجد أن هنؤاك العديؤد مؤن الدراسؤات السؤابقة اإلعالميؤة  ركؤزت علؤى أخالقيؤات  (3)

الصحافة وحرية الصؤحافة بينمؤا أغفلؤت قؤوانين الملكيؤة الفكريؤة وحقؤوق النشؤر 

في حين أن الدراسات القانونية ركزت علؤى هؤذه القؤوانين مؤن حيؤث المقارنؤات 

ً القانونية وتعد هذه البحو  بحوث  .ة لمجموعة من القوانين داخل مصر وصفي ا

http://jou.sagepub.com/search?author1=Matthew+Kieran&sortspec=date&submit=Submit
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أوضؤحت النتؤؤا ج أن حريؤؤة الؤرأي فؤؤي مصؤؤر ارتبطؤت بطبيعؤؤة النظؤؤام السياسؤؤي  (4)

لالزمؤؤة االقؤؤا م األمؤؤر الؤؤذي سؤؤاعد الباحثؤؤة علؤؤى تحديؤؤد احؤؤد الجوانؤؤب المعرفيؤؤة 

لتفسير النتؤا ج التؤى تتوصؤل إليهؤا الدراسؤة مؤن خؤالل رصؤد وتحليؤل األوضؤاع 

لسا دة ومعرفة النظام القؤا م داخؤل المؤسسؤات الصؤحفية السياسية واالجتماعية ا

 واتجاهات المؤسسات الصحفية .

بؤؤرز المخالفؤؤات التؤؤى ترتكبهؤؤا الصؤؤحافة المصؤؤرية أالدراسؤؤات إلؤؤى أن  ركؤؤزت (5)

ألخالقيات المهنة تتمثؤل فؤي نشؤر األخبؤار المجهلؤة، وعؤدم مراعؤاة الدقؤة وعؤدم 

ار غيؤؤر صؤؤحيحة وقؤؤد ركؤؤزت ، ونشؤؤر أخبؤؤالعامؤؤة والؤؤذوق العؤؤام مراعؤؤاة اادات

وعؤي الصؤحفيين بحقؤوق الملكيؤة الفكريؤة الخاصؤة بالنشؤر على الدراسة الحالية 

الصحفي وأفضل الممارسات للصحفيين لكيفيؤة نشؤر المؤادة الخاصؤة بالصؤحافة 

 .نترنت إلعلى ا

أظهرت هذه الدراسؤات اهتمامؤاً ملحوظؤاً مؤن المؤداخل والنظريؤات العلميؤة ذات  (6)

باالتصؤال، ومؤن ذلؤك نظريؤات المسؤؤولية االجتماعيؤة، وترتيؤب  العالقة بالقؤا م

األولويؤؤات، واإلطؤؤار اإلعالمؤؤي، وحؤؤارس البوابؤؤة، ومؤؤدخل الؤؤنظم، والسؤؤلوك 

وعلى الرغم من أهمية هؤذه النظريؤات والمؤداخل العلميؤة  .  المفسر ألداء العمل

 أن هؤذه التي يمكن للباحث اإلفادة منها في تأسيس الجانب النظري للدراسؤة، إالق 

الدراسات أغفلت مداخل ونمؤـاذ  نظريؤـة ذات ارتبؤاط وثيؤق الصؤلة بالممارسؤة 

المهنية للقا م باالتصال، مثل نموذ  المنظمة اإلعالمية المتمثقلـة في بيحؤة العمؤل 

ا م القؤه يؤديؤذي الؤالذي يتم فيه إنتا  المواد اإلعالمية، ونموذ  الؤدور الؤوظيفي 

المضؤامين الصؤحفية بصؤورة تتسؤق معؤايير األداء باالتصال من خؤالل معالجؤة 

 .اإلعالمي المهني في المجال

 :هما، ينويمكن تحديد أهم أوجه االستفادة من الدراسات السابقة على عدة مستوي
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 : وهو خاص بما قدمته هذه الدراسات من مفاهيم ومداخل نظرية عـنالمستوى ا ول

والعوامل المؤثرة فيها، حيث ساهمت هذه واقع الممارسة المهنية للقا مين باالتصال، 

من المفاهيم الخاصة بالممارسة المهنية، والمبادق  بالدراسـات في تحديد جان

واألسس التي تنطلق منـها، إلى جانب المداخل والنظريات العلمية ذات العالقة 

بالطبيعة الخاصة بواقع الممارسة المهنية للقـا مين باالتصال، كما قدمت هذه 

للممارسات، والعوامل المؤثرة فيها،  اسات عدة مؤشرات حول األساليب الخاصةالدر

  .امن تطويرها في شكل محـاور وتسـابالت خاصـة بدراسته ةمما مكقن الباحث

الكتابات الحديثة عن طبيعة ومبررات  في تطبيق أربعة نماذ بكما تم االستفادة منها 

ة النفعية، نظرية الحقوق الطبيعية، النظرية النظري)هي  الملكية الفكرية. هذه النماذ 

 . يالنظرية التخطيط االجتماع،الشخصية 

: ويتمثقل في اإلفادة من الدراسات السابقة في تطوير مـدارك الباحـثة المستوى الثاني

بشأن متغيرات الدراسة، المتمثقلة في العوامل المهنية وغير المهنية المؤثرة على 

الصحف، وحقوق الملكية الفكرية للنشر الصحفي وإثارة جوانب الممارسة المهنيـة في 

ذات أهمية، وربية قيادات العمل داخـل الصـحف لتأثير هذه العوامل على واقع هذه 

 .الممارسات، ال سيما الجوانب السلبية منها، وكيفية التعامل معها مستقبالً 

 النظري : اإلطار

 مدتل أفضل الممارسات المهحية للصحفيين

طلؤؤؤق الدراسؤؤؤة مؤؤؤن المقؤؤؤوالت واألفكؤؤؤار التؤؤؤي يطرحهؤؤؤا نمؤؤؤوذ  أفضؤؤؤل تن

اإلنتؤؤؤا  الصؤؤؤحفي ال يتؤؤؤأثر بالعوامؤؤؤل  نإحيؤؤؤث  (59)الممارسؤؤؤات المهنيؤؤؤة للصؤؤؤحفيين

الخارجية فؤي البيحؤة أو السؤياق اإلجتمؤاعي ولكنؤه يتؤأثر باتجاهؤات الممارسؤات المهنيؤة 

ثر بشؤؤكل مباشؤؤر نتيجؤؤة ن األداء المهنؤؤي للصؤؤحفي يتؤؤأأداخؤؤل المؤسسؤؤات الصؤؤحفية، و

التؤؤي تكؤؤون داخؤؤل مؤؤر بهؤؤا المجتمعؤؤات والظؤؤروف الداخليؤؤة تلظؤؤروف الخارجيؤؤة التؤؤي ل
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مؤؤن التؤؤزام الصؤؤحفي بهؤؤدف  ءاً وهنؤؤاك العديؤؤد مؤؤن العوامؤؤل بؤؤد ،المؤسسؤؤات الصؤؤحفية

العالقؤات التنظيميؤة واألدوار بالمؤسسة وسياستها إلي الضوابط والقيؤود التؤي تفرضؤها 

 .(60) بالهيكل التنظيمي للمؤسسة والمراكز المرتبطة

القوانين والوعي العؤام بكما أن دراسة الصحفيين وأخالقياتهم ومدي اهتمامهم 

االمتؤؤدادات الخارجيؤؤة للتنظؤؤيم الصؤؤحفي مثؤؤل  علؤؤىبقؤؤوانين وتشؤؤريعات الصؤؤحافة تقؤؤوم 

العالقؤؤات بالمصؤؤادر والمسؤؤاهمين والمعلنؤؤين وكؤؤذلك تفاعؤؤل المؤسسؤؤة الصؤؤحفية مؤؤع 

 .(61) واألداء المهني اإلداريخارجي والتنظيم المجتمع ال

مؤؤن خؤؤالل فتكؤؤون  (62) الممارسؤؤات المهنيؤؤة للصؤؤحفيين أفضؤؤلمؤؤن حيؤؤث  أمؤؤا

جتمؤؤاعي مواقؤؤع التواصؤؤل اال بحقؤؤوق الملكيؤؤة الفكريؤؤة وخاصؤؤة علؤؤىتوعيؤؤة الصؤؤحفيين 

اإلعالمؤي فؤي الفتؤرة  لمعلومؤات وأفضؤل الممارسؤات للتطؤوروالنشر الصحفي وحجم ا

  القادمة.

وقؤؤؤد اسؤؤؤتفادت الدراسؤؤؤة مؤؤؤن هؤؤؤذا المؤؤؤدخل عؤؤؤن طريؤؤؤق فهؤؤؤم أفضؤؤؤل الممارسؤؤؤات 

ة والتحؤؤديات والمعوقؤؤات التؤؤي طالع علؤؤي النظريؤؤات األجنبيؤؤة الحديثؤؤالللصؤؤحفيين وبؤؤا

وعؤيهم بقؤانون  ىر عليهم، ومديه الصحفيين من خالل النشر الصحفي وكيفية التأثتواج

 الدراسة الراهنة. فى يتم تغطيته حماية النشر الصحفي في الفترة الحالية هذا ما

 الحما ج ا ربعة الفكرية

ظهرت أربعة نماذ   في  الكتابات الحديثة عن طبيعة ومبررات الملكيؤة الفكريؤة. 

، النظريؤؤة النفعيؤؤة، نظريؤؤة الحقؤؤوق الطبيعيؤؤة، النظريؤؤة الشخصؤؤية  هؤؤذه النمؤؤاذ   هؤؤي

ن أبعؤاد النظريؤة وقؤوانين وظهرت هذه النماذ  لتربط بؤي  النظرية التخطيط االجتماعي

 حقوق التأليف والنشر.وفي األدت الملكية الفكرية 
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 الحظرية الحفعية

السؤلوك  صؤحة نظرية أخالقية غربية تؤربط بؤين المنفعة مذهبالنظرية النفعية أو 

جيرمؤي بينثؤام، وجؤيمس ميؤل، أمثال طور هذه النظرية الفالسفة البريطانيون  ونتا جه.

 ( 63).وجون ستيوارت ميل، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين

نظريؤة قديمؤة حيؤث أنهؤا نظريؤة النفعيؤة فؤي حقؤوق التؤأليف والنشؤر الاسؤتخدام يؤتم 

المؤؤادة الخاصؤؤة بحقؤؤوق التؤؤأليف  اسؤؤتخدمتها الواليؤؤات المتحؤؤدة كنظريؤؤة إلعؤؤادة صؤؤياغة

. وجؤؤاءت أهؤؤم أهؤؤداف النظريؤؤة  النفعيؤؤة فؤؤي حقؤؤوق التؤؤأليف (64)والنشؤؤر فؤؤي الدسؤؤتور

والنشر التى تبرز الحاجة إلى تشريعات حق المؤلؤف ضؤرورة واجبؤة تسؤبق المصؤلحة 

كؤذلك حقؤوق التؤأليف والنشؤر ومؤن يجابيؤات إلوقد تم مؤخرا تؤأطير تحليؤل ا (65) العامة

 .(66)ت في منظور نفعيسلبياال

 نظرية الحقوق الطبيعية

نكلتؤرا وفرنسؤا، فؤي القؤرن الثؤامن إفي القرن السابع عشؤر فؤي  نظريةال هذه ولدت

مؤؤن أبؤؤرز  هؤؤوبز عشؤؤر فؤؤي العصؤؤور الوسؤؤطى، كؤؤان الفيلسؤؤوف اإلنجليؤؤزي تومؤؤاس

من فكرة جديؤدة هؤي مؤا عؤرف منؤذ  هوبز انطلقحيث  مؤسسي نظرية "الحق الطبيعي

سؤوى  شؤئ Right "وجاء هدف النظرية في أن  "الحق,حالة الطبيعة". "بـ تذلك الوق

حؤق البقؤاء و: الؤي وتم تصنيف  الحقوق الطبيعية لإلنسؤان  الحرية الممنوحة لكل إنسان

الحق في استخدام كافة الوسا ل التي تؤمن الحق السابق )حؤق  .الذات أو المحافظة على

  .حق البقاء ودرء الخطر تكفل ضرورية التيحق تقرير أنواع الوسا ل الوالبقاء(. 

الفكرة األساسية وراء حقوق النشر هي: يجب أن يؤتمكن الفنؤانون والمبؤدعون مؤن 

التمتع بثمار عملهم لفترة زمنية محددة، وبعد ذلك تصبح المادة متاحة لالستخدام العؤام. 

غنيؤة ومتنوعؤة  ويستفيد المجتمع ألن هذا الحافز لإلبداع سوف يسؤفر عؤن قا مؤة ثقافيؤة

http://ency.kacemb.com/tag/%d8%b5%d8%ad%d8%a9/
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ل عنصؤراً ضؤرورياً  للمواطنين. في الواقع، يمكن القؤول بؤأن حمايؤة حقؤوق النشؤر تُشؤكقر

 .(67)لضمان الثروة الثقافية في مجتمعاتنا

 حظرية الشخصيةال

اعتمؤدت هؤذه  حيث لجأول من وضع هذه النظرية هو  الفيلسوف األلماني هي

هذه النظرية تفؤرا أن الشخصؤية  النظرية على  أهمية التعبير عن شخصية المؤلف ،

ضؤؤمن تن شخصؤؤية الكاتؤؤب وأالمبدعؤؤة هؤؤي التؤؤي تعمؤؤل علؤؤى تحقيؤؤق التنميؤؤة السؤؤليمة 

. ونجؤؤد أن هنؤؤاك موضؤؤوعات (68)شخصؤؤيته فؤؤي العمؤؤل وبالتؤؤالي يسؤؤتحق تقؤؤديرا للعمؤؤل

وهؤي حمايؤة شخصؤية المؤلؤف والحمايؤة الممنوحؤة مؤن  ،يحميها قانون الملكية الفكريؤة

 . (69)ليف والنشر لألعمالخالل حقوق التأ

 نظرية التخطيط ال تماعي

نظرية التخطيط االجتماعي تعمل علي حؤق المؤلؤف فؤي "تحقيؤق ثقافؤة عادلؤة 

. من خؤالل التخطؤيط  للتشؤريع القؤانوني  لحقؤوق التؤأليف والنشؤر مؤن (70)وديمقراطية"

ليؤؤه اعتمؤؤدت عمؤؤا النمؤؤوذ  الؤؤديمقراطي وهؤؤذا  هسؤؤوف نسؤؤمي خؤؤالل إطؤؤار محؤؤدد والؤؤذي

وفر حقؤؤوق التؤؤأليف والنشؤؤر حؤؤافزا للتعبيؤؤر اإلبؤؤداعي علؤؤى تؤؤالنظريؤؤة فؤؤي مباد هؤؤا . 

مجموعؤؤة واسؤؤعة مؤؤن القضؤؤايا السياسؤؤية واالجتماعيؤؤة فؤؤي المجتمعؤؤات وتفؤؤرا هؤؤذه 

العدالؤؤة التوزيعيؤؤة فؤؤي مجؤؤال الملكيؤؤة الفكريؤؤة واالتفاقؤؤات الدوليؤؤة فيمؤؤا  مبؤؤادقالنظريؤؤة 

 .(71)والتقدم في مجال التكنولوجيا يتعلق بالحماية واستخدام الموارد

قد استفادت الدراسة من هذه المداخل بالتركيز على قضايا محددة في حقؤوق و

تؤؤأثير حؤؤق المؤلؤؤف علؤؤى حريؤؤة التعبيؤؤر فؤؤي ضؤؤوء القؤؤوانين الخاصؤؤة  ،التؤؤأليف والنشؤؤر

اعتمؤد علؤى هؤذه النمؤاذ   هبا نجدوبالملكية الفكرية، إذا نظرنا للتشريع القانوني في أور

بؤؤؤالتركيز علؤؤؤى الدراسؤؤؤة الحاليؤؤؤة نجؤؤؤد أن وإلعؤؤؤادة صؤؤؤياغة بعؤؤؤض المؤؤؤواد  القانونيؤؤؤة 
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لصؤؤحفيين البؤؤد أن يكونؤؤوا علؤؤى وعؤؤي بقؤؤانون النشؤؤر الصؤؤحفي والمؤسسؤؤات الصؤؤحفية ا

 .تعمل على وجود أفضل الممارساتالتى 

 مشكلة الدراسة :

ريعات ين الجانؤب األول: القؤوانين والتشؤبوجود جان فىتمثلت مشكلة الدراسة 

تؤتم المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وخاصة حقؤوق النشؤر الصؤحفي والتؤي مؤن خاللهؤا 

القوانين بؤؤعرفؤؤة إلؤؤى أي درجؤؤة يمكؤؤن معرفؤؤة تقيؤؤد حريؤؤة الصؤؤحافة وحريؤؤة النشؤؤر الت

 .والتشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية 

ي الصؤحفي هو جانب خاص بالممارسؤات العلميؤة والمنبثقؤة عؤن وعؤو:  الجانب الثاني

المصؤنفات  إدراكه لقؤوانين الملكيؤة الفكريؤة وحقؤوق النشؤر الصؤحفي أو ىبرسالته ومد

مؤن  ى عؤالنترنت وأفضل الممارسات الصؤحفية لتصؤبح الصؤحافة علؤى مسؤتوعلى اإل

 . التقدم

مدركات الصحفيين على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على  بناءً  

 .نترنت والممارسات المهنية المتصلة بهاإلا حول حماية النشر الصحفي على

 أهمية الدراسة : 

لدراسؤؤة مؤؤن خؤؤالل محاولؤؤة توضؤؤيح  كيفيؤؤة إصؤؤالح الفعليؤؤة ل األهميؤؤةتنطلؤؤق 

 والبيانؤات  نظؤراً النشؤر الصؤحفي وحمايؤة المعلومؤات  المؤسسات الصحفية عن طريؤق

تؤي يؤتم مؤن خاللهؤا الرتباطها بالصحفي الفرد  وبالصحفيين كمجوع باعتبارهم األداة ال

 المجتمعي . على المستوى ىإحدا  التغيير المنشود سواء في الوسط الصحفي أو حت

بتوضؤؤيح جوانؤؤب مهمؤة فؤؤي بحؤو  القؤؤا م باالتصؤؤال  تسؤمح  الدراسؤؤة كمؤا أن 

التؤؤي تتوقؤؤف عنؤؤد حؤؤد االهتمؤؤام بدراسؤؤة الممارسؤؤات المهنيؤؤة للصؤؤحفيين عؤؤن طريؤؤق 
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نشر الصحفي والتحديات التي تواجه الصؤحفيين تجؤاه معرفتهم بقانون الملكية الفكرية لل

 راء الصحفيين أنفسهم.آذلك ، وسبل التغلب عليها من واقع خبرات و

مشؤؤكالت ومعوقؤؤات  فؤؤي التعؤؤرف علؤؤى وتركؤؤز الدراسؤؤة وتنصؤؤب اهميتهؤؤا 

بمسؤحوليات  والتؤى تواجؤه الصؤحفيين والمطالبؤةالصحفيين مؤن خؤالل النشؤر الصؤحفي  

 ى واإلعالمى  سياقها المجتمعى بشكل عام.تتجاوز واقعها المهن

 أهداف الدراسة : 

  تبلور ا هداف الر يسة في التعرف على :

رصد وتوصيف مالمح التطور التشريعي لقوانين حماية الملكية الفكريؤة وخاصؤة  -

 النشر الصحفي .

التعؤؤؤرف علؤؤؤى حقؤؤؤوق الملكيؤؤؤة الفكريؤؤؤة وحقؤؤؤوق النشؤؤؤر الصؤؤؤحفي للصؤؤؤؤحفيين  -

 .اجه الصحفيينوالتحديات التى تو

  .التعرف على أفضل الممارسات الفعلية للصحفيين -

  ساؤلت الدراسة 

 تسعى الدراسة لإلجابة عن التسابالت التالية : 

 كيف تطور اإلطار التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية والنشر الصحفي؟ -1

 ما السمات الشخصية والمهنية للصحفيين موضوع الدراسة؟ -2

 الصحفيين حول طبيعة العمل الصحفي؟ وكيف تشكلت؟ ما طبيعة مدركات -3

ما مؤدركات الصؤحفيين حؤول أخالقيؤات الممارسؤات المهنيؤة؟ وكيؤف يتصؤرفون    -4

 حال خرو  الصحف التى يعملون بها عن مقتضيات األخالق؟

ما مدركات الصحفيين حول قانون حماية النشر الصحفي علي اإلنترنت؟ ولماذا    -5

 تشكلت على هذا النحو؟
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 روض الدراسة : ف

توجد فروق ذات داللة إحصؤا ية بؤين المبحؤوثين عينؤة الدراسؤة بحسؤب  الفرض ا ول:

 النشر الصحفي وقانون الملكية الفكرية .لسن فى الوعي بأبعاد حقوق قانون ا

توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين المبحؤوثين عينؤة الدراسؤة بحسؤب  الفرض الثاني:

ة بحقؤؤؤوق النشؤؤؤر الصؤؤؤحفي  وقؤؤؤانون الملكيؤؤؤة المؤهؤؤؤل الدراسؤؤؤي فؤؤؤى المعرفؤؤؤ

 الفكرية.

توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين المبحؤوثين عينؤة الدراسؤة بحسؤب  الفرض الثالث:

سؤؤنوات الخبؤؤرة فؤؤى العمؤؤل الصؤؤحفى فؤؤى المعرفؤؤة بحقؤؤوق النشؤؤر الصؤؤحفي  

 وقانون الملكية الفكرية.

ثين عينؤة الدراسؤة بحسؤب توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين المبحؤو الفرض الرابع:

 الموقع الوظيفى فى المعرفة بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية الفكرية.

توجؤؤد فؤؤروق ذات داللؤؤة إحصؤؤا ية بؤؤين المبحؤؤوثين عينؤؤة الدراسؤؤة  الفوورض الخووام :

بحسب طبيعة العالقة بالصحيفة فى المعرفة بحقوق النشر الصؤحفي  وقؤانون 

 الملكية الفكرية.

توجؤؤد عالقؤؤة ارتباطيؤؤة دالؤؤة إحصؤؤا ي ا بؤؤين مؤؤدى المعرفؤؤة بحقؤؤوق  :الفوورض السوواد 

الملكية الفكرية والخصا ل المهنية )السن، المؤهل التعليمي، سنوات الخبرة 

فؤؤؤى العمؤؤؤل الصؤؤؤحفى، والموقؤؤؤع الؤؤؤوظيفى، والعالقؤؤؤة الوظيفيؤؤؤة بينؤؤؤك وبؤؤؤين 

 صحيفتك(.
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  را ي :إلطار المحهجي واإلا

 نوع الدراسة ومحهجها :

استكشؤؤاف معرفؤؤة الصؤؤحفيين بقؤؤانون الملكيؤؤة الفكريؤؤة  إلؤؤىق الدراسؤؤة تتطؤؤر

تطبيؤق ذلؤك مؤن خؤالل المؤسسؤات الصؤحفية والتحؤديات التؤى  ىوالنشر الصؤحفي ومؤد

نوعيؤة البحؤو   إلؤى، وتنتمؤي خالل حمايؤة البيانؤات والمعلومؤات تواجه الصحفيين من

واعتمؤدت علؤى .لخاصؤة المقارنة من خالل المؤسسؤات الصؤحفية الحزبيؤة والقوميؤة وا

مسؤح القؤا م باالتصؤال لمعرفؤة تصؤوراته وخبراتؤه  المتمثؤل فؤي ىعالمإلمنهج المسح ا

  .(70)هوتجارب

  : عيحة الدراسة

ً مسؤح عمليؤة  الدراسؤة أجرت فبرايؤر  مؤنللصؤحف  مؤن مصؤر خؤالل الفتؤرة  ا

ً اسؤتبيان 125. وتكونت عينة البحث مؤن 2016إلى نوفمبر  2016 ى علؤ مهوتؤم تؤوزيع ا

ن بالصؤحف مجؤال العؤاملوفؤي الصحفيين من الصؤحف )القوميؤة والحزبيؤة والخاصؤة( 

 ىعلؤؤى مؤؤد أكثؤؤروتؤؤم مقابلؤة الصؤؤحفيين داخؤؤل النقابؤؤة للتعؤرف  ةلكترونيؤؤواإل ةالمطبوعؤ

 .الحقوق والحريات الخاصة بهم وكذلك قانون النشر الصحفي بوعيهم 

مؤؤع صؤؤحفيين قؤؤاموا بتحليؤؤل  : قامؤؤت الباحثؤؤة بؤؤإجراء الثبؤؤاتإ ووراتات الصوودق والثبووات

، عؤرا اسؤتمارة إليهؤا النتؤا ج التؤى توصؤلتثؤم قارنؤت ، االستبيان  إجماليمن  10%

، وقؤؤد تمكنؤؤت مؤؤن صؤؤدق المتخصصؤؤين )*( المحكمؤؤينعلؤؤى مجموعؤؤة مؤؤن االسؤؤتبيان 

االسؤتفادة مؤن مالحظؤاتهم وإعؤادة صؤياغة بعؤض األسؤحلة فؤى واالستمارة وصالحيتها  

االتسؤؤاق عؤؤدم التنؤؤاقض وهؤؤو ببسؤؤاطة أن يسؤؤتخر   يعنؤؤضؤؤوء هؤؤذه المالحظؤؤات، وي

يالحؤؤ  مؤؤدى االتسؤؤاق بينهؤؤا حؤؤول نفؤؤس    يالباحؤؤث العالقؤؤة بؤؤين كؤؤل فقؤؤرة وأخؤؤرى لكؤؤ

 المحور أو تقيس نفس الشيء.
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 و د هدفص إلى  حقيق هذا من ت ل:

  التشؤؤريعي الخؤؤاص بحقؤؤوق الملكيؤؤة الفكريؤؤة ثؤؤم حقؤؤوق النشؤؤر  اإلطؤؤارعؤؤرا

 الصحفي .

 تصنيف أفكار الدراسة وعناصرها. االتساق فى 

 .االتساق فى فقرات أو أجزاء الدراسة 

  والجزء التحليلى للدراسة. النظرياالتساق بين الجزء 

  األسؤحلة إلؤىالمفتوحؤة  األسؤحلةمؤن فؤي صؤياغة اسؤتمارة االسؤتبيان تم االستفادة 

                                    .من بدا ل أكثر وإعطاءالمغلقة 

 عالجة اإلاصا ية للبياناتالم

نطؤاق  علؤىالمسؤتخدم  SPSSالبرنؤامج اإلحصؤا ي  ىاالعتماد في هذا البحؤث علؤ

واسع في الدراسات االجتماعية واإلعالمية لتحليل بيانات الدراسؤة، وقؤد قامؤت الباحثؤة 

 النحو التالي: ىبالمعالجة اإلحصا ية عل

 حسات الجداول التكرارية والنسب المحوية. .1

مرجح الذي يحسب بضرت التكؤرارات بؤوزن معؤين يقؤرره الباحؤث، الوزن ال .2

بناًء على عدد المراتب في السؤال، ثم تجمع نتا ج الضرت لكل بنؤد للحصؤول 

 على مجموع األوزان المرجحة، وتحسب النسب المحوية لبنود السؤال كلها.

لؤؤيس الختبؤؤار الداللؤؤة اإلحصؤؤا ية للفؤؤروق بؤؤين أكروسؤؤكال و(  2كؤؤا )اختبؤؤار .3

ن البيانات مقاسة على المستومتو ن مجموعتين مر  االسمي. ىسطات أكثر مر

 نتا   الدراسة 

: اإلطووار التشووريعي لقووانون الملكيووة الفكريووة و ووانون امايووة الحشوور الصووحفي فووي لوأ

  .مصر
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فؤؤي مصؤؤر  يؤؤةالتؤؤى تسؤؤتحق الحما يؤؤةأبؤؤرز صؤؤور الملك يؤؤةالفكر يؤؤةتعؤؤد الملك   

 ةيسؤتمثؤل الدعامؤة الر  يةاإلبداع يةات الفكروخاصة عن طريق الصحفيين ، فالممارس

قتضؤت الضؤرورة ا، لؤذلك يوالتكنولؤوج يالثقافات والتقدم العلملها التى تتبلور من خال

ً أدبيسواء كان  جهمعلى إنتا يةوإضفاء الحمابها الحقوق الخاصة بأصحا يةحما ً فنيؤأو  ا  ا

ً صؤؤناعيأو  م الحؤؤافز مؤؤن وراء ذلؤؤك لهؤؤلنخلؤؤق  امنهؤؤ واالسؤؤتفادة اسؤؤتغاللهمؤؤن  نهموتمكؤؤ ا

  (72).اإلبداعمن  يدإلضافة المز

 فؤي حقؤوق المؤلؤف  لحمايؤةالصؤدد  هؤذاالصؤادرة فؤى  يعاتوكانت أول التشر

 1783كؤا فؤى العؤام يكؤت فؤى أمرنتيكو يؤةبعؤد ذلؤك وال ليتبعهؤا 1709إنجلترا فى العام 

 يؤةلحما الجهودل من بذ تبعهالدولى وما  االهتمامجتذت األمر بعد ذلك يومن ثم فرنسا ل

عؤام  يةالصؤناع يؤةحقؤوق الملك يؤةلحما يس بؤار هؤدةبدءاً من معا ية الفكر يةحقوق الملك

وصؤؤوالً  وتعؤؤديالتها 1886 والفنيؤؤة األدبيؤؤةالمصؤؤنفات  يؤؤةبؤؤرن لحما معاهؤؤدةو 1883

الصؤؤادرة فؤؤى عؤؤام  trips)الفكريؤؤة ) الملكيؤؤةجوانؤؤب التجؤؤارة المتصؤؤلة بحقؤؤوق  التفاقيؤؤة

 الملكيؤة الفكريؤةلمختلف حقوق  الحمايةغطاء  تمديد موقعهابت على والتى أوج 1994

مصؤر  ومنهؤامؤن الؤدول  العديؤد عليهؤا قؤوانينلؤم تكؤن تشؤتمل  ةديستوعب مجاالت جديل

 ات التخطيطيؤؤةوالتصؤؤميمة يؤؤتلؤؤك المجؤؤاالت المضؤؤافة المؤشؤؤرات الجغراف بؤؤينومؤؤن 

 ينشؤرها الصؤحفيون أنيمكؤن أو التؤي  عنهار المفصح يللدوا ر المتكاملة، المعلومات غ

  (73)ونعالميواإل

د مؤؤن يؤؤوذلؤؤك باإلضؤؤافة للعد ةات السؤؤابقيؤؤتفاقع االيؤؤنضؤؤمت مصؤؤر لجموقؤؤد ا

ع يعؤؤد أول تشؤؤري، وأطيافهؤؤابمختلؤؤف  الملكيؤؤة الفكريؤؤةتحمؤؤى حقؤؤوق  التؤؤي المعاهؤؤدات

 ة العالمؤات يؤاالخؤاص بحم 1939لسؤنة  57القانون  هوالشأن  هذا مصري صادر في

والخؤؤاص ببؤؤراءات  1949لسؤؤنة  132مؤؤروراً بعؤؤد ذلؤؤك بالقؤؤانون  التجاريؤؤةوالبيانؤؤات 

ة يؤؤلحما 1954لسؤؤنة  354ن ثؤؤم القؤؤانون ة ومؤؤيالختؤؤراع والرسؤؤوم والنمؤؤاذ  الصؤؤناعا

ة، يؤالدولات يؤتفاقلتواكب مسؤتجدات اإل عليهم التعديالتحقوق المؤلف لتتوالى بعد ذلك 
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أدخؤل علؤى قؤانون حقؤوق  والؤذى 1992لسؤنة  38الت القؤانون يالتعد تلك أهمعد من يو

المصؤؤنفات  اوهمؤؤة يؤؤة القانونيؤؤالحما التشؤؤملهممؤؤن المصؤؤنفات آخؤؤرين ن يالمؤلؤؤف نؤؤوع

 صؤؤدور لوضؤؤع كؤؤذلك حتؤؤيسؤؤتمر الؤؤى، واة ومصؤؤنفات الحاسؤؤب ااية والبصؤؤريالسؤؤمع

  (74).ةية الفكرية حقوق الملكيفى شأن حما 2002لسنة 82القانون 

العديؤؤد مؤؤن المؤؤواد الخاصؤؤة بؤؤالحقوق و ذكؤؤر  .(75) 2014دسؤؤتور مصؤؤر  أمؤؤا

 حرية الفكر والؤرأي مكفولؤة للجميؤع والتي تتضمن على 65مادة والتي تنل الحريات 

ولكل إنسان حؤق التعبيؤر عؤن رأيؤه بؤالقول، أو الكتابؤة، أو التصؤوير، أو غيؤر ذلؤك مؤن 

ة، حريؤة البحؤث العلمؤي مكفولؤوالتؤي تتضؤمن علؤى  66المادة و وسا ل التعبير والنشر.

 وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

حريؤؤة اإلبؤؤداع الفنؤؤي واألدبؤي مكفولؤؤة، وتلتؤؤزم الدولؤؤة والتؤؤي تتضؤؤمن علؤى  67والمؤادة 

بؤؤؤالنهوا بؤؤؤالفنون واادات، ورعايؤؤؤة المبؤؤؤدعين وحمايؤؤؤة إبؤؤؤداعاتهم، وتؤؤؤوفير وسؤؤؤا ل 

 .التشجيع الالزمة لذلك

يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة األعمال الفنيؤة واألدبيؤة وال 

والفكرية أو ضد مبدعيها إال عن طريق النيابة العامؤة، وال توقؤع عقوبؤة سؤالبة للحريؤة 

في الجرا م التي ترتكب بسبب عالنية المنتج الفني أو األدبي أو الفكري وذكرت المؤادة 

لملكيؤة الفكريؤة بشؤتى أنواعهؤا فؤي كافؤة المجؤاالت، تلتزم الدولة بحماية حقؤوق ا أن 69

 مؤا أ وتُنشئ جهاًزا مختًصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القؤانون ذلؤك.

حريؤؤة الصؤؤحافة والطباعؤؤة والنشؤؤر الؤؤورقي والمر ؤؤي والمسؤؤموع ت ضؤؤمنت 70مؤؤادة ال

عامؤة أو خاصؤة،  واإللكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتباريؤة،

حؤؤق ملكيؤؤة وإصؤؤدار الصؤؤحف وإنشؤؤاء وسؤؤا ل اإلعؤؤالم المر يؤؤة والمسؤؤموعة، ووسؤؤا ط 

 .(76)اإلعالم الرقمي
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 الصحفية : هعمالأاقوق الصحفي عن 

لؤف مؤللأن يدفع عنه أي اعتداء فوفي  مصنفه إليهينسب  أنلف الحق في لمؤل

الحؤق  أهميؤةبؤين مؤلفؤة ولبيؤان دبي نتيجة للصؤلة الوثيقيؤة بينؤه واأل ها حق عن مصنفإذً 

للمؤلف فقد نصت المادة السادسة من اتفاقية بؤرن علؤى أنؤه ) بغؤض النظؤر عؤن  األدبي

يحتف  بؤالحق  أنن للمؤلف ، فإبعد انتقال هذه الحقوق ف بل وحتىالحقوق المالية للمؤل

 آخؤرتعديل  أوتشوية  أوباالعتراا على كل تحريف  إليهفي المطالبة بنسبة المصنف 

  (77).لهذا المصنف

 للم لف عن العمل الصحفي  ا دبيالحق 

 عدم  ابلية التصرف فيه أو الحجز عليه :   -

وال  هالحقؤؤوق ذات الصؤؤلة الوثيقؤؤة بشخصؤؤيتلؤؤف مؤؤن ؤاألدبؤؤي للميعتبؤؤر الحؤؤق 

ً التصرفات مثل بيع المصنف فيه  أنواعمن  عي نوأالتصرف فيه ب يجوز ً  بيعؤا أو  نها يؤا

مؤؤن قؤؤانون حمايؤؤة الملكيؤؤة الفكريؤؤة علؤؤى جؤؤواز  154صؤؤت المؤؤادة التصؤؤرف فيؤؤه فقؤؤد ن

نه لم يثبت بصؤفة قاطعؤة تي يموت صاحبها قبل نشرها مادام أالحجز على المصنفات ال

قد استهدفت نشرها قبل وفاته كما نصت العديد مؤن المؤواد مثؤل القؤانون رقؤم  رادتهإأن 

إنتاجؤؤؤه الفكؤؤؤري بؤؤؤاطال مطلقؤؤؤا كؤؤؤل تصؤؤؤرف للمؤلؤؤؤف فؤؤؤي مجموعؤؤؤة  :( علؤؤؤى 153)

نشؤرها  وإعؤادة جمؤع أعمالؤهعلؤى أن الصؤحفي يحؤق لؤه كؤد المستقبلي، فهؤذا القؤانون يؤ

، ولكؤؤن يجؤؤوز الحجؤؤز علؤؤى نسؤؤا المقؤؤاالت المجمعؤؤة  إليؤؤهوهؤؤذا مؤؤا نميؤؤل  أخؤؤرىمؤؤرة 

 ً  أمؤا .حدهما وهنا يكون الحجز على االسؤتغالل المؤالي فقؤطلحق على أ للصحفي ضمانا

ز عليها لدين على الصحفي الذي يعمل فيهؤا ويبؤين هؤذا الحؤق بالنسبة للصحيفة فال يجو

الحجؤز عليؤه  أوللصحفي في عدم جواز  التصرف فيه  األدبيللمؤلف مع الحق  األدبي

ف " يتمتؤع مؤلؤ الملكية الفكرية على أنؤه( من قانون 1-111وفي فرنسا نصت المادة ) 

 .(78)"اجهة الكافةفي مو االستحثارىبحق الملكية  المصنف الفكري على مؤلفه
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 يته للتقادم :ا دبي وعدم  ابلدوام الحق  -

ً اللمؤلف أنه يبقى طو األدبيالمقصود بدوام الحق  بعؤد  ل حياته كما يظؤل قا مؤا

بوفؤؤاة صؤؤاحب هؤؤذا  ختلؤؤف عؤؤن الحؤؤق فؤؤي الصؤؤورة والتؤؤي تنقضؤؤيي أيضؤؤامماتؤؤه، وهؤؤو 

بة لحؤق االسؤتغالل حؤال بالنسؤالحق، فهو حق دا ؤم وغيؤر محؤدد بمؤدة معينؤة كمؤا هؤو ال

طيلؤة حيؤاة المؤلؤف، ولمؤدة خمسؤين عامؤا بعؤد وفاتؤه  محؤددة هؤي  قيد بمدة المالي الذي

ميز بين الحق في تقرير النشر والحؤق فؤي النشؤر، فؤالحق فؤي تقريؤر النشؤر ويجب أن ن

ن الحؤق فؤي النشؤر يعؤد مؤن يتمتع به وحده دون غيره، في حؤين أحق شخصي للمؤلف 

تفؤؤاق مؤؤع المؤلؤؤف وعؤؤن طريؤؤق عقؤؤود أن تكؤؤون للغيؤؤر باال يمكؤؤن الحقؤؤوق الماليؤؤة التؤؤي

 النشر.

( مؤؤن قؤؤانون حمايؤؤة الملكيؤؤة 146المؤؤادة ) كؤؤذلك فؤؤإن المشؤؤرع المصؤؤري فؤؤي

وزارة  –تباشر الؤوزارة المختصؤة  على أنه"الفكرية قد تضمن ذلك المبدأ حيث نصت 

( ، مؤن القؤانون 144 – 143المنصوص عليهؤا فؤى المؤادتين ) األدبيةالحقوق  –الثقافة 

ايؤة الحقؤوق مذاته فى حالة عدم وجؤود وار ، أو مؤوص لؤه وذلؤك بعؤد انقضؤاء مؤدة ح

، ألنؤه مؤن الحق األدبي للمؤلف غير قابل لالنتقؤال للورثؤة المالية المقررة فيه". كما أن

دم االنتقؤال مؤن طبيعؤة الحؤق عؤ طة بشخصية المؤلف، ويكمن السبب فيالحقوق المرتب

 أنبعؤؤض الكتؤؤات الفرنسؤؤيين اعتبؤؤار  زعؤؤم للمؤلؤؤف  يدبؤؤالحؤؤق األ ، وأهميؤؤةالشخصؤؤي

، علؤى الؤؤرغم مؤؤن أن الواقؤؤع أدبيؤؤاانتحؤؤارا  إالال يعؤؤدو  يدبؤتنؤازل المؤلؤؤف عؤؤن حقؤؤه األ

المحافظؤة علؤى اسؤم  أوبعض الحقوق تنتقل من الورثؤة، مثؤل حؤق النشؤر  أن إلىيشير 

هؤذا الحؤق،  إلؤى، ولؤو نظرنؤا المؤلف ، ومنع االعتداء على هذا الحق من جانب الورثة

 .(79)نجد أن الورثة ال يمارسونه، بل يحافظون عليه فقط فإننا

: حؤق تقريؤر  الورثؤة هؤي إلؤىوالحقوق األدبية للمؤلؤف التؤى ال يمكؤن انتقالهؤا 

سحب المصؤنف مؤن  أوالحذف  أو اإلضافةالتعديل أو  أوالتغيير،  إجراءالنشر،  وحق 

 .(80)للمؤلف دبيالمحافظة على الحق األالتداول بل يقتصر دورهم على 
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دبي للمؤلف يسري على الصحفي في المقؤاالت أو الكتؤب أن دوام الحق األبيد 

الحمايؤة  ألنينشرها بالصؤحيفة التؤى تتضؤمن ابتكؤارا، وتكؤون مشؤمولة بالحمايؤة،  التي

 األفكؤاراليوميؤة تأخؤذ حكؤم  األخبؤار ألنوذلؤك  األفكؤارولؤيس مجؤرد  اإلبؤداعترد على 

بعدة من الحماية بحق المؤلف، والهدف من تشجيع تداول المعلومؤات كمؤا يعؤرف تومس

ي صؤحيفته أو وكالؤة أنبؤاء بنؤاء الصحفي المسؤتخدم بأنؤه" ذلؤك الصؤحفي الؤذي يعمؤل فؤ

عقد عمل فيلتزم بتقديم عمله لرت العمل مقابؤل أجؤر وتربطؤه بؤرت العمؤل عالقؤة  على

 ممارسؤؤة سؤؤلطة الرقابؤؤة والتوجيؤؤه علؤؤىل تبعيؤؤة حيؤؤث تتؤؤيح هؤؤذه العالقؤؤة لؤؤرت العمؤؤ

 . (81) الصحفي"

 عقد العمل الصحفي : إطارالحق في  قرير الحشر في 

المؤلؤؤف  للمؤلؤؤف يتمتؤؤع بؤؤه األدبؤؤيعناصؤؤر الحؤؤق  أوليعؤؤد حؤؤق تقريؤؤر النشؤؤر 

لؤف ومنهؤا األدبؤي للمؤمؤن اتفاقيؤة بؤرن بؤالحق  (6 )دون غيره كما نصؤت المؤادة وحده

القؤوانين الحديثؤة المتعلقؤة بحؤق المؤلؤف بهؤذا الحؤق  فااعتؤروكؤذلك  حؤق تقريؤر النشؤر

الحؤق فؤي  كما يعؤود للمؤلؤف وحؤده، بعض االجتهادات الفقهية والقضا ية دتهأيوهذا ما 

بشخصؤية  ال وهذا الحق يتعلقأم للنشر   بالً وقا وجاهزاً  كان العمل مكتمالً  إذاتقرير ما 

  (82).المؤلف

وقؤانون حؤق   األدبيؤةالفكرية الخؤاص بالملكيؤة  ومن خالل النظر لقانون الملكية

ً  نهافإالمؤلف في مجال العمل الصحفي  مع طبيعة عمل الصؤحفي الؤذي  ستصطدم حتما

بؤه الصؤحيفة  هالفكؤري الؤذي تطالبؤ إنتاجؤهن بعقد عمل وبالتالي فإ ة  يفيرتبط مع الصح

ة التؤي يتمتؤع بهؤا ا وال تحوز الصؤحيفة الحقؤوق المعنويؤهو حق مالي فلها استغالله ماليً 

ً  األدبيالصحفي على مصنفه  يتمتؤع بكامؤل الحمايؤة التؤي  فالمقالة الصؤحفية تمثؤل مؤلفؤا

المؤؤادة هؤؤذا مؤؤا أكؤؤدت  أصؤؤليهتكؤؤون المقالؤؤة  أنيصؤؤبغها قؤؤانون الملكيؤؤة الفكريؤؤة شؤؤريطة 

بشؤؤؤأن حمايؤؤؤة الملكيؤؤؤة الفكريؤؤؤة  2002لسؤؤؤنة  82( مؤؤؤن القؤؤؤانون رقؤؤؤم 144(، )143)

 .(83)ةالمصريوالحقوق المجاورة 
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 غير التي يعمل بها  أترىلصحيفة  الصحفي المستخدم في بيع مقالة أاقية مدى

الصحفي المستخدم يخضع لعقد العمؤل المبؤرم مؤع الصؤحيفة ويلتؤزم الصؤحفي 

 ً مؤن قؤانون الملكيؤة الفكريؤة  132/36ن المؤادة لبنؤود العقؤد المبؤرم مؤع الصؤحيفة فؤإ وفقا

، والؤذي بمقتضؤاه  الصحفي المهني ومن فؤي حكمؤهمع بين نصت على االتفاق الذي يج

حؤؤد المقؤؤاالت الصؤؤحفية ويتنؤؤازل عؤؤن حقؤؤوق أ إعؤؤدادموسؤؤمي فؤؤي  أويسؤؤاهم بشؤؤكل دا ؤؤم 

المقؤاالت يتذرع بعدم نشؤر  نأالصحفي المستخدم ال يستطيع  الشأناالستغالل وفي هذا 

ً راتهؤاتعتبر الصؤحيفة متعسؤفة فؤي قر و ال التي يحررها مادام يتلقى مرتبه للمؤادة  ا وفقؤا

761/9 (83).  

يتعاقؤد مؤع الصؤحيفة علؤى تقؤديم عملؤه  الصؤحفي المسؤتقل ال يعتبؤر مقؤاوالً  أما

 بينه وبين الصحيفة . المبرمعلى العقد  بناءً  األدبي

عقؤد المقاولؤة  المسؤتقل ال يتنؤازل للصؤحيفة بمقتضؤىصؤحفي وهناك شؤروط لل

 ن يلتزم بالتالي :وأ األدبي هعن حق

  طلؤب مؤن  إذاواالقتراحؤات التؤي تطلبهؤا الصؤحيفة ومؤن ذلؤك  إلرشؤاداتباااللتزام

التؤؤى يقؤؤوم بوضؤؤع بعؤؤض التصؤؤميمات  أنالصؤؤحفي المصؤؤور أو الصؤؤحفي الرسؤؤام 

المجلة فإنه يلتزم بؤأن ينفؤذ مؤا  أوقصة تنشرها الجريدة  تطلب منه لوضعها بجوار

 .طلب منه بعمل رسومات او صور تخدم الموضوع 

 الوإا طبقا للعقؤد المبؤرم مخالل المواعيد المحددة بينه األدبيلعمل االلتزام بتسليم ا 

 .للشروط الجزا ية في العقد  تعرا في ذلك

  ذات اتجاهؤات مختلفؤة  أو أدبيؤة أوكانت حزبيؤة  إذاااللتزام بالطابع العام للصحيفة

 .(84)التي يقدمها بحيث ال تكون مغايرة لسياسة الصحيفة األعمالومن خالل 
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 ( 85) ي الر وع والسحب للمصحفالحق ف

 مجال اماية اق الم لف والحقوق المجاورة :

 إذا انون حماية الملكية الفكرية على أنه للمؤلف وحؤدهمن ق 144نصت المادة 

للتؤداول  االبتدا ية الحكم بمنع طؤرح مصؤنفه يطلب من المحكمة أنجدية  أسبات طرأت

فؤؤي حقؤؤوق  هيؤؤة عليؤؤه بؤؤرغم تصؤؤرفتعؤؤديالت جوهر بإدخؤؤال أوبسؤؤحبة مؤؤن التؤؤداول  أو

  .االستغالل المالي

 (86) المصحفات الصحفية المحمية :

بالحمايؤة القانونيؤة لحؤؤق  يحظؤى أشؤؤكالهالعمؤل الصؤحفي بتنوعؤه واخؤتالف  نإ

به لحؤق المؤلؤف عؤن العمؤل وباكتسا وإنشا هبعنصر االبتكار في تكوينه  هالمؤلف لتمتع

قؤانون حمايؤة الملكيؤة الفكريؤة المصؤري ة والصحفي كمؤا عؤرف الصحفي ألن الصحيف

ً عملي  أوفني  أو أدبيكل عمل مبتكر  بأنهالمصنف  2002لسنه  82  أوكؤان نوعؤه  أيؤا

 . هأو الغرا من تصنيف أهميته أوطريقة التعبير عنه 

  روط  متع المصحف بالحماية 

 ذات طؤابع شخصؤي اً يكؤون مبتكؤر أنلذي يحميؤه القؤانون يجؤب االمصنف  نإ

فهؤي واجبؤة الحمايؤة دا مؤا وال  الصؤحفية كالمقؤاالت والقصؤل الصؤحفية عمؤالاأل أما 

 نبؤاءاألوكالؤة  أومؤن الصؤحيفة  ذنبؤإ إالالنقؤل عنهؤا  أوتزال منهؤا االخ بأي حال  بغيين

االعتؤداء  أخؤرىصؤحيفة  أو آخؤرالعالمية التؤي حققؤت سؤبقا صؤحفيا وال يحؤق لصؤحفي 

ا ؤدة التؤي يعد الف ألنهقامت به الصحيفة  يالذلموقف السبق الصحفي  األدبيعلى الحق 

 عادت عليها بالنشر .

 أوصؤؤحيفة  مؤؤنمؤؤن صؤؤاحب الحؤؤق النسؤؤا  أولؤؤف إذن مؤؤن المؤكمؤؤا يجؤؤوز دون 

نقؤل هؤذا  له نفس السمة أو إذاعيلبرنامج  أوديني  أوسياسي  أودورية لمقال اقتصادي 
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ون حق التصؤريح بالنسؤا الجمهور وذلك في الحاالت التي ال يك إلىالبرنامج  أوالمقال 

ً  أولجمهؤور محفوظؤا بشؤكل صؤريح للمؤلؤف ا إلىالنقل  أو  ألحكؤام صؤاحب الحؤق طبقؤا

ن فية غيؤر مشؤمولة بالحمايؤة ألالصؤح األخبؤار أنالقانون والقرارات والتعليمؤات ، بيؤد 

ن النشر وضع الواقعة فؤي متنؤاول الصحف ال تستطيع أن تدعي ملكيتها أل أوالصحفي 

  .الجميع

 يم المصحفات الصحفية من ايث عدد م لفيها . قس

منفرد : المصنف الذي يقؤوم صاحب حق المؤلف بالنسبة للمصنف الصحفي ال

ً على مؤ ً  لف واحد يكون شخصيا ً  أو طبيعيا ً  شخصيا وهو ما تؤم توزيؤع المصؤنف  معنويا

 .الفكري  لإلبداعتحت اسمه كون الطبيعية الخاصة والمتميزة 

 بالحسبة للمصحف الصحفي المحفرد: أول: صااب اق الم لف

فؤي الصؤحيفة  باسؤمهن ذكرنؤا تجميؤع مقاالتؤه التؤي نشؤرها فيحق له كما سبق أ

صؤورة مجموعؤات أو فؤي صؤورة  المتعاقد معها، ويقوم بإعادة نشرها بعد تجميعها في

تعاقؤؤد معهؤؤؤا مالصؤؤحيفة ال موافقؤؤة، وال يكتسؤؤب الصؤؤحفي هؤؤذه الصؤؤفة إال بعؤؤد أخؤؤرى

حالة عدم النشر، أو التأجيل، فإنه ال يحق للصؤحفي القيؤام بإعؤادة النشؤر  بالنشر، أما في

للصؤؤحفي علؤؤى أعمالؤؤه وهؤؤو الصؤؤحيفة، ف قؤؤل للشؤؤخل المعنؤؤويحيؤؤث إن الحؤؤق هنؤؤا انت

ً الصحفي ً  ة حق المؤلف إذا كان المؤلف منفردا به وليس مصنفا ً  مشتركا  .أو جماعيا

 :لمشتركلف بالحسبة للمصحف الصحفي اثانيا: صااب اق الم 

يعرف المصنف المشترك بأنه"المصؤنف الؤذي يبتكؤره مؤلفؤان أو أكثؤر سؤواء 

بالتعؤؤاون المباشؤؤر، أو بعؤؤد أخؤؤذ المسؤؤاهمات المتبادلؤؤة لكؤؤل واحؤؤد منهمؤؤا أو مؤؤنهم فؤؤي 

تؤي يصؤعب الفصؤل وال االحسبان" ذلك ألنه يصعب الفصل بين مساهمة كل واحد منهم

( من قانون حماية حؤق 15/2في المادة )عرف المصنف المشترك  بين كل منهما . كما
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المؤلف والحقؤوق المجؤاورة بأنؤه " المصؤنف الؤذي يشؤترك فؤي تأليفؤه أكثؤر مؤن مؤلؤف 

 .سواء أمكن فصل عمل كل منهم أو كان الفصل متعذرا"

( مؤؤن قؤؤانون حمايؤؤة 138/5كمؤؤا تؤؤم تعريؤؤف المصؤؤنف المشؤؤترك فؤؤي المؤؤادة )

بأنه" المصنف الؤذي ال ينؤدر  ضؤمن  2002( لسنة 82الملكية الفكرية المصري رقم )

المصنفات الجماعية ويشترك في وضؤعه أكثؤر مؤن شؤخل سؤواء أمكؤن فصؤل نصؤيب 

كؤؤل مؤؤنهم أو لؤؤم يمكؤؤن" كؤؤذلك فؤؤإن المؤؤؤلفين المسؤؤاهمين فؤؤي المصؤؤنف المشؤؤترك ال 

صؤنف يخضعون في عملهم لتوجيه شخل طبيعي أو معنؤوى، وهؤذا مؤا يميؤزه عؤن الم

فقؤؤد تنؤؤاول المصؤؤنف المشؤؤترك بؤؤالتعريف فؤؤي المؤؤادة  رنسؤؤيالجمؤؤاعي. أمؤؤا المشؤؤرع الف

( من قانون الملكية الفكرية بالقول"المصنف المشترك هو العمل الذي يشؤترك 113-2)

 فيه أكثر من شخل طبيعي" 

المصؤنف المشؤترك فإنؤه بتحقؤق لؤه  أما بخصوص الحق األدبي للصحفي على

ل دور كؤؤل مؤلؤؤف مؤؤن المؤؤؤلفين فصؤؤ فيهؤؤا هؤؤذا الحؤؤق فؤؤي الحالؤؤة الثانيؤؤة، والتؤؤي يمكؤؤن

ً  المشتركين ويحق له استغالل الجزء الخاص به منفرداً  ً  ماديا اإلضؤرار  مؤع عؤدم وأدبيؤا

، وقؤؤد اعتبؤؤرت محكمؤؤة الؤؤنقض الفرنسؤؤية أن " المصؤؤنف بالمصؤؤنف المشؤؤترك بمجملؤؤة

المشترك هو ملكية مشتركة للمشؤاركين فيؤه بغؤض النظؤر عؤن قؤدر مسؤاهمة كؤل مؤنهم 

 .ذه المشاركة"فيه، وأهمية ه

 ثالثا: صااب اق الم لف بالحسبة للمصحف الصحفي الجماعي:

 82( من قانون  حماية الملكيؤة الفكريؤة 138) رة الرابعة من المادةعرفته الفق

بأنه هو " المصنف الذي يضؤعه أكثؤر مؤن مؤلؤف بتوجيؤه شؤخل طبيعؤي  2002لسنة 

 ل كؤل مؤلؤف وتميؤزه علؤىتؤه وينؤدمج عمؤأو اعتباري يتكفل بنشؤره باسؤمه وتحؤت إراد

 أكؤد أيضؤا( مؤن ذات القؤانون أكؤدت علؤي ذلؤك أيضؤا. كؤذلك 175حدة" كمؤا أن المؤادة )

أن " ملكيؤة  التؤي تؤنل علؤى  ( مؤن ذات القؤانون5-113المشرع الفرنسي فؤي المؤادة )
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كتسؤؤب أهؤؤذا المصؤؤنف تكؤؤون للشؤؤخل الطبيعؤؤي أو المعنؤؤوى الؤؤذي ينشؤؤره باسؤؤمه، و

لم يوجد اتفاق يخالف ذلك" ولقد أوجؤد المشؤرع الفرنسؤي  بموجب ذلك صفة المؤلف ما

هذه الطا فة من المؤلفات لمواجهؤة ذيؤوع نؤوع خؤاص  1957مارس لعام 11في قانون 

 من المصنفات  كالقواميس والموسوعات.

ً  كما أن المقؤاالت التؤي تنشؤر فؤي الصؤحيفة أو المجلؤة تشؤكل عمؤالً  مؤا  جماعيؤا

بشكل منفؤرد انؤدمجت مؤع بعضؤها الؤبعض  الصحفيين مشاركة التي قام بها أحددامت ال

خؤرين، نتفؤاع بحؤق مقصؤور عليؤه عؤن ااد االلتشكل الصورة النها ية، وال يسؤتطيع أحؤ

الجريؤدة ال يمكؤن أن تؤدفع بجماعيؤة حكمؤة الؤنقض أن النقيض من ذلؤك قؤررت م وعلى

 أو من الممكن تمييزه. المصنف، إذا كان عمل كل صحفي مميزاً 
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 ا   الدراسة الميدانيةنتثانيا  :

 السمات الشخصية والمهنية للصحفيين موضوع الدراسة : 

 (1الجدول ر م )

 الخصا ص الديموغرافية للصحفيين موضوع الدراسة

 % ك (171الخصا ص الديموغرافية )ن=

 السن

 %19.3 33 30: أقل من 21من 

 %37.4 64 40: أقل من 30من 

 %30.4 52 50: أقل من 40من 

 %3.5 6 60: أقل من 50 من

 %9.4 16 فأكثر  60من 

 المؤهل التعليمي

 %45.6 78 ريوس/ ليسانسوبكال

 %35.7 61 ماجستير

 %18.7 32 هدكتورا

سؤؤنوات الخبؤؤرة فؤؤي العمؤؤل 

 الصحفي

 %26.3 45 سنوات 5أقل من 

 %36.3 62 سنوات 10قل من : أ 5من 

 %20.5 35 سنة 15قل من : أ10من 

 %17 29 فأكثر عاما 15

 الموقع الوظيفي

 %10.5 18 محرر

 %24 41 مراسل

 %17.5 30 ر يس قسم 

 %12.3 21 مدير تحرير 

 %18.2 31 ر يس تحرير

 %17.5 30 تذكر أخرى

 الصفة النقابية 

 %18.7 32 تعيين

 %30.4 52 عقد مؤقت

 %17.5 30 صحفي من الخار  )بالقطعة(

 %12.9 22 )عمل إضافي( عمل فيها لنصف الوقتي

 %20.5 35 اخري تذكر.....

ا  فحة من الصؤحفيين الؤذين  أكثرأن  إلى: تشير نتا ج الدراسة  لمتغير السن وفقا

ويلؤيهم (  %37.4 )بنسؤبة 40: أقؤل مؤن 30  بؤين أعمؤارهمعليهم الدراسة تقؤع  أجريت

: أقؤل مؤن 21 فحؤة ثؤم (  %30.4 )بنسؤبة 50: أقؤل مؤن 40بؤين مؤن  أعمارهمالذين تقع 

الجديدة وفؤي  األجيال( كما جاءت النسبة بين اعتماد الصحف على %19.3بنسبة ) 30
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كمؤا رصؤدت الفحؤة ( %19.3 )بنسؤبة30: أقؤل مؤن 21مرحلة الشبات من الفحة العمرية 

 ( %9.4فأكثر)  60نسبة من  األقلالعمرية للصحفيين 

 )ماجسؤؤتير  بنسؤؤبةالملؤؤة : تضؤؤم عينؤؤة الدراسؤؤة  ح هم هوول التعليمووي و خصصووللوفقووا  

 ( %18.7)والدكتوراه ( 35.7%

 أننجؤد  وأ( %45.6 )ريوس/ ليسانس بنسؤبةوهالت بكالؤالممن  العظمىبينما الغالبية 

مؤن  أكثؤرر يدل علؤى اتجؤاه الصؤحفيين فؤي السؤعي للحصؤول علؤى مؤؤهالت المؤشهذا 

 في العمل . لأفضالبحث عن فرص  أوس والدكتوراه للزيادة في الترقيات والبكالوري

ا  :  تتنؤوع الخبؤرات فؤي عؤدة مسؤتويات سحوات الخبورة فوي العمول الصوحفيلمتغير  وفقا

 )بنسؤؤبة األولؤؤىسؤؤنوات المرتبؤؤة  10قؤؤل مؤؤن : أ 5مؤؤن  تبؤؤدأوتتصؤؤدر الخبؤؤرات التؤؤي 

 )سؤنوات فؤي المرتبؤة الثانيؤة بنسؤبة 5ح بؤين أقؤل مؤن اوتتؤرثم الخبرات التي ( 36.3%

 وتؤؤؤأتي، ( %20.5 )سؤؤؤنة بنسؤؤؤبة 15: اقؤؤؤل مؤؤؤن 10، والخبؤؤؤرات مؤؤؤا بؤؤؤين  (26.3%

 . األخيرةعاما فأكثر في المرتبة  15الخبرات 

ا   ون: تضم العينة كل المواقؤع الوظيفيؤة ، ويحتؤل المراسؤل لمتغير المو ع الوظيفيا وفقا

و ر ؤيس (  %18.2 )نصف العينة وتنوعت النسب المتبقية على ر يس تحرير بنسؤبة  

 )ثؤؤؤم محؤؤؤرر بنسؤؤؤبة  (  %12.3 )يهؤؤؤا مؤؤؤدير تحريؤؤؤر بنسؤؤؤبةويل( %17.5)قسؤؤؤم بنسؤؤؤبة 

ن المصؤؤوريين الديسؤؤك المركؤؤزي يتؤؤذكر تنوعؤؤت بؤؤين الصؤؤحف أخؤؤرى أمؤؤا(  10.5%

 (%17.5 )بنسبة والرسامين

 ): ضؤؤمت العينؤؤة الغالبيؤؤة العظمؤؤي عقؤؤد مؤقؤؤت بنسؤؤبة وفقووا لمتغيوور الصووفة الحقابيووة

فؤؤي المؤسسؤؤات الحكوميؤؤة بؤؤين التعيؤؤين وذلؤؤك  العظمؤؤىوتراوحؤؤت الغالبيؤؤة ( 30.4%

هؤؤالء إن حيث ( %17.5 )صحفي من الخار  )بالقطعة( بنسبة أما ( %18.7 )بنسبة

مؤن صؤحيفة  بينمؤا  كثؤرأونترنت اإلمن موقع صحفي على  أكثرالصحفيين يعملون في 

 .(%12.9 )جاءت تحت التدريب بنسبة
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 :الصحفيين حول طبيعة العمل الصحفي  آراء

 (2 دول ر م )

 لعمل في هذه الصحيفة دون غيرها من الصحفاتتيار ا

 نمط الصحيفة

 أسباب التتيار

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

 60.2 103 59.7 46 60.6 57 ألنني أتوافق مع سياستها التحريرية 

 79.5 136 80.5 62 78.7 74 ألنها تعطي دخال ماديا أفضل

 57.3 98 57.1 44 57.4 54 عدم وجود بديل متاح غيرها 

 64.9 111 59.7 46 69.1 65 ألنها تلتزم بأخالقيات الممارسة المهنية 

لمكانتهؤؤؤا المتميؤؤؤزة بؤؤؤين بؤؤؤاقي الصؤؤؤحف 

 المنافسة
41 43.6 41 53.2 82 48 

 70.8 121 71.4 55 70.2 66 النتشارها

تلتؤؤزم صؤؤحيفتها بمراعؤؤاة ميثؤؤاق العمؤؤل 

 الصحفي 
54 57.4 44 57.1 98 57.3 

 73.1 125 72.7 56 73.4 69 رأخري تذك

راء الصؤحفيين حؤول أسؤبات اختيؤار العمؤل فؤي هؤذه آ( 2يوضح الجدول رقم )  

النسؤبة األكبؤر ألنهؤا  أنحرصؤت ااراء جؤاءت الصحيفة دون غيرها من الصحف فقؤد 

بينمؤؤا تقاربؤؤت النسؤؤب بؤؤين ألنهؤؤا تلتؤؤزم  ( %78.7 )تعطؤؤي دخؤؤال ماديؤؤا أفضؤؤل بنسؤؤبة

بؤؤؤين  تؤؤؤذكر و تراوحؤؤؤت النسؤؤؤب أخؤؤؤرىلمهنيؤؤؤة و النتشؤؤؤارها و بأخالقيؤؤؤات الممارسؤؤؤة ا

قؤؤل نسؤؤبة حيؤؤث تلتؤؤزم أعلؤؤي التؤؤوالي وجؤؤاءت (  73.4%)، ( 69.1% ) ،( 70.2%)

، وتقاربؤت هؤذه الدراسؤة مؤع (%57.4 )صحيفتها بمراعاة ميثاق العمل الصحفي بنسبة

امؤؤل ن التحريؤؤر الصؤؤحفي مؤؤن أهؤؤم العوبؤؤأ (87)"2001حمؤؤد زكريؤؤا ، أنتؤؤا ج دراسؤؤة "

باعتباره جزءاً من المفهوم الشامل لؤألداء  الدراسةلمجلتي  المـؤثرة في األداء الصحفي

الصحفي، الذي يشـمل إلى جانب التحريؤر: اإلدارة الصؤحفية، واإلعالنؤات، والتوزيؤع، 

كمؤؤا أن التحريؤؤر الصؤؤحفي كغيؤؤره مؤؤن مكونؤؤات  .واالشؤؤتراكات، والمطؤؤـابع وغيرهؤؤـا

عوامل، منها: مستوى الممارسة المهنيؤة للقؤا مين باالتصؤال  األداء الصحفي يتأثقر بعدة

ومستوى تأهيلهم، واإلمكانيات المتاحة لهـم، إلى جانـب الظروف المحيطة ببيحة العمؤل 



 مدركات الصحفيين لسبل حماية النشر الصحفي على اإلنترنت والممارسات المهنية المتصلة بها

 

 225  الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

الصؤؤحفي والمتمثقلؤؤة فؤؤي التوجؤؤه السياسؤؤي واالقتصؤؤادي للدولؤؤة ونظامهؤؤا اإلداري، وقؤؤيم 

 .وتقاليد المجتمع 

ً  ألنهؤؤا تعطؤؤي دخؤؤالً  األولؤؤىفؤؤي المرتبؤؤة  كترونيؤؤةاإللبينمؤؤا جؤؤاءت الصؤؤحف   ماديؤؤا

ألننؤؤي وجؤؤاءت ااراء ( ، %71.4 )ويليهؤؤا النتشؤؤارها  بنسؤؤبة( %80.5)أفضؤؤل بنسؤؤبة 

 )أتوافؤؤق مؤؤع سياسؤؤتها التحريريؤؤة وألنهؤؤا تلتؤؤزم بأخالقيؤؤات الممارسؤؤة المهنيؤؤة بنسؤؤبة

تلتؤؤزم  عؤؤدم وجؤؤود بؤؤديل متؤؤاح غيرهؤؤا وبؤؤين ااراء  أيضؤؤاو تقاربؤؤت النسؤؤبة  ( 59.7%

قل نسؤبة لمكانتهؤا أوجاءت (، %57.1) صحيفتها بمراعاة ميثاق العمل الصحفي بنسبة

 .(%53.2 )ةالمتميزة بين باقي الصحف المنافسة بنسب

ألنها تعطي دخال  األولى عبارةاحتلت المرتبة  أنجمالي النسب نجد إبالمقارنة بين 

لتي تواكب المجتمع نظرا للظروف االقتصادية ا( % 79.5 )ماديا أفضل بنسبة

(  فقد %70.8، ويليها النتشارها وتنوعها بنسبة )أفضلالمصري والبحث عن فرا 

، األخبار، الجمهورية، المساء، األهرامجاءت عينة الصحفيين متنوعة مثل صحف 

على  اإلجاباتالوفد، العالم اليوم ، المصري اليوم ، اليوم السابع، الوطن، ثم اعتمدت 

وذلك لمصداقية الصحيفة والتنظيم القانوني للصحيفة و ( % 73.1) تذكر بنسبة أخرى

 صادقة  إجاباتهمالصحفيين جاءت  كما أنالمؤسسة الصحفية ، وسرعة الحد   إدارة

 ن الصحيفة حكومية حيث االستقرار المادي والمعنوي والوظيفي .ألنظرا 
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 (3 دول ر م )

 المعايير الضرورية عحد انتقات ونشر الموضوعات

 التر يب

 المعايير
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

الوووووو ن 

 المر ح
 التر يب

تتوافؤؤق  أن 

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

السياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

التحريريؤؤؤؤة 

 للجريدة

 - 27 - 8 - 40 20 8 48 ك

962 3 
% 28.1% 4.7% 11.7% 23.4% - 4.7% - 15.8% - 

أن  

تراعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

اهتمامؤؤؤؤؤات 

ورغبؤؤؤؤؤؤؤات 

 الجمهور

 20 - - - 36  8 60 27 ك

979 2 
% 15.8% 35.1% 4.7%  21.1% - - - 11.7% 

أن  

تراعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤلحة 

 المجتمع

 - 20 8 20 - 16 40 27 40 ك

1096 1 
% 23.4% 15.8% 23.4% 9.4% - 11.7% 4.7% 11.7% - 

أن  تضؤؤؤؤؤؤع 

فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

عتبؤؤؤؤؤؤؤؤار اال

معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايير 

وأخالقيؤؤات 

الممارسؤؤؤؤؤة 

 المهنية

 28 - 40 8 - 20 27 20 8 ك

721 6 
% 4.7% 11.7% 15.8% 11.7% - 4.7% 23.4% - 16.4% 

أن  تؤؤؤؤؤؤدي 

زيؤؤؤادة  إلؤؤؤى

توزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

 الصحيفة

 28 40 - 20 20 27 20 8 8 ك

726 5 
% 4.7% 4.7% 11.7% 15.8% 11.7% 11.7% - 23.4% 16.4% 

التركيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز 

علؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤا 

يهملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه 

الصؤؤحفيون 

 ااخرون

 40 20 20 20 35 - 8 20 - ك

611 7 
% - 11.7% 4.7% - 20.5% 11.7% 11.7% 11.7% 23.4% 

لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبق ا

 الصحفي

 - 20 56 47 20 - - 8 20 ك
740 4 

% 11.7% 4.7% - - 11.7% 27.5% 32.7% 11.7% - 

تشؤؤؤؤؤؤكل  أال

جريمة مؤن 

جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا م 

 النشر

 8 28 47 20 20 20 8 20 - ك

721 6 
% - 11.7% 4.7% 11.7% 11.7% 11.7% 27.5% 16.4% 4.7% 
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الضرورية عند انتقاء  راء الصحفيين حول المعاييرآ( 3يوضح الجدول رقم )  

تراعي  أن على  األولاعتمد نشر الموضوعات في الترتيب  حيث ونشر الموضوعات

ن هناك العديد من الموضوعات البد فإ ولذا( 1096مصلحة المجتمع الوزن المرجح )

 أني العام ، كما جاء في الترتيب الثاني أال تعرضها نظرا لعدم إثارة الر أنة للصحيف

الوزن المرجح  اإلخباريةات ورغبات الجمهور في عرا القضايا تراعي اهتمام

تتوافق مع السياسة التحريرية للجريدة  أن، بينما حرص الترتيب الثالث على ( 979)

ً مهم اً السياسة التحريرية معيار وتؤدي( 962الوزن المرجح ) فى تحديد مدى  ا

خبارية فى خبر ما ولكنه لم صالحية المادة اإلخبارية للنشر فإذا توافرت كل القيم اإل

يتفق مع السياسة التحريرية للصحيفة فإنه بالتأكيد يكون غير قابل للنشر. ويمكن تحديد 

السياسة التحريرية للجريدة بأنها مجموعة المبادق والقواعد والخطوط العريضة التى 

 وتكون فى الغالب يقة التى يقدم بها المضمون الصحفيتتحكم فى األسلوت أو الطر

فى سلوكهم وتظهر  اً من جانب أفراد الجهاز التحريريغير مكتوبة، بل مفهومة ضمن

رونة تختلف درجتها تخضع لقدر من الم وممارستهم للعمل الصحفي اليومي، وهي

هو الحصول وبينما ركز الترتيب الرابع على السبق الصحفي  .من صحيفة ألخر،

إلخبارية، أو اإلعالمية، على الخبر الصحفي بشكل حصري، وخاص بالوسيلة ا

وتسعى كافة وسا ل اإلعالم، في الحصول على سبق صحفي حول العديد من 

ً المرتبطة بشخصيات مشهورة، تقاربت النسبة في الترتيب و  األحدا ، وخصوصا

عتبار معايير ان تضع في االال تشكل جريمة من جرا م النشر وأالسادس حول 

حول  األخيروجاء الترتيب ( 721المرجح ) وأخالقيات الممارسة المهنية الوزن

. وهذا ما تباين مع (611خرون الوزن المرجح )لتركيز علي ما يهمله الصحفيون ااا

التى برزت فيها عوامل خار  المهنة على حرية  (88) 2008 دراسة نرمين زكريا 

 .الممارسة الصحفية لعينة من الصحفيين مشابهة للدراسة الحالية 
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 (4 دول ر م )

 معايير اتتيار الموضوعات بجريد ك

 التر يب

 المعايير
1 2 3 4 5 6 7 

الوووووووو ن 

 المر ح
 التر يب

معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايير 

السياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 التحريرية

 38 20 38 15 8 22 30 ك
634 6 

% 17.5% 12.9% 4.7% 8.8% 22.2% 11.7% 22.2% 

المعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايير 

 المهنية 

 - 65 31 - 28 28 19 ك
664 5 

% 11.1% 16.4% 16.4% - 18.1% 38.0% - 

معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايير 

تتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالجمهور 

 والمجتمع

 - 48 38 22 63 - - ك

613 7 
% - - 36.8% 12.9% 22.2% 28.1% - 

معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايير 

تتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

بالمسؤؤؤؤؤؤؤؤولية 

 االجتماعية

 8 - 26 72 38 27 - ك

726 2 
% - 15.8% 22.2% 42.1% 15.2% - 4.7% 

معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايير 

تتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

بمواثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق 

الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف 

 الصحفي

 12 14 38 8 34 38 27 ك

773 1 
% 15.8% 22.2% 19.9% 4.7% 22.2% 8.2% 7.0% 

معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايير 

تتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

بالتشؤؤؤؤؤريعات 

 والقوانين

 47 16 - 31 - 31 46 ك

711 3 
% 26.9% 18.1% - 18.1% - 9.4% 27.5% 

 اإلعالنات
 66 8 - 23 - 25 49 ك

667 4 
% 28.7% 14.6% - 13.5% - 4.7% 38.6% 

راء الصؤؤحفيين حؤؤول معؤؤايير اختيؤؤار الموضؤؤوعات آ إلؤؤى (4يشؤؤير الجؤؤدول رقؤؤم ) 

معايير تتصؤل بمواثيؤق  فعبارة الصحفيين راءاير وفقا يبجريدتك فقد تنوع ترتيب المعا

بينمؤا جؤاء ( 773الؤوزن المؤرجح )وجؤاء و األولالشرف الصحفي جؤاءت فؤي الترتيؤب 

مؤؤدت المسؤؤحولية فؤؤي الترتيؤؤب الثؤؤاني معؤؤايير تتصؤؤل بالمسؤؤؤولية االجتماعيؤؤة حيؤؤث اعت

االجتماعية للصؤحفيين علؤي العديؤد مؤن الممارسؤات المهنيؤة وركؤزت عليهؤا العديؤد مؤن 

Patrick  E. Schauster, inEr) (89) الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤات مثؤؤؤؤؤؤؤؤل دراسؤؤؤؤؤؤؤؤات

Marlene S. Neil, 2016l and Ferrucci, & ) (90) (ee  Rebecca Coates 
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حتؤرام المعؤايير المهنيؤة لنقؤل او( من خالل  التؤرام الصؤحافة بمعؤايير المجتمؤع 2013 

المعلومؤؤات كالدقؤؤة واالتؤؤزان والموضؤؤوعية و تتجنؤؤب نشؤؤر مؤؤا يشؤؤجع علؤؤى الجريمؤؤة 

ن تحتؤؤؤرم حؤؤؤق الرد.وبينمؤؤؤا وأحريؤؤؤة تنؤؤؤوع ااراء  و والعنؤؤؤف والفوضؤؤؤى االجتماعيؤؤؤة

)  معؤؤايير تتصؤؤل بالتشؤؤريعات والقؤؤوانين الؤؤوزن المؤؤرجححؤؤرص الترتيؤؤب الثالؤؤث علؤؤى 

هؤؤا الدولؤؤة مؤؤن خؤؤالل الدسؤؤتور والنقابؤؤات الصؤؤحفية ، بينمؤؤا ( التؤؤي تحؤؤرص علي711

تقاربؤت نسؤب الترتيؤب بؤين معؤايير السياسؤؤة التحريريؤة والمعؤايير المهنيؤة وتشؤمل قؤؤيم 

ومعايير العمل الصحفي وعلؤى نحؤو خؤاص جمؤع المؤواد اإلخباريؤة ونشؤر المعلومؤات 

كتابؤة األخبؤار، والحقا ق، مثل: احتؤرام الخصوصؤية، تجنؤب خؤداع المصؤادر، معؤايير 

الموضؤؤوعية، األمانؤؤة، الوضؤؤوح، الحيؤؤاد، و  الدقؤؤة، الموضؤؤوعية، الشؤؤمول، والتؤؤوازن

 .  (91)(االتزان، اإلسناد وغيرها

 (5 دول ر م )

 معايير ا ساليب التي  تبعها لجمع ماد ك الصحفية

 التر يب

 المعايير
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

الوووووو ن 

 المر ح
 التر يب

المقؤؤؤؤؤابالت 

 الشخصية

 - - - 35 - - - 35 12 ك
528 10 

% 7% 20.5% - - - 20.5% - - - 

الرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع 

إلؤؤي المؤؤواد 

 األرشيفية

 - - - - - - 35 12 12 ك

449 13 
% 7% 7% 20.5% - - - - - - 

المالحظؤؤؤؤؤة 

 المباشرة

 - - - - 35 35 12 12 - ك
565 9 

% - 7% 7% 20.5% 20.5% - - - - 

الكمبيؤؤؤؤؤوتر 

وتكنولؤؤؤؤؤوج

يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

 المعلومات

 42 - - - 35 47 12 - - ك

583 8 
% - - 7.0% 27.5% 20.5% - - - 24.6% 

االتصؤؤؤؤؤؤؤؤال 

بالمصؤؤؤؤادر 

عؤن طريؤؤق 

التليفؤؤؤون أو 

البريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

 اإللكتروني

 35 42 - 35 24 - 35 - - ك

624 6 
% - - 20.5% - 14% 20.5% - 24.6% 20.5% 

التجربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 الميدانية

 - 35 77 24 - - - 35 - ك
677 3 

% - 20.5% - - - 14% 45% 20.5% - 

التحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنظم 

 للوثا ق

 - 47 47 42 - - - - 35 ك

718 1 
% 20.5% - - - - 24.6% 27.5% 27.5% - 
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 التر يب

 المعايير
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

الوووووو ن 

 المر ح
 التر يب

المالحظؤؤؤؤؤة 

بالمشؤؤؤاركة 

)إخفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء 

صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفتك 

المهنية عن 

 المصادر(

 82 12 - 35 42 - - - - ك

456 12 
% - - - - 24.6% 20.5% - 7% 48% 

مؤؤؤا  متابعؤؤؤة

ينشؤؤر علؤؤي 

المواقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع 

 اإلخبارية

 12 35 - - 35 42 - - - ك

509 11 
% - - - 24.6% 20.5% - - 20.5% 7% 

متابعؤؤؤة مؤؤؤا 

ينشؤؤر علؤؤي 

 اإلنترنت

 - - 35 - - 35 42 - - ك

609 7 
% - - 24.6% 20.5% - - 20.5% - - 

عؤؤؤة مؤؤؤا متاب

يقؤؤؤدم عبؤؤؤؤر 

شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبكات 

التواصؤؤؤؤؤؤؤل 

 جتماعياال

 - - - - - 12 35 42 - ك

653 4 
% - 24.6% 20.5% 7% - - - - - 

حضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور 

المؤؤؤتمرات 

والنؤؤؤؤؤؤدوات 

ورش 

العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

وحلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤات 

 النقاش

 - - 12 - - - - 35 42 ك

694 2 
% 24.6% 20.5% - - - - 7.0% - - 

النقؤؤؤل عؤؤؤن 

صؤؤؤؤحف أو 

وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ل 

إعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم 

 اخرى

 - - - - - - - - 70 ك

630 5 
% 40.9% - - - - - - - - 

راء الصؤؤحفيين حؤؤول معؤؤايير األسؤؤاليب التؤؤي آ( 5جؤؤدول رقؤؤم )يتضؤؤح مؤؤن ال

تتبعهؤؤا لجمؤؤع مادتؤؤك الصؤؤحفية مؤؤن مختلؤؤف المصؤؤادر حيؤؤث جؤؤاء الترتيؤؤب األول فؤؤي  

( ،حيؤؤؤث التحليؤؤؤل الخؤؤؤاص للقضؤؤؤايا 718الؤؤؤوزن المؤؤؤرجح  ) التحليؤؤؤل المؤؤؤنظم للوثؤؤؤا ق

ش العمؤل الصحفية ، كما  وجاء في الترتيب  الثؤاني حضؤور المؤؤتمرات والنؤدوات ور

تكؤوين عالقؤات مؤع مختلؤف  الصؤحفيونوحلقات النقاش وهؤي التؤي يقؤدر عؤن طريقهؤا 

ليهؤؤا ي( ، و694مكنؤؤوا مؤؤن جمؤؤع المؤؤادة الصؤؤحفية الؤؤوزن المؤؤرجح  )تلي نبؤؤاءاألوكؤؤاالت 

التجربة الميدانية التي تعتمد على البحث فؤي العمؤق فؤي المسؤا ل الخطيؤرة والتؤي تؤؤثر 

البحؤث والكشؤف عؤن بعؤض  علؤى المؤسسؤة الصؤحفية مؤدعلى المصلحة العامة.كما تعت
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ً الحقا ق السرية أو المخفية والتي يعتقد أن هنؤاك أناسؤ  أنال يريؤدون الكشؤف عنها.كمؤا  ا

  أنهؤانية للصحفيين في مصر وخاصة بعؤد الفتؤرات االنتقاليؤة تعتمؤد علؤى االتجربة الميد

ت والتأكد من صؤحتها عؤن عملية طويلة تحتا  للتخطيط والبحث والتنقيب في المعلوما

اسؤؤؤتخدام المهؤؤؤارات للبحؤؤؤث واالسؤؤؤتجوات مؤؤؤع المصؤؤؤادر  .طريؤؤؤق المصؤؤؤادر المختلفؤؤؤة

 اعتمؤؤادا علؤؤى  آليؤؤة معينؤؤة فؤؤي نشؤؤر معلوماتهؤؤا وتوضؤؤيحها للجمهؤؤور واألكثؤؤر المختلفؤؤة

جتمؤؤاعي اال( ، ثؤؤم يليهؤؤا متابعؤؤة مؤؤا يقؤؤدم عبؤؤر شؤؤبكات التواصؤؤل 677الؤؤوزن المؤؤرجح )

سؤتراتيجية واضؤحة إكؤل صؤحيفة تعمؤل علؤي وجؤود  نإ( حيؤث 653 )الوزن المؤرجح 

اسؤؤتخدام "يوتيؤؤوت" وإنتؤؤا   مثؤؤل تقؤؤوم علؤؤى القيمؤؤة التؤؤي تقؤؤدمها المؤسسؤؤة بالمقؤؤاالت

والتواصل عبر مواقع أخرى صؤحفية  .محتوى على شكل برامج منوعة وقصيرة المدة

 .لعرا المعلومات

عن طريق النقؤل عؤن كما جاءت النسب المتوسطة حول جمع المادة الصحفية 

( ويليهؤؤؤا االتصؤؤؤال 630الؤؤؤوزن المؤؤؤرجح بنسؤؤؤبة ) أخؤؤؤرىصؤؤؤحف أو وسؤؤؤا ل إعؤؤؤالم 

بالمصؤؤؤؤادر عؤؤؤؤن طريؤؤؤؤق التليفؤؤؤؤون أو البريؤؤؤؤد اإللكترونؤؤؤؤي و الكمبيؤؤؤؤوتر وتكنولوجيؤؤؤؤا 

( وهؤؤذا مؤؤا 565( ، )583( ، ) 609نسؤؤبية ) بؤؤأوزانالمعلومؤؤات، المالحظؤؤة المباشؤؤرة 

حؤؤول تؤؤأثيرات اسؤؤتخدام تكنولوجيؤؤا  (92) 9991اهتمؤؤت بؤؤه دراسؤؤة "محمؤؤد السؤؤيد بخيؤؤت

االتصؤؤال الحديثؤؤة علؤؤى الممارسؤؤات المهنيؤؤة للقؤؤا م باالتصؤؤال، وسؤؤعى إلؤؤى استكشؤؤاف 

طبيعؤؤؤة هؤؤؤذه التؤؤؤأثيرات أثنؤؤؤاء التغطيؤؤؤة الصؤؤؤحفية لألحؤؤؤدا  وأوضؤؤؤحت النتؤؤؤا ج  تؤؤؤأثير 

 ( ٪٥,٨٨التقنيات الحديثؤة علؤى الممارسؤات المهنيؤة للقؤا مين باالتصؤـال، حيؤث رأى )

من أفراد عينة الدراسؤة أن تقنيؤة االتصؤال الحديثؤة زادت مؤن حجؤم التغطيؤة اإلخباريؤة 

( مؤؤؤؤنهم علؤؤؤؤى أن التقنيؤؤؤؤـة زادت مؤؤؤؤـن حجؤؤؤؤـم التغطيؤؤؤؤـة  ٪٥,٦٨لألحؤؤؤؤدا ، ووافؤؤؤؤق )

( مؤؤؤن القؤؤؤا مين باالتصؤؤؤال عينؤؤؤة الدراسؤؤؤة إلؤؤؤى أن تقنيؤؤؤة ٪٧٧االستقصؤؤؤا ية، وأشؤؤؤار )

اسؤتكمال موضؤوعاته الصؤحفية، ومكقنتؤه  االتصـال زادت قدرة الصؤحفي العربؤي علؤى

(مؤن القؤا مين باالتصؤال الؤذين  ٪٥,٥٧من اإلفـادة مـن قواعـد المعلومات، كما أشؤار )
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شملتهم الدراسـة إلى أن تقنيـة االتصال زادت قدرتهم على تحري الدقة فيمؤا ينشؤرونه، 

ع المؤواد وزادت من الموضـوعية في معالجتـهم للقضايا واألحدا  وسؤهلت عمليؤة جمؤ

الصؤؤحفية ومعالجتهؤؤا ونشؤؤـرها بسؤؤرعة وعمؤؤق، وسؤؤاهمت أيضؤؤاً فؤؤي زيؤؤادة المنافسؤؤة 

 .الصحفية، وكسر احتكار وهيمنة جهة معينـة لعملية تداول األخبار

المقؤابالت الشخصؤية، متابعؤة مؤا ينشؤر علؤي المواقؤع  األقلكما جاءت النسب 

 إلؤىعؤن المصؤادر( ، الرجؤوع اإلخبارية، المالحظة بالمشاركة )إخفاء صفتك المهنيؤة 

 على التوالي.( 449(، )456(، ) 509(، )528)نسبية بأوزانالمواد األرشيفية 

 مدركات الصحفيين حول أخالقيات الممارسات المهنية 

 (6 دول ر م )

  تجاو  صحيفتك أت  يات الممارسة المهحية

 نمط الصحيفة

 ا فعال

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

 %60.2 103 %55.8 43 %63.8 60 علن اعتراضك للمسحولينت

ضؤؤؤؤرورة وأهميؤؤؤؤة احتؤؤؤؤرام  تحؤؤؤؤث زمؤؤؤؤالءك علؤؤؤؤى

 أخالقيات الممارسة المهنية
67 71.3% 50 64.9% 117 68.4% 

 تسعى للبحث عؤن فرصؤة عمؤل فؤي صؤحيفة أخؤرى

تتوافؤؤؤق توجهاتهؤؤؤا مؤؤؤع اإلطؤؤؤار القيمؤؤؤي واألخالقؤؤؤي 

 للمجتمع

58 61.7% 50 64.9% 108 63.2% 

سؤتمرار ن  ذلؤك مرهؤون باالال تستطيع فعؤل شؤئ أل

 في عملك
56 59.6% 45 58.4% 101 59.1% 

 %50.9 87 %51.9 40 %50 47 تناع بدوافعها لفعل ذلكأشعر باالق

 %23.4 40 %16.9 13 %28.7 27 تذكر.............. أخرى

 يتضح من الجدول السابق مدركات الصحفيين حول كيف تفعل عندما تتجؤاوز

جؤاءت المقارنؤة بالنسؤبة للصؤحف المطبوعؤة فؤي  الممارسة المهنيةصحيفتك أخالقيات 

ضؤؤرورة وأهميؤؤة احتؤؤرام أخالقيؤؤات الممارسؤؤة  تحؤؤث زمؤؤالءك علؤؤى  األولالترتيؤؤب 

ي بسرية المصادر من أن يكشف عؤن هويؤة الصحفوهي أن يلتزم اإلعالمي أو  المهنية

جميؤؤؤع منؤؤؤه، تشؤؤؤمل المسؤؤؤؤولية  األخبؤؤؤار والمعلومؤؤؤات اسؤؤؤتقيواسؤؤؤم المصؤؤؤدر الؤؤؤذي 
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أن يحؤؤرص علؤؤى صؤؤحة معلومؤؤات المصؤؤدر   صؤؤحفيفيجؤؤب علؤؤى الالصؤؤحفيين ولؤؤذا 

ومصؤؤداقيتها ألنؤؤه سؤؤوف يكؤؤون مسؤؤؤوال عنهؤؤا اتجؤؤاه الجمهؤؤور وغيؤؤره مؤؤن المتعلقؤؤين 

 %63.8 )تعلؤؤن اعتراضؤؤك للمسؤؤحولين بنسؤؤبةبالمقابؤؤل (  %71.3 )بنسؤؤبة .باالتصؤؤال

تتوافؤؤق  حؤؤث عؤؤن فرصؤؤة عمؤؤل فؤؤي صؤؤحيفة أخؤؤرىللب تسؤؤعيوتقاربؤؤت النسؤؤبة بؤؤين (

ألن  ذلؤؤك  خالقؤؤي للمجتمؤؤع، ال تسؤؤتطيع فعؤؤل شؤؤىءتوجهاتهؤؤا مؤؤع اإلطؤؤار القيمؤؤي واأل

قتنؤاع أشؤعر باال( ، ويليها %59.6( ، ) %61.7في عملك بنسبة ) باالستمرارمرهون 

 (.%50 )بدوافعها لفعل ذلك بنسبة

وتقاربؤت  األولالترتيؤب لكترونيؤة فؤي اإلون فؤي الصؤحف الصؤحفيبينما جؤاء 

أخالقيؤات الممارسؤة المهنيؤة ، ك علي ضرورة وأهميؤة احتؤرام تحث زمالءبين النسبة 

 تتوافؤق توجهاتهؤا مؤع اإلطؤار القيمؤيللبحث عن فرصة عمل في صحيفة أخري  تسعى

راضؤؤك تعلؤؤن اعتوتقاربؤؤت النسؤؤب مؤؤن حيؤؤث ( %64.9 )واألخالقؤؤي للمجتمؤؤع بنسؤؤبة

أشؤؤعر  فؤؤي عملؤؤك باالسؤؤتمرارألن  ذلؤؤك مرهؤؤون  شؤؤيء للمسؤؤحولين، ال تسؤؤتطيع فعؤؤل

بالمقارنؤؤة ،( %51.9(، )%55.8)،(  % 58.4) بؤؤدوافعها لفعؤؤل ذلؤؤك بنسؤؤب باالقتنؤؤاع

ك علؤؤي ضؤؤرورة وأهميؤؤة تحؤؤث زمؤؤالء المهنيؤؤة الممارسؤؤةجمؤؤالي النتؤؤا ج نجؤؤد أن إبؤؤين 

يؤؤث ، ح( %68.4بنسؤؤبة )   األولاحتؤؤرام أخالقيؤؤات الممارسؤؤة المهنيؤؤة فؤؤي الترتيؤؤب 

تتوافؤق توجهاتهؤا  البحث عن فرصة عمل في صحيفة أخؤرى في الترتيب الثاني تجاء

في الترتيب الثالث تعلؤن اعتراضؤك  تمع اإلطار القيمي واألخالقي للمجتمع، كما جاء

ألن  ذلؤؤك  ال تسؤؤتطيع فعؤؤل شؤؤيء( بينمؤؤا الترتيؤؤب الرابؤؤع %60.2للمسؤؤحولين بنسؤؤبة )

أخؤؤرى فكانؤؤت النسؤؤبة األخيؤؤرة  أمؤؤا(  %59.1بنسؤؤبة ) فؤؤي عملؤؤك باالسؤؤتمرارمرهؤؤون 

 .(  %23.4تذكر بنسبة )

للقؤوانين  أخالقيات الممارسة المهنية ن الصحفيين يحرصون علي أهمية ونجد أ

فهناك أيضا الدوافع والرقابؤة الذاتيؤة وأخالقيؤات المهنؤة  مورقابة الحكومة لتنظيم مهنته

وجيهؤات تترجع لكونها تعؤد بمثابؤة كضوابط للعمل اإلعالمي، فأهمية أخالقيات المهنة 
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 داخلية لقرارات المهني في مختلف المواقؤف والموضؤوعات التؤي يواجههؤا أثنؤاء عملؤه

حؤول المسؤؤولية األخالقيؤة  (93 (  Voakes .2000)دراسؤة ) هكؤدؤالمهنؤي. وهؤذا مؤا ت

األخبؤؤار، ومؤؤدى قؤؤدرتهم علؤؤى تحقيؤؤق التؤؤوازن بؤؤين  والقانونيؤؤـة للصؤؤـحفيين فؤؤي غرفؤؤـة

وجاءت نتؤا ج الدراسؤة علؤى أن  عتبارات األخالقية والقانونية أثنـاء العمـل الصحفياال

هنؤؤاك ثالثؤؤة نمؤؤاذ  تحكؤؤم العالقؤؤة بؤؤين القؤؤـانون واألخؤؤـالق فؤؤي العمؤؤل الصؤؤحفي، حيؤؤث 

مؤن المبحؤوثين لنمؤوذجي االنعؤزال والتوافؤق، فؤي حؤين ( ٪٦٠أظهرت الدراسة تأييؤد )

ذي يشؤؤير إلؤؤى تؤؤأثير متغيؤؤرات أخؤؤرى بجانؤؤب عؤؤن نمؤؤوذ  المسؤؤؤولية الؤؤ( ٪٤٠دافؤؤع )

القؤؤؤانون واألخالقيؤؤؤات، وهؤؤؤي: أخؤؤؤالق المهنؤؤؤة، والسياسؤؤؤة التحريريؤؤؤة، والجمهؤؤؤور، 

 .(94)والمصادر، وزمالء المهنة، والمعلنون، وجماعات األصدقاء

 (7 دول ر م )

 دا هم المهحي  تحا ض مع معايير أت ق المهحةأأساليب في  إ باع

 نمط الصحيفة

 شعورمدي ال

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

 %34.5 59 %32.5 25 %36.2 34 غالبا

 %30.4 52 %32.5 25 %28.7 27 أحيانا

 %18.7 32 %23.3 18 %14.9 14 نادرا

 %16.4 28 %11.7 9 %20.2 19 أبدا

 %100 171 %100 77 %100 94 اإلجمالي

 إتبؤؤاعشؤؤعورهم اتجؤؤاه  مؤؤدىالصؤؤحفيين حؤؤول  آراء (7رقؤؤم )يوضؤؤح الجؤؤدول 

نسؤبة  علؤىأالمهنؤي تتنؤاقض مؤع معؤايير أخؤالق المهنؤة حيؤث جؤاءت  أدا همأساليب في 

( بينمؤا بمقارنؤة الصؤحفيين العؤاملين  بالصؤحف المطبوعؤة بنسؤبة %34.5غالبا بنسبة )

( ، %32.5لكترونيؤؤؤة بنسؤؤؤبة )اإل( وتقاربؤؤؤت النسؤؤؤبة للعؤؤؤاملين فؤؤؤي الصؤؤؤحف 36.2%)

الصؤؤحفيين حؤؤول أحيانؤؤا الصؤؤحفيين  آراء( ورصؤؤدت  %30.4)بنسؤؤبة  أحيانؤؤاويليهؤؤا 

( بينما النسبة فؤي الصؤحف االلكترونيؤة  %28.7العاملين  بالصحف المطبوعة بنسبة )

الصؤؤحفيين  آراء( وجؤؤاءت %16.4بؤؤدا بنسؤؤبة )أ األخيؤؤرةالنسؤؤبة  أمؤؤا( %32.5بنسؤؤبة )
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لصؤؤؤحف ( بينمؤؤؤا النسؤؤؤبة فؤؤؤي ا%20.2حؤؤؤول العؤؤؤاملين بالصؤؤؤحف المطبوعؤؤؤة بنسؤؤؤبة )

مسؤؤؤؤتوى ، 3، درجؤؤؤؤة الحريؤؤؤؤة=3.869=2)كؤؤؤؤا( بينمؤؤؤؤا %11.7االلكترونيؤؤؤؤة بنسؤؤؤؤبة )

 (0.276المعنوية=

عن  معوقات األداء المهني للمراسؤل  (95) "وهذا ما تتنفق معه "أميمة عمران

من داخل بيحة العمؤل الصؤحفي، إلؤى جانؤب معوقؤات  الصحفي، والعوامل المسببة لتلـك

مصؤؤادرها، والضؤؤغوط اإلداريؤؤة والتنظيميؤؤة داخؤؤل الحصؤؤول علؤؤى المعلومؤؤـات مؤؤـن 

وقؤؤد اسؤؤتخدمت الباحثؤؤة االسؤؤتبانة   .المؤسسؤؤة، والضؤؤغوط المتعلقؤؤة بأخالقيؤؤات المهنؤؤة

مراسؤؤـالً محليؤؤاً فؤؤي صؤؤعيد مصؤؤر،  ٧٢والمالحظؤؤة والمقابلؤؤة المقننؤؤة، وطبقتهؤؤا علؤؤى 

مؤن  ٪) 75)  ينتمون إلى صحف حزبية وقومية وخاصة. وأظهرت نتا ج الدراسؤـة أن

 ٪)٦٧المراسلين يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات مؤن مصؤادرها، و)

مؤؤن ( ٪٧٢يعؤؤانون مؤؤن مشؤؤكالت إداريؤؤة داخؤؤل صؤؤحفهم التؤؤي ينتمؤؤون إليهؤؤا، ويواجؤؤه )

المراسـلين معوقات في نشر موادهم الصحفية، ومن بين تلك المعوقات تدخل مسؤولي 

اسؤؤؤة اتفؤؤؤاق جميؤؤؤع المراسؤؤؤلين بنسؤؤؤبة التحريؤؤؤر فؤؤؤي عمليؤؤؤـة النشؤؤؤر.كذلك أظهؤؤؤرت الدر

( على وجـود مراسـلين صحفيين يسيحون لمهنة الصؤحافة، مؤن خؤالل توظيؤف ٪١٠٠)

المهنة الصؤحفية للمصؤالح الشخصؤية، وعؤدم نقؤل األخبؤار بأمانؤة، وضؤعف المصؤداقية 

 .في نقل المعلومات، وسوء السلوك الشخصي

 (8 دول ر م )

 الصحفيبسبب  مسكك بهذه المعايير فى العمل  المعحوية من العقوبات المادية أو  يالتعرض 

 نمط الصحيفة

 مدى التعرض

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

 %48 82 %40.3 31 %54.3 51 نعم

 %52 89 %59.7 46 %45.7 43 ال

 94 100% 77 100 171 100% 
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ا ألى دركات الصحفيين حول مدى التعرم أعالهالمذكور يوضح الجدول  

( %48من العقوبات المادية أو المعنوية فقد جاء مدى التعرا للعقوبات بنسبة )

العقوبات المادية والمعنوية، والنقل من قسم إلى آخر  في وتمثلت أشكال العقوبات 

افة فى مصر الخاص بتنظيم الصح 1996لسنة  96وبينما رصد القانون قانون 

إذا حركت  40قع بواسطة الصحف كما فى المادةت المسؤولية الجنا ية في الجرا م التي

 محكمة الجنح. الدعوى الجنا ية أمام

  حيثمن     (96)(2003محمد سعد إبراهيم ) ونجد أن هذا يتفق مع دراسة 

تحديد المسؤوليات األخالقية والقانونيـة للصـحفيين وعالقتها بالسمات الشخصية، 

لمؤثرة علـى صـنع القرار في المآزق والتعرف على الدوافع الداخلية والخارجية ا

األخالقية والقانونية، وطبيعة العالقة بين السمات الشخصية للصحفي ومـدى تقديره 

وقد استخدمت الدراسة أداة االستبانة لعينة مكونة  .لمسؤولياته، والتزامه بالقيم المهنية

 صحفياً تعرضوا للمساءلة القانونية. ٥٢صـحفيين. منـهم ال ١٠٨من 

كشفت نتا ج الدراسة أن مبادق الصحفي هي المتغير الحاسم عند اتخاذ و

القرار لمواجهة المآزق األخالقية والقانونية أثناء ممارساته المهنية، وتركزت هذه 

المبادق على الدين، واألخـالق الذاتية، والمصداقية، والحق في المعرفة. بينما 

الترقية والعقات. وجاء متغيرا السياسة تراجعت تأثيرات متغيرات االنتماء والشهرة و

التحريرية للصحيفة، ومصداقية الصحيفة في المرتبة الثانية مـن التأثير على قرارات 

 الصحفيين لمواجهة المآزق األخالقية والقانونية. 

ما أ( %45.7( للعاملين في الصحف المطبوعة بنسبة )%52بينما نسبة ال )

( وجاءت نسبة %59.7كترونية بنسبة )لاإلن في الصحف العاملون الصحفيو

 .(0.068المعنوية= مستوى، 1، درجة الحرية=3.322=2)كا
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 مدركات الصحفيين حول قانون حماية النشر الصحفي 

 (9 دول ر م )

 معرفة  انون اماية الحشر الصحفي و انون الملكية الفكرية

 نمط الصحيفة

 معرفة الصحفيين

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

حقوق الملكية الفكرية الخاصة ببراءات 

 االختراع
53 56.4% 49 63.6% 102 59.6% 

حقوق الملكية الفكرية الرسوم والنماذ  

 الصناعية والعالمات التجارية
64 68.1% 51 66.2% 115 67.3% 

الخاصة بالنشر  حقوق الملكية الفكرية

 الصحفي
65 69.1% 51 66.2% 116 67.8% 

 %53.2 91 %51.9 40 %54.3 51 الخاصة بالخصوصية لكية الفكريةحقوق الم

 %17 29 %19.5 15 %14.9 14 تذكر. أخري

معرفتهم حول قانون  مدىمدركات الصحفيين حول ( 9يوضح الجدول رقم )

المقارنة في العاملين عن طريق حماية النشر الصحفي وقانون الملكية الفكرية 

الخاصة بالنشر  حقوق الملكية الفكرية بة بينتقاربت النسوبالصحف المطبوعة 

 حقوق الملكية الفكرية الرسوم والنماذ  الصناعية والعالمات التجارية،  الصحفي

ونجد أن  حقوق العالمات والبيانات التجارية ( %68.1)، ( %69.1 )بحسبة

سلعة أو خدمة عن  منتجوكل ما يميز  هيالعالمة التجارية ووالمؤشرات الجغرافية 

غيره، وتشمل على وجه الخصوص األسماء المتخذة شكال مميزا، واإلمضاءات، 

والكلمات، والحروف، واألرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، 

ً  البارزة، ومجموعة األلوان التي تتخذ شكالً  والنقوشواألختام، والتصاوير،   خاصا

ا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذومميزاً 

، أو استغالل للغابات، أو زراعي، أو استغالل صناعيفى تمييز منتجات عمل 

لمستخرجات األرا، أو أية بضاعة، وإما للداللة على مصدر المنتجات، أو 

البضا ع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للداللة على 

وفى جميع األحوال يتعين أن تكون العالمة التجارية مما  .من الخدمات تأدية خدمة
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 %66.2 )لكترونية بنسبةاإلبالمثل في الصحف  63وهذا طبقا للمادة .يدرك بالبصر

) ً  ويليها تقارت النسبة بين حقوق الملكية الفكرية الخاصة ببراءات االختراع طبقا

، يكون جديداً، ويمثل الصناعيللتطبيق ألحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل 

 ً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية  خطوة إبداعية، سواء كان االختراع متعلقا

كما تمنح البراءة استقالال عن كل  .مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة

فرت فيه تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منح عنه براءة، إذا توا

شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، 

ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو اإلضافة وفقا ألحكام هذا 

 الخاصة بالخصوصية وحقوق الملكية الفكرية  (97) (1وهذا طبقا للمادة ).القانون

 أما (%14.9)تذكر بنسبة  أخريونجد ، ( %54.3 )،( %56.4 )بنسبة جاءت

 .(%51.9 )، (%63.6 )لكترونية فقد حظيت النسبة بيناإلن بالصحف العاملو

 على وعي بحقوق أنهمنسبة  علىأ جمالي النسب فقد جاءتبإوبالمقارنة 

في الصحف المطبوعة  األكبرالخاصة بالنشر الصحفي وبلغت النسبة  الملكية الفكرية

( ، ويليها حقوق الملكية  %66.2لكترونية بنسبة )إلا( أما الصحف %69.1بنسبة )

( ثم حقوق %67.3الفكرية الرسوم والنماذ  الصناعية والعالمات التجارية بنسبة )

( ويليها حقوق الملكية %59.6الملكية الفكرية الخاصة ببراءات االختراع بنسبة )

الصحفيين في الصحف  آراءالخاصة بالخصوصية حيث بلغت نسبة  الفكرية

بينما  ،(%51.9الصحف االلكترونية بلغت النسبة ) أما ،(%54.3المطبوعة بنسبة )

 .(  %17تذكر ) أخرىتراوحت نسبة 
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 (10 دول ر م )

 اهتماما في مجال الصحافة وا كثرالمصحفات المكتوبة الخاضعة للحماية 

 نمط الصحيفة

 معرفة الصحفيين

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

يقوم فيها الناشر بمهمة التوجيه وربط 

 موضوعاتها المختلفة وإعادة تنظيمها
61 64.9% 52 67.5% 113 66.1% 

للنشر فيها  إليهإدخال تعديالت على ما يقدم 

 سواء بالحذف أو التعديل أو اإلضافة
67 71.3% 56 72.7% 123 71.9% 

 %63.7 109 %55.8 43 %70.2 66 يتولى إخراجها في شكل فني مناسب

تتنوع موضوعاتها  من موضوعات سياسية 

 اجتماعية أو أدبية أو فنية أو رياضية إلى
67 71.3% 56 72.7% 123 71.9% 

 وااراء واألخبارهي مزيج من المعلومات 

 والتعليقات
66 70.2% 43 55.8% 109 63.7% 

بعض عناصرها قد يكون بالكتابة كما قد 

 الرسم يكون بالصورة أو
65 69.1% 51 66.2% 116 67.8% 

بعض ما ينشر في الصحيفة قد يكون ترجمة 

 أو نقالً عن مصنفات أخرى
54 57.4% 50 64.9% 104 60.8% 

 أنؤواعومعرفة الصحفيين بقانون النشر الصؤحفي  مدىيوضح الجدول السابق 

فقؤد تقاربؤت  اهتماما في مجال الصؤحافة واألكثرالمصنفات المكتوبة الخاضعة للحماية 

للنشؤر فيهؤا سؤواء بالحؤذف أو التعؤديل أو  إليؤهالنسبة بين إدخال تعؤديالت علؤى مؤا يقؤدم 

اجتماعيؤة أو أدبيؤة أو فنيؤة  إلؤىمن موضوعات سياسؤية  اإلضافة و تتنوع موضوعاتها

( ويليها بعض عناصؤرها قؤد يكؤون بالكتابؤة كمؤا قؤد يكؤون  %71.9أو رياضية بنسبة )

بؤؤؤين هؤؤؤي مؤؤؤزيج مؤؤؤن  أيضؤؤؤا( وتقاربؤؤؤت النسؤؤؤبة  %67.8 )نسؤؤؤبةبالصؤؤورة أو الرسؤؤؤم ب

والتعليقات ويتولى إخراجها في شؤكل فنؤي مناسؤب بنسؤبة  وااراء واألخبارالمعلومات 

بعؤض مؤا ينشؤر فؤي الصؤحيفة قؤد يكؤون ترجمؤة أو  األخيرة( وجاءت النسبة  63.7%)

 .(%60.8نقالً عن مصنفات أخرى بنسبة )

لؤؤف ومنهؤؤا حؤؤق ؤلمل ةاألدبيؤؤ وقاقيؤؤة بؤؤرن بؤؤالحق( مؤؤن اتف6كمؤؤا نصؤؤت المؤؤادة )

المؤلؤف بهؤذا الحؤق ، وهؤذا اعترفت القوانين الحديثة المتعلقة بحؤق  كتقرير النشر وكذل

كما يعود للمؤلف وحدة الحؤق فؤي تقريؤر .بعض االجتهادات الفقهية والقضا ية  هما أيدت

الحؤؤق يتعلؤؤق بشخصؤؤية  ال وهؤؤذا أمللنشؤؤر  وقؤؤابالً  و جؤؤاهزاً  إذا كؤؤان العمؤؤل مكؤؤتمالً مؤؤا 

 .حد عليه أ هالمؤلف و ال يلزم
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علمي أيؤاً كؤان  أوفني  أو أدبيونجد أن المصنف المحمي هو كل عمل مبتكر 

المؤلؤؤف وال تنصؤؤب علؤؤى الفكؤؤرة  أفكؤؤارالحمايؤؤة تنصؤؤب علؤؤى التعبيؤؤر علؤؤى و نوعؤؤه

 طريقؤة أوالمجردة. الحماية تنصب على المصنفات المبتكرة بغض النظر عن نوعيتهؤا 

 إجؤراءاتقيمتها العلميؤة قؤد تتطلؤب القؤوانين  أوالغاية منها  أوغرضها  أوالتعبير عنها 

 .(98) المصنفات إليداعشكلية معينة 

 (11 دول ر م )

 ا عمال المحشورة الخاضعة للحماية القانونية

 نمط الصحيفة

 ا عمال

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

 %40.9 70 %33.8 26 %46.8 44 الثابتةالمواد الصحفية والزوايا 

المواضيع المترجمة وغيرها من الكتابات 

 هيحة التحرير إلىالتي ترد 
30 31.9% 21 27.3% 51 29.8% 

المقاالت الخاصة بالمناقشات االقتصادية 

 والسياسية والدينية
43 45.7% 32 41.6% 75 43.9% 

 %42.1 72 %37.7 29 %45.7 43 األخبار

 %40.9 70 %36.4 28 %44.7 42 المتسلسلة أو القصل القصيرة  الروايات

 %36.3 62 %41.6 32 %31.9 30 اإلخرا  الصحفي

يوضؤؤح الجؤؤدول التؤؤالي مؤؤدركات الصؤؤحفيين حؤؤول األعمؤؤال المنشؤؤورة الخاضؤؤعة 

 .للحماية القانونية

االقتصؤؤؤادية  حؤؤؤول المقؤؤؤاالت الخاصؤؤؤة بالمناقشؤؤؤات األولحيؤؤؤث جؤؤؤاء الترتيؤؤؤب 

ً  ( %43.9والدينيؤؤؤة بنسؤؤؤبة ) والسياسؤؤؤية يتمتؤؤؤع بكامؤؤؤل  فالمقالؤؤؤة الصؤؤؤحفية تمثؤؤؤل مؤلفؤؤؤا

( مؤن قؤانون الملكيؤة 1-113الحماية التي يصبغها قانون الملكية الفكرية وطبقؤا المؤادة )

الفكريؤؤة الفرنسؤؤي اعتبؤؤرت " أن الشؤؤخل يكتسؤؤب صؤؤفة المؤلؤؤف مؤؤا لؤؤم يثبؤؤت العكؤؤس 

  .طالما حمل المصنف اسمه عند النشر

مؤن  األول( من قانون الملكية الفكرية الصادر فؤي 121-1المادة ) نلا ويؤكد هذ

ي أتحؤت  واسؤتثمارهانشرها  إعادةيحتف  بحق  أنعلى حق الصحفي في  1992يوليو 
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ة التي يفيكون في ذلك منافسة للصحال ألم يوجد اتفاق على عكس ذلك شريطة  شكل ما

، يقوم بؤه فريؤق مؤن العؤاملين  ن العمل الصحفي هو عمل جماعيأليعمل بها " ونظرا 

مكؤان فصؤل عمؤل كؤل واحؤد مؤن اإلوينشر هؤذا العمؤل باسؤم الصؤحيفة ، وال يكؤون فؤي 

يكون كل مقال وكل عمل صحفي يقؤوم بؤه  أننه يتعين فإخرين ااالصحفيين عن عمل 

ن الصؤحفي عنؤد فؤإك لالفريق قؤد بؤرزت فيؤه الصؤفة الجماعيؤة لهؤذا العمؤل لؤذ أفرادحد أ

المقاالت الصحفية التي يكتبهؤا  وأصبحتينضم لهذا الفريق  أنلعمل قد قبل توقيع عقد ا

  .(99) واألدبيةالصحيفة في كافة النواحي المادية  اتحرر لصالح الصحيفة وتختل به

( وتقاربؤؤت النسؤؤبة بؤؤين الروايؤؤات  %42.1خبؤؤار بنسؤؤبة )لألمؤؤا الترتيؤؤب الثؤؤاني أ

( %40.9ية والزوايؤؤا الثابتؤؤة بنسؤؤبة )المتسلسؤؤلة أو القصؤؤل القصؤؤيرة و المؤؤواد الصؤؤحف

حول المواضيع المترجمة  األخيرة( والنسبة  %36.3الصحفي بنسبة ) اإلخرا ويليها 

 .(  %29.8هيحة التحرير بنسبة ) إلىوغيرها من الكتابات التي ترد 

 (12 دول ر م )

 ي التي  خضع الحماية القانونيةر الصحفي الحشات فور والرسومالص

 صحيفةنمط ال

 الصور والرسومات

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

 %37.4 64 %39 30 %36.2 34 الصورة الخبرية         

 %11.7 20 %11.7 9 %11.7 11 صورة التحقيق الصحفي          

 %27.5 47 %29.9 23 %25.5 24 الصورة الشخصية          

 %14 24 %15.6 12 %12.8 12      الصورة ذات الطابع الفني والجمالي   

 %3.5 6 %2.6 2 %4.3 4 رسوم الكاريكاتير     

 %9.4 16 %6.5 5 %11.7 11           اإلعالنصور 

ن ة أو المكلفيي الدولن فور المسؤوليص

 ة.         ة عامبخدم
5 5.3% - - 5 2.9% 

م ة عملهل طبيعن تتصاص الذيور األشخص

 ام         ي العرأع الم
3 3.2% 4 5.2% 7 4.1% 

ور أخرى, قد تكون خاصة, وتأذن بنشرها ص

 السلطات الرسمية خدمة للمصلحة العامة.
- - 2 2.6% 2 1.2% 
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ي ات فور والرسوميوضح الجدول السابق مدركات الصحفيين حول الص

الصحفيين حول  ءآرا أهمفقد جاءت   ،حماية القانونيةلي التي تخضع لر الصحفالنش

( ثم  %27.5( ويليها الصور الشخصية بنسبة )%37.4الصور الخبرية بنسبة )

 .(  %14الصور ذات الطابع الفني والجمالي بنسبة )

ور أخرى قد تكون قل نسبة خاصة بصأوصور التحقيق الصحفي جاءت   

  هي( %1.2 )خاصة وتأذن بنشرها السلطات الرسمية خدمة للمصلحة العامة بنسبة

ويقصد باالبتكار الطابع الشخصي  كراً تأن يكون مببمعني  تمتع المصنف بالحماية 

كان من إذا مطالعة المصنف  أيضاا يقصد بها موك لمصنفهالمؤلف  هالذي يعطي

قدرة ابتكارية على التعبير عن  لديهمؤلف  إلىنسبت هذا المصنف  أنها أو المصنفات 

 أو اإلنشاءفي  ماإ أصيليتميز المصنف بطابع  أنر في االبتكا األصل أن، كما  هأفكار

أن يبرز شخصية المؤلف ، كما  أنن هذا الطابع شأيكون من  أنبير أي تعالفي 

قيمته وعلى  أوهذا العمل  لنوع أهمية ةيالء أيإعنصر االبتكار في العمل يكون بدون 

العديد من عليه وتناول  من قيمة العمل وسحب الحماية إلىعدم جواز االستناد 

في رسوماتهم ولكن كانت له بصمته التى تصبغ على المصنف  هالرسامين تصوير

هو القادر على تقييم مدي توافر شرط  وحدهبتكارية وليس الموضوع الاسمة 

  .(100) هكارية في المصنف الفكري من عدماالبت

ه ال نأ 178ا على حق نشر الصور فقرر في المادة عامً  المشروع قيداً  أوردوقد 

نسخا منها  أو أصلهايوزع  أويعرا  أوينشر  أن اخريحق لمن قام بعمل صورة 

، مع ذلك يجوز نشر همن في الصورة جميعا ما لم يتفق على خالف إذن أو إذنهدون 

ً حوادالصور بمناسبة  ذوي صفة  بأشخاصكانت الصورة تتعلق  إذا   وقعت علنا

سمحت بهذا النشر السلطات  أوعالمية  أويتمتعون بشهرة محلية  أوعامة  أورسمية 

 أويترتب على عرا الصورة  الأة خدمة للصالح العام وبشرط صالعامة المتخص

  (101).اعتباره أوبسمعته  أوتداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخل 
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 (13 دول ر م )

 الحشر اإللكترونيبيجابيات الخاصة اإلمدركات الصحفيين اول 

 نمط الصحيفة

 بياتاإليجا

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

 %46.8 80 %50.6 39 %43.6 41 سهولة نشر المصنفات          

 %43.9 75 %50.6 39 %38.3 36 انخفاا التكلفة          

أصبح من اليسير على المؤلف أن يقوم بنشر 

مصنفه الفني أو األدبي بنفسه بدال من اللجوء 

   إلى دار نشر         

55 58.5% 43 55.8% 98 57.3% 

أتاحت الشبكة إمكانية توصيل العمل إلى 

 الجمهور         
59 62.8% 51 66.2% 110 64.3% 

 %60.2 103 %61.0 47 %59.6 56 توزيعه بسرعة فا قة وبدقة          

تسويق المصنفات عبر الشبكة بسعر رخيل 

، يقل بكثير عن السعر الذي تباع به 

 التقليدية للجمهور  المصنفات

65 69.1% 53 68.8% 118 69% 

أتاحت شبكة اإلنترنت لمستعملي الشبكة 

ً فرص ال حدود لها للحصول على المعلومات  ا

 والمصنفات دون قيود   

56 59.6% 50 64.9% 106 62% 

الحصول على المصادر والمعلومات 

المطلوبة في وقت يسير عن طريق استخدام 

  search enginesماكينات البحث 

55 58.5% 47 61.0% 102 59.6% 

نسا المصنفات المنشورة على الشبكة 

 لكترونيا بسهولة ودقة وبدون تكلفة تذكر إ
46 48.9% 46 59.7% 92 85.3% 

النشؤر بيجابيؤات الخاصؤة اإلمدركات الصؤحفيين حؤول المذكور يوضح الجدول 

ين بالصؤؤؤحف المطبوعؤؤؤة اإللكترونؤؤؤي علؤؤؤي مسؤؤؤتوي المقارنؤؤؤة بؤؤؤين الصؤؤؤحفيين العؤؤؤامل

تسؤؤويق المصؤؤنفات  للصؤؤحف المطبوعؤؤة حؤؤول األكبؤؤرالنسؤؤبة حيؤؤث تؤؤأتي لكترونيؤؤة واإل

عبر الشبكة بسعر رخيل ، يقؤل بكثيؤر عؤن السؤعر الؤذي تبؤاع بؤه المصؤنفات التقليديؤة 

( ثم تقاربت النسبة بين توزيعؤه بسؤرعة فا قؤة وبدقؤة، أتاحؤت %69.1)للجمهور بنسبة 

ً عملي الشؤؤبكة فرصؤؤشؤؤبكة اإلنترنؤؤت لمسؤؤت ال حؤؤدود لهؤؤا للحصؤؤول علؤؤى المعلومؤؤات  ا

حؤول أصؤبح مؤن  أيضؤا( ، كمؤا تقاربؤت النسؤبة %59.6والمصنفات دون قيود  بنسبة )

اليسير على المؤلف أن يقوم بنشر مصنفه الفنؤي أو األدبؤي بنفسؤه بؤدال مؤن اللجؤوء إلؤى 

سؤير عؤن طريؤق دار نشر، الحصول على المصؤادر والمعلومؤات المطلوبؤة فؤي وقؤت ي
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تي انخفؤاا التكلفؤة  ويؤأ( %58.5بنسؤبة ) search enginesاستخدام ماكينات البحث 

ن بالصؤحف المطبوعؤة  العؤاملو نصؤحفيوال أمؤا( ، %38.3بنسبة ) األخيرةفي المرتبة 

تسويق المصنفات عبر الشؤبكة بسؤعر رخؤيل ، يقؤل بكثيؤر عؤن السؤعر  أنفقد رصدوا 

( ، ويليهؤؤا أتاحؤؤت الشؤؤبكة %68.8يديؤؤة للجمهؤؤور بنسؤبة )الؤذي تبؤؤاع بؤؤه المصؤنفات التقل

(  كمؤا تقاربؤت النسؤبة بؤين سؤهولة %66.2إمكانية توصيل العمل إلى الجمهور بنسبة )

ما يمكؤن مالحظتؤه مؤن  أهم وذلك (%50.6نشر المصنفات  وانخفاا التكلفة  بنسبة )

 .المقارنة 

ضؤؤؤمان عؤؤؤدم اسؤؤؤتخدام يتبعهؤؤؤا منتجؤؤؤو قواعؤؤؤد البيانؤؤؤات ل أسؤؤؤاليبهنؤؤؤاك  أنكمؤؤؤا 

 Access إتاحؤؤةببنؤؤاء نطؤؤاق  األخؤؤذتقييؤؤد وهؤؤى  منتجؤؤاتهم بصؤؤورة عيؤؤر مشؤؤروعة 

System   باسؤؤتخدام اسؤؤم معؤؤروف  الإبحيؤؤث ال يؤؤتم االسؤؤترجاع مؤؤن قاعؤؤدة البيانؤؤات

User name   وكلمؤؤة العبؤؤورpassword   األشؤؤخاصعلؤؤى األخؤؤذ وبؤؤذلك يقتصؤؤر 

 األشؤخاص سؤوىفرة ال يتمكن من قراءتها المصرح لهم وكتابة المعلومات بطريقة مش

المصرح لهم بذلك ممن يملكون رموز وحل الشؤفرة .والتسؤجيل للحصؤول علؤى حمايؤة 

حقؤوق  أنالمؤلف بعد المصنف في الجهة المسحولة عن تطبيق النظام وعلى الرغم من 

 ً   .(102) قانوني ضد منتهكي الحقوق إجراءاتخاذ  المؤلف تمنح لصاحب الحق تلقا يا

 (14 دول ر م )

 العقبات الخاصة بالحشر اإللكتروني للمصحفات فيما يتعلق بالم لفين

 نمط الصحيفة

 العقبات

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

 %39.8 68 %41.6 32 %38.3 36 نشر المصنف على الشبكة بدون إذن صاحبه          

 %37.4 64 %40.3 31 %35.1 33     أن يواجه المؤلف صعوبات بالغة لحماية حقه      

أن المؤلف يصعب عليه، إذا ما نشر مصنفه 

 الشبكة           علىبدون إذنه 
27 28.7% 27 35.1% 54 31.6% 

إيقاف االعتداء على المصنف، كما يتعذر 

عليه أن يمنع استمرار إتاحته للجمهور عبر 

 الشبكة           

80 85.1% 61 79.2% 141 82.5% 
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 نمط الصحيفة

 العقبات

 اإل مالي إلكتروني مطبوع

 % ك % ك % ك

التقاضي نظرا  إلىوبة وعقبات اللجوء صع

لتعدد القوانين الوطنية واختالفها وتنازع 

 االختصاص فيما بينها           

67 71.3% 55 71.4% 122 71.3% 

أن المصنفات التي انتهت مدة حمايتها 

وسقطت في الملك العام أصبح من الممكن 

إعادة حمايتها عن طريق التدابير التكنولوجية 

          محدودةير ولمدة غ

57 60.6% 40 51.9% 97 56.7% 

 تؤديأن المصنفات التي انتهت مدة حمايتها 

إلى حرمان مستعملي الشبكة من الحصول 

عليها إال نظير مقابل مادي رغم أنها غير 

 محمية           

55 58.5% 43 55.8% 98 57.3% 

أن المصنفات التي انتهت مدة حمايتها يمكن 

بكثير المدة التى حددها القانون أن تتجاوز 

 لحماية حق المؤلف         

57 60.6% 49 63.6% 106 62% 

أن المصنفات التي انتهت مدة حمايتها مما 

حرمان المجتمع من االستفادة من  الي يؤدي

المصنفات بسبب التدابير التكنولوجية التي 

          تعوق الحصول عليها

43 45.7% 39 50.6% 82 48% 

ن االستثناءات التي تقررها التشريعات أ

الوطنية على حق المؤلف لتحقيق قدر من 

التوازن بين مصلحة المؤلفين ومصالح 

 المجتمع           

48 51.1% 38 49.4% 86 50.3% 

أن المصنفات الرقمية المنشورة على الشبكة 

غير متاحة لالطالع عليها إال بمقابل مادي 

لتكنولوجية التي تعوق بسبب استخدام التدابير ا

 الحصول عليها          

41 43.6% 32 41.6% 73 42.7% 

مدركات الصحفيين حول العقبات الخاصة  المذكور أعالهيوضح الجدول 

بالنشر اإللكتروني للمصنفات فيما يتعلق بالمؤلفين بالمقارنة بالصحفيين العاملين 

ف االعتداء على المصنف، كما إيقا  األولبالصحف المطبوعة حيث جاء في الترتيب 

 .(%85.1)  بنسبة يتعذر عليه أن يمنع استمرار إتاحته للجمهور عبر الشبكة

التقاضي نظرا لتعدد  إليوجاء في الترتيب الثاني صعوبة وعقبات اللجوء    

وجاء ( %71.3 )بنسبة القوانين الوطنية واختالفها وتنازع االختصاص فيما بينها

المصنفات التي انتهت مدة حمايتها وسقطت في الملك العام أصبح الترتيب الثالث أن 
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أن  من الممكن إعادة حمايتها عن طريق التدابير التكنولوجية ولمدة غير محدودة،

المصنفات التي انتهت مدة حمايتها يمكن أن تتجاوز بكثير المدة التى حددها القانون 

أن المؤلف يصعب  األخيريب ، كما جاء الترت( %60.6 )بنسبة لحماية حق المؤلف

فيما يتعلق ، ( %28.7  )بنسبةعليه، إذا ما نشر مصنفه بدون إذنه علي الشبكة 

إيقاف االعتداء على لكترونية اإلبالمؤلفين بالمقارنة بالصحفيين العاملين بالصحف 

    بنسبة المصنف، كما يتعذر عليه أن يمنع استمرار إتاحته للجمهور عبر الشبكة

 التقاضي نظراً  إليثم جاء الترتيب الثاني نحو صعوبة وعقبات اللجوء ،  79.2%

، ( %71.4   )بنسبة  لتعدد القوانين الوطنية واختالفها وتنازع االختصاص فيما بينها

وتقاربت النسب بين أن المصنفات التي انتهت مدة حمايتها وسقطت في الملك العام 

تدابير التكنولوجية ولمدة غير محدودة، أصبح من الممكن إعادة حمايتها عن طريق ال

أن المصنفات التي انتهت مدة حمايتها تؤدى إلى حرمان مستعملي الشبكة من 

 )،( %51.9 )الحصول عليها إال نظير مقابل مادي رغم أنها غير محمية  بنسب

 .على التوالي  (55.8%

داء على إيقاف االعت  األوليفي المرتبة  أنجمالي المقارنات نجد إمن     

 بنسبةالمصنف، كما يتعذر عليه أن يمنع استمرار إتاحته للجمهور عبر الشبكة 

التقاضي نظرا  إليفي المرتبة الثانية صعوبة وعقبات اللجوء  أن، نجد ( 31.6%)

 (%71.3 )بنسبة لتعدد القوانين الوطنية واختالفها وتنازع االختصاص فيما بينها

 عليلف يصعب عليه، إذا ما نشر مصنفه بدون إذنه أن المؤ األخيرةواحتلت المرتبة 

 النشر الصحفيين حول جرا م همن خالل العقبات التي تواج( %31.6) بنسبةالشبكة 

 منعلى  الجريمة تلك تقع : المصنف صاحب إذن بدون المعلومات شبكة طريق عن

 محمي. أداء أو إذاعي برنامج أو صوتي تسجيل أو مصنف بنشر يقوم

 أو نترنتاإل شبكات أو لىاا الحاسب أجهزة عبر القانون هذا مألحكا طبقا

 مسبق كتابي إذن بدون الوسا ل من غيرها أو االتصاالت شبكات أو المعلومات شبكة
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 العقوبة بنفس الجريمة تلك على  181 المادة وتعاقب .حق صاحب أو المؤلف من

 جنيه آالف خمسة عن تقل ال التي وبالغرامة شهر عن تقل ال مدة الحبس وهي السابقة

 بالحماية تعلقةالم جرا م أماالعقوبتين ،  هاتين بإحدى أو جنيه آالف عشرة تجاوز وال

 حقوقهم، لحماية فنية وسا ل إلى يلجأون المؤلفين من كثير أصبح المؤلف لحق التقنية

 كثير أدرك وقد  .الحماية تلك على للتغلب مضادة وسا ل أخرى إلى المخالفون فيلجأ

 المؤلف بها يحمي التي التقنية الحماية على التغلب وسا ل تجريم أهمية المشرعين من

 التأجير أو البيع بغرا استيراد أو تجميع أو تصنيع جريمة :عن طريق مصنفه

 أصبحت،  حقوقه لحماية المؤلف يستخدمها تقنية حماية للتحايل على وسيلة أو لجهاز

 الملكية على االعتداء جرا م من الوقاية في أوسع خطوة تخطو المختلفة التشريعات

 بالوقاية ولكن وقوعها عند عليها االعتداء أفعال على بالعقات تكتفي تعد فلم الفكرية،

 (103) األفعال تلك وقوع من

 (15 دول ر م )

 التصدي لمشكلة انتهاك اماية الحشر الصحفي  على  بكة اإلنترنص

 نمط الصحيفة

 كيفية التصدي

 اإل مالي ترونيإلك مطبوع

 % ك % ك % ك

جديدة للتعامل مع  إستراتيجيةوضع  

 المعلومات في المجال الصحفي            
37 39.4% 29 37.7% 66 38.6% 

 %39.2 67 %41.6 32 %37.2 35 فعالية          أكثرالقانوني ليصبح  اإلطارتطوير 

 بالمحتوىضرورة زيادة وعي الصحفيين 

 الفكرية           الخاص بالملكية 
29 30.9% 33 42.9% 62 36.3% 

 %86 147 %85.7 66 %86.2 81 العمل على تفعيل قانون حماية المعلومات          

وضع مجموعة من التدابير التكنولوجية  التي  

تهدف إلى إعاقة الحصول على المصنف 

واالستفادة منه إال لمن يحمل ترخيصا من 

تدابير التكنولوجية صاحب الحق  مثل تلك ال

 التشفير          و

85 90.4% 31 40.3% 116 67.8% 

االستعانة تطبيق كل ما يؤدي الحترام حق 

المؤلف وحقوق الملكية الفكرية  مثل  

 العالمات الما ية الرقمية         

84 89.4% 13 16.9% 97 56.7% 
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ة انتهؤؤؤاك أراء الصؤؤؤحفيين لكيفيؤؤؤة التصؤؤؤدي لمشؤؤؤكل (15رقؤؤؤم )يوضؤؤؤح الجؤؤؤدول 

الملكيؤؤؤة الفكريؤؤؤة علؤؤؤى شؤؤؤبكة اإلنترنؤؤؤت فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق بؤؤؤالمؤلفين بالمقارنؤؤؤة بالصؤؤؤحفيين 

تقؤؤارت النسؤؤب  نحؤؤو وضؤؤع مجموعؤؤة مؤؤن  جؤؤاءالعؤؤاملين بالصؤؤحف المطبوعؤؤة حيؤؤث 

التدابير التكنولوجية  التي  تهدف إلى إعاقة الحصول على المصنف واالستفادة منؤه إال 

التشؤؤفير ، ومثؤؤل تلؤؤك التؤؤدابير التكنولوجيؤؤة   لمؤؤن يحمؤؤل ترخيصؤؤا مؤؤن صؤؤاحب الحؤؤق

تطبيؤؤق كؤؤل مؤؤا يؤؤؤدي الحتؤؤرام حؤؤق المؤلؤؤف وحقؤؤوق الملكيؤؤة الفكريؤؤة  مثؤؤل  باالسؤؤتعانة 

 )بنسؤؤبالعمؤؤل علؤؤى تفعيؤؤل قؤؤانون حمايؤؤة المعلومؤؤات  ، والعالمؤؤات الما يؤؤة الرقميؤؤة 

ضؤؤؤرورة  األخيؤؤؤر، وجؤؤؤاء الترتيؤؤؤب علؤؤؤى التؤؤؤوالي  (89.4% )،(90.4%)، (86.2%

 (.%30.9 )بنسبةادة وعي الصحفيين بالمحتوي الخاص بالملكية الفكرية زي

فيمؤؤا يتعلؤؤق بؤؤالمؤلفين بالمقارنؤؤة بالصؤؤحفيين العؤؤاملين بالصؤؤحف االلكترونيؤؤة    

  )بنسؤؤبةالعمؤؤل علؤؤى تفعيؤؤل قؤؤانون حمايؤؤة المعلومؤؤات  تقؤؤارت النسؤؤب  نحؤؤو جؤؤاءحيؤؤث 

فعاليؤؤة،  ضؤؤرورة زيؤؤادة  أكثؤؤرالقؤؤانوني ليصؤؤبح  اإلطؤؤار، وتقاربؤؤت تطؤؤوير ( 85.7%

وعؤؤي الصؤؤحفيين بؤؤالمحتوي الخؤؤاص بالملكيؤؤة الفكريؤؤة، وضؤؤع مجموعؤؤة مؤؤن التؤؤدابير 

التكنولوجية  التي  تهؤدف إلؤى إعاقؤة الحصؤول علؤى المصؤنف واالسؤتفادة منؤه إال لمؤن 

 بنسؤؤب التشؤؤفيرويحمؤؤل ترخيصؤؤا مؤؤن صؤؤاحب الحؤؤق  مثؤؤل تلؤؤك التؤؤدابير التكنولوجيؤؤة 

تطبيؤؤؤق كؤؤؤل مؤؤؤا باالسؤؤؤتعانة فؤؤؤي الترتيؤؤؤب األخيؤؤؤر ( 40.3% )،(42.9% )،(41.6%)

يؤؤدي الحتؤؤرام حؤق المؤلؤؤف وحقؤوق الملكيؤؤة الفكريؤة  مثؤؤل  العالمؤات الما يؤؤة الرقميؤؤة 

ومن خؤالل كيفيؤة التصؤدي لمشؤكلة انتهؤاك الملكيؤة الفكريؤة وحمايؤة ( %16.9 ) بنسب

ة بشؤكل كبيؤر النشر الصحفي على شبكة اإلنترنت شرعت عدة بلدان في عملية تشاركي

من أجل إصالح قوانينها الخاصة بحقوق التأليف والنشؤر. فقؤد أطلقؤت البرازيؤل منتؤدى 

وطنيؤؤؤاً عؤؤؤؤن قؤؤؤؤانون حقؤؤؤؤوق التؤؤؤؤأليف والنشؤؤؤؤر، مؤؤؤؤع تنظؤؤؤؤيم سلسؤؤؤؤلة مؤؤؤؤن المؤؤؤؤؤتمرات 

، واسؤتخدام اإلنترنؤت اللتمؤاس 2007 واالجتماعات العامة لتشخيل المشاكل في عؤام

، اعتُمد قؤانون حقؤوق التؤأليف والنشؤر 2014في عام التعليقات على مشروع القانون. و

في المملكة المتحؤدة عقؤب عمليؤة تشؤاورية مكثفؤة، شؤملت إجؤراء مناقشؤات عامؤة علؤى 

. ويوسع التشؤريع النؤاتج مؤن االسؤتثناءات والقيؤود المتعلقؤة بحقؤوق (104)مشاريع قوانين

ً التأليف والنشر والنشر الصحفي  ويضمن أن عدداً  يعد من الممكن إبطاله منها لم  مهما

بموجب عقود خاصة أو شروط وأحكام من طؤرف واحؤد. وتؤوفر تلؤك الجهؤود برنؤامج 
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عمل لتعظيم المشاركة العامة في الجهؤود التشؤريعية الراميؤة إلؤى تحقيؤق اتسؤاق أنظمؤة 

 . (105)الملكية الفكرية مع حقوق اإلنسان وغيرها من المصالح العامة

ا:  ض الدراسة:نتا   اتتبارات فرو ثالثا

توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين المبحوثين عينة الدراسة بحسب  الفرض ا ول:

 السن فى الوعي بأبعاد حقوق قانون  النشر الصحفي وقانون الملكية الفكرية .

 (16 دول ر م )

وقانون  حقوق قانون  النشر الصحفيأبعاد 

 الملكية الفكرية
 ك

المتوسط 

 الرتبي
 2كا

درجة 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

حقوق الملكية الفكرية 

ببراءات  الخاصة

 االختراع

 79.05 33 30: أقل من 21من 

5.487 4 0.241 

 89.77 64 40: أقل من 30من 

 90.90 52 50: أقل من 40من 

 92 6 60: أقل من 50من 

 67.06 16 فأكثر 60

حقوق الملكية الفكرية 

الرسوم والنماذ  

عية والعالمات الصنا

 التجارية

 85.50 33 30: أقل من 21من 

0.869 4 0.929 

 85.95 64 40: أقل من 30من 

 86.05 52 50: أقل من 40من 

 99.75 6 60: أقل من 50من 

 81.94 16 فأكثر 60

 حقوق الملكية الفكرية

الخاصة بالنشر 

 الصحفي

 79.82 33 30: أقل من 21من 

4.060 4 0.398 

 92.13 64 40: أقل من 30من 

 83.90 52 50: أقل من 40من 

 99.25 6 60: أقل من 50من 

 76.09 16 فأكثر 60

 حقوق الملكية الفكرية

 الخاصة بالخصوصية

 79.36 33 30: أقل من 21من 

1.121 4 0.891 

 88.59 64 40: أقل من 30من 

 86.54 52 50: أقل من 40من 

 83.25 6 60: أقل من 50من 

 88.59 16 فأكثر 60

 تذكر   أخري

 79.27 33 30: أقل من 21من 

4.155 4 0.385 

 90.20 64 40: أقل من 30من 

 83.01 52 50: أقل من 40من 

 100 6 60: أقل من 50من 

 87.53 16 فأكثر 60
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ذات داللة إحصا ية بين المبحوثين  ح بيانات هذا الجدول عدم فروقتوض

عينة الدراسة بحسب السن فى الوعي بأبعاد حقوق الملكية الفكرية، إذ بتطبيق اختبار 

لقياس الفروق فى بيانات ال معلمية  Kruskal-Wallisكروسكال واليس 

Nonparametric تقارت المتوسطات الرتبية بين  2من حسات قيمة كا تضحا

 (.P>0.05) 0.05لمختلفة، فقد كانت جميع القيم أكبر من المجموعات العمرية ا

ما يعنى أن متغير السن وحده لم يكن صاحب التأثير األكبر فى اختالف م

القا مين باالتصال فى الوعي بكل بعد من أبعاد حقوق النشر الصحفي وقانون الملكية 

 الفكرية على حدة

المبحوثين عينة الدراسة بحسب توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين  الفرض الثاني:

 المؤهل الدراسي فى المعرفة بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية الفكرية.

 (17 دول ر م )

بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية أبعاد 

 الفكرية
 ك

المتوسط 

 الرتبي
 2كا

درجة 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

حقوق الملكية الفكرية 

الخاصة ببراءات 

 االختراع

 87.62 78 ريوس/ ليسانسوكالب

 88.26 61 ماجستير 0.467 2 1.522

 77.75 32 دكتوراه

حقوق الملكية الفكرية 

الرسوم والنماذ  

الصناعية والعالمات 

 التجارية

 89.88 78 ريوس/ ليسانسوبكال

1.700 2 0.427 
 84.57 61 ماجستير

 دكتوراه
32 79.27 

 حقوق الملكية الفكرية

الخاصة بالنشر 

 الصحفي

 86.10 78 ريوس/ ليسانسوبكال

 89.67 61 ماجستير 0.459 2 1.557

 78.77 32 دكتوراه

 حقوق الملكية الفكرية

 الخاصة بالخصوصية

 86.54 78 ريوس/ ليسانسوبكال

 86.75 61 ماجستير 0.922 2 0.163

 83.25 32 دكتوراه

 تذكر أخري

 93.42 78 انسريوس/ ليسوبكال

 81.31 61 ماجستير 0.018 2 9.036

 76.84 32 دكتوراه
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المبحوثين ح بيانات هذا الجدول عدم فروق ذات داللة إحصا ية بين توضقر 

فى الوعي بأبعاد حقوق الملكية الفكرية، إذ  عينة الدراسة بحسب المؤهل الدراسي 

لقياس الفروق فى بيانات ال  Kruskal-Wallisبتطبيق اختبار كروسكال واليس 

تقارت المتوسطات الرتبية بين  2اتضح من حسات قيمة كا Nonparametricمعلمية 

 (.P>0.05) 0.05المجموعات التعليمية المختلفة، فقد كانت جميع القيم أكبر من 

ا يعنى أن متغير التعليم لم يكن وحده صاحب التأثير األكبر فى اختالف مم

حقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية فى الوعي بكل بعد من أبعاد تصال القا مين باال

 .الفكرية على حدة

توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين المبحوثين عينة الدراسة بحسب  الفرض الثالث:

المعرفة بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية وسنوات الخبرة فى العمل الصحفى  

 الفكرية.

 (18 دول ر م )

قوق النشر الصحفي  وقانون الملكية بحأبعاد 

 الفكرية
 ك

المتوسط 

 الرتبي
 2كا

درجة 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

حقوق الملكية الفكرية 

الخاصة ببراءات 

 االختراع

 80.60 45 سنوات 5أقل من 

2.718 3 0.437 

 10: اقل من  5من 

 سنوات
62 91.54 

 15: اقل من 10من 

 سنة
35 88.74 

 79.22 29 أكثرعاما ف 15

حقوق الملكية الفكرية 

الرسوم والنماذ  

الصناعية والعالمات 

 التجارية

 87.40 45 سنوات 5أقل من 

1.869 3 0.600 

 10: اقل من  5من 

 سنوات
62 80.90 

 15: اقل من 10من 

 سنة
35 92.01 

 87.47 29 عاما فأكثر 15

 حقوق الملكية الفكرية

 الخاصة بالنشر

 الصحفي

 81.20 45 سنوات 5أقل من 

1.954 3 0.582 

 10: اقل من  5من 

 سنوات
62 90.06 

 15: اقل من 10من 

 سنة
35 81.74 
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قوق النشر الصحفي  وقانون الملكية بحأبعاد 

 الفكرية
 ك

المتوسط 

 الرتبي
 2كا

درجة 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

 89.91 29 عاما فأكثر 15

 حقوق الملكية الفكرية

 الخاصة بالخصوصية

 84.20 45 سنوات 5أقل من 

1.973 3 0.578 

 10: اقل من  5من 

 سنوات
62 91.52 

 15: اقل من 10من 

 سنة
35 84.47 

 78.83 29 عاما فأكثر 15

 تذكر  أخرى

 84.80 45 سنوات 5أقل من 

4.297 3 0.231 

 10: اقل من  5من 

 سنوات
62 92.19 

 15: اقل من 10من 

 سنة
35 78.83 

 83.29 29 عاما فأكثر 15

المبحوثين داللة إحصا ية بين ح بيانات هذا الجدول عدم فروق ذات توضقر 

فى الوعي بأبعاد حقوق الملكية الفكرية، إذ  عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة

لقياس الفروق فى بيانات ال  Kruskal-Wallisبتطبيق اختبار كروسكال واليس 

تقارت المتوسطات الرتبية بين  2اتضح من حسات قيمة كا Nonparametricمعلمية 

عدد المختلف من سنوات الخبرة، فقد كانت جميع القيم أكبر من المجموعات ذات ال

0.05 (P>0.05.) 

ا يعنى أن متغير الخبرة فى العمل الصحفى لم يكن وحده صاحب التأثير مم

حقوق النشر تصال فى الوعي بكل بعد من أبعاد األكبر فى اختالف القا مين باال

 .الصحفي  وقانون الملكية الفكرية على حدة

توجد فروق ذات داللة إحصا ية بين المبحوثين عينة الدراسة بحسب  الرابع:الفرض 

 الموقع الوظيفى فى المعرفة بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية الفكرية.
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 (19 دول ر م )

بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية أبعاد 

 الفكرية
 ك

المتوسط 

 الرتبي
 2كا

درجة 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

الملكية الفكرية  حقوق

الخاصة ببراءات 

 االختراع

 92 18 محرر

1.867 5 0.867 

 80.88 41 مراسل

 86.30 30 ر يس قسم 

 92 21 مدير تحرير 

 81.89 31 ر يس تحرير

 89.15 30 أخري تذكر

حقوق الملكية الفكرية 

الرسوم والنماذ  

الصناعية والعالمات 

 التجارية

 66.50 18 محرر

7.110 5 0.213 

 86.89 41 مراسل

 94.05 30 ر يس قسم 

 93.64 21 مدير تحرير 

 89.18 31 ر يس تحرير

 79.80 30 أخري تذكر

 حقوق الملكية الفكرية

الخاصة بالنشر 

 الصحفي

 61.25 18 محرر

13.314 5 0.021 

 100.99 41 مراسل

 85 30 ر يس قسم 

 85 21 دير تحرير م

 80.40 31 ر يس تحرير

 87.85 30 أخري تذكر

 حقوق الملكية الفكرية

 الخاصة بالخصوصية

 97.50 18 محرر

2.698 5 0.746 

 84.29 41 مراسل

 77.55 30 ر يس قسم 

 89.36 21 مدير تحرير 

 87.39 31 ر يس تحرير

 86.10 30 أخري تذكر

 تذكر  أخري

 90.50 18 محرر

1.918 5 0.860 

 88.18 41 مراسل

 85.75 30 ر يس قسم 

 79.64 21 مدير تحرير 

 82.53 31 ر يس تحرير

 88.60 30 أخري تذكر

المبحوثين ح بيانات هذا الجدول عدم فروق ذات داللة إحصا ية بين توضقر 

حقوق النشر الصحفي  ي  فى الوعي بأبعاد عينة الدراسة بحسب الموقع الوظيف

 Kruskal-Wallisوقانون الملكية الفكرية ، إذ بتطبيق اختبار كروسكال واليس 

 2من حسات قيمة كا أتضح Nonparametricلقياس الفروق فى بيانات ال معلمية 
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، ات العدد المختلف من الموقع الوظيفيتقارت المتوسطات الرتبية بين المجموعات ذ

 (.P>0.05) 0.05كانت أغلب القيم أكبر من  فقد

على حين ظهرت فروق دالة إحصا ي ا بين أصحات المواقع الوظيفية 

المختلفة فى الوعي بأبعاد حقوق الملكية الفكرية، فقد كان المراسلون هم المجموعة 

األكثر معرفة ببعد حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالنشر الصحفي )بمتوسط رتبي 

  Sig. 0.021( وبداللة إحصا ية 100.99

ما يعنى أن متغير الموقع الوظيفي فى العمل الصحفى لم يكن وحده صاحب 

حقوق النشر عد من أبعاد التأثير األكبر فى اختالف القا مين باالتصال فى الوعي بكل ب

 .الصحفي  وقانون الملكية الفكرية على حدة

بين المبحوثين عينة الدراسة  توجد فروق ذات داللة إحصا ية الفرض الخام :

بحسب طبيعة العالقة بالصحيفة فى المعرفة بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية 

 الفكرية.

 (20 دول ر م )

بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية أبعاد 

 الفكرية
 ك

المتوسط 

 الرتبي
 2كا

درجة 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

حقوق الملكية الفكرية 

ات الخاصة ببراء

 االختراع

 85.77 32 تعيين

1.380 4 0.848 

 85.97 52 عقد مؤقت

صحفي من الخار  

 )بالقطعة(
30 86.30 

تعمل فيها لنصف 

 الوقت )عمل إضافي(
22 77.75 

 91.19 35 تذكر..... أخري

حقوق الملكية الفكرية 

الرسوم والنماذ  

الصناعية والعالمات 

 التجارية

 84.61 32 تعيين

2.332 4 0.675 

 84.40 52 عقد مؤقت

صحفي من الخار  

 )بالقطعة(
30 85.50 

تعمل فيها لنصف 

 الوقت )عمل إضافي(
22 79.02 

 94.46 35 تذكر..... أخري
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بحقوق النشر الصحفي  وقانون الملكية أبعاد 

 الفكرية
 ك

المتوسط 

 الرتبي
 2كا

درجة 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

 حقوق الملكية الفكرية

الخاصة بالنشر 

 الصحفي

 81.44 32 تعيين

5.020 4 0.285 

 80.62 52 عقد مؤقت

ي من الخار  صحف

 )بالقطعة(
30 99.25 

تعمل فيها لنصف 

 الوقت )عمل إضافي(
22 82.41 

 89.07 35 تذكر..... أخري

 حقوق الملكية الفكرية

الخاصة 

 بالخصوصية

 83.25 32 تعيين

0.809 4 0.937 

 83.25 52 عقد مؤقت

صحفي من الخار  

 )بالقطعة(
30 88.95 

 تعمل فيها لنصف

 الوقت )عمل إضافي(
22 91.02 

 86.91 35 تذكر..... أخري

 أخري

 84.86 32 تعيين

3.310 4 0.507 

 89.59 52 عقد مؤقت

صحفي من الخار  

 )بالقطعة(
30 85.75 

تعمل فيها لنصف 

 الوقت )عمل إضافي(
22 75.39 

 88.60 35 اخري تذكر.....

ول عدم فروق ذات داللة إحصا ية بين المبحوثين ح بيانات هذا الجدتوضقر 

عينة الدراسة بحسب طبيعة العالقة بالمؤسسة الصحفية فى الوعي بأبعاد حقوق 

لقياس  Kruskal-Wallisالملكية الفكرية، إذ بتطبيق اختبار كروسكال واليس 

تقارت  2من حسات قيمة كا تضحا Nonparametricالفروق فى بيانات ال معلمية 

، فقد كانت وعات ذات العدد المختلف من الصفة النقابيةوسطات الرتبية بين المجمالمت

 (.P>0.05) 0.05جميع القيم أكبر من 

ما يعنى أن متغير طبيعة العالقة بالمؤسسة الصحفية لم يكن وحده صاحب م

حقوق النشر تصال فى الوعي بكل بعد من أبعاد التأثير األكبر فى اختالف القا مين باال

 .صحفي  وقانون الملكية الفكرية على حدةال
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توجد عالقة ارتباطية دالة إحصا ي ا بين مدى المعرفة بحقوق  الفرض الساد :

الملكية الفكرية والخصا ل المهنية )السن، والمؤهل التعليمي، سنوات الخبرة فى 

 العمل الصحفى، والموقع الوظيفى، والعالقة الوظيفية بينك وبين صحيفتك(.

 المعنوية مستوى معامل بيرسون يراتالمتغ

 0.001 **0.356 السن

 0.260 0.023 المؤهل التعليمي

 0.000 **0.269 سنوات الخبرة فى العمل الصحفى

 0.000 **0.621 الموقع الوظيفى

 0.362 0.001 العالقة الوظيفية

ح بيانات هذا الجدول وجود عالقة ارتباطية دالة إحصا ي ا بين مدى   َ تواقر

العمل  ، سنوات الخبرة فيمعرفة المبحوثين بحقوق الملكية الفكرية من جانب والسن

الصحفى، والموقع الوظيفى من جانب أخر، حيث كانت قيم معامل ارتباط بيرسون 

 (.P>0.05) 0.05معنوية أقل من  مستوى دالة عند

ين على حين لم تظهر عالقة ارتباطية دالة إحصا ي ا بين مدى معرفة المبحوث

حيفتك والمؤهل بحقوق الملكية الفكرية من جانب والعالقة الوظيفية بينك وبين ص

 0.05خر، حيث كانت قيم معامل ارتباط بيرسون أكبر من التعليمي من جانب ا

(P>0.05.) 

 الخا مة 

استقصت الدراسة بالمقابلة الشخصية عن طريق استمارة االستبيان عبر 

لكترونية واإلالصحف المطبوعة  إلية صحفيا ينتمون العينة العشوا ية المنتظم أسلوت

وذلك لمعرفة مدركات الصحفيين حول حقوق النشر الملكية الصحفية   ألنماطتمثيال 

 .الصحفيين  هالصحفي وحجم التحديات والصعوبات التي تواج
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ح الدراسة فقد كشفت ضوالمهنية للصحفيين مو األولية: فيما يتعلق بالسمات  وأ

، ( %37.4 )بنسبة 40: أقل من 30من  علي نسبة في الفحة العمريةأ أنن النتا ج ع

وحملة الماجستير والدكتوراه بنسب  اإلعالممن المتخصصين في  أكثرووجود نسبة 

جدول  إلىوتنتمي نسبة الغالبية العظمي ( %18.7 (،)%35.7 )تتراوح بين

 األقساممحررين وربساء المشتغلين بنقابة الصحفيين وكذلك ياتي معظم العينة من ال

 .ونوابهم وتتنوع الخبرات بين الخبرات الطويلة والمتوسطة للصحفيين 

راء الصحفيين حول آجاءت   الصحفيين اول طبيعة العمل الصحفي : آراتثانيا : 

أسبات اختيار العمل في هذه الصحيفة دون غيرها من الصحف فقد حرصت ااراء 

بينما جاءت الصحف ( % 78 )ال ماديا أفضل بنسبةالنسبة األكبر ألنها تعطي دخ أن

هذا ما  %80.5) ألنها تعطي دخال ماديا أفضل بنسبة األوليلكترونية في المرتبة اإل

 Miller E and Feigenbaum J, 2002, pp. 233 )–.  (106)ات يتفق مع دراس

244  & )Ramaprasad, J. and S. Rahman (2004) ) 

وكما تم تباين من خالل الممارسات وحقوق الملكية الفكرية  أخالقيات المهن الصحفية

 أنراء الصحفيين حول المعايير الضرورية عند انتقاء ونشر الموضوعات ونجد آ

 الرأيال تعرضها نظرا لعدم إثارة  أنة يفهناك العديد من الموضوعات البد للصح

ن أخبارية وتراعي اهتمامات ورغبات الجمهور في عرا القضايا اإل أنوالعام 

 تتوافق مع السياسة التحريرية للجريدة 

لكترونية حول واإلالصحفيين في الصحف المطبوعة  آراءمن حيث   أما

حول معايير تتصل بمواثيق  األولمعايير اختيار الموضوعات فقد جاء الترتيب 

وهذا ما سعت له العديد الشرف الصحفي ويلها معايير تتصل بالمسؤولية االجتماعية 

الدراسات بدراسة العوامل التى تؤثر على التزام الصحفيين المصريين فى  من

الصحف القومية والحزبية بقيمة الموضوعية الصحفية باعتبارها مظهراً من مظاهر 

المسحولية االجتماعية للصحافة، وكذلك تشكيل لجنة لحرية الصحافة بواسطة ثيودور 
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ر نظرية المسحولية االجتماعية، من بيترسون  لتدعيم العمل بين البلدين من منظو

خالل األعمال الفنية الثقافية المتصلة بالصحافة منذ أواخر القرن التاسع عشر ، 

واعتمادها على التقارير فى سياق أخالقيات الصحافة لتغير المناخ الصحفى 

ومسؤولية وسا ل اإلعالم، وتفعيل نظرية المسحولية االجتماعية للشركات وارتباطها 

 شاكل االجتماعية الناجمة عن النمو االقتصادى السريع.بالم

راء الصحفيين حول معايير األساليب التي تتبعها لجمع مادتك آكما جاءت 

 الصحفية من مختلف المصادر حيث جاء الترتيب األول في  التحليل المنظم للوثا ق

ت ( ، وكما  وجاء في الترتيب  الثاني حضور المؤتمرا718الوزن المرجح  )

 .(694)  والندوات ورش العمل وحلقات النقاش الوزن المرجح

راء الصحفيين حول كيف تفعل عنؤدما تتجؤاوز آثالثا : أت  يات الممارسات المهحية : 

ك علؤؤي ضؤؤرورة وأهميؤؤة احتؤؤرام تحؤؤث زمؤؤالءالممارسؤؤة المهنيؤؤة  صؤؤحيفتك أخالقيؤؤات

( وهؤذا مؤا اهتمؤت بؤه %68.4بنسؤبة )   األولأخالقيات الممارسة المهنية في الترتيؤب 

 .(107) (  Hussein Amin,2004)دراسة 

 أدا هوومأسوواليب فووي  تبؤؤاعاشؤؤعورهم اتجؤؤاه  مؤؤدىالصؤؤحفيين حؤؤول  آراءبينمؤؤا جؤؤاءت 

نسؤؤبة غالبؤؤا بنسؤؤبة  أعلؤؤيحيؤؤث جؤؤاءت  المهحووي  تحووا ض مووع معووايير أتوو ق المهحووة

( %36.2)( بينمؤؤا بمقارنؤؤة الصؤؤحفيين العؤؤاملين  بالصؤؤحف المطبوعؤؤة بنسؤؤبة 34.5%)

( بينمؤؤا جؤؤاءت %32.5لكترونيؤؤة بنسؤؤبة )اإلوتقاربؤؤت النسؤؤبة للعؤؤاملين فؤؤي الصؤؤحف 

 (0.276المعنوية=مستوى ، 3، درجة الحرية=3.869=2)كا

التعرا ألي من العقوبات الماديؤة أو المعنويؤة  مدىراء الصحفيين حول آ وضحبينما 

( فؤؤي %52ال )سؤبة جؤؤاءت ن( بينمؤا  %48التعؤؤرا للعقوبؤات بنسؤؤبة  ) مؤدىفقؤد جؤؤاء 

الصؤؤؤحفيون العؤؤؤاملون فؤؤؤي  أمؤؤؤا( %45.7للعؤؤؤاملين فؤؤؤي الصؤؤؤحف المطبوعؤؤؤة بنسؤؤؤبة )
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 ، درجؤؤة الحريؤؤة3.322=2)كؤؤا( وجؤؤاءت نسؤؤبة %59.7لكترونيؤؤة بنسؤؤبة )الصؤؤحف اإل

 .(0.068 = المعنوية مستوى، 1=

 أنهؤمعلؤي نسؤبة أفقؤد جؤاءت   :مدركات الصحفيين اول  انون اماية الحشور الصوحفي 

الخاصؤة بالنشؤر الصؤحفي وبلغؤت النسؤبة األكبؤر فؤي  الملكية الفكريؤة ي بحقوقعلى وع

  .(  %66.2لكترونية بنسبة )اإل( أما الصحف %69.1الصحف المطبوعة بنسبة )

المصؤنفات المكتوبؤة الخاضؤعة  أنؤواعومعرفة الصحفيين بقانون النشر الصؤحفي  مدى 

إدخؤال تعؤديالت اربؤت النسؤبة بؤين اهتمامؤا فؤي مجؤال الصؤحافة فقؤد تق واألكثؤرللحماية 

للنشر فيها سواء بالحذف أو التعديل أو اإلضافة و تتنوع موضوعاتها   إليهعلى ما يقدم 

اجتماعيؤؤة أو أدبيؤؤة أو فنيؤؤة أو رياضؤؤية ويليهؤؤا بعؤؤض  إلؤؤىمؤؤن موضؤؤوعات سياسؤؤية 

ن بؤي أيضؤاعناصرها قد يكون بالكتابة كما قد يكون بالصورة أو الرسم وتقاربت النسبة 

خبار وااراء والتعليقات و يتولى إخراجها في شكل فنؤي واألهي مزيج من المعلومات 

مناسب وجاءت النسبة األخيرة بعض مؤا ينشؤر فؤي الصؤحيفة قؤد يكؤون ترجمؤة أو نقؤالً 

 Patricia Aufderheide 2014عن مصنفات أخؤرى وهؤذا مؤا اهتمؤت بؤه دراسؤة )

).(108) 

حيؤث : شورة الخاضعة للحماية القانونيةمدركات الصحفيين اول ا عمال المح

المقاالت الخاصة بالمناقشؤات االقتصؤادية والسياسؤية والدينيؤة حول  األولجاء الترتيب 

ثؤؤم األخبؤؤار وتقاربؤؤت النسؤؤبة بؤؤين الروايؤؤات المتسلسؤؤلة أو القصؤؤل القصؤؤيرة و المؤؤواد 

المواضؤيع  حؤول األخيؤرةالصؤحفي والنسؤبة  اإلخؤرا الصحفية والزوايؤا الثابتؤة ويليهؤا 

 .هيحة التحرير إلىالمترجمة وغيرها من الكتابات التي ترد 

ي التؤي ر الصؤحفي النشؤات فور والرسؤوممدركات الصحفيين حول الص أما من حيث 

الصؤحفيين حؤول الصؤور الخبريؤة بنسؤبة  آراء أهؤملحماية القانونية  فقد جاءت لتخضع 
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( ثؤم الصؤؤور ذات الطؤؤابع الفنؤؤي  %27.5( ويليهؤا الصؤؤور الشخصؤؤية بنسؤؤبة )37.4%)

  .( %14والجمالي بنسبة )

تسؤؤويق المصؤؤنفات عبؤؤر النشؤؤر اإللكترونؤؤي مثؤؤل  بااليجابيؤؤات الخاصؤؤة كمؤؤا تنوعؤؤت 

الشؤؤبكة بسؤؤعر رخؤؤيل، يقؤؤل بكثيؤؤر عؤؤن السؤؤعر الؤؤذي تبؤؤاع بؤؤه المصؤؤنفات التقليديؤؤة 

ة اإلنترنؤت للجمهور، ثم تقاربت النسبة بؤين توزيعؤه بسؤرعة فا قؤة وبدقؤة، أتاحؤت شؤبك

ً لمسؤؤتعملي الشؤؤبكة فرصؤؤ ال حؤؤدود لهؤؤا للحصؤؤول علؤؤى المعلومؤؤات والمصؤؤنفات دون  ا

حؤول أصؤؤبح مؤن اليسؤير علؤى المؤلؤف أن يقؤوم بنشؤؤر  أيضؤاقيؤود، كمؤا تقاربؤت النسؤبة 

مصنفه الفني أو األدبي بنفسه بدال من اللجوء إلى دار نشؤر،  الحصؤول علؤى المصؤادر 

 searchسؤؤير عؤؤن طريؤؤق اسؤؤتخدام ماكينؤؤات البحؤؤث والمعلومؤؤات المطلوبؤؤة فؤؤي وقؤؤت ي

engines  األخيرةانخفاا التكلفة  في المرتبة  ويأتيكما . 

فؤؤي المرتبؤؤة  أننجؤؤد :العقبووات الخاصووة بالحشوور اإللكترونووي للمصووحفات مؤؤن حيؤؤث  أمؤؤا

إيقؤؤاف االعتؤؤداء علؤؤى المصؤؤنف، كمؤؤا يتعؤؤذر عليؤؤه أن يمنؤؤع اسؤؤتمرار إتاحتؤؤه   األولؤؤي

أن المؤلؤؤف  األخيؤؤرةاحتلؤؤت المرتبؤؤة كمؤؤا ، ( %31.6)بنسؤؤبة بكة  للجمهؤؤور عبؤؤر الشؤؤ

مؤن خؤالل  (%31.6  )بنسؤبة يصعب عليه، إذا ما نشر مصنفه بدون إذنه علؤي الشؤبكة

 بؤدون المعلومؤات شؤبكة طريؤق عؤن النشر الصحفيين حول جرا م هالعقبات التي تواج

 .المصنف صاحب إذن

الملكيووة الفكريووة علووى  ووبكة موون ايووث كيفيووة التصوودي لمشووكلة انتهوواك  أمووا

وضع مجموعة من التدابير التكنولوجيؤة  التؤي   قارب الحسب  نحو   اتاإلنترنص ايث 

تهدف إلى إعاقة الحصول على المصؤنف واالسؤتفادة منؤه إال لمؤن يحمؤل ترخيصؤا مؤن 

 دراسؤؤةبؤؤه  تصؤؤاحب الحؤؤق  مثؤؤل تلؤؤك التؤؤدابير التكنولوجيؤؤة التشؤؤفير وهؤؤذا مؤؤا اهتمؤؤ

(Taylor M 2010Smith D and ) (109)  تطبيق كل ما يؤدي الحتؤرام ب، االستعانة

العمل على تفعيل وحق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية  مثل  العالمات الما ية الرقمية 
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قؤؤانون حمايؤؤة المعلومؤؤات  وجؤؤاء الترتيؤؤب األخيؤؤر ضؤؤرورة زيؤؤادة وعؤؤي الصؤؤحفيين 

 .( %30.9 ) بنسبة بالمحتوي الخاص بالملكية الفكرية

فيما يتعلوق بوالم لفين بالمقارنوة بالصوحفيين العواملين بالصوحف اللكترونيوة    

 وتقؤارت،  العمؤل علؤى تفعيؤل قؤانون حمايؤة المعلومؤات  قارب الحسب  نحوو  اتايث 

 بؤالمحتوىفعالية، ضرورة زيادة وعي الصحفيين  أكثرالقانوني ليصبح  اإلطارتطوير 

موعة من التدابير التكنولوجيؤة  التؤي  تهؤدف ، وضع مج (110) الخاص بالملكية الفكرية

إلى إعاقة الحصول على المصنف واالستفادة منه إال لمن يحمل ترخيصؤا مؤن صؤاحب 

تطبيؤق باالسؤتعانة وفؤي الترتيؤب األخيؤر التشؤفير والحق  مثل تلك التدابير التكنولوجيؤة 

ت الما يؤؤة كؤؤل مؤؤا يؤؤؤدي الحتؤؤرام حؤؤق المؤلؤؤف وحقؤؤوق الملكيؤؤة الفكريؤؤة  مثؤؤل  العالمؤؤا

 .%16.9 بنسبةالرقمية  

 االستنتا  والتوصيات

التؤؤي يمكؤؤن  المهمؤؤةإن منظؤؤور حقؤؤوق اإلنسؤؤان يركؤؤز االهتمؤؤام علؤؤى المواضؤؤيع 

ضياعها عند تناول حقؤوق التؤأليف والنشؤر وهؤي: المهمؤة االجتماعيؤة والبعؤد اإلنسؤاني 

والمشؤاركة العامؤة للملكية الفكرية، المصالح العامة المعرضة للخطؤر، أهميؤة الشؤفافية 

فؤؤي صؤؤنع السياسؤؤات، الحاجؤؤة إلؤؤى صؤؤياغة قواعؤؤد حقؤؤوق التؤؤأليف والنشؤؤر بشؤؤكل يفيؤؤد 

األشؤؤخاص المؤؤؤلفين بحؤؤق، أهميؤؤة النشؤؤر علؤؤى نطؤؤاق واسؤؤع والحريؤؤة الثقافيؤؤة، أهميؤؤة 

اإلنتا  واالبتكار غير الهادفين إلى الربح فؤي المجؤال الثقؤافي، المراعؤاة الخاصؤة ألثؤر 

 يف والنشر على الفحات المهمشة أو الضعيفة.قانون حقوق التأل

 من استنتاجات وما قدمته من توصيات.يلي ما خلصت إليه الدراسة وفيما 

 ضمان الشفافية والمشاركة العامة في وضع القوانين

  هؤؤذه القؤؤوانين تخضؤؤع الؤؤي الصؤؤكوك الدوليؤؤة لحقؤؤوق التؤؤأليف  أنالبؤؤد

وأن تشؤؤتمل علؤؤى والنشؤؤر لتقييمؤؤات األثؤؤر الخاصؤؤة بحقؤؤوق اإلنسؤؤان، 
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ضمانات لحرية التعبير والحق في العلم والثقافة وغير ذلك مؤن حقؤوق 

 اإلنسان. 

  هذه القوانين ال تعتمد على  استثناءات وقيود توفؤق بؤين حمايؤة  أنالبد

حقؤؤوق التؤؤأليف والنشؤؤر والحؤؤق فؤؤي العلؤؤم والثقافؤؤة أو حقؤؤوق اإلنسؤؤان 

 األخرى، حسب الظروف المحلية. 

  لوطنيؤة لحقؤوق التؤأليف والنشؤر بمؤا يتسؤق مؤع معؤايير تفسر القواعؤد ا

 حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في العلم والثقافة. 

 حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين 

  تطوير وتعزيز آليات حماية المصالح المعنوية والماديؤة للمبؤدعين مؤن

ون داع، الجمهؤور علؤى األعمؤال اإلبداعيؤة د إطالعدون تقييد إمكانية 

وذلؤؤؤك مؤؤؤن خؤؤؤالل االسؤؤؤتثناءات والقيؤؤؤود ودعؤؤؤم األعمؤؤؤال المفتوحؤؤؤة 

 الترخيل. 

 ي علؤى النظؤر فؤي وضؤع سياسؤات عؤن ممارسؤات العمؤل،  ةع الدولتشجق

والمنافع االجتماعية، وتمويل التعلؤيم والفنؤون، والسؤياحة الثقافيؤة، مؤن 

 منظور ذلك الحق. 

 لحشر وق التأليف واالقيود والستثحاتات في مجال اق

  يقع علؤى الؤدول التؤزام إيجؤابي بتؤوفير نظؤام قؤوي ومؤرن لالسؤتثناءات

والقيود في مجال حقوق التأليف والنشر من أجل الوفاء بالتزاماتها فؤي 

 مجال حقوق اإلنسان. 

  يتعؤؤين علؤؤى الؤؤدول مراعؤؤاة أن تكؤؤون االسؤؤتثناءات والقيؤؤود التؤؤي تعؤؤزز

حؤق فؤي حمايؤة التؤأليف. حرية اإلبداع والمشاركة الثقافية متسؤقة مؤع ال
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وال تشير حماية التأليف إلى سؤيطرة تامؤة مؤن المؤؤلفين علؤى األعمؤال 

 اإلبداعية.

  يتعؤؤين علؤؤى الؤؤدول ضؤؤمان أن تكؤؤون االسؤؤتثناءات والقيؤؤود غيؤؤر قابلؤؤة

للتنؤؤؤازل عنهؤؤؤا بموجؤؤؤب العقؤؤؤود، أو أن تتعؤؤؤرا لإلضؤؤؤعاف دون داع 

اإلنترنؤت فؤي البيحؤة  بسبب التدابير التقنية للحماية أو العقود على شؤبكة

 الرقمية. 

  البؤؤد مؤؤن تكؤؤريس المزيؤؤد مؤؤن المناقشؤؤات المركؤؤزة علؤؤى الكيفيؤؤة المثلؤؤى

لحمايؤؤة المصؤؤالح المعنويؤؤة والماديؤؤة للمؤؤؤلفين فؤؤي البيحؤؤة الرقميؤؤة، مؤؤع 

الحرص على تجنب أي أثر محتمل غير متناسب على الحق في حريؤة 

 التعبير وفي المشاركة الثقافية. 

 دا ل للعقوبؤؤات الجنا يؤؤة ومنؤؤع المحتؤؤوى والمواقؤؤع البؤؤد مؤؤن وضؤؤع بؤؤ

 الشبكية بسبب انتهاكات حقوق التأليف والنشر.

 وأفضوووولالتوصوووويات الخاصووووة بحقوووووق الملكيووووة الفكريووووة للحشوووور الصووووحفي 

 الممارسات للصحفيين : 

 واألمنيؤةالمهنية بجذورها الذاتيؤة والسياسؤية  األوضاعلتحسين  أولوية إعطاء 

المهنؤة واالتقؤؤاء  بأخالقيؤؤاتة كمؤؤدخل ضؤروري للنهؤوا والتشؤريعية والماديؤ

 الصحفيين  بأخالقيات

   توعية الصحفيين بحقوق الملكية الفكرية والنشر الصحفي. 
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