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 -قس نطينة–جامعة الأمري عبد القادر 

 لكية أأصول ادلين

 قسم ادلعوة والإعالم والتصال 

 

 زادي ليـــىلد.  الأس تاذة: 

      .2حمارضات مقياس: تكنولوجيا الإعالم والتصال

 
 

 :التجارة الإلكرتونية :احملارضةعنوان 

من أهم مظاهر عصرنا هذا اندماج اجملال االقتصادي مع قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وظهور 
ما يسمى بالتجارة اإللكرتونية، واليت نعين هبا عملية جتارية تتم عرب شبكات احلاسب اآليل املزود 

قوق استخدام السلع واخلدمات ، وأيضا هي عملية تنفيذ باألنرتنيت وتتضمن نقل وحتويل امللكية أو ح
 بعض أو كل العمليات التجارية عرب شبكة االنرتنيت من بيع وشراء وغريها.

 

  
وعرفتها منظمة التجارة اإللكرتونية على اهنا جمموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس 

 إلكرتونية. الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع املنتجات بوسائل
 صفحات على مواقع التواصل، البريد اإللكترونيوتتمثل أدوات التجارة اإللكرتونية يف: 

 .المواقع اإللكترونية، المتاجر اإللكترونية، االجتماعي
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 من أهم التغريات اليت أحدثتها التجارة اإللكرتونية:
 يوتراختفاء إدارات التسويق بشكلها التقليدي لتحل حملها برامج الكمب-
 اختفاء البائع التقليدي ليحل حمله البائع اإللكرتوين-
 العمل عن بعد-
 قلة عدد املوظفني يف قطاع التجارة -
 املعامالت الكمالية البنكية -
 ظهور متاجر إلكرتونية تغين عن الذهاب والتنقل إىل املتاجر التقليدية-
 السباق حنو امتالك مواقع على االنرتنيت-

 اليت تواجهها فتتمثل يف: أما عن الصعوبات
لت تعاين من بعض على الرغم من التطورات اليت وصلت إليها التجارة اإللكرتونية إال أهنا الزا

ا القرصنة وسرقة بطاقات اإلئتمان وعدم كفاية التشريعات والقوانني اخلاصة بتنظيم همهاملشكالت لعل أ
 عمليات البيع والشراء ومعاقبة مرتكيب اجلرائم.

 
 الإدارة الإلكرتونية :ارضةاحملعنوان 

ا منظومة حديثة تعتمد Electronic Management) (ةتعرف اإلدارة اإللكرتوني على  بأهنه
إلكرتونيهة تعتمُد على استخدام  يل اإلدارة التقليديهة إىل إدارة، وهتدُف إىل حتو تكنولوجيا املعلومات

يت حتدهدها اإلدارُة للموظفنيه من خالل االعتماِد كافهة الوظائف واملهام ال  هياحلاسوب وتطبيقاته، وأيضًا 
، ويؤدهي هذا  على وسائل اتصاٍل حاسوبيهة، وتشمُل رسائل الربيد اإللكرتوينه، وقنوات االتصال الرقميه

، والعمالء.  النوُع احلديُث من اإلدارة إىل سهولِة الربط بني املدراء، واملوظفنيه
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 :أهداف اإلدارة اإللكترونّية 
ستخدمة يف اإلدارة التقليدير عمل اتطوي- 

ُ
، مثل: ةإلدارة، والذي يؤدهي إىل استبدال األدوات امل

 احلاسوب. األوراق، واألقالم بأدوات إلكرتونية، كأجهزة
أقسام العمل من خالل  ملقدمة إىل العمالء، واليت تساهم يف تطوير كافةمستوى اخلدمات ا زيادة -
 باملهام الوظيفيهة. صة للقيامالفرتة الزمنيهة املخصتقليل 

- من احلوار املشرتك.  بني املوظفني من خالل بناء بيئة التواصل، والتعاون املسامهة يف تعزيز -
تقليل - استخدام وسائل وتطبيقات شبكة اإلنرتنت للتعريف باملنشأة، والدور املهينه اخلاصه هبا. 

 ثل: تقليل املصاريف املخصهصة لشراء األقالم شهرياً. املصاريف املخصهصة ملكوهنات اإلدارة التقليدية، م
بني  بناء شبكة حاسوبيهة قوية، واليت حتتوي على اتصالتقوم على  :ُأسس اإلدارة اإللكترونّية

 مع شبكة اإلنرتنت.  توفري اتصال دائم وثابت مع ام، والفروع األخرىاإلدارة، واألقس
 

 
 

مات ات اإلداريهة، والذي يساهُم يف إدارة املعلو على تعزيز دور قسم نظم املعلومكما تعتمد 
 من االسرتاتيجيات اليت تساند دور اإلدارة يف عملها. اإللكرتونيهة، وتقدمي جمموعة

من  ويعد توفري الكوادر املتخصصة من أهم أسس اإلدارة اإللكرتونية، حبيث تعتمد على جمموعة
 ة باإلدارِة اإللكرتونيهة. املوظفني القادرين على التعامل مع األجهزة اخلاصه 

 : تتمثل في:فوائد اإلدارة اإللكترونّية
 .السرعة يف تنفيذ العمل، ممها يؤدهي إىل توفري الوقت املخصهص للمهام العامة 
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  املساعدة يف تنفيذ خطوات املنهجيهة املهنية، وربطها بقراراٍت صحيحة تعتمُد على سرعِة احلصول
 على املعلومات. 

ة توظيف العديد من املوظفني. خفض تكلف 
 وتطوير ، التخلهص من املشكالت اجلغرافيهة يف إرسال، واستقبال املعلومات. دعم مهارات املوظفنيه

 أدائهم العام يف العمل. 
 فنلخصها يف: معيقات اإلدارة اإللكترونّيةاما 
 .صعوبة تأقلم اإلدارة، أو املوظفني مع التغريات اإللكرتونيهة اجلديدة 
  .عدم قدرة أغلب العمالء على التعامل مع النظام اإللكرتوينه املطبق يف املنشأة 
 .عدم القدرة على فهِم بعض الرسائل اإللكرتونيهة، واليت حتتاُج إىل توضيٍح شفهي 
 .التكلفة املرتفعة لألدوات، واألجهزة املستخدمة يف توفري اتصاٍل مع شبكة اإلنرتنت 
دارات اإللكرتونيهة بتوفري التدريب الكايف للموظفني، ممها يؤدهي إىل صعوبٍة يف عدم اهتمام بعض اإل

 .دجمهم مع بيئة العمل اجلديدة
 التأأليف وامللكية الفكرية يف ظل تكنولوجيا الإعالم: حقوقعنوان احملارضة: 

 هذه افرزته ما واهم ومتطورة دائم بشكل مستمرة وهي واالتصاالت التكنولوجيا عامل يف ثورة العامل يعيش
 نفسها فرضت وبالتايل احلياة، جماالت معظم مشلت تأثريات من هلما وما االنرتنت وشبكة الكمبيوتر هي الثورة
 جزء هي التكنولوجيا جمال يف اجلديدة واالبتكارات اإلبداعات كل  ان املعلوم فمن الفكرية، امللكية حقوق على

  سواء فكرية ملكية عن عبارة هي االلكرتونية املواقع خالل من الشبكة هذه تتضمنه ما معظم أن شك وال منها،
 الرقمية البيئة يف ينشر ما ان حيث هلا، ورةاجملا واحلقوق املؤلفني حقوق او جتارية عالمات او اخرتاع براءة كانت

 وموافقة ذنإب اال األشكال من شكل يأب استغالهلا جيوز وال لصاحبها وقحق هي االلكرتوين الفضاء او
 بني انسياهبا سهولةو  املعلومات يف انتشار تزايد مليالعا املستوى على السريع االنرتنت شبكة وبانتشار مالكها،

 .العامل دول
لكية الفكرية بصفة عامة تدل على ما ينتجه العقل البشري من أفكار حمددة تتم ترمجتها إىل أشياء إن امل

ملموسة فهي تتسع لتشمل كل ما جيود به عقل اإلنسان من خالل ما يتحلى به من ملكية فكرية وقرحة ذهنية 
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دبية والفنية والعلمية والصناعية فيدخل يف نطاقها كل احلقوق الناجتة عن النشاط الفكري لإلنسان يف احلقول األ
 .1والتجارية وما شابه وهو ما سيتم توضيحه فيما يأيت الحقا

مصطلح قانوين يقصد به حق اإلنسان فيما ينتجه من اخرتاعات علمية وإبداعات فنية الملكية الفكرية و 
طات تنبع من حق امللكية وأدبية وتقنية وجتارية وغريها من نتاج الفكر اإلنساين. إذ خيول لصاحبه ثالث سل

الوارد على أشياء غري مادية، فله حرية التصرف فيه باستثماره أو التنازل عنه، كحق املؤلف يف التأليف، والناشر 
بعد تسجيله وحصوله على براءة ، يف حقوق النشر واملهندس يف املخططات واخلرائط، واملخرتع فيما اخرتعه

ستعمال على نتاج الفكر ومينع الغري من االستيالء عليه أو استعماله دون االخرتاع. وله سلطة االستغالل واال
 .2إذن صاحبه
 اآلداب حقول يف البشري العقل نتجهأ مبتكر ابداعي عمل كل  على ترد يتال احلقوق تلك أيضا وهي

 الذي واملبتكر عياالبدا اجلهد لقاء الزمن من دةمل الكهام استئثار حقوق وهي والتجارة اعةوالصن والعلوم والفنون
 .احلق هذا اىل التوصل من مكنه

 
لكيهة الفكريهة اليت ختتلف عن بعضها بعضاً يف اخلصائص  :أنواع الملكية الفكرية

ُ
توجد العديد من أنواع امل
 واألهداف، وفيما يأيت معلومات عن أهمه هذه األنواع:

ستخدم يف وصف احلقوق اخلاحق المؤلف:  
ُ
بدعني، واملرتبطة مع مصنفاهتم هو املفهوم القانوينه امل

ُ
صة بامل

صنفات اليت حتصل على حق محاية املؤلف، وتُقسم إىل عدهة أنواٍع، 
ُ
وُمؤلفاهتم الفنيهة واألدبيهة، وتشمل كافة امل

وسيقيهة، والُكتب املؤلهفة، كما تتضمن الرسوم التقنيهة، 
ُ
هي: األفالم، وأعمال النحت، واللوحات، واألعمال امل

                                                           
 .3، ص7102غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  سوفالو آمال: محاية امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية، أطروحة دكتوراه - 1
-10، تاريخ الزيارة: https://bit.ly/2xb4pdPاملوقع:  نرجس صفو: احلماية القانونية للملكية الفكرية يف البيئة الرقمية، متوفر على-2 

 .77، على 13-7171

https://bit.ly/2xb4pdP
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وقواعد البيانات الرباءات: هي حقوق ُُتنح ضمن اخرتاعات معينة، وتكفل ت، والربامج احلاسوبيهة، إلعالناوا
ألصحاهبا البته يف كيفية استخدام األشخاص اآلخرين هلا، ومقابل احلصول على هذه احلقوق يُوفهر صاحب 

 براءة االخرتاع لألفراد من اجلمهور معلومات ذات طبيعة تقنية عن اخرتاعه. 
 اخلدمات أو السلع اخلاصة مبنشأةهي عبارة عن إشارات أو رموز ُتستخدم لتمييز  عالمات التجاريّة:ال

نشآت ذات طبيعة عمل ُمشاهبة، ويعود استخدام 
ُ
ُمعينة عن غريها من اخلدمات أو السلع اأُلخرى اليت تتبع مل

املني يف احلَِرف كانوا يكتبون العالمات مصطلح العالمات التجاريهة إىل فرتة العصور القدمية؛ ألنه األفراد الع
 اخلاصة هبم أو توقيعاهتم على منتجاهتم احلرفيهة.

ستخدم مع قطعة مصنوعة من شيٍء  التصاميم الصناعّية: 
ُ
هي املظهر أو الشكل اجلمايله أو الزخريفه امل

بعاد كأشكال القطع، أو ما، ومن املمكن أن يكون التصميم الصناعيه عبارة عن جُمسٍم؛ أي ُعنصٍر ُثالثيه األ
 ُعنصٍر ثُنائيه األبعاد مثل األلوان أو اخلطوط أو الرسومات. 

هي نوع من أنواع اإلشارات اليت تشمل أيضًا ما يُعرهف باسم تسميات املنشأ،  الُمؤشرات الُجغرافّية:
نتجات اليت تتبع لنشأٍة ُجغرافيهٍة ُمعينة، أو ُشهرٍة، أو وصفاٍت، أ

ُ
و خصائص من املمكن ربطها وُتستخدم مع امل

 .1أساساً مع مكان إنشائها
مشاكل كبرية بالنسبة حلقوق النشر أو امللكية الفكرية يف جمال املواد  خصصون أنه ال توجديشري املتو 

ملطبوعة خيوهلا أن تعريه ملن ترتيد وكما شاء دون احلصول على أي ترخيص من ا للنسخةاملطبوعة، فشراء املكتبة 
لنشر مثل املكتبات اجلامعية، كما أن املستفيد من املكتبة التقليدية يقوم باستعارة وعاء املعلومات مالك حقوق ا

من أجل القراءة واالطالع وبعدها يقوم بإعادته للمكتبة لتقوم بعدها بإعارته ألشخاص آخرين، بينما املكتبة 
ستفيد يقوم بعملية حتميل مصدر املعلومات ما، حيث ال يوجد ما يسمى االستعارة فاملالرقمية فاألمر خمتلف ُتا

والكتب واجملالت بشكل رقمي إلكرتوين من مكتبات رقمية على شبة االنرتنيت مما خيوله مللكيتها الكاملة، كما 
تتيح املكتبة الرقمية عددا كبريا من املصادر واملراجع الرقمية اليت ال ينتهي عددها، وعليه خيشى كثريون ممن 

امللكية الفكرية والنشر يف هذه احلالة من قيام هذا املستفيد أو غريه بأي عمل غري نظامي ينتج  يهتمون حبماية
عنه فقد معلومات املؤلف من مصدر املعلومات الرقمي )كتاب أو جملة ...( أو أهنا توضع بغري امسه أو القيام 

  عن معتقداته وقناعاته. التغيريات على مستوى املصدر الرقمي ختتلف يف األصلببعض التعديالت أو 

                                                           
 سا.00، على 0101-3-01، تاريخ الزيارة  https://mawdoo3.com:امللكية الفكرية، متاح على افنان زعيرت: ما هي حقوق -1 

https://mawdoo3.com/
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إىل طلب املزيد من احلماية القانونية  اجملاورةوتتمثل التخوفات اليت تدعو أصحاب حق املؤلف واحلقوق 
 :1عند نشر أي مصنف على األنرتنيت يف

صعوبة حصول املؤلف على مقابل مادي من استغالل مستخدمي االنرتنيت هلذا املصنف بغري ترخيص من -
كثرية على احلقوق املنشورة يف البيئة الرقمية من خالل النشر   اعتداءات، ووجود ذاته أو إذن منهاملؤلف يف حد 

 وإعادة النشر والنسخ اإللكرتوين واالستغالل لتلك احلقوق دون موافقة وترخيص مالكها.
 ص.صعوبة إيقاف أو منع النشر أو احلد من انتشاره أو احلصول على تعويض مقابل النشر غري املرخ-
تعدد واختالف جهات االختصاص القضائي والتنازع القانوين والقوانني اليت جيب تطبيقها على نزاعات وقضايا -

 حقوق املؤلفني يف البيئة الرقمية.االعتداء على 
صعوبة متابعة املعتدين على حقوق املؤلف حيث جيد صاحبها نفسه يف مالحقة أشخاص عديدين يتواجدون -

 ا يتطلب منه جهدا كبريا يف ذلك وخرباء وتكاليف عالية.يف بلدان خمتلفة م
 وتتعدد طرق التعدي وانتهاك حقوق املؤلف ملختلف املصنفات يف البيئة الرقمية نلخص بعضها يف: 

 .شر املصنف من قبل دور النشر االلكرتونية دون إذن املؤلف أو املتنازل إليه يعد تعدياً على حق املؤلفن-
 .ترب تعدي على املصنف احملمي إعادة النسخالنسخ واللصق يع -

 . التعديل و التوزيع وإعادة التوزيع -

 . التحميل على أجهزة احلاسب والتوزيع والتحوير للمصنفات -

 . التثبيت على الدعائم االلكرتونية يعد نسخاً غري مشروع -

 . جمرد نشر املصنف على شبكة االنرتنت دون ترخيص من صاحب احلق يعد تعدي -

 . بث األغاين وتوزيعها عرب شبكة االنرتنت دون ترخيص يعد تقليداً ملصنف حممي -

 .كل ما خيالف الشروط اليت نوافق عليها عند حصولنا شرعياً على هذه املنتجات -

 ق.نتجات وأي استخدام أو تداول الحأي حصول غري شرعي على هذه امل -
 
 
 

                                                           
 .474، 470، ص0، ع72جملة جامعة أملري عبد القادر، قسنطينة، جملد الزبري بلهوشات، حممد رحايلي: حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة، - 1
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 عالم والتصال.اخلصوصية الفردية يف ظل تكنولوجيا الإ عنوان احملارضة: 

، عنها االستغناء بإمكانهة أن بعضهم مل يعد وم جزء مهما يف حياة األفراد لدرجلقد أصبحت التقنية الي
خصوصي بداية  ا اقتحمت كل ما هو، غري أهناجملاالتسهلت الكثري من أمور حياهتم اليومية يف خمتلف  فقد

ت إىل املراقبة الفعلية والتجسس، هذا ما نتج عنه انتهاكاصوال كيبة النفسية واالجتماعية ملستخدميها و من الرت 
 يسريا وعرضة لكل متطفل إلكرتوين. خطرية طالت احلق يف حرمة احلياة اخلاصة وبالتايل مجع بيانات الفرد أصبح

 
 

 
 

ومن أكثرها تعرضا للجدل بني فقهاء القانون منذ  باإلنسانخلصوصية من احلقوق اللصيقة اويعد حق 
رمة احلياة اخلاصة وقدسيتها اليت صانتها األديان السماوية وخمتلف التشريعات والقوانني الوضعية زمن، وكذلك ح

 يف غالبية دول العامل.
ا احلق نوعا من املساس نتيجة واهلواتف الذكية أعطى هذ واألنرتنيتولعل ظهور احلواسيب اإللكرتونية 

خمتلف األجهزة التواصلية اليت يستعملها، حبيث ينشر  للمعلومات الوفرية اليت يقدمها املستخدم وينشرها عرب
 تهاوحىت رسائله االلكرتونية ودردش ،مكاملات ،ةيصور، مقاطع فيديو عائلمبختلف أشكاهلا:  معلوماتهعربها 

 .املختلفة
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 املعلوماتواملقصود هنا حبرمة احلياة اخلاصة هو حق األفراد يف حتديد مىت وكيف وإىل أي مدى تصل 
مجيع خرين، وهو حق األفراد يف التحكم يف املعلومات اليت تتعلق هبم حيث أن التكنولوجيا حصرت عنهم لآل

  .1مظاهر احلياة اخلاصة يف بنوك معلوماتية تتحكم فيها الدول اليت أنشأت هذه التكنولوجيات
اهلاتفية  حملادثاتواالعائلية والزوجية واحلالة الصحية  ةهذا احلق لعل أمهها: عناصر احليا وتتعدد عناصر

وحرمة مسكنه  الشخصالسياسية واملعتقدات الدينية وحمل إقامة  اآلراءو اصة والذمة املالية حاديث اخلواأل
 وجسده وصوره وحياته املهنية والوظيفية.

 :2ولعل أهم صور التعدي اإللكرتوين على حق اخلصوصية الفردية ُتثل يف
، فالفايروس هو مرض يصيب احلاسوب الفايروساتخماطر التجسس اإللكرتوين على احلياة اخلاصة و -

هذه املعلومات يف أفعال غري  استخداموقد يزرع فيه بغية التطفل والوصول إىل معلومات شخصية ومن مث 
 مشروعة كالتهديد واالبتزاز مثال.

بعناصر  املتعدي االستيالء على بيانات شخصية غالبا ما تتعلق بإمكانإدخال معلومات ومهية فيصبح -
 .واملدخراتالذمة املالية بغية سرقة األموال 

ومعلومات  عليهاواالستيالء  االئتمانتزوير املعلومات بعد سرقتها مثال سرقة املعلومات اخلاصة ببطاقات -
 .أو كلمة سر الربيد اإللكرتوين أو حىت حساب على مواقع التواصل االجتماعي املنزلحول كلمة السر لباب 

املعلومايت ونظم احلماية يتم الوصول إىل  ن طريق خروقات ملنافذ النظامومات بغرض القرصنة فعتزوير املعل
  قواعد البيانات وبعدها تزويرها واستخدامها بطرق غري مشروعة عن طريق من يسمون باهلاكرز.
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