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2 الصفحة     

�انت         العمومي،  إبداع  إذا  املوظف  العمومية،  ات  املؤسسات  تختلف  داخل  األج��  عنال  داخل إبداعات   ،

و �� الوقت الذي اعتنت فيھ التشريعات بتنظيم عالقة األج�� املبدع باملشغل، لم    فمع ذلك،املقاوالت ا�خاصة؛  

 تحظى عالقة املوظف العمومي املبدع باملرفق العمومي بأي تنظيم. 

املتعلق بحماية حقوق امللكية  من القانون   181�� الفصل    ،إذ عمد  ،القاعدةولم �شد املشرع املغر�ي عن هذه         

، من القانون 33�� املادة    لألج��. كما تطرق �� بيان ا�حقوق الناتجة عن العمل اإلبدا��  إ  ،172  -  97الصناعية رقم  

ا�جاورة، ا�حقوق  و  املؤلف  حقوق  بحماية  ا�جماعية  املتعلق  املصنفات  حقوق  ملكية  �� إ��  إنتاجها  يتم  ال�ي   ،

 . 3املقاوالت ا�خاصة

 أمام وضوح موقف املشرع من إبداعات األج��، لم يحظى املوظف العمومي بمثل هذا التأط�� القانو�ي �حقوقھ        

رة العمومية؛ فهل هذا معناه أن إلداتنشأ داخل االفكر�ة، سواء الصناعية أو األدبية، ال�ي    لناتجة عن اإلبداعاتا

و بالتا�� يجعل من الدولة، و�ش�ل آ��، املالكة لها؟ أم أن   إم�انية تملكھ لهذه ا�حقوق؟  وظفاملشرع ينكر ع�� امل

العمومية؟   اإلدارة  داخل  فكري  إنتاج  أي  لغياب  العناء  هذا  �ستحق  ال  ليس  املوضوع  أنھ  و  سهو،  مجرد  أنھ  أم 

، و  حف��ه لالستمرار �� إبداعاتھمن تملك مثل هذه ا�حقوق ال�ي ال �عمل سوى ع�� ت   وظفللمشرع أي دافع ملنع امل

ع�� القياس  إم�انية  األج��،  بالتا��  جهة   وضعية  من  طبي��  �خص  بوجود  بي��ما،  القائم  التشابھ  اعتبار           ع�� 

للدولة  ا�خاص  املركز   �� متمثل  فارق  لوجود  ممكن  غ��  القياس  هذا  أن  أم  ثانية؟  جهة  من  معنوي  �خص  و 

يخضع لقواعد قانونية   بحيث،  ، و بذو�ان �خص املوظف فيھذو سيادة وسلطان  اعام  ا معنو�  ا �خصباعتبارها  

و الذي يجب    ا،خاص   امعنو�   ا�خصا  باعتباره   ،الوضع العادي للمقاولة  إ�� جانب استثنائية عن القواعد العامة،  

مع  وظيفتھ و كذلك  مع  أن يخضع ملقتضيات قانونية ال �ستحسن أن يخضع لها ال�خص املعنوي العام لتناقضها  

 لطتھ. سالقواعد املستخدمة �� مجال 

�و            بھ  االستئناس  و  األج��،  �حقوق  املنظم  القانو�ي  اإلطار  العتماد  مضطر�ن  سن�ون  ذلك،  �ل  بيان  مع   �

موظفا �ان  ،أمام �خص طبي�� وذلك  للوضع املش��ك لإلدارة العمومية و املقاولة، حيث توجدان حقوق املوظف

، سواء �� القطاع ا�خاص  )باإلبداع ا�جما��ما �عرف ( و هو   �ون عملية اإلبداع تحدث �ش�ل جما��  و  ،أو أج��ا

ة من املؤلف�ن بإ�عاز من �خص ذا�ي أو معنوي يتو�� �شره  من قبل مجموع   و الذي تم إنجازه   ،أو �� القطاع العام

 
 ، ع�� ما ي��: 17 – 97من القانون املتعلق بامللكية الصناعية رقم  18يق��ي الفصل   1

 ة إ�� هذا األج��:" إذا �ان ا�خ��ع أج��ا فإن ا�حق �� سند امللكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص ع�� شرط �عاقدي أك�� فائدة بالنسب

ال�   أ) مل�ا للمشغل االخ��اعات  لدراسات وأبحاث �عت��  الفعلية و�ما  مهامھ  تطابق  إبداعية  يتضمن مهمة  لعقد عمل  إما  تنفيذه  األج�� خالل  ي حققها 

أ  من  االخ��اع  صاحب  األج��  ضم��ا  �ستفيد  ال�ي  الشروط  الفردية  الشغل  وعقود  ا�جماعية  االتفاقيات   �� وتحدد  العبارة.  بصر�ح  إليھ  جرة  مسندة 

 إضافية". 
املتعلق بحماية امللكية الصناعية (ا�جر�دة   17  –  97) بتنفيذ القانون رقم  2000ف��اير    15(    1420ذي القعدة    9صادر ��    1.  00  .19ظه�� شر�ف رقم    2

الصادر األمر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم   31  –  05   )، املغ�� و املتمم بالقانون رقم2000مارس    9(    1420ذي ا�حجة    2، بتار�خ4776الرسمية عدد  

 .458 – 453)،ص: 2006ف��اير  20( 1427محرم  21، بتار�خ 5397): (ا�جر�دة الرسمية عدد 2006ف��اير  14(       1427محرم  15املؤرخ ��  1 .05. 190
وتحمل مسؤولية إبداع املصنف املبدع باسمھ، املالك األول ل�حقوق املعنو�ة : "�عت�� ال�خص الذا�ي أو املعنوي الذي اتخذ املبادرة  33جاء �� املادة      3

 .واملادية ملصنف جما��"
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هم�ن �� إبداع املصنف ذائبة �� مجموع ا املؤلف�ن املس   وت�ون املشاركة ال�خصية �ختلف  ؛ع�� مسؤوليتھ و�اسمھ

أ�حا��ا وتحديد  اإلسهامات  مختلف  تمي��  يتأ�ى  أن  غ��  من  تبعية  4املصنف  عالقة  وجود  ظل   �� ذلك  �ل   ،

 اقتصادية          و قانونية.  

مقار�ة هذا املوضوع ست�ون، إذن، من خالل التمي�� ب�ن مختلف املراكز القانونية للموظف العمومي سواء من   

ول  طبيعة املؤسسة العمومية ال�ي �شتغل ف��ا؛ و لهذا سنتنا حيث النظام األسا��ي الذي يخضع لھ، أو من حيث

 املوضوع �� فكرت�ن: 

 الفكرة األو��: إسناد ملكية ا�حقوق الفكر�ة املنتجة �� القطاع العام.      

 الفكرة الثانية: استغالل حقوق امللكية الفكر�ة املنتجة �� القطاع العام. 

 

 

 إسناد ملكية ا�حقوق الفكر�ة املنتجة �� القطاع العام. :  الفكرة األو��

 

 التشري�� �حقوق امللكية الفكر�ة داخل املقاولةأوال: اإلطار  

 حقوق امللكية الفكر�ة ذات الطا�ع االقتصادي    –أ 

املادة   ي��:    18تنص  ما  ع��  الصناعية،  امللكية  قانون  امللكية من  سند   �� ا�حق  فإن  أج��ا  ا�خ��ع  �ان  إذا   "

 � فائدة بالنسبة إ�� هذا األج�� : الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص ع�� شرط �عاقدي أك�

 :5حاالت إسناد االخ��اع لرب العمل

 
بتار�خ   1.05.192الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف    34.05أعاله، بمقت��ى املادة األو�� من القانون رقم    1من املادة    27و  17تم �غي�� وتتميم البندين    -4

 . 458)، ص 2006ف��اير   20(  1427محرم  21بتار�خ  5397)؛ ا�جر�دة الرسمية عدد 2006ف��اير   14(  1427من محرم  15

 يقصد باملصط�حات الواردة �� هذا القانون و�دائلها ا�ختلفة املعا�ي التالية: .أ

حينما ي�ون املالك األص�� لهذه ا�حقوق   " املؤلف ": هو ال�خص الذا�ي الذي أبدع املصنف؛ و�ل إشارة إ�� ا�حقوق املادية للمؤلف�ن �� هذا القانون 

 �خصا ذاتيا أو معنو�ا آخر غ�� املؤلف، ف�ي �ع�ي حقوق املالك األص�� ل�حقوق. 

 " املصنف ": هو �ل إبداع أد�ي أو ف�ي باملع�ى الذي تحدده أح�ام املادة الثالثة الواردة أدناه.

ؤلف�ن بإ�عــاز مــن �ــخص ذا�ــي أو معنــوي يتــو�� �شــره ع�ــ� مســؤوليتھ و�اســمھ. وت�ــون " املصــنف ا�جمــا��":هو �ــل مصــنف أبــدع مــن قبــل مجموعــة مــن املــ 

 أ�حا��ا.املشاركة ال�خصية �ختلف املؤلف�ن املسهم�ن �� إبداع املصنف ذائبة �� مجموع املصنف من غ�� أن يتأ�ى تمي�� مختلف اإلسهامات وتحديد 

 أو عدة مؤلف�ن. "املصنف املش��ك ":هو �ل مصنف أسهم �� إبداعھ مؤلفان 

 "املصنف املشتق ": هو �ل إبداع جديد تم تصوره و�نتاجھ انطالقا من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل؛

 �عت�� " مصنفا مجمعا ": �ل مصنف جديد يدمج فيھ مصنف موجود من قبل، دون �عاون مع مؤلفھ.

 5     �� سواء  استثناء  القاعدة  هذه  ع��  من يرد  عنصرا  باعتبارها  االخ��اعات،  �ش�ل  الفر���ي،  القانون  ففي  املغر�ي،  القانون   �� أو  الفر���ي  القانون 

ملسطرة عناصر امللكية الصناعية، أهمية بالغة بالنسبة للدولة و ع�� وجھ ا�خصوص العسكر�ة م��ا، و ال�ي تتطلب حماية خاصة و �� بالتا�� تخضع  

الف  �� عل��ا  التنصيص  تم  بامللكية    612-8إ��    612-6صول  خاصة  امل�لفة  الهيئة  لدى  االطالع  الدفاع  لوز�ر  يحق  الفر���ي"  الفكر�ة  امللكية  قانون  من 
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 �ش��ط املشرع ملنح ملكية االخ��اع للمشغل أن يتم إنجازه:

تم   -  1 ما  مع  إليھ  املتوصل  االخ��اع  تطابق  و  االخ��اع،  مهمة  يتضمن  أن  يجب  الذي  العمل،  لعقد  تنفيذا  إما 

 التنصيص عليھ �� هذا العقد.

 إما أن األج�� أسندت إليھ دراسات و أبحاث نتج ع��ا، و�صر�ح العبارة، هذا االخ��اع.  – 2

 و يضيف املشرع حاالت أخرى �سند ف��ا ملكية االخ��اع للمشغل:

 إذا تم االخ��اع أثناء قيام األج�� بمهامھ ( داخل وقت العمل) و هو �� عالقة تبعية قانونية و اقتصادية.  -3

 
ع�� الصناعية، و�ش�ل سري ع�� طلبات براءات االخ��اع، و أن االخ��اعات محل طلب االطالع ال يمكن أن ت�ون محل �شر أو استغالل دون ا�حصول  

 .إذن من وزارة الدفاع"

من قانون امللكية الصناعية املغر�ي ع�� ما ي��: يجوز ألجل حاجات الدفاع الوط�ي أن يمنع �سليم واستغالل براءة االخ��اع بصورة   42كما تنص املادة  

 ��ائية أو مؤقتة إذا �ان من شأن �شر االخ��اع أن يضر بأمن الدولة.

امل�لفة بامللكية الصناعية ، ع�� �ل طلب براءة فور تتميم ملف طلب ال��اءة وخالل أجل ا�خمسة  يجوز لهذه الغاية االطالع بصورة سر�ة �� م�اتب الهيئة 

 �عده. 43عشر يوما املنصوص عليھ �� الفقرة األو�� من املادة 

ال��اءة   بتأجيل �سليم  إما  الصادر  القرار  الصناعية  بامللكية  امل�لفة  الهيئة  و���  ا�ختصة  اإلدار�ة  السلطة  إ��  انصرام أجل يبلغ  إ�� غاية  ع��ا  والكشف 

باملادة   األو��  الفقرة   �� املنصوص عليھ  قبل   44الثمانية عشر شهرا  املذ�ورة والكشف ع��ا واستغاللها وذلك  ال��اءة  �سليم  ��ائيا من  باملنع  �عده و�ما 

 انصرام أجل ا�خمسة عشر يوما املشار إليھ �� الفقرة السابقة.

يوما املشار إليھ �� الفقرة الثانية من هذه املادة ولم يبلغ أي قرار إ�� السلطة اإلدار�ة ا�ختصة و��� الهيئة امل�لفة بامللكية  إذا انصرم أجل ا�خمسة عشر  

 �عده أو تبليغھ إ�� املودع أو وكيلھ.  43الصناعية ، وجب �سليم ا�حضر املنصوص عليھ �� املادة 

�ة ا�ختصة و��� الهيئة امل�لفة بامللكية الصناعية أي قرار يتعلق باإلبقاء ع�� تأجيل �سليم ال��اءة أو رفعھ إذا تقرر التأجيل ولم يبلغ إ�� السلطة اإلدار 

�عده ، وجب �سليم أو تبليغ ا�حضر و�سليم ال��اءة إ�� املودع أو وكيلھ وفق  44خالل أجل الثمانية عشر شهرا املنصوص عليھ �� الفقرة األو�� من املادة 

 �عده.  48و 47و 46نصوص عل��ا �� املواد الشروط امل

 إذا تقرر املنع ال��ائي من �سليم ال��اءة والكشف ع��ا واستغاللها ، وجب أال يحرر ا�حضر اآلنف الذكر وأال �سلم ال��اءة.

 . يجب أن تبلغ الهيئة امل�لفة بامللكية الصناعية كتابة إ�� املودع أو وكيلھ �ل قرار متخذ تطبيقا لهذه املادة

 ��م. يخول املنع ال��ائي أو املؤقت من الكشف عن اخ��اع واستغاللھ ا�حق �� �عو�ض يحدد مبلغھ باتفاق مع صاحب أو أ�حاب طلب ال��اءة أو وكال

 يرفع �ل نزاع يتعلق بالتعو�ض إ�� ا�حكمة اإلدار�ة بالر�اط. 

وانصرم أجل خمسة عشر يوما من تار�خ اإليداع أو عند االقتضاء من تار�خ تتميم   أعاله   41إذا لم يرفض طلب ال��اءة تطبيقا ألح�ام املادة   :  43املادة  

 ئق املرفقة بھ.ملف طلب ال��اءة قامت الهيئة امل�لفة بامللكية الصناعية بتحر�ر محضر يثبت فيھ إيداع الطلب املذ�ور و�يان تار�خ هذا اإليداع والوثا

 �سلم ا�حضر أو يبلغ إ�� املودع أو وكيلھ. 

) : ج. ر. 2006ف��اير   14(  1427محرم    15بتار�خ   1-05-190الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم    31-05(تممت باملادة األو�� من القانون رقم  :  44املادة  

الهيئ 2006ف��اير    20(  1427محرم    21بتار�خ    5397عدد   لدى  قانونية  بصورة  املودعة  ال��اءة  طلبات  ملفات  للعموم  �عرض  ال   : بامللكية  ))  امل�لفة  ة 

 البة باألولو�ة. الصناعية إال �عد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا. ويسري هذا األجل من تار�خ إيداع الطلبات املذ�ورة أو تار�خ األولو�ة ، �� حالة املط

 �عده و�حصل ع�� ��خ م��ا. 49�� املادة يجوز ل�ل �خص ، �عد انصرام األجل املشار إليھ أعاله ، أن يطلع ع�� الوثائق واملستندات املشار إل��ا 

يجوز لصاحب أو أ�حاب طلبات ال��اءة أو وكال��م ، املسلم أو املبلغ إل��م ا�حضر ، ا�حصول وحدهم بطلب مكتوب داخل األجل املنصوص  :  45املادة  

 ها الهيئة امل�لفة بامللكية الصناعية. أعاله ، ع�� ��خة رسمية من أصل الوصف وعند االقتضاء من الرسوم ، �سلم 44عليھ �� املادة 

DUREZ, Le droit d'auteur des salariés, thèse, Paris II, 1984, p : 

C. ENGLERT, L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée, thèse, Bâle, 1960, p : 
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 أنجز األج�� االخ��اع �� إطار �شاط املؤسسة، أي ا�جال الذي �شتغل فيھ املقاولة. إذا  - 4

 إذا توصل األج�� الخ��اعھ بمعرفة أو باستعمال تقنيات أو وسائل خاصة باملنشأة، أو بفضل معطيات وفر��ا لھ. -5

م غ��  األخرى،  ا�حاالت   �� لألج��  االخ��اع  ملكية  املشرع  أسند  هذا،  مقابل   �� االخ��اع و  يكن  لم  إذا  أي  ذكر،  ا 

وظيفيا، و غ�� منصوص عليھ �� عقد  أو �ون االخ��اع الذي توصل إليھ األج�� تم دون استعمال وسائل املقاولة أو 

 دون استغالل املعلومات ال�ي يحصل عل��ا من املقاولة. 

�سلم تصر�ح األج�� بتوصلھ إ�� هذا و أيضا إذا لم يقم املشغل بإيداع طلب ال��اءة داخل أجل ستة أشهر من تار�خ  

 االخ��اع.

املتعلق بامللكية   97/ 17من القانون رقم    18املادة    نخلص، إذن، أن اخ��اع األج��، �� التشريع املغر�ي، و من خالل

املهام   الصناعية إطار   �� تمت  ال�ي  إبداعاتھ  عن  الناتجة  املعنو�ة  و  املادية  حقوقھ  بخص  فيما  بحماية  يحظى   ،

أن املو� ولو  بثمارها،  أو  امللكية  بحق  األمر  �علق  املقاولة، سواء  باستعمال وسائل  تمت  ال�ي  أو  املقاولة   �� لھ  ولة 

 املشرع يظهر بأنھ يمنح حق امللكية �� األصل للمشغل و استثناء لألج��.           

 . حقوق امللكية الفكر�ة ذات الطا�ع ال�خ��ي –ب 

 . 34و   33 – 32  –  31�� املواد:  6(ذات الطا�ع ال�خ��ي) األدبية و الفنيةملكية ا�حقوق  تناول املشرع

  �� نص  ف��ا: عامةالح�ام  األ   ع��  -31املادة  حيث  واملادية "  :فجاء  املعنو�ة  ل�حقوق  األول  املالك  املؤلف  �عت�� 

  ."ملصنفھ

 : حيث جاء ف��ا: املش��كةملكية حقوق املصنفات فقد تناولت  -32املادة أما 

لهذا املصنف، " ل�حقوق املعنو�ة واملادية  املالك�ن األول�ن  �� مصنف مش��ك فيھ،  �عت�� املؤلفون املشاركون 

ولكن إذا أمكن تقسيم املصنف املش��ك إ�� أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء املصنف يمكن استنساخها أو أداؤها  

يفية منفصلة) فبإم�ان املؤلف�ن املشارك�ن االستفادة �ش�ل مستقل من  أو تمثيلها أو استعمالها �ش�ل آخر بك 

  ".هذه األجزاء �� الوقت الذي يبقون فيھ مالك�ن �حقوق املصنف املش��ك ك�ل

 ملكية حقوق املصنفات ا�جماعية -ع�� ما ي�� من نفس القانون:  33و تق��ي املادة 

اتخذ   الذي  املعنوي  أو  الذا�ي  ال�خص  املالك �عت��  باسمھ،  املبدع  إبداع املصنف  املبادرة وتحمل مسؤولية 

 .األول ل�حقوق املعنو�ة واملادية ملصنف جما��

�عت�� املؤلف الذي أنجز ا�جمع هو "  ، ع�� ما ي��:ملكية حقوق املصنفات ا�جمعةفيما يخص    -34املادة  و تنص  

 ". وجود من قبلاملالك ل�حقوق مع االحتفاظ بحقوق املؤلف صاحب املصنف امل

فإذا �انت وضعية األج�� وا�حة فيما يخص ا�حقوق و االل��امات، فالسؤال يثور حول وضعية املوظف العمومي، 

 78�� ظل غياب نص صر�ح؟

 
 ) �شأن حماية املؤلفات األدبية و الفنية. 1970يوليوز  29(  1390جمادى األو��  25بتار�خ   1 – 69 – 135ظه�� شر�ف رقم    6
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 للوظيفة العمومية ا�خاصة وضعية اإلبداعات �� إطار األنظمة األساسية: ثانيا

 

 - يدعم ا�حقوق اإلبداعية للموظف القول بنظر�ة امللكية   - 1 -ثانيا 

 

  م���� غياب النص التشري�� الصر�ح �عتمد ع�� االج��اد القضائي و الفق�ي، و ع�� ا�خصوص الفر���ي الذي       

. أما  (املوظف) للمبدع يتھ،ملكو �عود  الفكري خارج إطار الوظيفة، ، يتعلق األول باإلنتاج �ن وضع�نبألمد طو�ل و 

 لإلدارة. ،الناتجة ع��ا ،ا�حقوق و �عود ملكية  بأمر من اإلدارة،الفكر�ة املنجزة  ألعمال الثا�ي يخص ا

لفائدة   املنجزة  الفكر�ة  اإلبداعات  ب�ن  و  بينھ  حاجزا  بحكم وظيفتھ،  و  العمومي،  للموظف  ا�خاص  املركز  ف�ان 

تزعمه ال�ي  اإلدار�ة  األعمال  نظر�ة  إليھ  ما ذهبت  ذلك وفق  و  العمومي،  ال�ي   KEREVER –André ،9ا   املرفق  و 

 تقوم ع�� االمتياز. 

�ان     لقد  الدولة و  أك�� دقة، و هو �عرض،  مجلس  اإلدار�ة،   ،1958مارس    14بتار�خ    الفر���ي،  لنظر�ة األعمال 

ب�ن   م��  األعمال  ح�ن  األعمال  للمرفق  التا�عة  اإلدار�ة  نظر�ة  للمرفقاإلدار�ة  و  التا�عة  تلكغ��  أي  امللتصقة   ، 

 . 10املستقلة عنھ خرى األ  و باملرفق العمومي 

بحسب       التبعية،  �شري��،  ،ھ فمعيار  نص  غياب   �� من    و  ب�نيمكن  وا�ح  الفصل  �ش�ل  �ان   ؛الوضع�ن  فإذا 

بمقت��ى  املقررة  ا�حماية  من  االستفادة  للمبدع  أمكن  العمومي  املرفق  عن  تام  �ش�ل  مستقل  اإلبدا��  العمل 

 ا�حقوق األدبية و الفنية.قانون حماية 

و العكس �حيح، فوجود رابطة ب�ن املوظف العمومي و إدارتھ، �� ظل التسلسل الهرمي داخل اإلدارة العمومية       

لھ اإلبداع  �سبة  يمكن  ال  إذ  اإلبداع،  ب�ن  و  املبدع  ب�ن  ما�عا  للمبدع 11؛�ش�ل  املستقلة  الطبيعية  فال�خصية 

 وجود إ�� جانب ال�خص املعنوي العام، باعتباره مرفقا عموميا. (صاحب الفكرة) ال يبقى لها  

 
" �ل �خص �ع�ن �� وظيفة قارة و يرسم �� إحدى رتب فاملوظف كما عرفھ املشرع �� الفصل الثالث من القانون األسا��ي العام للوظيفة العمومية:     7

ا�خاص للدولة".  السلم  التا�عة  اإلدارة  الشر�ف رقم  بأسالك  الظه��   الثالث من  للوظيفة   1.    58.    008الفصل  العام  القانون األسا��ي  يحتوي ع�� 

 العمومية. 

 

A. Kéréver, Le droit d'auteur français et l’État : RIDA oct. 1981, p. 85 

9   A. Kéréver, Le droit d'auteur français et l’État : RIDA oct. 1981, p. 85   

 راجع أيضا 

 Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, LGDJ, 15e édition, 2014, p. 212 

BLAIZOT-HAZARD, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, Thèse, Paris, LGDJ, 1991 

10 Avis non publié, v. P. Renaudin, Situation des agents publics au regard de la propriété artistique : EDCE 1958, p. 29 
"، املعمول ��ا �� إطار مسؤولية الدولة، حيث يتم الفصل ب�ن ا�خطأ ال�خ��ي و املسؤولية عن خطأ املوظفلقد استلهمت هذه النظر�ة من مجال "  11

فهذ اإلداري،  ا�خطئ،ا�خطأ  املوظف،  دون  الدولة  عواقبھ  تتحمل  العمومي  باملرفق  الرتباطھ  و  أنھ  إال  املوظف  قبل  من  مرتكب  األخ��   يتم  ا  بالتا��  و 

 الفصل ب�ن ال�خص و الفعل الصادر منھ.  

 للتعمق �� امللكية الصناعية انظر �� هذا االطار:
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و هو   يفرضان ضرورة وجود نظام أسا��ي، تحدد بموجبھ ا�حقوق و االل��امات،  العمومي،  املرفقس��    ضرورة  و     

مهمتھ و ال�ي تص�� جزء من    الذي ساهم �� هذه األعمال،األساس الذي يحتكم إليھ �� حالة وجود نزاع مع الغ��  

 داخل اإلدارة أو جزء من ا�خدمة ال�ي يقدمها لإلدارة. 

إطار     �� إال  فكر�ة،  �حقوق  العام،  املعنوي  ال�خص  امتالك  املمكن  غ��  من  �ان  أنھ  لو  و  ح�ى  "اإلبداع  و 

ي،  12ا�جما��" املوظف�ن    تحددحيث  و  األعوان  اإلبدا��  ا�جماعية  املساهمةبدور  العمل  إم�انية دون  من    ،�� 

ألن هذه األخ��ة  �عود، و  ،  ��مملكية مش��كة فيما بيعملهم هذا  ش�ل  �   و من دون أن  �ل واحد م��م،  حصة  تحديد

طبي�� التأليف  ،�ش�ل  مبادرة  ال�ي أخذت  أو  أمرت  ال�ي  اإلدارة  اإلبداع؛إ��  إطارها عملية   �� ال�ي تمت  أي   لهذا  ، 

 و ليس املوظف الذي أنجزه. ر ��خص طبي��، كما لو �علق األم ،"املؤلف"هو ال�خص املعنوي العام �عت�� 

، عندما تأمر �عمل . فهدف اإلدارةوجھ �ل أ�شطتھو مادام املرتفق محور و مركز اهتمام املرفق العمومي، و إليھ ي 

خدمة   املبدع  يةإبداعأو  هدف  �شبھ  ال  الطبي��    -،  أو   -ال�خص  قوتھ  كسب  إما  إبداعھ  وراء  من  يرمي  الذي 

��   اإلدارة  إذ ��دف  نفسية،تحقيق رغبة   للمرتفق�ن ليس إال، فينحصر دورها، إذن،  إ�� تحس�ن ا�خدمة املوجهة 

 .13و هكذا دواليك ،إ�� اإلبداع مرة أخرى  �ا إرضا��م، وهو ما يحدث امتيازا يدفع �

ي ع�� �ون عملية  ، ال�ي تنب�"نظر�ة االمتياز"و منح ملكية ا�حقوق الفكر�ة لإلدارة العمومية دون املوظف يرد إ��  

، و�نما العمدة ع�� محيطھ، فاملؤلف مدين �عملھ لأل�خاص الذين يحيطون اإلبداع ال تقوم ع�� �خص املبدع

فا�جمهور هو امللهم األول إلبداعاتھ، و بالتا�� �ش�ل حجر الزاو�ة فيما ينتجھ، ذلك   ، �عيش  حيث  ،بھ �� ا�جتمع

و بردها و إعاد��ا إ�� ا�جمهور         صنع عصره و العصور السابقة،    أن �ل األف�ار ال�ي وظفها �� إبداعھ �� من

"ا�حق املا��" الناتج عن العمل اإلبدا��، (    الذي ألهمھ، ي�ون فقط قد أو�� بدين هؤالء عليھ؛ في��تب ع�� هذا، أن

يحدد  الثمن)  أو  األجرة  املتلقي،  أي  نفس   �� اإلبدا��  العمل  أحد��ا  ال�ي  باملتعة  أوجدها و   قياسا  ال�ي    املنفعة 

 . االبت�ار

  تشريعاتال  غالبيةا��جام نظر�ة االمتياز مع أ�خاص القانون العام منھ مع األ�خاص الطبيعي�ن، فمن  و برغم  

   أخذ ��ا.ت املنظم لها ال 

 نظر�ة امللكية �� مواجهة ضرورة س�� املرفق العمومي  -2 -ثانيا 

إذا �انت نظر�ة االمتياز تقوم ع�� أساس استلهام املؤلف أعمالھ من ا�جتمع و ا�جمهور الذي يلهم املبدع، فلم  

�عد باإلم�ان االستمرار �� األخذ ��ا ع�� اعتبار أن العملية اإلبداعية مركزها األسا��ي و الوحيد هو �خص املبدع 

منح    من أجل    و االستثمارات و العمل و غ��ها من العوامل ا�خارجية               اإلم�انيات    ع��  يمكن االرت�از، فال  

هو املبدع نفسھ؛ لنبتعد تماما عما قالت بھ نظر�ة االمتياز ال�ي ، �� هذه العملية،  قطب الر��، إنما  صفة مؤلف

 تجعل من ا�جمهور مركز االهتمام. 

 
P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Sirey t. 2, 1952-1954 
12. H. Desbois, A. Françon, A. Kéréver, Les conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins , 1978 ,V 30, N2, p. 682 

   مقال منشور الفكر�ة".  تملك أ�خاص القانون العام ل�حقوق رشيد بنو��ي:  "   13
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الفكر و طبيعة امللكية، حيث من الضروري، �حل و لعل مصدر هذا اإلش�ال يكمن �� اللبس الواقع ب�ن طبيعة  

 .عنصر معنوي و عنصر ما�� فا�حق الفكري يت�ون من عنصر�ن:�ما؛ التمي�� بي� هذا اإلش�ال،

فهو  العنصر املا��  أما  و    لصيق ��خصية املؤلف أو ا�خ��ع، وهو يتم�� ب�ونھ حق دائم.فهو  العنصر املعنوي  أما  

 ھ و هو حق مؤقت.  يجعل املصنف قابال للتصرف في

بينما حق امللكية هو حق ثابت و ��ائي، وهنا يج�� القانون ال��اجع عن أي تصرف قام بھ املؤلف بصدد العنصر  

بالنسبة �حق امللكية، وليس لھ �� ح�ن ال يجوز لھ ذلك  ��   ،بإرادتھ  ،املا�� �حقھ،  ال��اجع عن هذا التصرف و لو 

 . 14مقابل عوض

تراث مش��ك لإل�سانية و جزء ال يتجزأ من املص�حة العامة و دين ع�� عاتق املؤلف  ،واقع�� ال  ،ا�حق الفكري هوف

 ا و لذلك اعت��تھ أغلب التشريعات حقبداع،  تجاه ا�جتمع فلوال ال��اكمات املعرفية للمجتمع ملا توصل إ�� هذا اإل 

 ، �ع�ي إرجاعھ إ�� ا�جال العام.للسقوط �� ا�جال العام قابال

من خالل نجده يمنع أي عمل من شأنھ عرقلة س�� املرفق العمومي؛   املغر�ي القانون اإلداري نصوص نا إ�� و إذا عد

الدولة و    13الفصل   �� جميع األحوال أن يح��م سلطة  أنھ: "يجب ع�� املوظف  الذي ينص و �ش�ل مباشر ع�� 

الفصل   يؤكد  و  اح��امها".  القانون  15�عمل ع��  لو     -، من نفس  مباشر  و  تمنع     -�ش�ل غ��  ال�ي  القاعدة  ع�� 

و  اإلدار�ة  مهامھ  أداء  عن  املوظف  انصراف  ذلك  شأن  من  ألن  الر�ح،  �غرض  خاص  �شاط  ممارس  من  املوظف 

املنجز ��   بداعاإل ا�شغالھ بأعمالھ ا�خاص، األمر الذي سيؤثر �ش�ل وا�ح ع�� الس�� العادي للمرفق العمومي؛ ف

املضمنة ��   ،األعمالنتائج  س�� املرفق العمومي أن ت�ون  ل  و بالتا�� ال بد  زأ من هذا املرفق.جزءا ال يتج�عت��    هإطار 

فال تضطر اإلدارة إ�� التعاقد سواء مع املوظف، �ش�ل عام، أو مع األساتذة ا�جامعي�ن مل�ا لها.    ،نظامها األسا��ي

 داخل املرفق العمومي.  امهمقيامھ بمه �� إطار ، حينما يتم �شرهالعمل اإلبدا�� امتالك �ش�ل خاص، من أجل

 تجاوز معيار "ضرورة س�� املرفق العمومي"  - 3 –ثانيا 

و مع ذلك، فمعيار ضرورة س�� املرفق العمومي، ليس دائما �حيحا، ألن أهداف املرفق ليست من طبيعة واحدة ،  

تجا صبغة  ذات  وأخرى  صناعية  طبيعة  ذات  وأخرى  إدار�ة،  صبغة  ذات  مرافق  يمكن فهناك  ال  بالتا��  و  ر�ة، 

تحديد طبيعة عالقة املوظف العمومي باملؤسسة ال�ي �شتغل   املساواة ب�ن مختلف هذه األوضاع؛ و عليھ، يجب

 و تجار�ا.  ألها طا�عا صناعيا  وف��ا، بناء ع�� ما إذا �انت ذات صبغة إدار�ة أ

 تنوع وضعيات املوظف�ن:   -أ

العمومية ضمن هيئات إدار�ة تت�ون من أطر و درجات، وقد أصبح املوظفون �عد يتم تصنيف موظفي اإلدارات  

سنة   املغرب   �� تمت  ال�ي  األنظمة  تجميع  (  2010عملية  ثالث�ن  و  لتسعة  يخضعون  م��ا   39،  أساسيا،  نظاما   (

 املش��كة ب�ن الوزارات و م��ا ا�خاصة و م��ا ا�خصوصية.

�� تقليص عدد الدرجات و األطر، و تبسيط و توحيد مساطر تدب�� شؤون هذه الهي�لة ال��اتبية املوحدة ساهمت  

 املوظف�ن، و االقتصاد �� الوقت و املوارد بالنسبة ملدبري املوارد البشر�ة، ليس إال. 

 
 .38إراهيم النجار و محمد حس�ي عباس ، ص :   14
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ا�خارجية  باملصا�ح  و  للدولة  املركز�ة  باإلدارات  املوظف�ن  يطبق ع�� سائر  العمومية  الوظيفة  قانون  أن  و معلوم 

 �ا. إال أنھ ال يطبق ع�� رجال القضاء و العسكر��ن التا�ع�ن للقوات املس�حة امللكية. امل�حقة �

و فيما يخص أعضاء السلك الدبلوما��ي و القنص�� و الهيئات امل�لفة بتسي�� شؤون األقاليم و العماالت، و رجال  

م لبعض  بمخالفات  تأ�ي  أن  يمك��ا  خصوصية  أساسية  قوان�ن  فإن  الشرطة،  و  القانون التعليم  هذا  قتضيات 

 األسا��ي ال�ي ال تتفق و ال��امات تلك الهيئات أو املصا�ح".

 .15ع�� أن املوظف العمومي يمنع من ممارسة أي �شاط 15فالنص العام للوظيفة العمومية يق��ي �� الفصل 

 . 17أو القضاة 16و تؤكد النصوص ا�خاصة القاعدة و االستثناء، سواء بالنسبة للمهندس�ن

فمن الوظائف ما يقوم ع�� العمل اإلداري الروتي�ي و باملقابل ثمة وظائف تقوم ع�� النشاط الفكري من إبداع و 

 ابت�ار. 

فتختلف بذلك عالقة الدولة، بالنسبة للمجموعة األو��، عما هو عليھ بالنسبة للمجموعة الثانية. كما أن هناك  

ذات طا�ع إداري محض و غ��هم من املوظف�ن الذين ينتمون فرق ب�ن املوظف�ن الذين ينتمون ملؤسسات عمومية  

 ملؤسسات عمومية ذات طا�ع تجاري أو صنا��. 

و لو أن الهدف من هذا املقال هو بيان وضعية املوظف �ش�ل عام إال أن وضعية األستاذ الباحث استحوذت ع�� 

 ا�حقوق.   حصة األسد منھ ع�� اعتبار �و��ا الفئة األك�� إنتاجا و اس��ال�ا لهذه

 باحث�ن:وضع األساتذة ال  -ب 

 الوضع �� فر�سا:    - 1 –ب 

بامتالكهم  تق��ي  أعراف  من  �ستفيدون  طو�ل،  ألمد  و  جعل��م،  بخصوصية  ا�جامعي�ن  االساتذة  تم��ت وضعية 

ف العمومي،  املوظف  تحكم  ال�ي  للقواعد  خضوعهم  عدم  و  إبداعا��م  عن  الناتجة  مال�ا  ا�حقوق  األستاذ  يص�� 

الفكر�ة،  ل�حقو  ا�خدمات  عن  الناتجة  الفنية  و  األدبية  تلكق  ا�جام��،   ،الدروس  مادامت  األستاذ  يقدمها  ال�ي 

 �ش�ل عمال فكر�ا مل�ا ملؤلفها، ال يمكن، بمقتضاه، لغ��ه �شره دون إذنھ.   

 
 يحتوي ع�� القانون األسا��ي العام للوظيفة العمومية. 1.  58.  008الفصل السادس العشرون من الظه��  الشر�ف رقم   15
من النظام األسا��ي للمهندس�ن �� الباب ا�خامس تحــت عنــوان "نظــام التعو�ضــات" ع�ــ� مــا ي�ــ�: "...فيســتفيد املهندســون و املهندســون  31تنص املادة    16

�عــو�ض أو م�افــأة  املعمار�ون من �عو�ض عن التقنية و �عو�ض عن األعباء و �عو�ض عن التأط��... و ال يمكن ا�جمع ب�ن التعو�ضات املشار إل��ــا     و أي

لنصــوص كيفنا �ان نوعها، ما عدا التعو�ضات العائلية و التعو�ضات عن املصار�ف و عن مزاولة �عض املهام و التعو�ضات ا�خاصــة ا�حــددة بمقت�ــ�ى ا

��يئـــــة املهندســـــ�ن و  ) �شـــــأن النظـــــام األسا�ـــــ�ي ا�خـــــاص2011ســـــبتم��  14(  1432مـــــن شـــــوال  15. صـــــادر �ـــــ�  2.  11. 471ا�جـــــاري ��ـــــا العمل"مرســـــوم رقـــــم 

 املهندس�ن املعمار��ن املش��كة ب�ن الوزارات.
"يمنــع ع�ــ� القضــاة أن يمارســوا خــارج مهــامهم، و لــو بصــفة عرضــية، أي �شــاط م�ــي، كيفمــا �انــت طبيعتــھ بــأجر أو بدونــھ، غ�ــ� أنــھ يمكــن مــنح 47املــادة  17

رة التدريس أو البحث العل�ي أو القيــام بمهــام ت�لفهــم ��ــا الدولــة ظه�ــ� شــر�ف رقــم استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس املنتدب للمجلس، و ذلك لضرو 

املتعلـــق بالنظـــام األسا�ـــ�ي للقضـــاة. ا�جر�ـــدة  106.  13) تنفيـــذ القـــانون التنظي�ـــي رقـــم 2016ســـبتم��  14(  1437جمـــادى اآلخـــرة  14صـــادر �ـــ�   1.  16. 41

 .3160) ص 2016أبر�ل  14( 1437رجب  6بتار�خ  6456الرسمية عدد 
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عن   صدر  الوضعية  لهذه  معاكس  اتجاه   �� لل��بية و  ا�حديثة  للتقنيات  الفر���ي     O.FRA.TE.ME  «18املكتب 

 ل توحيد القواعد بالنسبة ل�   كمعيار الهدف منھ  "ارتباط النشاط الفكري باملرفق العمومي"  قرارا بتطيق فكرة 

 بداع. اإل درجة   من حيث ستقالل أواال من حيث درجة ال  دون تمي�� بي��ا  ،املوظف�ن فئات

املوظف�ن العمومي�ن �� فر�سا، االج��اد من خالل توحيد وضعية جميع فئات    رفع خصوصية االساتذةو دعم تيار  

عن الصادر  فرساي    القضائي  إم�انية  اإلدار�ةمحكمة  أكدت  الفكر�ة   ال�ي  امللكية  حقوق  استغالل  عن  التنازل 

أمر تفرضھ وضع مطبوع  �عت��    ا�حالة  هذه  أدائھ ملهامھ، و��    و        رفق العمومي،  امل  س��  ضرورةللفائدة ا�جامعة،  

 . 19ة إليھطلبالتدريس و حاجة ال ضرورة 

لتقليص  توحيد وضعية �ل فئات املوظف�ن    يرمي إ��  الذي   2006كما تأكد هذا التوجھ بصدور قانون فاتح غشت  

أي    ��ماستفاد  فرص ��  من  تجعلهم  يكس��م��ة  خاص  املؤلفع��  حقوق    موضع  حق   ) الفكر�ة  ع��   امللكية 

 ).ا�خصوص

فهناك من الكفاءات و القدرات  ،  نھ يتجاهل الوضعية ا�خاصة لفئة من املوظف�ن�ان محل انتقاد أل   تيار و هذا ال

 ت�ون منتجةال�ي ال يمكن أن تخضع لنظام ال��اتبية و التسلسل الهرمي داخل اإلدارة العمومية، أل��ا ال يمكن أن  

باستقال اإلدارة. لإال  عن  لبسا  ها  خلق  ا�خلط  هذا  لألساتذة    و  الفكر�ة  اإلبداعات  األعمال  ب�ن  ب�ن  و  ا�جامعي�ن 

ف��ا   بما  لألساتذة  الفكر�ة  األعمال  �ل  مالكة  عمل،  رب  باعتبارها  ا�جامعة،  فتص��  العمومي،  باملرفق  املرتبطة 

 ، مما �عرض حقوق االستاذ ا�جام�� ل�خطر.أعمال البحث العل�ي

ا�حق ملكية  ب�ن  و  بصدده  نحن  ما  ب�ن  خلط  عن  ناتج  املواقف   �� ا�جزر  و  املد  بيت هذا  عنھ  نرتب  العينية،  وق 

ف االبدا��؛  املنتج  و  االبدا��  ملكية النشاط  فحق  املال،  ع��  سلطة  تمنح  العينية  ا�حقوق  ملكية  �انت  إذا 

 املصنف، يمنح سلطة معنو�ة و فكر�ة ع�� ا�حق، إذ ي�ون للمؤلف حق عي�ي و حق معنوي ع�� إبداعھ.

امل  عالقة  عن  مجرد  قانو�ي  �عب��  املعنوي  ا�حق  ع��  و  التأكيد  ا�حق  هذا  وجود  من  فاملقصود  بمصنفھ؛  ؤلف 

امللكية   بحق  خلطھ  عدم  تم  من  و  العينية  باألموال  خلطھ  عدم  بالتا��  و  اإلبدا��  للنشاط  املم��ة  ا�خصائص 

 بمفهومھ التقليدي.   

ا�حقوق العينية (املادية). و ارتباط ا�حق   �ا إ��ا�حقوق ال�خصية م�  إ��و ��ذا البعد املعنوي يق��ب حق املؤلف  

 املعنوي ��خص املؤلف هو الذي ش�ل أساس نظر�ة امللكية.

و لهذا السبب �عرضت نظر�ة امللكية النتقادات، بخلطها ب�ن النشاط اإلبدا�� و املنتج اإلبدا��، أي ب�ن السبب و 

لو  كما  الفكري،  �شاطھ  من  �ستفيد  أن  للمؤلف  يمكن  حيث  من    النتيجة.  �ستفيد  صا�ع  أو  بأج��  األمر  �علق 

 .20�شاطھ البد�ي أو عملھ اليدوي 

 
18 « l’office français des  techniques modernes d’éducation, dit O.FRA.TE.ME »   

»  le droit d’auteur cédé n’a pas excédé l’accomplissement de la mission de service public  2003أكتو�ر 17قضت محكمة فرساي تار�خ   19

qui était celle de l’université » . 
20  T. civ. Seine, 1er avril 1935 (Canal) : DP 1936, 2, p. 65, note Nast ; adde, CA Paris 1er 

 février 1900 (Lecocq) : S. 1900, II, p.121, note Saleilles.  
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فالقضاء �� فر�سا لم يكن ،  21امللكية �عت�� وسيلة فعالة لضمان حماية األموال  من �ون بالرغم  نتيجة لذلك، و  و  

لها، ذلك بتار�خ    متحمسا  قرارا��ا  إحدى   �� بباريس  االستئناف  نظر�ة  ت  رفضت  1828يناير    11أن محكمة  طبيق 

املؤلف   حقوق  ع��  املوسيقي   أخضعهافامللكية  للمقطع  ي�ون  ال  بمع�ى  الشهرة؛   �� ا�حق  و  النشر  بحق  ر�طها  و 

 .22وجود و ال يمكن االستئثار بھ إال �عد �شره من قبل مؤلفھ

�انتو   ت  إذا  الفكري،  أو  الذه�ي  العمل  ع مثنتائج  يتوقف  األمر  فهذا  قانونية  حماية  تحتاج  حقوقا  شروط  ل   ��

، من توفر عنصر ا�جدة  ، من جهة، ويمكن أن ي�ون محل حماية  ،وجود عمل ذه�ي  ، و املتمثلة ��حددها القانون 

 . جهة ثانية

ا�جدة، �غض   ف��ا عنصر  توافر  إذا ما  تمتلك  الفكرة؛ فاألش�ال  ليس  و  الش�ل  بامتالك  فالقانون �سمح  و عليھ 

ش�لية أو  آخر  شرط  أي  إ��  فم  النظر  سبب  و د  جر معينة؛   �� إبداعية  نتائج  عليھ  ي��تب  الفكري  النشاط  جود 

 امللكية.  

 .يال صأأن ي�ون املصنف موضوع ا�حماية موجودا، و  ،لشروط املوضوعيةو من ب�ن ا

ات، خصوصا عندما يتعلق  تث�� �عض الصعو� تھو أصال تھإذا �انت فكرة وجود املصنف ال تث�� أي إش�ال، فجد و

بصمة املبدع ال�ي تمنح ملؤلفھ املصنف ��  دة و أصالة  بجاملقصود  إن    .« un savoir faire « االمر بدراية صنعة "

في هذه ا�حالة ال ف  مثال،فاألصالة معيار ذا�ي و ا�جدة معيار �خ��ي، فعندما يتم إعادة رسم لوحة،؛  الفردانية

ما  ل�حماية،  قابلة  يجعلها  الذي  األصالة،  عنصر  يوجد  لكن  ا�جدة،  لعنصر  تحمل وجود  الن�خة  هذه  دامت 

 عالقة قو�ة ب�ن املبدع و عملھ. فتنشأ ال�خصية، إذ األمر يتعلق بانفراده �� رؤ�ة العالم؛  ةبصمال

و لم يقف األمر عند هذا ا�حد، إذ بدأ العمل بمعيار آخر أك�� موضوعية من البصمة ال�خصية، و�تعلق األمر  

 .23املساهمة واإلضافة الفكر�ة للمبدعب

أن املؤلف يكتسب ملكية حقھ من وجود   أي   و الناتج عن هذا غياب أي إجراء شك�� ين��ئ هذا النوع من ا�حقوق، 

 فدوره يقتصر ع�� كشف ا�حق فقط. ،املصنف وأصالتھ، دون ا�حاجة إ�� إتباع أي إجراء شك�� 

 
 ).19و هذا توجھ كتاب القرن التاسع عشر (   21

22 5 CA Paris, 11 janvier 1828 Vergne c/ créanciers Vergne: S. 1828-1830, II, p. 5 (droit de divulgation), V. également CA Dijon, 18 févr. 

1870, De Chapuys Montlaville c. Guillabert, S. 1870, II, p. 212 : « nul autre que l’auteur n’est juge de la question de savoir si le 

manuscrit représente sa pensée actuelle, s’il a reçu sa forme définitive et s’il doit devenir public à une période quelconque (…) » 

Köhler  est à l’origine de la doctrine selon laquelle l’attribution du titre d’auteur résulte uniquement de l’existence de l’activité de 

création. Il a été le premier à déclarer que ni l’objet de cette activité, ni le travail, ni les investissements ne peuvent susciter l’octroi du 

titre d’auteur_ . 7 Köhler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht: Stuttgart 1907, p. 135   عنــدمــذ�ور Lucile HENNEQUIN-

MARC . 

 - La propriété intellectuelle des personnes publiques. Université Paris II- Panthéon-Assas École doctorale Georges Vedel. Droit public 

interne, science administrative et science politique (ED 7) Thèse de doctorat en droit public Soutenue le 30 novembre 2016 p : 56 . 
 .1986مارس  16و قد أخذت بھ محكمة النقض �� قضية تتعلق ب��امج ا�حاسوب، وذلك بتار�خ   23
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�سمح   فكيف  كذلك،  األمر  مادام  بتأليفو  املعنوي  ال�خص  امتالكھ  و  ھطبيعة  غ��   إم�انية  أمر  فهو  ملؤلف، 

 د بصمة ال�خص ع�� عملھ الذه�ي و نتائجھ اإلبداعية.  و مادام من شروط ا�حماية وج ،طبي��

ألحد  ال�خصية  البصمة  غياب  معناه  فهذا  �خص،  من  أك��  عمل  تداخل  عن  عبارة  ا�جما��  املؤلف  �ان  فإذا 

بينھ فيما  منصهر  فال�ل  اإلبداعية،  النتيجة   �� بصمة   ؛املساهم�ن  فرد،  ب�ل  ا�خاصة  املساهمة  �ش�ل  ال  إذ 

�عت�� مؤلفا.   ال  بالتا��، وكنتيجة منطقية،  و  اقتصادية  و  لكن،�خصية،  البنية   املشرع   اع��ف   ،العتبارات  لهذه 

. و ما يدعم هذا بإم�انية إنتاج حقوق فكر�ة. ( مع القفز عن هذا الشرط ا�جوهري)  (ال�خص املعنوي)  القانونية

عند هو  بال�خصيةا�حل  القانون  اع��ف  و   ما  املؤسسات  و  ا�جمعيات  و  الدولة  مثل  الهيئات  لبعض  القانونية 

مستقلة �� ذلك عن األ�خاص امل�ون�ن   ،غ��ها بالنظر إ�� �و��ا صا�حة الكتساب ا�حقوق و التحمل باالل��امات

بو   ،24لها يتحمل  أو  حقوقا  الفعلية  الناحية  من  ال�خص  يكتسب  أن  �ش��ط  ال  ي�ون  فإنھ  أن  يكفي  بل  اجبات 

 .25صا�حا الكتسا��ا أو التحمل ��ا

أن  ال�خص املعنوي العام ال يمكنھ تملك حقوق ملكية فكر�ة إال ��   ،�� بداية البحث  ،و كما سبقت اإلشارة إليھ

ا�جما��" إطار   بل    "اإلبداع  و�قابل  العام،  أو  ا�خاص  القطاع   �� سواء  املعنوي  لل�خص  بنسبتھ  �سمح  الذي 

مساهم�ن املطالبة بملكية املؤلف للال يمكن    وض بصمة املبدع (ال�خص الطبي��) ع�� عملھ اإلبدا��. و بذلك�ع

 . 26بمبادرة منھ و عرف باسمھ �ان ال يمكن لل�خص املعنوي املطالبة بملكيتھ ملؤلف، إال إذا  كماا�جما��، 

 من منظار املنظمة العاملية للملكية الفكر�ة.  27باحث�نوضع األساتذة ال  - 2 –ب 

أو التدريس  علمية  خالل  حفظ البحث    سواء  ع��  �عينھ  ال�ي  الفكر�ة  امللكية  قواعد  إ��  حاجة   �� األستاذ  ي�ون 

الفكر�ة �� التعليم واألبحاث   �اوخالصة طاقا�   اجّل وق��تكرس  فهذه الفئة من املوظف�ن .حقوقھ الذهنية و حماي��ا

ال�ي تدعم مهمة مؤسس��  الباحث ع��    ا؛ إذوال��امج األخرى  الغالب يتوصل األستاذ    التطو�ر  و  البحث  ةأ�شط�� 

��ا يقوم  نتائجال�ي  إ��  إما   ،  جديدة   هامة  نباتية  وأصناف  بيانات  وقواعد  علمية  ومنشورات  اخ��اعات  ش�ل   ��

 ، يحتاج �� حماي��ا إ�� قواعد امللكية الصناعية.وغ��ها ومعلومات سر�ة و�رامج ا�حاسوب

 
ال�ــخص لغــة �لمــة تنصــرف إ�ــ� اإل�ســان و غ�ــ�ه حيــث يقصــد ��ــا �ــل جســم لــھ ارتفــاع. و يختلــف مــدلول ال�ــخص �ــ� االصــطالح عنــھ لــدى الفالســفة و  24

 علماء االجتماع فهو عند هؤالء مرادف للفظ اإل�سان، فال�خص �� نظرهم هو "الفرد ذو الطبيعة العاقلة". 

ــد تالزمـــ  ــانو�ي ال نجـ ــ� االصـــطالح القـ ــا �ـ ــة أمـ ــر القانونيـ ــة النظـ ــية مـــن وجهـ ــ�ي بثبـــوت ال�خصـ ــة تق�ـ ــدة العامـ ــو أن القاعـ ــان، فلـ ــفة اإل�سـ ــ�ن ال�ـــخص و صـ ا بـ

 لإل�سان �جرد �ونھ إ�سان، فإنھ ال يوجد ما يمنع من ثبو��ا لغ�� اإل�سان،

 
 .120ص:  1984إبراهيم محمد العنا�ي: القانون الدو�� العام. دار الفكر العر�ي.  25
 .1982مارس  17لفر�سية، بتار�خ محكمة النقض ا 26

Civ. 1re, 17 mars 1982, JCP G 1983. II. 20054, note R. Plaisant ; D. 1983. IR 89, obs. C. Colombet ; RTD com. 1982. 428, obs. A. 

Françon 
 ).1997ف��اير 20(  1417شوال  12بتار�خ  4458ا�جر�دة الرسمية عدد   27

) �ـــ� شـــأن النظـــام األسا�ـــ�ي ا�خـــاص ��يئـــة األســـاتذة البـــاحث�ن 1997ف��ايـــر  19(   1417مـــن شـــوال  11الصـــادر �ـــ�  2.  96. 793الــنص األصـــ��: مرســـوم رقـــم 

 بالتعليم العا��.
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�� ش�ل   إما  و و  و   و  امجبر   أطروحات و  منشورات مطبوعة  ا�حاسوب واألعمال    أفالم  ��جيالت صوتية وعروض 

 عن طر�ق حق املؤلف. وهذه يتم حماي��ا  متعددة الوسائط

إ  و النفاذ  ز�ادة  ا�حديثة  والتكنولوجيات  اإلن��نت  شبكة  تفاقم عززت   �� أيضا  �سببت  ولك��ا  العلمية،  املواد   ��

امللكية  مجال   �� مناسبة  سياسات  إ��  ا�جامعات  تحتاج  و�التا��  واستخدامها.  املواد  تلك  ملكية  حول  املنازعات 

العلمية، واستخدام  املعلومات  إ��  والنفاذ  و�دار��ا،  التدريس  بملكية مواد  املرتبطة  القضايا  مع  للتعامل  الفكر�ة 

 شرطا مسبقا إلقامة �عاون ناجح ب�ن األوساط األ�اديمية وشر�اء التسو�ق. فهذه السياسة �عد  د الغ��.موا

، سواء �علق اإلبداع بامللكية مللكية الفكر�ة ع�� نتائج األبحاث و مواد التدريس اكث��ا ما تطبق ا�جامعات قواعد  

الصناعية أو بحقوق املؤلف. فينشأ الن�اع حول ملكية هذه ا�حقوق و املستفيد من ثمارها هل األستاذ ا�جام�� أو 

األ�اديميون أثناء   ال�ي أنتجها فكر�ة ال �ل االبداعاتبملكية املؤسسة التا�ع لها أم هما معا؟ بحيث تطالب ا�جامعة 

 .ا�جامعة وارعملهم باستخدام م 

    -I  -   حقوق مصدرها التشريع 

الفكر�ة للملكية  العاملية  املنظمة  اعتمدت  ا�جامعات   28لقد  و  ا�جامعي�ن  األساتذة  ب�ن  التنازع  إش�الية  �حل 

�س�ى" االول  ا�جامعات، ع�� معيار�ن:    �� املنتجة  الفكر�ة  ا�حقوق  حول  لها،  الثا�ي االستاذ"،  امتياز  التا�ع�ن  و 

و �� بالتا�� لم تخرج عن النظر�ات ال�ي سبق عرضها �� بداية هذا املقال نظر�ة  "،  ملكية املؤسسة"يطلق عليھ  

 29امللكية و نظر�ة األعمال اإلدار�ة.

" االول  املعيار  االخ��  امتياز  فأما  هذا  بمقتضاه  يملك  ا�  :االستاذ"  عن  حقوق �افة  ال�ي   الناتجة  الفكر�ة  امللكية 

و ،  هاتطو�ر   يختارون طرق   و،  حماية اخ��اعا��م ب��اءة   حر�ة اتخاذ قرار  جامعة، �ا  دون   ، روها. وهو ما يتيح لهمابتك

هتھ �انت  امل  لو  من  ممولة  و   الأبحاث  ع��  العام.  تحصل  أن  ل�جامعة  بد  ال  ا�حالة  هذه  الستخدام   ��  ترخيص 

الفكر�ة. و املنافع مع  أن    يمك��ا  امللكية  التكنولوجياتتقاسم  البلدان   .ا�خ��ع، إن وفرت لھ دعما كب��ا لنقل  ومن 

 إيطاليا والسو�د. هذا املعيار،ال�ي تتبع 

�عود ملكية حقوق امللكية الفكر�ة أو نتائج األبحاث املمولة من   "، بمقتضاهلمؤسسةلامللكية  "  و أما املعيار الثا�ي

الباحث، ف��ا  �عمل  ال�ي  املؤسسة  إ��  العام  �عود  و   القطاع  هذه   ال  حماية  مسؤولية  تتحمل  ما  وعادة  للباحث. 

 االخ��اعات ومواصلة تطو�رها.  

شمل قائمة البلدان ال�ي تطبق حاليا  �  و  ،اتجاه وا�ح نحو اتباع ن�ج امللكية املؤسسيةبرز  و �� السنوات األخ��ة  

وسنغافورة و�سبانيا وتايلند واململكة املتحدة   هذا املبدأ ال��از�ل والص�ن والدانمرك وأملانيا واليابان وكينيا والن�و�ج

 والواليات املتحدة األمر�كية وغ��ها.

 وللملكية املؤسسية نظامان أساسيان:  

 
 و �� املنظمة التا�عة لألمم املتحدة ...  28
29    
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  املطالبةيحق    �� مقابل االع��اف ل�جامعة   لباحث،لألستاذ ا  �� هذا النظام �عود امللكية �� االصل  حقوق الشفعة:

ف��ة محددة من الوقت. وهو النظام املتّبع �� النمسا وا�جمهور�ة التشيكية، ع�� سبيل   خاللحقها �� االخ��اع،  ب

ملزمةاملثال.   ت�ون  ا�حق  هذا  ع��  ا�جامعة  حصلت  ا  فإذا  املال�خ��ع  اتجاه  من  مبلغ  حق    بدفع  لنقل  كتعو�ض 

.  ��ا،ال��اءة إل
ً
 وهو ما تفرضھ هنغار�ا وليتوانيا، مثال

لمؤسسة، تلقائيا. وعادة ما تخضع هذه املقار�ة لبعض الشروط  ل  �حقوق الفكر�ةا  ملكية  تتبث    مللكية التلقائية:ا

 و�حقوق ا�خ��ع�ن. ومن األمثلة: الدانمرك وفنلندا وأملانيا والواليات املتحدة األمر�كية.

II -  مصدرها اإلرادة املنفردة ل�جامعةحقوق . 

 حقوقا متنوعة عادة ما ت�ون كما ي��:لألساتذة ا�جامعي�ن التا�ع�ن لها أن تمنح  ةل�جامع  

 حق املؤلف �� �عض الفئات من املصنفات اإلبداعية ال�ي ابتكروها.  •

 حصة من املنافع الصافية الناتجة عن �سو�ق امللكية الفكر�ة.  •

 قها. ��سو  عدماملؤسسة  ت ملكية فكر�ة قرر   •

 . و طرقها  �سو�ق امللكية الفكر�ة م�انيةحق استشار��م �شأن ا   •

 ترخيص باستخدام امللكية الفكر�ة ألغراض التدريس والبحث ا�خاص ��م.  •

 �شر البحث.  حق •

•   
ُ
 كمبتكر�ن/مخ��ع�ن. باألساتذةف اع�� اال

 

III - عقد حقوق مصدرها ال: 

بموجبھ،  يحدد،  ��ا  �شتغل  ال�ي  املؤسسة  و  ا�جام��  االستاذ  لها  ي�جأ  وسيلة  خ��  االتفاقات  إبرام  املهام   �عد 

امللكية   حقوق   فن�جت الدول بخصوص  ص�� ا�حقوق الفكر�ة، تفاديا ملا يمكن أن يقع من نزاعات؛  م  الوظيفية و

 مقار�ات مختلفة.  ، الناتجة عن مؤلفات التدريس،الفكر�ة

��   داخل نطاق العالقة الوظيفية. و   و لو ،  نتجهاملواد التدريس ال�ي ي  "حق املؤلف"   ستاذأل ل  االو��  ة املقار�ت  فمنح

األ  من  ُيطلب  ما  غالبا  ا�حاالت،  املواد   ستاذتلك  الستخدام  حصري  وغ��  إتاوة  بدون  ترخيصا  املؤسسة  يمنح  أن 

ولھ حر�ة ا�حصول ع�� تراخيص أخرى    ،حق املؤلف  اوحيد  ا مال�باعتباره    ألستاذ ا  مع احتفاظألغراض التدريس.  

   من الغ�� ملصنفاتھ.

الثانية،   املالك الوحيد �حق املؤلف    اف��  �� تصأما املقار�ة  ابتكرها  و الدر   الناتج عن املؤسسة ��  ال�ي  األساتذة س 

لها  ا   التا�ع�ن  يحصل  ما  مهامهم. وحي��ا عادة  نطاق  لالستخدام   ألستاذ ��  حصري  إتاوة وغ��  بدون  ترخيص  ع�� 

ح�ى �عد ان��اء عملھ �� املؤسسة، شر�طة أال يكت��ي هذا   ،التدريس  استعمالها ��بما �� ذلك    ،ال�خ��ي ملصنفھ

، مع  رخيصھ إ�� املؤسسةإم�انية ت  و          حق استغالل املصنف  عودهذه ا�حالة، �االستخدام طا�عا تجار�ا. و��  

 30مللكية الفكر�ة.ق و استغالل ا حصة من إيرادات التسو� دع (األستاذ) منح املب إم�انية

 
 املنظمة العاملية للملكية الفكر�ة.  30
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IV –   املؤسسة العمومية  فكر�ة بطبيعة �شاطامللكية ال ارتباط حقوق 

�ستطيع أن نم�� ب�ن املوظف�ن   31لألساتذة ا�جامعي�ن باملغرب و االطالع ع�� نصوصھإذا عدنا إ�� النظام األسا��ي  

ا�خاضع�ن للنظام األسا��ي للوظيفة العمومية و ب�ن املوظف�ن ا�خاضع�ن ألنظمة أساسية خاصة و ألئك الذين 

 يخضعون ألنظمة خصوصية، سواء من حيث ا�حقوق و االل��امات.      

لأل   بالنسبة  ا�حال  كما هو  ا�حر�ة  ا�حقوق ونفس  بنفس  املوظف�ن  �ل  يتمتع  املوظف  ال  ب�ن  التمي��  يتم  إذ  جراء. 

، الذي يق��ب وضعھ من الشر�ات ا�خاصة، وضعية املوظف من  32الذي ينت�ي إ�� مرفق لھ طا�ع تجاري أو صنا��

  ما   املرافق  ، هذا من جهة، فمنوضعية األج��، و بالتا�� يخضع للقواعد املنصوص عل��ا �� قوان�ن امللكية الفكر�ة

إدار�ة خدمات  وتقدم  طبيعة ت  ،  تفرضها  ال�ي  و  الفكر�ة،  امللكية  قانون  استثناء من  العامة،  القواعد  عل��ا  طبق 

حول وضعية املوظف�ن �� املؤسسات ذات  مطروحا  السؤال    ليبقى  .، من جهة ثانيةالعمل اإلداري و املرفق العمومي

 الصبغة ال�جينة أو املزدوجة.

 

 
C. AKERMAN, L'obligation d'exploiter et la licence obligatoire en matière de brevets d'invention, Thèse, Paris, Sirey, 1935 

) منھ تنص ع�� ما ي��: �شتمل مهام األساتذة الباحث�ن ع�� أ�شطة التعليم و البحث و التأط��. و تمارس هذه األ�شطة �امل الوقت ��  3املادة الثالثة (  31

 املؤسسات ال�ي ينتمون إل��ا.

املؤسسات ال�ي ينتمون إل��ا إال ب��خيص مكتوب من رئيس و ال يجوز لألساتذة الباحث�ن أن يمارسوا أ�شطة التعليم و البحث أو التأط�� أو هما معا خارج 

 املؤسسة التا�ع�ن لها و ذلك لف��ات محددة و �� إطار اتفاقات تر�ط ب�ن ا�جامعة أو املؤسسة و ب�ن إحدى الهيئات العامة.

من الظه�� الشر�ف املسار إليھ    15ام الفصل  و ال يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنية �شاطا خاصا �غرض الر�ح كيفما �انت طبيعتھ إال تطبيقا ألح�

 ).1958ف��اير  24(  1377شعبان  4بتار�خ  1.  58.  008أعاله رقم 

�ن و و تمارس األ�شطة املنصوص عل��ا �� هذه املادة تحت سلطة رؤساء املؤسسات ا�جامعية بتنسيق مع رؤساء الشعب و املسؤول�ن عن وحدات الت�و 

 البحث". 

 . 31ع�� أن املوظف العمومي يمنع من ممارسة أي �شاط 15صل كما يق��ي  الف 

 .  31أو القضاة 31و تؤكد النصوص ا�خاصة القاعدة و االستثناء، سواء بالنسبة للمهندس�ن

ذلك، �ستث�ى من هذا فإذا �ان قانون الوظيفة العمومية يطبق ع�� سائر املوظف�ن باإلدارات املركز�ة للدولة و باملصا�ح ا�خارجية امل�حقة ��ا، فإنھ، مع   

 التطبيق رجال القضاء و العسكر��ن التا�ع�ن للقوات املس�حة امللكية. 

 فمن الوظائف ما يقوم ع�� العمل اإلداري الروتي�ي و باملقابل ثمة وظائف تقوم ع�� النشاط الفكري من إبداع و ابت�ار.

 ع�� القانون األسا��ي العام للوظيفة العمومية.يحتوي  1.  58.  008الفصل السادس العشرون من الظه��  الشر�ف رقم 
من النظام األسا��ي للمهندس�ن �� الباب ا�خامس تحت عنوان "نظام التعو�ضــات" ع�ــ� مــا ي�ــ�: "...فيســتفيد املهندســون  و املهندســون  31تنص املادة    31

و�ض أو م�افــأة املعمار�ون مــن �عــو�ض عــن التقنيــة و �عــو�ض عــن األعبــاء و �عــو�ض عــن التــأط��... و ال يمكــن ا�جمــع بــ�ن التعو�ضــات املشــار إل��ــا و أي �عــ 

لنصــوص كيفنا �ان نوعها، ما عدا التعو�ضات العائلية و التعو�ضات عن املصار�ف و عن مزاولة �عض املهام و التعو�ضات ا�خاصــة ا�حــددة بمقت�ــ�ى ا

يئـــــة املهندســـــ�ن و ) �شـــــأن النظـــــام األسا�ـــــ�ي ا�خـــــاص ��2011ســـــبتم��  14(  1432مـــــن شـــــوال  15. صـــــادر �ـــــ�  2.  11. 471ا�جـــــاري ��ـــــا العمل"مرســـــوم رقـــــم 

 املهندس�ن املعمار��ن املش��كة ب�ن الوزارات.
"يمنــع ع�ــ� القضــاة أن يمارســوا خــارج مهــامهم، و لــو بصــفة عرضــية، أي �شــاط م�ــي، كيفمــا �انــت طبيعتــھ بــأجر أو بدونــھ، غ�ــ� أنــھ يمكــن مــنح 47املــادة   31

التدريس أو البحث العل�ي أو القيــام بمهــام ت�لفهــم ��ــا الدولــة ظه�ــ� شــر�ف رقــم  استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس املنتدب للمجلس، و ذلك لضرورة

املتعلـــق بالنظـــام األسا�ـــ�ي للقضـــاة. ا�جر�ـــدة  106.  13) تنفيـــذ القـــانون التنظي�ـــي رقـــم 2016ســـبتم��  14(  1437جمـــادى اآلخـــرة  14صـــادر �ـــ�   1.  16. 41

 .3160) ص 2016أبر�ل  14( 1437رجب  6بتار�خ  6456الرسمية عدد 
 املتعلق بحماية امللكية الصناعية. 17 – 97من قانون رقم  5 – 148رشيد بنو��ي: قراءة �� املادة    32
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 مؤسسة عمومية، ذات طا�ع إداري.   - 

  اح��ام جميع املقتضيات القانونية املتعلقة بصفتھ   ، بمناسبة �شر إبداعھ،املوظف  �ع� يجب    سبق،  بناء ع�� ما 

�شاط  املتعلقة    القواعد  كذلك و    هتھ، و  س��  العمومي، بتنظيم  ال    املرفق  و  العام  القانون  لقواعد  يخضع  فهو 

 .عالقة أ�خاص ذاتي�ن يخضع لقواعد تنظيم

 عملھ أو بأمر من رئيسھ:   �شر عملھ اإلبدا�� الذي أنتجھ �� إطار بمناسبة العمومي، و ملوظف لهذا اال يمكن ف

تمس    -  1- ال  ال�ي  و  العمومي،  املرفق  خدمة  إ��  املوجھ  املؤلف  ع��  إدخالها  يتم  ال�ي  التعديالت  ع��  �ع��ض  أن 

 �شرف املؤلف أو سمعتھ. 

 �� املراجعة أو ال��اجع.   و أن يح��م التسلسل الهرمي إلم�انية ممارسة حقھ  – 2 -

 �شرط�ن: ، عندما وضع حق النشر بيد اإلدارة، فقد قيدها �� ذلكاملشرعناهيك أن 

 أن يحمل املبدع صفة موظف. -

 لإلدارة. أن يتم التنصيص ع�� ذلك �� النظام األسا��ي -

جد املؤلف نفسھ مج��ا ع�� التنازل  املطبقة �� مجال النشر، �سري أيضا ع�� حق االستغالل، لي  قواعدالنفس  و  

القانون   ،لفائدة الدولة بأمر م��   نع  ،و بقوة  أو  أنتجها بمناسبة عملھ  ال�ي  الفكر�ة  ع��   ذلكإذ ينص    ا؛  حقوقھ 

��  �ون   أداء املوظف مهامھ  �� إطار  الناتج عن عمل فكري،  ناتج عن أوامر و  حق االستغالل  أو  العمومي،  املرفق 

. و هذا املقت��ى يخص جميع أنواع املرافق العمومية  33توج��ات صادرة عن املرفق، يتم التنازل عنھ بقوة القانون 

 ". ذات الطا�ع اإلداري 

 مؤسسة عمومية، ذات طا�ع صنا�� أو تجاري.   - 2

ن املرفق العمومي �س�� لتحقيق ر�ح من  اإذا �   محضة، أماهذا إذا �ان �شاط املرفق العمومي دو طبيعة إدار�ة  

التنازل   القانون بخالل عمل تجاري فال �ستفيد من قاعدة  و الصالحيات    السلطات  ل�ون   . وهذا أمر منطقيقوة 

ل العام،ا�خولة  املعنوي  لصا�ح   ل�خص  تحقيقها  يرمي  ال�ي  األهداف  و  لھ  املو�ولة  املهام  بحجم  ت�ون  إنما 

إدار�ةاملواطن�ن   التوجھ، و جعل املشرع هدفھ تجاري فإن ،  املرتفق�ن، كخدمات  املرفق من هذا  غ��  إذا ما  لهذا 

م��ر توسيع السلطات هو ا�خدمة العامة و الذي يرتبط ��ا  ألن    ،منحھ سلطات موسعة ال تن�جم و منطق األمور 

 وجودا و عدما. 

لعمل اإلبدا��، ينتج عنھ  التجاري لستغالل  ال امت اإلدارة با كما هو األمر بالنسبة للقطاع ا�خاص، إذا ق  و�التا��، و

التجاري. غ��  أو  التجاري  االستغالل  هذا  ثمار  ع��  املوظف  ��   حصول  توازن  خلق  شأ��ا  من  القاعدة  هذه  و 

امل تخضع  إذ  العموميةالسوق،  ا�خاص  ؤسسات  القانون  أ�خاص  لها  يخضع  ال�ي  القواعد  أن   ،لنفس  دون 

 اإلدارة ي�ون إما �� صورة  ملؤدى من قبلهذا التعو�ض ا    املمتازة صاحبة سيادة و سلطان.  �ستفيد من وضعي��ا

   جزا��. ي�ون �سبة مئو�ة أو 

 

 
 من قانون  امللكية الفكر�ة الفر���ي. 131-3-2الفصل و هذا ما يق��ي بھ   33
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 الفكرة الثانية: استغالل ثمار حقوق امللكية الفكر�ة املنتجة �� القطاع العام 

 أوال: ا�حقوق الناتجة عن امللكية األدبية و الفنية. 

كتابة هذا املقال هو بيان ملن �عود ا�حقوق الفكر�ة املنتجة داخل اإلدارة العمومية فينتج عن إذا �ان الهدف من   

 ذلك ضرورة تحديد املستفيد من ثمار استغالل هذه ا�حقوق.

   . ي تنطوي ع�� حق املؤلف املواد ال� ا�جامعات ومؤسسات البحث العامة هما من كبار منت�� ومستخدميف 

، و ال 34و بالتا�� فاألساتذة ا�جامعيون، ع�� اختالف رت��م، يتقاضون �عو�ضا عن البحث و �عو�ضا عن التأط��

أو منافع أخرى كيفما �ان نوعها ما   أية �عو�ضات أو م�افآت  ب�ن  بي��ما        و  التعو�ضات  يمكن أن يجمع  عدا 

 . العائلية و التعو�ضات عن املصار�ف و التعو�ضات عن الساعات اإلضافية

و من صر�ح النص يفهم ع�� أن األستاذ الباحث ال يمكنھ أن يحصل ع�� أي أجر أو دخل ما�� آخر خارج ما حدده 

ستقالل الذي يتمتعون بھ، إذ يقع  �ش�ل نظام األساتذة الباحث�ن استثناء، بالرغم من اال  لھ القانون، و �عبارة ثانية

؛ إذ ال يجوز لألساتذة الباحث�ن أن يمارسوا أ�شطة التعليم و البحث أو التأط�� أو  عل��م واجب اإلبداع و االبت�ار

لف��ات   ذلك  و  لها  التا�ع�ن  املؤسسة  رئيس  من  مكتوب  ب��خيص  إال  إل��ا  ينتمون  ال�ي  املؤسسات  خارج  معا  هما 

 اقات تر�ط ب�ن ا�جامعة أو املؤسسة و ب�ن إحدى الهيئات العامة.محددة و �� إطار اتف 

ألح�ام   تطبيقا  إال  طبيعتھ  �انت  كيفما  الر�ح  �غرض  خاصا  �شاطا  مهنية  بصفة  يمارسوا  أن  لهم  يجوز  ال  كما 

 . 35)1958ف��اير  24(  1377شعبان   4بتار�خ  1.  58.  008من الظه�� الشر�ف املسار إليھ أعاله رقم  15الفصل 

 

 
 من النظام األسا��ي لألساتذة الباحث�ن. 27املادة    34
 .5139  - 5138) ص: 2012سبتم��  17(  1433شوال  29 – 6083ا�جر�دة الرسمية عدد   35

 و تأكد هذا من خالل كما نص املادة الرا�عة ال�ي تحدد األ�شطة ال�ي يتقا��ى ع��ا األستاذ الباحث أجرا  و املتمثلة فيما ي��:

       ... " 

 سية و أعمال توج��ية و أعمال تطبيقية؛املساهمة �� إعداد برامج التعليم و الت�و�ن و السهر ع�� تنفيذها �� ش�ل دروس رئي -

 القيام م�ى استلزمت ا�حاجة ذلك، و بتعاون مع األوساط املهنية، بتحي�ن مضام�ن و منا�ج التعليم؛ -

 �عده؛ 5تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشعب أو ا�جموعات البيداغوجية وفقا ألح�ام املادة  -

 طلبة و املساهمة �� ا�حراسة و �� �جان االمتحانات و املبار�ات؛تقييم و مراقبة معلومات و مؤهالت ال -

 املساهمة �� تنمية البحث األسا��ي و التطبيقي و التكنولو�� و كذا الرفع من قيمتھ؛

غاية بتنظيم تدار�ب دراسية  املساهمة �� الت�و�ن املستمر ألطر القطاع�ن العام و ا�خاص و �شر الثقافة و املعارف العلمية و التقنية؛ و القيام لهذه ال  -

 و ندوات متخصصة و محاضرات عامة و معارض لألشغال؛

ا  - ا�جماعات  مع  و  األجنبية  و  الوطنية  املماثلة  البحث  هيئات  و  مراكز  و  معاهد  مع  العل�ي  التعاون  و  الوثائق  و  املعلومات  بتبادل  و القيام  �حلية  

 القطاعات االقتصادية و االجتماعية؛

 املساهمة �� تأط�� مشاريع ��اية الدراسة و األعمال امليدانية.  -

�ن و و تمارس األ�شطة املنصوص عل��ا �� هذه املادة تحت سلطة رؤساء املؤسسات ا�جامعية بتنسيق مع رؤساء الشعب و املسؤول�ن عن وحدات الت�و 

 البحث".

https://www.wipo.int/copyright/ar/
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 ، املهنية و العلمية  ة االستاذ�ع�ن االعتبار سمعيأخذ  محميون بنظام استثنائي،    األساتذة الباحثون،لهذا السب ف

ا�جامعة) العمومي(  املرفق   �� مهامھ  إطار  خارج  كتاب  أو  مطبوع  بنشر  يقوم  هذاعندما  من  يفهم  االستاذ   .   أن 

، و هو االمر الذي  يل��م بنشرها  دون أنو كتابة مطبوعات        بتقديم دروس  ،داخل ا�جامعة  تحمل ال��اما مرفقيا،ي

الفكر�ة املنتجة داخل ا�جامعة من   امللكية    أطروحات وتقار�ر املشروعات؛  و         برمجيات  �سري ع�� �ل ثمار 

 . ..املوارد التعليمية املفتوحةو   التعلم �� املواقع اإللك��ونية و�اتمحتو   واستخدام مواد الغ��؛

مصا�ح    لكن    ب�ن  تضارب  ينشأ  عندما  ا�حل  هو  ا�جام��األ   ما  مسؤوليات  ستاذ  و  ھب�ن  ا�جامعة    تھأ�شط   تجاه 

�� املؤسسة �خصيا �� مشروع تجاري    كما لو حصل األستاذ ع�� ترخيص من رئيس ا�جامعة و استثمر  ،ا�خارجية

، أو قام هذا مديراأو    باحثا أو مشرفا  ابُتكر من امللكية الفكر�ة ا�خاصة باملؤسسة بينما �ان مشار�ا فيھ بصفتھ

حول   �خصيا  بالتفاوض  لشركةاألستاذ  مؤسس  وهو  ا�جامعة،  مع  ال��خيص  قرارات    األستاذاتخذ    أو  .شروط 

   .�� مجلس إدارة الشركة عضو و هو  �شأن شروط ال��خيص مع ا�جامعة،

بي��ا ما تقدمت بھ املنظمة العاملية للملكية  لتجاوز مثل هذه الصعو�ات يمكن أن �عتمد ع�� جملة من ا�حلول من  

، الغرض م��ا جعل حقوق و ال��امات �افة املتدخل�ن �� عملية  سياسة امللكية الفكر�ةتب�ي  ��    الفكر�ة و املتمثلة

االبداع، داخل ا�جامعة، تتم�� بالوضوح، مما يجعل �ل طرف ع�� علم بما سيقدمھ و ما سوف يحصل عليھ منذ  

 يا ألي نزاع محتمل.البداية تفاد

عليھ األدبية  تبدو   ،و  امللكية  حقوق  يخص  فيما  األج��  �وضعية  املوظف  يتعلق   وضعية  فيما  إال  الفنية،  و 

 .36باالستثناءات املتعلقة بحسن س�� املرفق العمومي أو إذا فرضتھ املص�حة العامة.

 ثانيا: ا�حقوق الناتجة عن امللكية الصناعية 

العل�ي  �ش�ل  ال   التكنولوجياالبحث  مراحل  من  مرحلة  األمم   سوى  ب�ن  م�ان��ا  لتتبوأ  الدول  �ل  إل��ا  �س��  ال�ي 

كمرحلة أو�� ثالث    البحث العل�يتحتاج باإلضافة إ��    هذه التكنولوجيا  و  املتقدمة اقتصاديا           و عسكر�ا،

ا و  لتطو�رمراحل أخرى ��  ي�ون  .  37التكييفثم    اإلقرارأو    التب�ي،  بالتا��  إ�� من  و  ا�خطأ توجيھ �ل االهتمام 

مرحلة البحث العل�ي فقط و عدم إكمال ا�حلقة أو العملية التكنولوجية،  إذ يتصور الكث��ون أن مجرد إجراء  

و بدال        البحوث يمثل تقدما تكنولوجيا �� هذه ا�حالة بل غالبا ما يمثل عبئا ع�� االقتصاد ال فائدة تر�� منھ،  

 ي�ون البحث العل�ي قوة دافعة للتنمية يتحول إ�� عقبة معطلة. ن أ

 
 يحتوي ع�� القانون األسا��ي العام للوظيفة العمومية.  1.  58.  008الفصل السادس العشرون من الظه��  الشر�ف رقم من القانون األسا��ي للوظيفة العمومية.  15الفصل   36

عو�ض عن التقنية و �عو�ض عن األعباء و �عو�ض عن ون من �من النظام األسا��ي للمهندس�ن �� الباب ا�خامس تحت عنوان "نظام التعو�ضات" ع�� ما ي��: "...فيستفيد املهندسون و املهندسون املعمار�  31كما تنص املادة  

التعو  العائلية و  إل��ا و أي �عو�ض أو م�افأة كيفما �ان نوعها، ما عدا التعو�ضات  ب�ن التعو�ضات املشار  �ضات عن املصار�ف و عن مزاولة �عض املهام و التعو�ضات ا�خاصة ا�حددة بمقت��ى التأط��... و ال يمكن ا�جمع 

 ري ��ا العمل". النصوص ا�جا

ونھ، غ�� أنھ يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس املنتدب من النظام األسا��ي للقضاة تمنع "ع�� القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، و لو بصفة عرضية، أي �شاط م�ي، كيفما �انت طبيعتھ بأجر أو بد   47املادة   

 لعل�ي أو القيام بمهام ت�لفهم ��ا الدولة. للمجلس، و ذلك لضرورة التدريس أو البحث ا 

 1979السنة  21محمد ع�� الفرا. عالم املعرفة العدد  –مش�لة إنتاج الغداء �� الوطن العر�ي   37
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الصعب    من  وخدمات  ،إذن،ي�ون  منتجات  إ��  األبحاث  نتائج  تحو�ل  من ألنھ    ،ضمان  العديد  تحقيق  رغم 

 ،مز�دا من البحث والتطو�ر لتن�ج   ،�� كث�� من األحيان  ،األ�اديمي�ن لنتائج باهرة �� األبحاث، تتطلب اكتشافا��م

با�خاطرو  ومحفوفة  طو�ال  وقتا  و�ستغرق  م�لفة  عملية  ا�جامعات  .��  أبحاث  نتائج  تصنيع  أن  ا�ج��  ،  ومن 

أن   و لرفع هذه الصعو�ة البد      �سو�قها ليس من مهام هذه ا�جامعات واملؤسسات.  و  ،مؤسسات عامةباعتبارها  

السوق عن طر�ق منح املؤسسات سندات امللكية ��جع ا�ح�وماُت ا�جامعاِت ع�� تطو�ر نتائج أبحا��ا ونقلها إ��  

ولكن أجل   ذاه  الفكر�ة.  من  املؤسسات  و  الباحث�ن  تحف��  من  بد  ال  مخ��ع�ن  إ��  الباحث�ن  فلتحو�ل  يكفي،  ال 

واستغاللها وحماي��ا  اخ��اعا��م  عن  ا�خاصةالكشف  املقاولة  منطق  باعتماد  كما،  إبداع " أ�شطة    جعلأن    . 

الشبابتقي  اي��معضمن    "براءات الباحث�ن  يحّفز  أن  يمكن  وتوظيفهم  التدريس  هيئة  أعضاء  تحمل يم  كما   ،

 .الكشف عن اخ��اعاتھ أمام ا�جامعة ال�ي توظفھ ع�� األستاذ الباحث

 التعو�ض عن االخ��اعات الوظيفية   –أ 

إذا �ان قانون امللكية الصناعية، ال يتضمن أي نص يق��ي بحماية حقوق املوظف العمومي، ع�� خالف األج��.  

من   13صادر ��    2171  –  12فهذا يلزما بالرجوع إ�� قرار وز�ر التعليم العا�� و البحث العل�ي و ت�و�ن األطر رقم  

ساتذة الباحث�ن �� الدرجات املنصوص عل��ا �� املادة  ) املتعلق بتحديد مقاييس تر�� األ 2012يونيو    4(  1433رجب  

) �� شأن النظام األسا��ي 1997ف��اير    19(    1417من شوال    11الصادر ��    2  –  96  –  793من املرسوم رقم    14

أ�شطة  ع��  تنصب  ال����  مقاييس  أن  الثانية  املادة  من  يتب�ن  العا��،  بالتعليم  الباحث�ن  األساتذة  ��يئة  ا�خاص 

 م و أ�شطة البحث.  التعلي

القسم   �� الدرجات،   �� الباحث�ن  األساتذة  تر��  مقاييس  يحديد  وجدناه  القرار  ��ذا  م�حق  جدول  إ��  عدنا  إذا  و 

ا�خاص بأ�شطة البحث،     و امل�ون من اإلنتاج العل�ي و التأط�� العل�ي و املسؤوليات و االبت�ار و التقو�م، فهذه 

 خ��اع و إنجاز نماذج أولية و محاضن املشاريع و مشاريع البحث و التنمية.  األخ��ة تتضمن إيداع براءات اال 

�عض    �� األمر  عليھ  ما  بخالف  املبدع،  األستاذ  و  اإلدارة  ب�ن  الواجبات  و  ا�حقوق   �� تفصيل  أي  هنا  ليس  إنما 

 38 التشريعات األجنبية نذكر م��ا، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، التشريع الفر���ي.

بما أن املوظف العمومي تحكمھ قواعد استثنائية عن تلك املنصوص عل��ا �� قوان�ن امللكية الفكر�ة ( باعتبارها  

، فبالرجوع إ�� ال يمكن تطبيق القواعد املنظمة لعالقة الشغل  و بما أنھقوان�ن تنظم عالقات القانون ا�خاص)،  

ينص الذي  الفر���ي  اإل   القانون  أعوان  و  املوظف�ن  أن  يخضعون ع��  ا�حلية  ا�جماعات  و  العمومية  دارات 

  ال هذه املقتضيات  ، فما لم يكن هناك عقد أو اتفاق يق��ي بوضع أفضل  611-7للمقتضيات ا�حددة �� الفصل  

مص�حتھ  �� ت�ون  ال�ي  (اإلدار�ة)  التنظيمية  األح�ام  تطبيق  فتمنع  بتار�خ  ؛  بباريس  االستئناف  محكمة   3قضت 

قانون امللكية الصناعية أي نظام استثنائي  ال يتضمن    ،كس قانون امللكية األدبية و الفنيةع�� ع  ،أنھ  1993دجن��  

 ملص�حة األساتذة ا�جامعي�ن.

 االخ��اعات إ�� قسم�ن: الفر���ي،من قانون امللكية الفكر�ة  ،611-7الفصل يقسم  ،و عليھ

 
38 J.-M. Mousseron, L'évolution de la propriété industrielle, 3e journée, R. Savatier : PUF 1991, p. 157 
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 ). العمومية (املؤسسة، حيث �عود ملكية االخ��اع للدولة االخ��اعات الوظيفية -

 ال�ي �عود ملكي��ا للموظف ا�خ��ع.  االخ��اعات غ�� الوظيفية -

ات ال�ي تتم �� إطار عالقة عمل، و ال�ي يو�لها املشغل، إ�� خ��اع تلك اال االخ��اعات الوظيفية  إذا �ان املقصود ب     

وجود عقد   ؛ فهذا يفرض أو �� إطار بحوث�� إطار مهام    ( �� القطاع ا�خاص)ألج��ل  للموظف( �� القطاع العام) أو

 ، سواء �ان هذا العقد محدد املدة أو غ�� محدد املدة.تقديم اخ��اعات أو إنجاز بحوثعمل تق��ي بنوده بضرورة 

بتار�خ        بباريس  االستئناف  األج��   201039ف��اير  17و قد قضت محكمة  أن  الشغل ع��  نص عقد  بأنھ عندما 

" اخ��اعا وظيفيا " .اعتمادا ع�� بطائقھ   نجزهاعمال ال�ي يا��، ال يمنع من تكييف األ بوصفھ مجرد مهندس طبغر 

 السنو�ة ال�ي يتب�ن م��ا ع�� أن ما يقوم بھ يدخل �� إطار بحوث ودراسات. 

وا�حا        املغر�ي  املشرع  �ان  ابالنسبة    لقد  و    ،ألج��الخ��اعات  املشغل  لعالقة  املنظمة  األح�ام  ع��  بتنصيصھ 

ال�ي ا ا�حاالت  إحدى   �� يدخل  الذي  و  املقاولة  داخل  األج��  قبل  من  املنجز  االخ��اع  ملكية  يخص  فيما  ألج��، 

املادة    �� ذلك  و  املشرع،  ا�حقوق    18حددها  بيان  خاللها،  من  املشرع،  تو��  ال�ي  و  الصناعية،  امللكية  قانون  من 

 الواردة ع�� ثمار الناتجة عن االخ��اع، إذ جاء ف��ا:  

إذا �ان ا�خ��ع أج��ا فإن ا�حق �� سند امللكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص ع�� شرط "  

 �عاقدي أك�� فائدة بالنسبة إ�� هذا األج��...

األج��   )أ ضم��ا  �ستفيد  ال�ي  الشروط  الفردية  الشغل  وعقود  ا�جماعية  االتفاقيات   �� وتحدد    ......

 أجرة إضافية.صاحب االخ��اع من 

 �عرض ع�� ا�حكمة �ل نزاع يتعلق باألجرة اإلضافية ال�ي يمكن أن يتقاضاها األج�� ع�� إثر اخ��اعھ.

 ب) �عت�� جميع االخ��اعات األخرى مل�ا لألج�� ،.... 

 ، ب�ن الطرف�ن  اتفاق  تتو�� ا�حكمة تحديده إذا لم يحصل �� شأنھ  ينال األج�� عن ذلك ثمنا عادال  يجب أن 

العناصر ال�ي يمكن أن يقدمها إل��ا بوجھ خاص املشغل واألج�� ، قصد تحديد الثمن  و  ترا�� ا�حكمة جميع 

صناعية  منفعة  من  االخ��اع  بھ  �عود  ملا  ورعيا  الطرف�ن  كال  من  املقدمة  األولية  املساهمات  باعتبار  العادل 

 وتجار�ة. 

جمي ع��  اآلخر  يطلع  أن  واملشغل  األج��  من  �ل  ع��  يجب  ، ج)  املقصود  االخ��اع  حول  املفيدة  املعلومات  ع 

هذا   يخولها  ال�ي  ا�حقوق  ممارسة  جزئيا  أو  �ليا  �عيق  قد  االخ��اع  عن  كشف  أي  من  باالمتناع  معا  و�لزمان 

 الباب. 

 �ل اتفاق م��م ب�ن األج�� ومشغلھ �� شأن اخ��اع قام بھ األج�� يجب أن يثبت كتابة و�ال اعت�� باطال". 
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املشر  املاديةتناول  ا�جوانب  املغر�ي  املشرع    ع  إذ استعمل  اخ��اعھ،  ا�خ��ع عن  أن �ستفيد م��ا األج��  ال�ي يجب 

عبارة الثمن [ ب]    األجر اإلضا�� ثم استعمل �� الفقرة[ أ ]     مصط�حات متنوعة، مستخدما �� البداية �� الفقرة

ل و ا�خدمة و الثمن كمقابل لنقل ملكية ال��يء  العادل مع العلم أنھ يوجد فرق واسع ب�ن األجر كمقابل عن العم

 املبيع. 

ع�� [ أ ]    فهذا معناه أن املشرع �عت�� االخ��اع �� الفقرة  األجر اإلضا��"   "و عليھ، فعندما استخدم املشرع عبارة  

األح�ام  �افة  عليھ  يطبق  أجر  سوى  عنھ  يتقا��ى  لن  بالتا��  و  خدمة،  و  عمل  من  جزء  أو  خدمة  أو  عمل  أنھ 

 علقة باألجر.  املت

الفقرة   �� أنھ  [ب]    أما  املشرع مع مقابل االخ��اع ع��  �عامل  �� األصل مل�ا    ثمن"  " فقد  اعت�� االخ��اع  بالتا��  و 

 لألج�� لھ أن يبيعھ أو يحتفظ بھ.

أن ذلك  عن  االخ��اع    ينتج  ه  اإلزامييص��  استغالل  دام  ما  املشغل  أجر    وع��  عليھ  يقوم  الذي  األسا��ي  املعيار 

 .التنازل 

ع�� مقتضيات خاصة و استثنائية بالنسبة للموظف العمومي، مختلفة  فقد نص    40الفر���ياملشرع    بالرجوع إ��و  

لألج�� بالنسبة  ا�حال  عليھ  هو  العموميبمقتضاها  منح  ت  ،عما  للموظف  سنو�ة  ا�حقوق    ،عالوات  جانب  إ�� 

االخ��اع. عن  من و    الناتجة  االستفادة  عن   �ستمر  انقطع  لو  و  ح�ى  اخ��اعھ  استغالل  ف��ة  طيلة  العالوات  هذه 

 العمل أو ان��ت مدة العمل �سبب التقاعد. 

 الطا�ع ا�جزا�� للتعو�ضات 

أن يجب  ال�ي  التعو�ضات  العمومي  إن  العون  الفر���ي،يتلقاها  القانون   �� بقرار   لها  ،  مبلغها  جزا�� و�حدد  طا�ع 

 و كذلك عن وز�ر الوظيفة العمومية و البحث. و �سلم هذه التعو�ضات ع�� شطر�ن:      صادر عن وز�ر امل��انية 

األول   ��    الشطر  يتحدد  الذي  سنة  سلم� ،  املائةب  20و  أجل  لل��اءة.  ،بان��اء  األول  اإليداع  من    األمر   و هو   ابتداء 

 ط ( التعو�ض مرتب ف �خص املعنوي العام القيام بتقديم طلب ال��اءة ع�� �ل اخ��اعات املوظ يفرض ع�� ال  الذي 

 باإليداع).

 .بمجرد إبرام عقد ترخيص (التنازل) عن االخ��اع �سلم املائة،ب 80، وا�حدد ��  الشطر الثا�يو 

إ��   املبلغ  تقطيع هذا  و    20و  األو��  السنة   �� املائة  الس   80��   �� املائة  حماية ��   �� املشرع  نية  يو�ح  الثانية،  نة 

 اإلدارة العمومية. 

 و إذا �ان هناك استغالل تجاري ت�ون اإلدارة مج��ة ع�� �سليم مبلغ أك�� �ساوي مبلغ العالوة عن االخ��اع.

 الخ��اعات غ�� الوظيفية ا التعو�ض عن  -ب 

 ع�� ما ي��:   -ب –من قانون امللكية الصناعية �� الفقرة   18تق��ي املادة 

 ......... )أ

 
 .  0520شتن��    26مرسوم    40

 كما �ستنتج :
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 ..."ب) �عت�� جميع االخ��اعات األخرى مل�ا لألج�� " ..... 

"   الذي ينص ع�� ما ي��:  الفر���ي،  من قانون امللكية الفكر�ة  ،611  –  7الفصل    مثل هذه املادة ��تمت اإلشارة إ��  

 41.من اخ��اعات �عود ملكي��ا لألج��"... و ما تبقى 

 فما املقصود باالخ��اعات األخرى لدى املشرع املغر�ي؟و كيف نحددها؟ و ما �� حقوق األج�� عل��ا؟  

ا امللكية  قانون  بمقت��ى  املشرع  م��  للمشغل  لصناعية �عدما  ملكي��ا  �عود  ال�ي  و  الوظيفية  االخ��اعات  و   ب�ن 

يمكن للمشغل نزع ملكية االخ��اع من  ال�ي خ��ة ب�ن ا�حاالت األ  ا�حالةاالخ��اعات غ�� الوظيفية ، عاد ليم�� �� هذه 

 أ��ا تمت خارج وظيفتھ، �لما دعت الضرورة و مص�حة الشركة إ�� ذلك. ا�خ��ع، مع العلم

 ��اعات غ�� الوظيفية املؤدى ع��ا االخ  - 1 –ب 

نص ال�ي  تلك   �� املادة  و  من  (ب)  الفقرة  عل��ا  ا  18ت  حيث  الصناعية  امللكية  قانون  االخ��اعات  من  جميع  عت�� 

 :األخرى مل�ا لألج��، غ�� أنھ إذا قام أج�� باخ��اع من االخ��اعات إما 

 �� إطار تأدي��م لوظيف��م؛  –  1

 تمت �� مجال �شاط الشركة؛  – 2

 من خالل املعرفة و استعمال التقنيات؛  – 3

                       وسائل خاصة باملقاولة؛  -  4

 معطيات �عود للمقاولة".  - 5 

تمت وفق ا�حاالت ال�ي حددها  ما إذا    �� حالة  لكن�عود ملكي��ا لألج��،  ال�ي تمت خارج الفقرة (أ)  االخ��اعات    ف�ل

مقابل   ،ا�خ��ع  ،ينشأ لرب العمل ا�حق �� نزع ملكي��ا من األج��  املشرع وفق الفقرة (ب )، فإنھ، �� هذه ا�حالة،

 ثمن عادل يمنح لھ.

ي �� حالة توفر شرط من هذه   ، للمرفق العمومي  مكن و نفس املنطق يطبق ع�� اخ��اع املوظف العمومي، حيث 

 ين�ع ملكي��ا من املوظف. أن  ،الشروط

براءة  هو  أم  االخ��اع؟  هو  هل  ا�خ��ع؟  من  اإلبداع  ملكية  نزع  عند  الدولة  حق  أساس  هو  ما  اآلن:  السؤال  و 

و .  يمنع عليھ إيداع اخ��اعھ  نجيب أن املوظف العمومي يمكنھ أن يتعرض ع�� الدولة، و �� هذه ا�حالة  االخ��اع؟

يقوم ع�� أساس االخ��اع    ،عليھ الدولة  الذيفحق  تراقب  و هو االمر  أن  الدولة   ، �ش�ل مطلق  ،�سمح ل�خص 

 و بالتا�� إذا تم إيداع ال��اءة من قبل، فهذا �ع�ي أن التعرض ي�ون ع�� اإليداع. ، عملية استغالل االخ��اع

� � أي براءة مودعة من قبل و يمكن أن أما �� حالة عدم وجود طلب إيداع فهذا معناه أن الدولة ملزمة بالبحث 

األ   ، الالحقة  االخ��اعات  من  مجموعة  �شمل  و  با�� �غطي  من  سيستفيد  من  هو  األول  املودع  أن  �ع�ي  الذي  مر 

 االخ��اعات ال�ي تدخل �� إطاره. 

 
 » FOYER J  , l’employeur peut  cela signifie qu’a chaque fois que l’invention présente un intérêt pour l’entreprise:كما �ستنتج    41

exproprier le salarie «  pour cause d’utilité prive » . 
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ق��ي و هنا تظهر إش�الية التعو�ض عن اخ��اعات املوظف العمومي، ذلك أن النظام املطبق ع�� عالقة الشغل، ي

املتعلقة باخ��اعات األجراء/ أو   �جماعية�ن الطرف�ن، فإنھ يتم ال�جوء إ�� االتفاقيات اب�� حالة عدم تحديد أجر  

 . صاحبة االختصاص حكمةا�بواسطة حكم 
مثل هذا املقت��ى ال وجود لھ فيما يخص اخ��اعات املوظف العمومي، إذ لم يتم اإلشارة إ�� مسألة تحديد األجر  42

جزا��   مبلغ  باألجراء:  املتعلقة  املقتضيات  تطبيق  يمكن  بالتا��  و  مئو�ة    –العادل،   بنسبة  ب�ن     –إتاوة  خليط  أو 

 الطر�قت�ن.

 . غ�� مؤدى ع��او ال ،خ��اعات الغ�� الوظيفيةوضع اال  - 2 –ب 

ال�ي أسند املشرع ملكي��ا ، و ��  يمنح هذا الوصف لالخ��اعات ال�ي ال تنت�ي ألي صنف من األصناف ال�ي ذكرناها

 لألج��، و �� املع�� ع��ا با�حاالت األخرى، و��:

   االخ��اع غ�� الوظيفي.  - 

 االخ��اع غ�� منصوص عليھ �� عقد الشغل.   - 

 أو االخ��اع دون استعمال وسائل املقاولة.   - 

 االخ��اع دون استغالل املعلومات ال�ي يحصل عل��ا من املقاولة.   - 

 إيداع املشغل طلب ال��اءة.    عدم  - 

املشرع أي امتياز لصا�ح رب العمل، بالرغم من االل��ام الطبي��  منح ال ي ، إذتعود ملكية هذه االخ��اعات لألجراءف  

 خارج عقد العمل. معھ إ�� إقامة شراكة   ھاألمر الذي يدفع لرب العمل، املتمثل �� وفاء األج��

باملرفق العمومي    ،ملوظف العموميا  أما العون في�ون  فاالخ��اع الذي ال عالقة لھ بوظيفتھ و ال يجمعھ أي رابط 

ظ بھ سرا أو بنشره  احتفاال   ھيمكن  ، كماالعمومي املالك الوحيد الخ��اعھ ولھ ا�حق بمفرده الستعمالھ و استغاللھ

 أو بحمايتھ بإيداعھ طلب براءة داخل البلد أو خارجھ. 

ي ا�حالة  �� هذه  االخ��اعلكن  تملك هذا  طر�قت�ن إلم�انية  (اإلدارة)  العام  املعنوي  ال�خص  أمام  إما    بقى  ذلك  و 

  "،االخ��اعات غ�� الوظيفية غ�� املؤدى ع��ا"نھ ينت�ي إ�� صنف خارج ما �س�ى  أأن االخ��اع تا�ع لإلدارة و    بإثبات 

 .من أجل املنفعة العامةنزع امللكية سلوك مسطرة  ، ��دفقواعد القانون العام إ�� ال�جوء أو

حقوق   تو�ح  مؤسسية،  فكر�ة  ملكية  سياسة  تتبع  أن  خاص  �ش�ل  الفكر�ة  للملكية  املنتجة  لإلدارة  يمكن  كما 

علم   ع��  لها  التا�ع  املوظف  في�ون  القانو�ي،  األمن  تحقيق  بالتا��  و  الطرف�ن،  امللكية وواجبات  تنظيم  بطر�قة 

واالل��امات ا�حقوق  كذلوتوزيع  ي�ون  و  للتعاون  ك  .  استعداد  أجل  ع��  ال من  الفكر�ة  امللكية  عن حماية  ناشىة 

 
 من قانون امللكية الفكر�ة الفر���ي، ع�� ما ي��:  611-7نص الفصل   42

 « Ceux-ci prendront en considération tous les éléments qui pourront leur être fournis, notamment par l’employeur et par le salarie, 

pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de 

l’invention »  
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ع��   أو املؤسسة، التا�ع لها،   ا�جامعة  قدرة   ��  . كما تتولد لھ الثقة تطبيقها تجار�ا  و  ها مل��ي �� تطو�ر ا  إبداعاتھ و

 ھ.ححماية مصا� إدارة امللكية الفكر�ة و

املغر�ي،   التشريع   �� الوضوح  عدم  خاللها    ع��أمام  من  تب�ن  اتفاقات،  إعداد  إ��  ت�جأ  أن  ا�جامعية  املؤسسات 

بوضوح حقوق و ال��امات �ل املتدخل�ن �� العملية االبداعية، من أجل تجاوز أي اصطدام محتمل �� املصا�ح و  

بحث و التطو�ر. ونصب موضوع هذه االتفاقات، من تم تحقيق االمن القانو�ي  و توف�� جو مالئم ��جيع ع�� ال

 با�خصوص، ع�� ما ي��:

 املؤسسة؛   ال�ي أمرت ��امواد التدريس  -

 ؛بيداغوجيةأثناء أداء مهامھ ال ستاذاأل  أنتجها املصنفات ال�ي  -

  املصنفات ا�جماعية ال�ي ال يمكن �س��ا إ�� مؤلف واحد أو عدد محدد من املؤلف�ن بل �� نتاج مساهمات  -

 �اديمي�ن أو الطلبة؛ ة أو متسلسلة بمرور الوقت قدمها عدد من األن م��ام

 الدورات امل�جلة بالفيديو أو بوسائط رقمية أخرى؛  مج ا�حاسوب وابر  قواعد البيانات و -

 .ا�حقوق املعنو�ةباإلضافة إ��  -

الوضوح      و  بالشفافية  يتسم  الذي  املن�ج،  هذا  ا�جامعة  �سلوك  إنھ  بالقول  مقالنا  نختم  تجاوزت  و  قد  ت�ون   ،

احتمال تدفق املنافع ع�� الكث�� من الغموض و التعقيدات ال�ي تم�� �� الغالب هذه العالقات، مما �سمح بز�ادة  

العام  ،  ا�جتمع ب�ن القطاع ا�خاص و  التنمية االقتصاديةو  وتيس�� خلق شرا�ات  ��جيع العالقات ذات    و  دعم 

األخرى  املؤسسات  مع  املش��ك  املتدخل�نمع    ،النفع  �ل  مصا�ح  ع��  الصناعة   ةجامع  من  ا�حفاظ    و  وقطاع 

 .43وضمان االمتثال للقوان�ن واللوائح الوطنية املطبقة، ا�جتمع
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25 الصفحة    

 الئحة املراجع
  . 1984إبراهيم محمد العنا�ي: القانون الدو�� العام. دار الفكر العر�ي. -

    ". مقال منشور  الفكر�ة حقوق �لأ�خاص القانون العام تملك رشيد بنو��ي:  "  -

مداخلة    املتعلق بحماية امللكية الصناعية.  17  –  97من قانون رقم    5  –  148رشيد بنو��ي: قراءة �� املادة   -

 لفكر�ة ال�ي نظمت �� رحاب �لية ا�حقوق التا�عة �جامعة القا��ي عياض . غ�� منشورة . �� ندوة امللكية ا

 1979السنة  21. عالم املعرفة العدد –مش�لة إنتاج الغداء �� الوطن العر�ي  : محمد ع�� الفرا  -

 

- C. AKERMAN, L'obligation d'exploiter et la licence obligatoire en matière de brevets d'invention, 

Thèse, Paris, Sirey, 1935 

- J.M. Mousseron, L'évolution de la propriété industrielle, 3e journée, R. Savatier : PUF 1991 . 

- A. Kéréver, Le droit d'auteur français et l’État : RIDA oct. 1981 . 

- P. Renaudin, Situation des agents publics au regard de la propriété artistique : EDCE 1958 . 

- DUREZ, Le droit d'auteur des salariés, thèse, Paris II, 1984 . 

- C. ENGLERT, L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée, thèse, Bâle, 1960 . 

- A. Kéréver, Le droit d'auteur français et l’État : RIDA oct. 1981.  

- Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, LGDJ, 15e édition, 2014.  

Catherine BLAIZOT-HAZARD  Les Droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en 

droit français Année de Publication 1991  ISBN PUR 2-87775-026-4 – LGDJ 2-275-00696-6 – 

Diffusion LGDJ. 

- Georges Vedel     :  La propriété intellectuelle des personnes publiques. Université Paris II- Panthéon-

Assas École doctorale.  

- P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Sirey t. 2, 1952-1954 

- H. Desbois, A. Françon, A. Kéréver, Les conventions internationales du droit d'auteur et des droits 

voisins , 1978 ,V 30, N2 . 

 

- « l’office français des  techniques modernes d’éducation, dit O.FRA.TE.ME »    

  - T. civ. Seine, 1er avril 1935 (Canal) : DP 1936, 2, p. 65, note Nast ; adde, 

  -  CA Paris 1er février 1900 (Lecocq) : S. 1900, II, p.121, note Saleilles.  

- CA Paris, 11 janvier 1828 Vergne c/ créanciers Vergne: S. 1828-1830, II, p. 5 (droit de divulgation) . - 

CA Dijon, 18 févr. 1870, De Chapuys Montlaville c. Guillabert, S. 1870, II, p. 212 : « nul autre que  
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26 الصفحة    

Civ. 1re, 17 mars 1982, JCP G 1983. II. 20054, note R. Plaisant ; D. 1983. IR 89, obs. C. Colombet ; 

RTD com. 1982. 428, obs. A. Françon. 

 التشريعات: 

 ). 1997ف��اير 20(  1417شوال  12بتار�خ  4458ا�جر�دة الرسمية عدد 

) �� شأن النظام األسا��ي ا�خاص ��يئة  1997ف��اير    19(     1417من شوال    11الصادر ��    2.    96.  793مرسوم رقم  

 األساتذة الباحث�ن بالتعليم العا��.

املتعلق    17  –  97) بتنفيذ القانون رقم  2000ف��اير    15(    1420ذي القعدة    9صادر ��    1.  00.  19شر�ف رقم  ظه��  

عدد   الرسمية  (ا�جر�دة  الصناعية  امللكية  بتار�خ4776بحماية  ا�حجة    2،  و 2000مارس    9(    1420ذي  املغ��   ،(

       1427محرم    15املؤرخ ��    1 .05.  190�ف رقم  الصادر األمر بتنفيذه الظه�� الشر   31  –  05   املتمم بالقانون رقم

 . 458 –  453)،ص: 2006ف��اير  20(  1427محرم  21، بتار�خ 5397): (ا�جر�دة الرسمية عدد 2006ف��اير  14( 

) �شأن حماية املؤلفات األدبية و  1970يوليوز  29( 1390جمادى األو��  25بتار�خ  1 –  69 – 135ظه�� شر�ف رقم 

 الفنية.

 يحتوي ع�� القانون األسا��ي العام للوظيفة العمومية.  1.  58.   008ه��  الشر�ف رقم الظ

 يحتوي ع�� القانون األسا��ي العام للوظيفة العمومية.  1.  58.   008الظه��  الشر�ف رقم 

يئة  ) �شأن النظام األسا��ي ا�خاص ��2011سبتم��    14(    1432من شوال    15. صادر ��    2.    11.  471مرسوم رقم   

 املهندس�ن و املهندس�ن املعمار��ن املش��كة ب�ن الوزارات. 

) تنفيذ القانون التنظي�ي رقم 2016سبتم��    14(    1437جمادى اآلخرة    14صادر ��     1.    16.  41ظه�� شر�ف رقم  

) 2016أبر�ل    14(  1437رجب    6بتار�خ    6456املتعلق بالنظام األسا��ي للقضاة. ا�جر�دة الرسمية عدد    106.    13
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