قراءة في القرار الوزاري رقم  399المؤرخ في  61جويمة 6161
المتضمن القواعد المتعمقة بالوقاية من السرقة العممية و مكافحتها
الدكتور خضري حمزة
صادقت المجان و المجالس العممية في مختمف الجامعات الجزائرية عمى المواضيع المقدمة
لمطمبة لمعالجتيا في إطار التحضير لنيل شيادة الماستر و الدكتوراه ،و شرع الطالب في أولى
مراحل إعداد البحوث بجمع المراجع و المصادر العممية من المكتبات الجامعية و الخاصة الوطنية
و األجنبية ،و بيذه المناسبة تنظم جامعة محمد بوضياف بالمسيمة أسبوعا تحسيسيا حول خطورة
السرقة العممية من إلى  70إلى  70يناير  8702تتخممو ندوات و محاضرات حول الموضوع ،و
في ىذا الصدد أسعد بأن أتقدم لمطمبة األعزاء بيذا الشرح المبسط لمقرار الوزاري رقم  099المؤرخ
 82جويمية  8702المتضمن القواعد المتعمقة بالسرقة العممية و مكافحتيا من أجل تنوير الطمبة و
الباحثين باألحكام القانونية المتعمقة بيذا الموضوع السيما بيان التعريف القانونيممسرقة العممية و
صورىا و نتائجيا عمى الفرد و المجتمع وطرق الوقاية منيا و مكافحتيا .

تعريف السرقة العممية وصورها
السرقة العممية أو الغش العممي أو االنتحال ىي النقل غير القانوني لممادة العممية و ذلك
بنقميا من بحوث ودراسات جاىزة دون اإلشارة أو التنويو عمى ذلك في متن البحث أو ىامشو أو
مراجعو و ىو ما ذىب إليو المشرع الجزائري الذي أصدر القرار الوزاري رقم  099المؤرخ في 82
جويمية  8702المتضمن القواعد المتعمقة بالوقاية من السرقة العممية و مكافحتيا في مادتو الثالثة
التي عرفت السرقة العممية عمى أنيا :كل عمل يقوم به الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ
الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت لالنتحال و
تزوير النتائج أو غش في األعمال العممية المطالب بها أو في أي منشورات عممية أو
بيداغوجية ،و ىو ما يؤكد أن السرقة العممية تسري عمى كل قائم بالبحث العممي ميما كانت
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صفتو طالبا كان أو استاذ أو باحثا ،و ميما كانت درجتو العممية ،متى وقع في االنتحال أو
الغش أو التزوير في األعمال العممية أو البيداغوجية .
لم يتوقف القرار في التعريف بالسرقة العممية عمى أسموب التعميم بل ذىب إلى تحديد
الحاالت التي تقع تحت طائمة السرقة العممية عمى سبيل الحصر في إثنى عشر حالة سأكتفي
بذكر بعضياو أنصح الطمبة األعزاء بالرجوع إلى القرار الوزاري رقم  099المشار إليو أعاله
لالطالع عمى كل الحاالت األخرى لمعمم بيا ألنو ال عذر بجيل القانون كما ينص عمى ذلك
الدستور الجزائري .
الحالة األولىيي االقتباس الكمي أو الجزئي ألفكار أو معمومات أو نص أو فقرة أو مقطع
من مقال منشور أو من كتب أو مجالت أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية إو إعادة
صياغتيا دون ذكر مصدرىا أو أصحابيا األصميين  ،أما الحالة الثانية فتتمثل في اقتباس مقاطع
من وثيقة دون وضعيا بين شولتين و دون ذكر مصدرىا و أصحابيا األصميين و استعمال
معطيات خاصة دون تحديد مصدرىا و أصحابيا االصمين ،و يعتبر القرار الوزاري في الحالة
الثالثة سرقة عممية استعمال نشر مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف ىيئة أو مؤسسة
عممية و اعتباره عمال شخصيا و الترجمة من إحدى المغات إلى المغة التي يستعمميا الطالب أو
األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كمية أو جزئية دون ذكر المترجم أو
المصدر ،و في الحالة الرابعة تعتبر سرقة عممية أيضا قيام الباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث
اخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنو أو بدون إذنو بغرض المساعدة عمى نشر المقال استنادا
عمى سمعتو العممية  ،و كذا قيام الباحث بتكميف الطمبة أو أي شخص اخر بإنجاز أعمال عممية و
تبنييا في مشروع بحث أو إنجاز كتاب عممي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير عممي أو مقال
ينشر في المجاالت و الدوريات المتخصصة أو العامة .

الوقاية من السرقة العممية
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قسم القرار الوزاري رقم  099المؤرخ في  82سبتمبر  8702اليات الوقاية من السرقة
العممية إلى ثالث أقسام يتعمق القسم األول بتدابير التحسيس و التوعية و القسم الثاني لتنظيم
عممية اإلشراف و التأطير و القسم الثالث لتدابير الرقابة .
وضع القانون مسؤولية التحسيس و التوعية بمخاطر السرقة العممية عمى عاتق مؤسسات
التعميم العالي التي تمزم بتنظيم دورات تدريبية لفائدة الطمبة و األساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين
حول قواعد التوثيق العممي و كيفية تجنب السرقة العممية  ،وتنظيم الندوات و األيام الدراسية
لفائدة الطمبة و األساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحات الدكتوراه ،و
إدراج مقياس أخالقيات البحث العممي و التوثيق في كل أطوار التكوين العالي ،و إعداد أدلة
إعالمية تدعيمية حول مناىج التوثيق وتجنب السرقات العممية في البحث العممي ،و إدراج عبارة
التعيد بااللتزام بالنزاىة العممية و التذكير باإلجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العممية في
بطاقة الطالب و طيمة مساره الجامعي .
في إطار التدابير الوقائية من السرقة العممية خصص القرار الوزاري  099الفرع الثاني من
الفصل الثالث لالليات الوقائية من السرقة العممية و ىي االليات التي حصرىا في تنظيم تأطير
التكوين في الدكتوراه و نشاطات البحث العممي التي قيدىا بجممة من اإلجراءات التي من شأنيا
تحقيق الوقاية من ىذه الظاىرة من بينيا تحديد الحد األقصى لألطروحات والرسائل التي يشرف
عمييا األستاذ الباحث و جعميا  72أطروحات في التخصصات العممية و التكنولوجية و 70
أطروحات في العموم اإلنسانية و االجتماعية و ذلك من أجل ضمان الجدية في متابعة إعداد
األعمال العممية ،و في نفس اإلطار ألزم القانون المجالس العممية في الكميات و المعاىد احترام
مقتضيات التخصص عند القيام بعممية التكميف باإلشراف و في ذلك داللة عمى سعي القانون إلى
الوصول إلى أعمال عممية نوعية بعيدة عن ظاىرة السرقة العممية ،و من أجل تحقيق ىذه النتيجة
تم ربط اختيار مواضيع البحث في الطور األول و الثاني بقاعدة بيانات وطنية و إلزام الطالب و
األستاذ الباحث و الباحث الدائم بتقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم أعمال البحث أمام الييئات
العممية من أجل المتابعة و التقييم حسب الكيفيات المنصوص عمييا في التنظيم الساري المفعول .
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اليات الوقاية من السرقة العممية
ألزم القانون السيما القرار الوزاري رقم  099مؤسسات التعميم العالي و الجامعات و الطمبة
و الباحثين باتخاذ جممة من التدابير الوقائية لمحيمولة دون الوقوع في السرقة العممية منيا عمى
سبيل المثال إلزام كل باحث مقدم عمى مناقشة عمل عممي بالتوقيع عمى التصريح بالنزاىة و
األمانة العممية يودع لدى المصالح العممية و البيداغوجية المختصة ،كما ألزم الكميات و المعاىد
و المدراس العميا بإقتناء أنظمة اإلعالم االلي الكاشفة لمسرقة العممية و استخدام األنظمة المجانية
المتوفرة عمى شبكة األنترنيت ،ىذا من جية و من جية أخرى اعتبر القرار رقم  099الصادر عن
وزير التعميم العمي و البحث إلتزام مؤسسات التعميم العالي بإحداث قاعدة بيانات لألعمال العممية
المنجزة من أىم التدابير التي من شأنيا أن تساىم في الوقاية من السرقة العممية .

مكافحة السرقة العممية
لم ييمل القانون الجزائري اإلجراءات الردعية و العقابية لمسرقة العممية ،ذلك أنو أحدث
مجمس اداب و أخالقيات المينة الجامعية عمى مستوى كل مؤسسة جامعية يتشكل من 07
أعضاء موزعين عمى مختمف التخصصات المفتوحة في كل مؤسسة ليتولى دراسة كل إخطار
بالسرقة العممية و إجراء التحقيقات و التحريات الالزمة بشأنيا و إحالة كل حالة من ىذه الحاالت
إلى الجيات التأديبية المختصة في المؤسسة مرفقة بتقرير مفصل يبين حاالت االنتحال و السرقة
في العمل موضوع اإلحالة  .و تجب اإلشارة إلى القانون قد نظم اإلجراءات الواجب اتخاذىا في
حالة اإلخطار بالسرقة العممية و ميز فييا بين اإلجراءات الواجب اتخاذىا في حالة الطالب و
اإلجراءات الخاصة باالستاذ الباحث و االستاذ الباحث االستشفائي و الباحث الدائم .
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