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فييي  الجييودة، واإل ييداع، والتنافسيييةانعكاسييات حماييية الملكييية الفكرييية علييت  علييت هييدس الدراسيية التعييرس

 .الفلسةينيةالمنتج اإلعومي للهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون 

 

اسييتبانة  لهييذا الغيير ةييور ، وقييد الميينهج الوصييفيوميين أجييل تحقييي  أهييداس الدراسيية اسييتخدم الباحييث 

 221الدراسية  قيد غةيتتيم التأكيد مين صيدقها وثباتهيا، و و تناولت جميع متغييرات الدراسية ذات العوقية، 

 لي  وقيد   .في التيفة الغربيية وقةياع غيزة الفلسةينية ن في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون يالعاملمن 

 .مبحوث 022حجم عينة الدراسة 

 
الهيئيييية العاميييية لإلذاعيييية والتلفزيييييون فييييي  حماييييية الملكييييية الفكريييييةتقييييييم واقييييع  توصييييلت الدراسيييية إلييييت أن

مهم يفي المقا ل كان تقيو ، %22.2  نسبةالمتوسط  من وجهة نظر العاملين في الهيئة كان الفلسةينية

، %0..2 فيييي المنيييتج اإلعوميييي  يييداعإللمهم يكيييان تقيييي  ينميييا، %27.7واقيييع جيييودة المنيييتج اإلعوميييي ل

 أنبينييت نتييائج الدراسيية و %.  ..22بليي  و األعلييت كييان  مهم للتنافسييية فييي المنييتج اإلعومييييكييان تقيييو 

والتنافسية في المنتج اإلعومي  واإل داعهنا  عوقة  ين حماية الملكية الفكرية وجودة المنتج اإلعومي 

قيمية معاميل االرتبيياس  يينهم عليت التييوالي  تحيييث  لغي) الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعيية والتلفزييون فيي 

جييييودة المنييييتج قيييييم  فييييي تفسيييييرحماييييية الملكييييية الفكرييييية  أسييييهمت%(.  ..1. و ،2%..2، 2%..2

، %..72، %72.2 اسييهامهانسييبة  تحيييث  لغيي) والتنافسييية فييي المنييتج اإلعومييي واإل ييداعاإلعومييي 

 (. اليو علت الت% 2..2و

 
 



 خ

خاصيية بحماييية مدونيية سييلو  قييانون و وتييع أنييه ال  ييد ميين عييدد ميين التوصيييات أهمهييا بالدراسيية  خرجييت

 واتييييعيالقييييرار و  لفييييت نظيييير صييييناعوتييييرورة  ،اإلعوميييييالملكييييية الفكرييييية تحكييييم العمييييل فييييي المجييييال 

فييي وخاصيية انتهييا  حماييية وحقييول الملكييية الفكرييية النيياجم عيين  السييل يةاالثييار السياسييات والمخةةييين 

فيييي إجبيييار الم يييدعين  عليييت اإل يييداع واإلنتييياج النيييوعيوأثرهيييا خةييييرة ال هييياأبعاد تسييي  ت حييييثفلسيييةين، 

تيييدريب وتأهييييل و وتيييع  رنيييامج متكاميييل لنشييير اليييوعي وتيييرورة  ،لهجيييرة مييين اليييوةنعليييت اوالم تكيييرين 

الهيئيية وتييرورة توحيييد تمويييل المنييتج اإلعومييي فييي   ،ل الملكييية الفكريييةالهيئيية فييي مجييافييي العيياملين 

فيي  واإل يداعواقع حماية الملكية الفكريية وجيودة المنيتج علت أثر من لما لها  فيهاليكون المصدر الوحيد 

 .الفلسةينيةالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون المنتج والتنافسية في 
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Abstract 

 

The study aimed to identify the impacts of intellectual property protection on 

quality, creativity and competitiveness in media products of the Palestinian 

Broadcasting Corporation (PBC). 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher used descriptive methods 

through conducting a survey, where the researcher developed a questionnaire that 

covered all relevant study variables. The questionnaire was tested and its validity 

and reliability were confirmed. The survey covered 290 employees of the 

Palestinian Broadcasting Corporation (PBC) in the West Bank and Gaza Strip. The 

sample size of the study was 197 respondents. 

 

The study found that the evaluation of intellectual property protection at PBC as 

indicated by its employees was 72.6%, while their evaluation of the quality of 

media products of PBC was 74.4%,  the evaluation of creativity in media products 

of PBC was 75.1%. On the other hand, the evaluation of competitiveness in media 

products of PBC was the highest at 76.5%.  The results of the study showed that 

there is a relationship between the protection of intellectual property and the quality 

of media products, as well as creativity and competitiveness in media products of 

PBC (the correlation coefficient between them was 68.9%, 65.6%, and 50.5% 

respectively). The contribution of intellectual property protection in interpreting the 

values of media products in terms of quality, creativity and competitiveness and 

their percentages were 47.2%, 42.8% and 25.2% respectively. 

 

The study came up with a number of recommendations, the most important of 

which is that a law and code of conduct for the protection of intellectual property 

must govern the work in media field. In addition, the necessity of alerting, by all 

possible means,  decision takers, policy makers and planners on the harmful impact 

of violating the intellectual property rights, especially in Palestine, where its serious  

impact on creativity and quality production caused distinct innovators to leave 

homeland. Moreover, the need to develop an integrated program for raising 

awareness and capacity building of PBC employees in the field of intellectual 

property. And the need to consolidate the financing of media products of PBC to be 

the sole source for PBC as it would positively impact the intellectual property 

protection as well as quality, creativity and competitiveness of media products of 

the Palestinian Broadcasting Corporation (PBC). 
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 الفصل األول

___________________________________________________________________________ 

 اإلطار العام للدراسة 

 

 مقدمة 0.0

فيي نهايية  بيه االهتمياممفهوم حيديث نسي ياف فيي فلسيةين حييث  يدأ  يالملكية الفكرية بحقوقها وتقنياتها ه

 اأساسه التيوسائله   جميع اإلعوميوذل  لظهور االهتمام المتزايد مع مواكبة التةور  ،القرن الماتي

ميين ذوي  اإل ييداعالييذي كييان عميياداف لهييذا التةييور، حيييث ظهيير االهتمييام فييي حماييية حقييول هييذا  اإل ييداع

 العربييي اإلعييوممييع  الفلسييةينيةولوجييود صييلة لإلعييوم  الفلسييةينيين االختصيياص فييي الثقافيية والكتيياب 

المسييموع ولتبييادل الثقافييات المختلفيية ميين  اإلعوميييوالغربييي المتةييور  وسييائله المختلفيية ومنهييا الفتيياء 

خول هذا الفتاء مما أدى إليت سيهولة النقيل وعملييات النسيس والسيرقة والنقيل واالدعياء واالعتيداء عليت 

 .اإل داعيةالحقول الفردية 

 

إعومييية متخصصيية تقيييدم ( هيئيية)هييي مسسسييية  الفلسييةينية وبمييا أن الهيئيية العاميية لإلذاعييية والتلفزيييون 

يجيييب عليهيييا أن تلتيييزم  ،اإلنتاجيييات اإلعوميييية والمسيييموعة واإلعيييوم اإللكترونيييي، ولكونهيييا هيئييية رسيييمية



 

01 

الم يدعين حتيت ييدخل المنيتج  إ يداع لحمايية ، وذل بالقوانين المختلفة ومنها قانون حماية الملكية الفكرية

رجيية ميين التنافسييية تحقيي  لييه مسييتوى مرمييول ومحمييي ميين االنتهاكييات بمختليي  د الفلسييةينيةاإلعومييي 

 .أنواعها، وذل  بحماية حقول الملكية الفكرية

 

وبالرغم من عدم وجود قوانين فلسةينية خاصة  تنظيم الملكية الفردية التي ليم ييتم تحدييد إةارهيا العيام، 

جوانبييه   جميييعوذليي   إعييادة الصييياغة القانونييية الحديثيية التييي تتماشييت مييع متةلبييات التةييور اإلعومييي 

وتكنولوجيا اإلعوم التي اإلعومي  االنفتاحولما تحمله الدولة علت مواكبة هذا التةور، خاصة في ظل 

 .نظمت بقواعد وقوانين دولية لها تأثيرات مالية وقانونية علت من يخرقها ويخالفها

 

إلت مفهوم التسجيل لهذه الحقول ودفع باتجاه المنافسية فيي عملييات اإل يداع والتةيوير لميا ذل  أدى  وقد

الييذي يعييود ( رأس المييال البشييري ) ذل  ميين فوائييد مالييية تعييود علييت ميين يقييدمها باعتبييار أن اإل ييداع هييوليي

 .بالنفع المعنوي والمادي مما يسدي إلت إثراء التنمية وازدهارها

 

حريصية بعملهيا وخيدماتها وغاياتهيا ورسيالتها وأهيدافها  الفلسةينيةوكون الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 

تمن تنافسية الفكرية، وما يتعل   ها وصوالف إلت جودة عالية  اإلعوميةعلت األداء المتميز لإل داعات 

علييت هييذه الحقييول اإل داعييية ميين الغييير،  االعتييداءبالعمييل فييو  ييد ميين وجييود مييا يحمييي هييذا اإل ييداع ميين 

وذليي  بالنسييس أو السييرقة أو النقييل أو القرصيينة أو أي وسيييلة ميين وسييائل وةييرل انتهييا  حقييول الملكييية 

مسييودة مشييروع لقييانون حماييية الملكييية الفكرييية الييذي يحمييي ويحفيي  هييذه  االن هييوالفكرييية، الييذي ولغاييية 

  جميييعالحقييول ميين أجييل األداء المتميييز، وصييوالف إلييت جييودة منييتج إعومييي مق ييول ومتقييدم يصييلح لل ييث 

مخالفييية أو انتهيييا  للحقيييول، والتيييي تحميييل فيييي ةياتهيييا الترجمييية لعميييل فكيييري ملميييوس  ةالوسيييائل دون أيييي



 

00 

المتلقي تزويد الجودة المتقدمة، وصوالف إلت  يالمتميز ذ اإلعوميميع مكونات العمل ومتكامل يحمل ج

والمشيياهد والمسييتمع المتييامين المختلفيية الثقافييية واالجتماعييية والشييبا ية والسياسييية والصييحية والتعليمييية 

 .والوةنية وغيرها من تل  المجاالت

 

 مشكلة الدراسة 9.0

فهي تسمح للم دع أو مال  ال راءة أو العومة  ،غيرها من حقول الملكيةتشبه حقول الملكية الفكرية  

من ( 22)وترد هذه الحقول في المادة . التجارية أو ح  المسل  باالستفادة من عمله أو استثماره

اإلعون العالمي لحقول اإلنسان الذي ينص علت الح  في االستفادة من حماية المصالح المعنوية 

وأقر ألول مرة بأهمية الملكية . ة عن نسبة النتاج العلمي أو األد ي أو الفني إلت مسلفهوالمادية الناجم

م واتفاقية  رن بشأن حماية 1..0الفكرية في اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية سنة 

لفكرية وتتولت إدارة المعاهدتين المنظمة العالمية للملكية ا ،م2..0المصنفات األد ية والفنية سنة 

 (.الوي و)

 

ومن شأن نظام الملكية الفكرية، إذا كان فعاالف ومنصفاف، أن يساعد جميع ال لدان علت االستفادة من 

الملكية الفكرية باعتبارها أداة هامة وفعاله تسهم في تحقي  التنمية االقتصادية والرخاء االجتماعي 

   ين مصالح الم تكر ومصالح الجماهير كما يساعد نظام الملكية الفكرية علت التوفي. والثقافي

 . بتمان محيط يستةيع فيه النشاس اإل داعي واال تكاري أن يزدهر بما يعود بالفائدة علت الجميع

 

معرفه وتقدير  الفكرية في دولة فلسةين وي دو من التروري في ظل غياب قانون لحماية الملكية

وعلت صاحب المنتج وعلت المجتمع لما لذل   هذل  علت المنتج الفني وغير  وأبعادوبحث انعكاسات 



 

01 

 الميراثالم دعين والمخترعين وعلت النمو االقتصادي والتجاري وعلت حف   سل ية، علت ثارآمن 

 :وهي األساسيةعلت مشكلة البحث  اإلجابة الدراسة هذهلذا ستحاول  .الفلسةينيالقومي للمجتمع 

فـي المنـتج اإلعالمـي للهيئـة  الجودة، واإلبـداع، والتنافسـيةحماية الملكية الفكرية على ما انعكاسات 

 ؟الفلسطينيةالعامة لإلذاعة والّتلفزيون 

 

 مبررات الدراسة 3.0

 :تتلخص الم ررات والدوافع من تنفيذ الدراسة بما يلي

لحماية اإل داع الذي يقوم علت  الفلسةينيةفكرية وعدم إقرارها من المشرع  ملكيةعدم وجود قوانين  .0

العقل واإلحساس في جميع المصنفات اإل داعية األد ية والفنية، حيث ينتج عن ذل  منتج إعومي 

الحماية  أسسواألترار التي تخرل  االنتهاكاتمتمون بالجودة العالية، وذل  لحمايته من جميع 

 .اإل داع بالعقل واإلحساسللملكية الفكرية، والتي  دورها تساعد الم دع علت تةوير 

 اإلعوميمحدودية الدراسات التي تناولت قوانين الملكية الفكرية ومدى تأثيرها علت جودة المنتج  .2

علمية  إتافة عمل الدراسة هذهستحاول  الذ. اإلعوميهو أساس العمل  بأنه (القانون ) حدد الذي

 .محاولة سد جزء من هذا النقص السابقة لألبحاث

في ظل غياب  الفلسةينيةوالتلفزيون  لإلذاعة العامةالفني في الهيئة  لإلنتاجالواقع الحالي  إن .1

 لإلشكالياتبحكم وظيفتي كمستشار قانوني وموحظتي المستمرة  ،حماية للملكية الفكرية دفعني

 . هذا الموتوع الهام لما له من انعكاسات تناول لتإ ،غياب حماية الملكية علتالمترتبة 

 وفي-اإلحصاءات يسكد أنكما - عموماف  في دولة فلسةين واإلعوميتزايد النشاس الفني  إن .7

استمرار غياب حماية الملكية سيسمح  وجود  خصوصاف  الفلسةينية لتلفزيون لإلذاعة وا العامةالهيئة 


