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  بسم اهللا الرمحان الرحيم

علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه ،  أنعمتاشكر نعمتك التي  أن أوزعنيرب  ":قال تعاىل 

  )سورة البقرة  32االية "(برحمتك في عبادك الصالحين  وأدخلني

  " ومن اليشكر الناس اليشكر اهللا: " - صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا 

امحـــــــد اهللا تعــــــــاىل أين أمتمــــــــت هــــــــذا العمــــــــل الــــــــذي أمتــــــــىن أن يزيــــــــد مــــــــن ميــــــــزان حســــــــنايت وان أقابــــــــل بــــــــه 

  .غدا  وأنا فخورة به كما أنا  فخورة ومقتنعة به  اليوم  خالقي

ــــــــــري لكــــــــــل مــــــــــن ســــــــــاعدين يف هــــــــــذا  كمــــــــــا اليســــــــــعين إال أن أتقــــــــــدم بالتقــــــــــدير والعرفــــــــــان والشــــــــــكر الكب

العمــــــــل بــــــــدءا بكــــــــل إنســـــــــان علمــــــــين يف هــــــــذه الـــــــــدنيا حرفــــــــا  علــــــــى مـــــــــدار حيــــــــايت الدراســــــــية خاصـــــــــة 

الطــــــــــور اجلــــــــــامعي واخــــــــــص بالــــــــــذكر  أســــــــــاتذيت علــــــــــى مســــــــــتوى كــــــــــل األطــــــــــوار الدراســــــــــية وصــــــــــوال إىل

الــــــــيت تشـــــــــرفت ومازلـــــــــت أتشـــــــــرف بأ�ــــــــا كانـــــــــت املشـــــــــرفة علـــــــــى '  ناجيـــــــــة قمـــــــــوح'األســــــــتاذة املشـــــــــرفة 

بودربــــــــــــــان 'مـــــــــــــذكرة خترجــــــــــــــي يف الليســــــــــــــانس مث يف املاجســــــــــــــتري ، كمــــــــــــــا اشــــــــــــــكر األســــــــــــــتاذ الكـــــــــــــرمي 

ـــــــدين ـــــــا فرصـــــــة ملتابعـــــــة دراســـــــتنا علـــــــى مســـــــتوى عـــــــايل مـــــــن خـــــــالل تـــــــاطريه لـــــــدف'  عزال عتنا الـــــــذي أعطان

ــــــــات . ــــــــم املكتب ــــــــيس قســــــــم عل ــــــــك' كمــــــــا الانســــــــى األســــــــتاذ الفاضــــــــل ورئ ــــــــد المال ــــــــن الســــــــبتي عب '  ب

ــــــــد مســــــــاعدة  ــــــــا مــــــــن ي ــــــــة املناقشــــــــة علــــــــى أ�ــــــــم . ملــــــــا كــــــــان ومــــــــازال يقدمــــــــه لن والانســــــــى أعضــــــــاء اللجن

  . منحوين الشرف بتقييمهم لعملي هذا 

 فشكرا للجميع

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

أبي الغالي والى أمي  هدي ثمرة عملي هذا إلى روحا

ثرية حياتي التي أعطتنا شبابها وصحتها  لنسعد 

ونرتاح في حياتنا أطال اهللا في عمرها وحماها لنا من  

والى شريك حياتي زوجي العزيز الذي .كل مكروه 

كان سندا لي في حياتي ومعينا ومشجعا لي في 

دراستي كما اهدي هذا العمل المتواضع إلى كل 

ابنة أختي الغالية  خاصةوأبنائهن  نوأزواجه شقيقاتي

والى أخي الغالي وقرة عيني المدلل حمزة " رميساء"

إلى صديقاتي وأبنائهن وأسرة . متمنية له كل التوفيق

صبرينة وابنتها تيسو (في العمل  يالتيزوجي وزم

والى كل من ،سميحة وابنها شهاب الدين ،رفيقة 

  يعرف صونية حقاص من قريب ومن بعيد
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  :مقدمة 

ــــــــى خمتلــــــــف األصــــــــعدة كمــــــــا  ــــــــزة األساســــــــية لتقــــــــدم األمــــــــم عل ــــــــرب املعلومــــــــات الركي ــــــــوم أ�ــــــــا تعت أصــــــــبحت الي
ـــــــــق النمـــــــــو خاصـــــــــة يف ا�ـــــــــال وســـــــــيلة ضـــــــــغط  مـــــــــن طـــــــــرف  العـــــــــامل املتقـــــــــدم علـــــــــى العـــــــــامل الســـــــــائر يف طري

ـــــــــاة  ـــــــــدول هيمنتهـــــــــا يف كـــــــــل جمـــــــــاالت احلي العلمـــــــــي واالقتصـــــــــادي وحـــــــــىت السياســـــــــي حـــــــــىت تفـــــــــرض هـــــــــذه ال
ــــــــيت تتحــــــــول فيمــــــــا بعــــــــد إىل رصــــــــيد  ــــــــا أن املعلومــــــــة هــــــــي احــــــــد مثــــــــرات فكــــــــر اإلنســــــــان ال ، وال خيفــــــــى علين

اجـــــــة إليـــــــه لتيســـــــري ســـــــبل حيـــــــاة البشـــــــر وهـــــــذه اخلدمـــــــة الــــــــيت معـــــــريف تســـــــتقي منـــــــه البشـــــــرية كـــــــل مـــــــاهي حب
ــــــــــة  ــــــــــبعض اســــــــــتوجبت اعــــــــــرتاف ا�تمــــــــــع ألصــــــــــحاب هــــــــــذه األعمــــــــــال اجلليل يقــــــــــدمها البشــــــــــر لبعضــــــــــهم ال
حبقهـــــــــم يف أن تنســـــــــب إلـــــــــيهم أعمـــــــــاهلم أي االعـــــــــرتاف هلـــــــــم مبلكيـــــــــتهم الفكريـــــــــة هلـــــــــذه األعمـــــــــال وجمـــــــــرد 

ــــــــل جيــــــــب الســــــــعي حلما ــــــــة هــــــــذه احلقــــــــوق بشــــــــقيها الصــــــــناعية االعــــــــرتاف غــــــــري كــــــــاف إليفــــــــائهم حقهــــــــم ب ي

ـــــــــث ـــــــــف  حي ـــــــــدا حقـــــــــوق  املؤل ـــــــــيت ســـــــــتكون حمـــــــــل دراســـــــــتنا هـــــــــذه وحتدي ـــــــــة وال ـــــــــة األدبي ـــــــــرب حـــــــــق "والفني يعت

 خــــــــالل هــــــــذه الســــــــنوات األخــــــــرية ادين  الــــــــيت عرفــــــــت حتــــــــوالت كبــــــــرية يــــــــاملؤلــــــــف  واحلقــــــــوق ا�ــــــــاورة مــــــــن امل
عــــــــــد النظــــــــــام القــــــــــانوين تســــــــــببت فيهــــــــــا تقنيــــــــــة املعلومــــــــــات الــــــــــيت  أثــــــــــرت بشــــــــــكل فاعــــــــــل يف خمتلــــــــــف قوا

ـــــــــث احلـــــــــايل  ـــــــــة الناجتـــــــــة عنـــــــــه، عالقـــــــــاتومـــــــــن حيـــــــــث ال مرتكـــــــــزا تـــــــــهمـــــــــن حي ـــــــــيت ظهـــــــــر أثرهـــــــــا  القانوني ال
ــــــــــدة االو  ــــــــــة  للمصــــــــــنفات اجلدي ــــــــــوفري احلماي ــــــــــدا فيمــــــــــا يتصــــــــــل بت ــــــــــة، وحتدي ــــــــــة الفكري ضــــــــــح يف حقــــــــــل امللكي

ـــــــــــة ـــــــــــورة الرقمي ـــــــــــيت أفرز�ـــــــــــا الث ـــــــــــى " )1(."ال ـــــــــــا عل ـــــــــــان مـــــــــــن أهـــــــــــم  التحـــــــــــديات املطروحـــــــــــة حالي ـــــــــــذلك ف ل
قـــــــــانوين مـــــــــرتابط ومتـــــــــوازن حيـــــــــوي متغـــــــــريات النمـــــــــوذج  نظـــــــــامبنـــــــــاء    هـــــــــيالقـــــــــائمني علـــــــــى هـــــــــذا ا�تمـــــــــع 

ـــــــــــد  االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي  والثقـــــــــــايف ـــــــــــة  اجلدي ـــــــــــات واحلقـــــــــــوق األساســـــــــــية يف البيئ مـــــــــــع ضـــــــــــمان احلري
ــــــــني  )2("أمههــــــــا علــــــــى اإلطــــــــالقالرقميــــــــة الــــــــيت يعــــــــد حــــــــق  املؤلــــــــف إحــــــــدى أمههــــــــا و رمبــــــــا  واجلزائــــــــر مــــــــن ب

ــــــــــيت حتــــــــــاول يف كــــــــــل مــــــــــرة  ــــــــــدول ال ــــــــــل هــــــــــذا النظــــــــــام القــــــــــانوين ال ــــــــــاء مث ضــــــــــعت أول قــــــــــانون مســــــــــري فو  بن

ـــــــــــــف ســـــــــــــنة  اخلـــــــــــــاص  03/05مبوجـــــــــــــب األمـــــــــــــر  2003وآخرهـــــــــــــا كـــــــــــــان ســـــــــــــنة 1973حلقـــــــــــــوق املؤل

لملكيـــــــــة حمايــــــــة ا"حبقــــــــوق املؤلــــــــف واحلقــــــــوق ا�ــــــــاورة الـــــــــذي ســــــــيكون حمــــــــل دراســــــــتنا هـــــــــذه املعنونــــــــة ب
ــــــــري ــــــــا ان نعــــــــاجل  " الفكريــــــــة األدبيــــــــة والفنيــــــــة فــــــــي البيئــــــــة الرقميــــــــة فــــــــي ظــــــــل التشــــــــريع الجزائ حاولن

  :هذا املوضوع  من خالل أربعة فصول جاءت على النحو التايل 

  

                                                      

  :انظر كذلك    .وما بعدها 133تداول املصنفات عرب االنرتنت  ص . أسامة أحمد بدر: 1

- KEREVER,A. Le droit d’auteur en Europe Occidentale « hommage a DESBOIS (h) Etudes de propriété 
intellectuelle éd.  Dalloz : 1974 ,   p36   

2:  - Benboudiaf  Mohamed .El Kamel. La protection de l’Ouvre Numérique dans l’Espace Virtuel. (Mémoire de master ,Droit et 
Santé. Université Lille 2 ,2008/2009. introduction 

  



 

دوافع اختيار أمهية املوضوع ،: عاجل الفصل األول االطاراملنهجي للبحث من خالل حتديد العناصر التالية 
أما الفصل .سة ، الفرضيات ، منهج الدراسة ، الدراسات السابقة أهداف الدراسة ،إشكالية الدرا املوضوع،

ملكية الفكرية من حيث التعريف واألقسام وموضوع تنازع القوانني يف مدخل عام لل الثاين فلقد تعرضنا فيه إىل 
  . جماال�ا 

ـــــــــة أمـــــــــا  ـــــــــف يف البيئـــــــــة الرقمي ـــــــــاول حـــــــــق املؤل ـــــــــث  فلقـــــــــد تن ـــــــــف تضـــــــــمن الـــــــــذي الفصـــــــــل الثال حـــــــــق املؤل
االعتـــــــــداءات الواقعــــــــــة علــــــــــى حــــــــــق كة االنرتنــــــــــت و االعتـــــــــداءات الواقعــــــــــة عليــــــــــه  وكــــــــــذلك علـــــــــى شــــــــــب

ـــــــــــة  ـــــــــــات الرقمي ـــــــــــف . املؤلـــــــــــف يف املكتب ـــــــــــع واألخـــــــــــري للحـــــــــــديث عـــــــــــن حـــــــــــق املؤل وجـــــــــــاء الفصـــــــــــل الراب
أهــــــــــــم النصـــــــــــوص التشــــــــــــريعية : ضـــــــــــمن الـــــــــــنص الــــــــــــوطين اجلزائـــــــــــري ولقـــــــــــد تنــــــــــــاول العناصـــــــــــر التاليـــــــــــة 

ـــــــــــ ـــــــــــف ، واهـــــــــــم االتفاقي ـــــــــــر باإلضـــــــــــافة إىل املتعلقـــــــــــة حبـــــــــــق املؤل ـــــــــــيت انضـــــــــــمت هلـــــــــــا اجلزائ ـــــــــــة ال ات الدولي
  .وأخريا خامتة البحث . اإلدارة اجلماعية حلق املؤلف يف النص الوطين 

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

   : موضوع اهمية ال -1
ـــــــة  ـــــــه اإلنســـــــان املعلومـــــــة  أمـــــــام أمهي مرتبطـــــــا يف جمتمـــــــع املعلومـــــــات  أصـــــــبح كـــــــل فعـــــــل وكـــــــل نشـــــــاط يقـــــــوم ب

ـــــــه مـــــــن معلومـــــــات يف الزمـــــــان واملكـــــــان املناســـــــبني كمـــــــا أن احلـــــــديث عـــــــن أمهيـــــــة  ـــــــرية مبـــــــا يتـــــــوفر ل بدرجـــــــة كب
ـــــــــف بشـــــــــأنه اثنـــــــــان  املعلومـــــــــات ودورهـــــــــا الفاعـــــــــل يف تنفيـــــــــذ النشـــــــــاطات واملخططـــــــــات أصـــــــــبح أمـــــــــرا الخيتل
ــــــــــث إنتاجهــــــــــا  ــــــــــد االهتمــــــــــام باملعلومــــــــــات مــــــــــن حي ــــــــــن تزاي ، خاصــــــــــة خــــــــــالل هــــــــــذه العقــــــــــود األخــــــــــرية ، أي

ـــــــــه كـــــــــذلك تـــــــــوفر هـــــــــذه املعلومـــــــــات لكـــــــــل مـــــــــن حيتـــــــــاج إليهـــــــــا بســـــــــرعة ون شـــــــــرها ، األمـــــــــر الـــــــــذي نـــــــــتج عن
وبســـــــــهولة ، هـــــــــذه الســـــــــهولة مسحـــــــــت يف كثـــــــــري مـــــــــن األحيـــــــــان لـــــــــيس باســـــــــتغالل هـــــــــذه املعلومـــــــــات بــــــــــل 
التعـــــــــدي علـــــــــى حقـــــــــوق أصــــــــــحا�ا يف كثـــــــــري مـــــــــن األحيـــــــــان ، حيــــــــــث يـــــــــتم اســـــــــتعمال هـــــــــذه املعلومــــــــــات 

ايــــــــة حقــــــــوق املؤلــــــــف  األمــــــــر الــــــــذي نــــــــتج عنــــــــه وجــــــــود نزاعــــــــات  بطــــــــرق ختــــــــالف مــــــــاتنص عليــــــــه قــــــــوانني مح
كثــــــــرية بـــــــــني عــــــــدة أطـــــــــراف منهـــــــــا مطالبــــــــة املـــــــــؤلفني حبمايــــــــة حقـــــــــوقهم مـــــــــن جهــــــــة ومطالبـــــــــة املســـــــــتفيدين 

ــــــــربز األمهيــــــــة القصــــــــوى . حبقهــــــــم يف الوصــــــــول احلــــــــر إىل هــــــــذه املعلومــــــــات مــــــــن جهــــــــة ثانيــــــــة  فمــــــــن هنــــــــا ت
ة العلميـــــــــة واالقتصـــــــــادية واالجتماعيـــــــــة وكــــــــــذلك حلمايـــــــــة  امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة علـــــــــى العديـــــــــد مــــــــــن األصـــــــــعد

السياســـــــية فــــــــال اخــــــــتالف يف أن أســـــــاس تقــــــــدم الــــــــدول هـــــــو العلــــــــم ومــــــــا حيققـــــــه للمجتمعــــــــات مــــــــن تطــــــــور  
ـــــــــدول  ال لشـــــــــيء إال أل�ـــــــــا متجـــــــــد العلـــــــــم والعلمـــــــــاء وال  ويتحقـــــــــق كـــــــــل هـــــــــذا االزدهـــــــــار والتطـــــــــور هلـــــــــذه ال

ـــــــــك بتـــــــــوفري  ـــــــــك إال بتشـــــــــجيعهم علـــــــــى تقـــــــــدمي األفضـــــــــل وذل ـــــــــداع وإعطـــــــــاء يكـــــــــون ذل اجلـــــــــو املناســـــــــب لإلب
ــــــــــة والعمــــــــــل  ــــــــــاج كــــــــــل ماخيــــــــــدم العلــــــــــم والعلمــــــــــاء واالعــــــــــرتاف حبقــــــــــوقهم الفكري األفضــــــــــل مــــــــــن خــــــــــالل إنت
ــــــــم ، فحمايــــــــة حقــــــــوق هــــــــذه الشــــــــرحية مــــــــن  ــــــــع عجلــــــــة العل ــــــــى محايتهــــــــا ممــــــــا ســــــــيؤدي بالضــــــــرورة إىل دف عل

ـــــــــف واحرتامـــــــــه  ـــــــــر الن االعـــــــــرتاف حبـــــــــق املؤل ـــــــــل ماقدمـــــــــه ا�تمـــــــــع ســـــــــيكون حـــــــــافزا هلـــــــــم لإلنتـــــــــاج أكث مقاب
ــــــــــه داخــــــــــل  للمجتمــــــــــع مــــــــــن معلومــــــــــات ومــــــــــن مصــــــــــنفات يعمــــــــــل علــــــــــى تشــــــــــجيعه وجعلــــــــــه يشــــــــــعر مبكانت

  .ا�تمع وبذلك يبدع أكثر 

  :دوافع اختيار الموضوع -2
ــــــــــار هــــــــــذا املوضــــــــــوع ولعــــــــــل  ــــــــــا خنت ــــــــــاك عــــــــــدة دوافــــــــــع جعلتن ــــــــــا الشخصــــــــــية  هــــــــــو قناعهــــــــــا أمههن ــــــــــةتن   بأمهي

ـــــــــى حقـــــــــوق  إليهـــــــــاوضـــــــــرورة الوصـــــــــول  املعلومـــــــــات ، ومـــــــــا يالحـــــــــظ  أصـــــــــحا�ادون املســـــــــاس والتعـــــــــدي عل
يف قلـــــــــب مؤسســـــــــة اكادميــــــــة هـــــــــي اجلامعـــــــــة الـــــــــيت تســـــــــتعمل فيهـــــــــا كـــــــــل  وأننـــــــــايف واقعنــــــــا املعـــــــــاش خاصـــــــــة 

ـــــــــــاحثني ومـــــــــــا  أســـــــــــاتذةمـــــــــــوظفني ،طلبة، األطـــــــــــرافاملعلومـــــــــــات مـــــــــــن كـــــــــــل  ـــــــــــاه ،ب مـــــــــــن ســـــــــــرقات  الحظن
ــــــــة و علميــــــــة ومــــــــن انتهاكــــــــات حلقــــــــوق املــــــــؤلفني  ،  خاصــــــــة حــــــــىت بعــــــــض األســــــــاتذة مــــــــن قبــــــــل بعــــــــض الطلب

ــــــــــة جــــــــــد متطــــــــــورة ، ــــــــــة افرتاضــــــــــية وجمتمــــــــــع يعــــــــــج بوســــــــــائل تكنولوجي ــــــــــة رقمي ــــــــــذي  يف بيئ ــــــــــا األمــــــــــر ال جعلن
النــــــــاس مبختلــــــــف مســــــــتويا�م العلميــــــــة  هــــــــؤالءبعــــــــني حمايــــــــدة فيمــــــــا يفعلــــــــه  متــــــــأملني متأنيــــــــةنقــــــــف وقفــــــــة 

ـــــــــداء علـــــــــى حقـــــــــوق  ـــــــــو كـــــــــان  علـــــــــى حســـــــــاب االعت  أنكمـــــــــا ،    اآلخـــــــــرينللوصـــــــــول للمعلومـــــــــات حـــــــــىت ل
ــــــــــدا هــــــــــو  اآلخــــــــــرالــــــــــدافع  ــــــــــا خنتــــــــــار هــــــــــذا املوضــــــــــوع حتدي ــــــــــينالــــــــــذي جعلن ماتوقفــــــــــت  أكمــــــــــل أن أردت إن

محايـــــــــــة املعلومــــــــــات االلكرتونيـــــــــــة  بـــــــــــني " ملــــــــــذكرة الليســـــــــــانس الـــــــــــيت كانــــــــــت بعنـــــــــــوان  إعـــــــــــداديعنــــــــــده يف 



 

ـــــــــــــف  ـــــــــــــداول وحقـــــــــــــوق املؤل ـــــــــــــة الت ـــــــــــــف  97/10 األمـــــــــــــرظـــــــــــــل يف " حري ـــــــــــــة حقـــــــــــــوق املؤل اخلـــــــــــــاص حبماي
ــــــــــذي الغــــــــــي مبوجــــــــــب واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة  فــــــــــأردت أن أتعــــــــــرف علــــــــــى مضــــــــــمون هــــــــــذا  03/05 األمــــــــــروال

الـــــــــــنص اجلديــــــــــــد مــــــــــــن حيــــــــــــث التعــــــــــــديالت الــــــــــــيت اشــــــــــــتمل عليهــــــــــــا والــــــــــــيت مــــــــــــن املفــــــــــــروض ان تســــــــــــاير 
  .التطورات اليت تعرفها حقوق املؤلف يف البيئة الرقمية 

  : الدراسة  أهداف-3

ــــــــــالتغريات  األساســــــــــيان اهلــــــــــدف  ــــــــــري  ب مــــــــــن  دراســــــــــتنا هــــــــــذه هــــــــــو معرفــــــــــة مــــــــــدى وعــــــــــي املشــــــــــرع اجلزائ
 إجيـــــــــــادالتكنولوجيــــــــــة احلديثــــــــــة الـــــــــــيت مــــــــــن شــــــــــا�ا �ديـــــــــــد حقــــــــــوق املؤلــــــــــف والـــــــــــيت تســــــــــتدعي بالضــــــــــرورة 

ــــــــــداءات يف هــــــــــذا الوســــــــــط  ــــــــــدات واالعت ــــــــــوع يف مثــــــــــل هــــــــــذه التهدي ــــــــــة لعــــــــــدم الوق ــــــــــة ومنطقي ــــــــــول قانوني حل
�ـــــــــدف مـــــــــن خـــــــــالل  فإننـــــــــاهـــــــــذا  إىل باإلضـــــــــافةاجلزائـــــــــري الرقمـــــــــي ومـــــــــدى توفرهـــــــــا يف الـــــــــنص القـــــــــانوين 

عــــــــــرض النقـــــــــــاط االجيابيــــــــــة يف الـــــــــــنص القــــــــــانوين اجلزائـــــــــــري والســــــــــلبية منهـــــــــــا وحماولـــــــــــة  إىلهــــــــــذه الدراســـــــــــة 
تســـــــــــتوجب  أ�ــــــــــاحتليــــــــــل ومناقشــــــــــة ذلــــــــــك واخلـــــــــــروج مبجموعــــــــــة مــــــــــن احللــــــــــول والتوصـــــــــــيات الــــــــــيت نــــــــــرى 

فيهـــــــــا نظريـــــــــا وعمليـــــــــا مـــــــــن طــــــــــرف  يضـــــــــاأيف طرحهـــــــــا وتفســـــــــريها والتـــــــــدقيق  أكثـــــــــرالتوســـــــــع  أو اإلضـــــــــافة
  .املشرع اجلزائري 

  : الدراسة  إشكالية-4
وتنوعـــــــــــــت  احلـــــــــــــايل  املعلومـــــــــــــات متاحـــــــــــــة للجميــــــــــــع يف هـــــــــــــذا ا�تمـــــــــــــع الرقمــــــــــــي االفرتاضـــــــــــــي أصــــــــــــبحت
ــــــــــــث وكميا�ــــــــــــا  بأوعيتهــــــــــــا ــــــــــــارات كثــــــــــــرية امل أمــــــــــــام أصــــــــــــبححي ــــــــــــا أضــــــــــــافتكمــــــــــــا .ســــــــــــتفيد خي  تكنولوجي

ــــــــــــاة  املعلومــــــــــــات  ــــــــــــري  األفــــــــــــرادإىل حي ــــــــــــرة االتصــــــــــــال ، أل�ــــــــــــاالشــــــــــــيء الكث  فاألقمــــــــــــاروســــــــــــعت مــــــــــــن دائ
ــــــــــــــت وغريهــــــــــــــا ســــــــــــــهلت  ــــــــــــــون والفــــــــــــــاكس واالنرتن ــــــــــــــات للمســــــــــــــتفيدين  إتاحــــــــــــــةالصــــــــــــــناعية والتلفزي املعلوم

عـــــــــــاديني ، ممــــــــــــا زاد يف رغبــــــــــــة املســـــــــــتفيد يف احلصــــــــــــول علــــــــــــى املعلومــــــــــــات  أشخاصــــــــــــا أو كــــــــــــانوابـــــــــــاحثني  
لوصــــــــــــول للمعلومـــــــــــــات حــــــــــــق مــــــــــــن حقـــــــــــــوق أي باعتبـــــــــــــار التــــــــــــداول وا. بأشــــــــــــكاهلا وأنواعهــــــــــــا املختلفــــــــــــة

 وهــــــــو مايعــــــــد إقــــــــرارا املعرفــــــــة والعلم،ومــــــــن حــــــــق أي شــــــــخص الــــــــتعلم  أســــــــاسشــــــــخص الن املعلومــــــــة هــــــــي 
الــــــــــيت ســــــــــهلت لكــــــــــن بظهــــــــــور هــــــــــذه التكنولوجيــــــــــات احلديثــــــــــة  ،حبقــــــــــه يف الوصــــــــــول إىل هــــــــــذه املعلومــــــــــات

ـــــــــــة  ـــــــــــرية الوصـــــــــــول إىل املعلومـــــــــــات كمـــــــــــا شـــــــــــكلت مـــــــــــن جهـــــــــــة ثاني ـــــــــــدا و بدرجـــــــــــة كب خطـــــــــــريا حتـــــــــــديا جدي
طباعــــــــــة دون  أونســــــــــخ  أووالفنيــــــــــة فكـــــــــل عمليــــــــــة نقــــــــــل الكــــــــــرتوين  األدبيــــــــــةامللكيــــــــــة الفكريــــــــــة  ألصـــــــــحاب

ــــــــرب شــــــــكال مــــــــن  ــــــــر ليســــــــت يف معــــــــزل عــــــــن هــــــــذه  إشــــــــكالرقابــــــــة يعت التعــــــــدي علــــــــى هــــــــذه احلقــــــــوق واجلزائ
�ــــــــدد حقــــــــوق املــــــــؤلفني يف هـــــــذا البلــــــــد وعلــــــــى العديــــــــد مــــــــن  أصـــــــبحتوهــــــــذه التطــــــــورات الــــــــيت  األحـــــــداث
ـــــــــيت عرفهـــــــــا جمتمـــــــــع املعلومـــــــــات علـــــــــى املســـــــــتوى   األصـــــــــعدة وانطالقـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذه املعطيـــــــــات اجلديـــــــــدة ال

ـــــــري خاصـــــــة  ـــــــا نتســـــــاءل عـــــــن العـــــــاملي عامـــــــة واجلزائ ـــــــوطني مـــــــا "فإنن ـــــــنص القـــــــانوني ال ـــــــة ال –مـــــــدى حماي
ــــــــــري  ــــــــــة ؟ –الجزائ ــــــــــة الرقمي ــــــــــي البيئ ــــــــــف ف الرئيســــــــــي  هــــــــــذا التســــــــــاؤل  إضــــــــــافة إىل "  لحقــــــــــوق المؤل

  :رعية التالية فإننا نطرح التساؤالت الف



 

  كيف سامهت مصادر املعلومات احلديثة يف االعتداء على حقوق املؤلف ؟  -1

ـــــــــواعمـــــــــاهي -2 ـــــــــف أن ـــــــــري حلمايـــــــــة حقـــــــــوق املؤل ـــــــــيت وفرهـــــــــا املشـــــــــرع اجلزائ ـــــــــة ال يف البيئـــــــــة  احلمايـــــــــة القانوني
   الرقمية 

  القانونية املتبعة حلماية حقوق املؤلف يف النص القانوين اجلزائري ؟ اإلجراءاتماهي -3

ــــــــــــة  -4 ــــــــــــات احلديث ــــــــــــري للتكنولوجي ــــــــــــانوين اجلزائ ــــــــــــنص الق ــــــــــــة ال علــــــــــــى حقــــــــــــوق  وتأثريهــــــــــــامامــــــــــــدى مواكب
  املؤلف؟

  :الفرضيات -5

ـــــــــة علـــــــــى  اإلجابـــــــــةالفرضـــــــــيات تبقـــــــــى دائمـــــــــا مبثابـــــــــة  إن املطروحـــــــــة وال تتحقـــــــــق صـــــــــحتها  اإلشـــــــــكاليةاملؤقت
ــــــــــــب والتفســــــــــــري  إالخطؤهــــــــــــا  أو ــــــــــــل والتجري ــــــــــــةبعــــــــــــد التحلي ــــــــــــى تســــــــــــاؤالت د ولإلجاب راســــــــــــتنا نقــــــــــــرتح عل

  الفرضيات التالية

مســــــــــــامهة حوامــــــــــــل املعلومــــــــــــات وكـــــــــــــذا مصــــــــــــادر املعلومــــــــــــات احلديثـــــــــــــة يف التعــــــــــــدي علــــــــــــى حقـــــــــــــوق -1
 املؤلف 

  قصور التشريعات اجلزائرية اخلاصة حبماية حقوق املؤلف يف البيئة الرقمية -2
إن مـــــــــــاهو متـــــــــــوفر مـــــــــــن إجـــــــــــراءات قانونيـــــــــــة اليغطـــــــــــي مـــــــــــن الناحيـــــــــــة القانونيـــــــــــة مصـــــــــــادر املعلومـــــــــــات -3

  الرقمية 
ـــــــــف يف -4 ـــــــــرت علـــــــــى حقـــــــــوق املؤل ـــــــــيت أث ـــــــــة ال ـــــــــري التطـــــــــورات التكنولوجي ـــــــــنص القـــــــــانوين اجلزائ مل يســـــــــاير ال

 .الوسط الرقمي 
  :منهج الدراسة -6

ـــــــــيت حتـــــــــدد للبا إن ـــــــــاج إىل مـــــــــنهج يكـــــــــون الوســـــــــيلة ال حـــــــــث جمـــــــــاالت البحـــــــــث كـــــــــي تســـــــــهل أي حبـــــــــث حيت
ـــــــــةلـــــــــه عمليـــــــــة  ـــــــــة علـــــــــى اخـــــــــتالف  اإلجاب ـــــــــيت ينطلـــــــــق منهـــــــــا يف حبثـــــــــه واملنـــــــــاهج العلمي عـــــــــن التســـــــــاؤالت ال

ـــــــــذي يغطـــــــــي عناصـــــــــر البحـــــــــث  أنواعهـــــــــا ـــــــــاس املناســـــــــب واحلقيقـــــــــي ال ـــــــــى  لقـــــــــد وتشـــــــــكل اللب اعتمـــــــــدنا عل
ـــــــــنهج الوصـــــــــفي  ـــــــــا ألننـــــــــاامل انـــــــــه املـــــــــنهج املناســـــــــب ملوضـــــــــوع دراســـــــــتنا  فقـــــــــد اعتمـــــــــدنا علـــــــــى دراســـــــــة  رأين

نظريـــــــــــة تعــــــــــــرف بعناصــــــــــــر املوضـــــــــــوع باإلضــــــــــــافة إىل التطــــــــــــرق إىل املنظومـــــــــــة التشــــــــــــريعية اخلاصــــــــــــة حبمايــــــــــــة 
ــــــــف يف  ــــــــف البيئــــــــة الامللكيــــــــة الفكريــــــــة وكــــــــذا حقــــــــوق املؤل رقميــــــــة وذلــــــــك مــــــــن منظــــــــور املشــــــــرع اجلزائــــــــري وكي

  واألدبيـــــــــــــةتـــــــــــــداءات احلاصــــــــــــلة علـــــــــــــى امللكيـــــــــــــة الفكريــــــــــــة الفنيـــــــــــــة عــــــــــــاجل هـــــــــــــذا املشــــــــــــكل املتعلـــــــــــــق باالع
  .ذلك  وإجراءاتوسائل محايتها ماهي و للمعلومات الرقمية 

  

  



 

  : حدود الدراسة ومجاالتها -7

ــــــــــم  ــــــــــى املرســــــــــوم رق باعتبــــــــــاره القــــــــــانون الســــــــــاري املفعــــــــــول حاليــــــــــا  05-03اقتصــــــــــرت هــــــــــذه الدراســــــــــة عل
ــــــــر �ــــــــدف التعــــــــرف علــــــــى نــــــــوع هــــــــذه احلمايــــــــة فيمــــــــا يتعلــــــــق حبقــــــــوق املؤلــــــــف واحلقــــــــوق ا�ــــــــاورة يف  اجلزائ

ـــــــــة  ـــــــــة الرقمي ـــــــــف يف ظـــــــــل مســـــــــتجدات البيئ ـــــــــنص القـــــــــانوين للمؤل ـــــــــيت منحهـــــــــا هـــــــــذا ال وعلـــــــــى اإلجـــــــــراءات ال
  .ومفرزا�ا التقنية اجلد متطورة 

  :الدراسات السابقة -8

الدراســـــــــة الــــــــيت عنونتهـــــــــا الـــــــــدكتورة   أمههـــــــــاهنــــــــاك العديـــــــــد مــــــــن الدراســـــــــات الـــــــــيت ســــــــبقت دراســـــــــتنا هــــــــذه 
ـــــــــــدين  ب ناجيـــــــــــة قمـــــــــــوح  ـــــــــــان عزال ـــــــــــدكتور بودرب اإلجـــــــــــراءات القضـــــــــــائية لفـــــــــــض منازعـــــــــــات حقـــــــــــوق " وال

ـــــــــــف واحلقـــــــــــوق ا�ـــــــــــاورة يف التشـــــــــــريع اجلزائـــــــــــري  والـــــــــــيت كـــــــــــان إشـــــــــــكال دراســـــــــــتهما يـــــــــــدور حـــــــــــول " املؤل
اورة لإلجـــــــــــراءات مــــــــــدى إملـــــــــــام النصــــــــــوص القانونيـــــــــــة احلاليـــــــــــة املنظمــــــــــة حلقـــــــــــوق املؤلـــــــــــف واحلقــــــــــوق ا�ـــــــــــ"

القانونيــــــــة املطلوبـــــــــة لفـــــــــض منازعـــــــــات امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة ومــــــــدى مســـــــــاير�ا للتطـــــــــورات الـــــــــيت يعرفهـــــــــا عـــــــــامل 
  )1("املعلومات 

ـــــــــان ـــــــــة حبثهمـــــــــا هـــــــــذا فـــــــــان كـــــــــل منهمـــــــــا يؤكـــــــــد ب ـــــــــت "ويف �اي ـــــــــر مـــــــــن أي وق ـــــــــوم أكث ـــــــــب الي املنطـــــــــق يتطل
ريعات الدوليــــــــة يف جمـــــــــال مضــــــــى أن يعــــــــاد النظــــــــر يف مضــــــــمون الــــــــنص احلـــــــــايل جلعلــــــــه يســــــــاير أكثــــــــر التشــــــــ

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة الفكري ـــــــــــــة لتطـــــــــــــوير التقنيـــــــــــــات .....امللكي ـــــــــــــف األحكـــــــــــــام القانوني ـــــــــــــه أن تكيي فممـــــــــــــا الشـــــــــــــك في
املســــــــــتعملة عامليـــــــــــا يـــــــــــؤدي علــــــــــى غـــــــــــرار االنضـــــــــــمام اىل االتفاقيـــــــــــات الدوليــــــــــة إىل وضـــــــــــع محايـــــــــــة كاملـــــــــــة 

ــــــــــدويل والــــــــــوطين يف ان واحــــــــــد  ا خاصــــــــــة يف ولقــــــــــد أفادتنــــــــــا هــــــــــذه الدراســــــــــة كثــــــــــري .)2("علــــــــــى الصــــــــــعيدين ال
ـــــــــت مبهمـــــــــة بالنســـــــــبة إلينـــــــــا  إماطـــــــــة اللثـــــــــام علـــــــــى بعـــــــــض اإلجـــــــــراءات واملصـــــــــطلحات القانونيـــــــــة الـــــــــيت كان

ـــــــــاموس ختصصـــــــــنا ومنهـــــــــا مـــــــــثال  الـــــــــدعوى املدنيـــــــــة "باعتبارهـــــــــا ليســـــــــت مـــــــــن املصـــــــــطلحات املوجـــــــــودة يف ق
 كمـــــــــا أن التحليــــــــل القـــــــــانوين للمــــــــواد الــــــــيت تضـــــــــمنها الــــــــنص الـــــــــوطين كــــــــان مـــــــــن..." ، الــــــــدعوى اجلزائيــــــــة 

ــــــــــــار أن األســــــــــــتاذة الفاضــــــــــــلة قمــــــــــــوح  ــــــــــــانون باعتب منظــــــــــــور أخصــــــــــــائي معلومــــــــــــات وخمــــــــــــتص يف جمــــــــــــال الق
ناجيــــــــــة مـــــــــــن أهـــــــــــل االختصـــــــــــاص يف هـــــــــــذا األخـــــــــــري وأوضـــــــــــحت بتحليلهـــــــــــا للمـــــــــــواد القانونيـــــــــــة وبشـــــــــــكل 
ــــــــت مبهمــــــــة عنــــــــدنا، غــــــــري أن دراســــــــتنا كانــــــــت امشــــــــل واعــــــــم مــــــــن  مبســــــــط الكثــــــــري مــــــــن النقــــــــاط الــــــــيت كان

ث مقــــــــدم لنيــــــــل شـــــــهادة اكادميــــــــة وكــــــــان الوقــــــــت كافيــــــــا لإلملــــــــام بــــــــالكثري هـــــــذه الدراســــــــة باعتبــــــــار أ�ــــــــا حبــــــــ
  من العناصر 

              

  1ص.اإلجراءات القضائية لفض منازعات حقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف التشريع اجلزائري عزالدين،بودربان و  قموح  ،ناجية :1

  12ص.نفس املرجع :2



 

ــــــــــة قيمــــــــــة جــــــــــدا مقدمــــــــــة يف  ــــــــــيت قــــــــــدمها كــــــــــل مــــــــــن األســــــــــتاذين كانــــــــــت مقال علــــــــــى غــــــــــرار أن الدراســــــــــة ال
ــــــــــة هــــــــــذا العمــــــــــل العلمــــــــــي وإمنــــــــــا  ــــــــــيس هــــــــــذا الكــــــــــالم للتقليــــــــــل مــــــــــن أمهي ــــــــــة ول ــــــــــؤمترات العلمي إحــــــــــدى امل
ــــــــــــه  ــــــــــــا من ــــــــــــني موضــــــــــــوع الدراســــــــــــتني ومــــــــــــدى أفادتن ــــــــــــداخل واالخــــــــــــتالف ب ــــــــــــراز أوجــــــــــــه الت للتوضــــــــــــيح وإب

ـــــــــورة عناصـــــــــر باعتبارهـــــــــا دراســـــــــة ســـــــــابقة لدرا ـــــــــدا يف بل ـــــــــري خاصـــــــــة وحتدي ســـــــــتنا هـــــــــذه اســـــــــتفدنا منهـــــــــا الكث
  . وحمتوى الفصل األخري

ــــــــــة الفكريــــــــــة ومــــــــــدى تاثريهــــــــــا علــــــــــى امــــــــــن : كانــــــــــت بعنــــــــــوان :  الدراســــــــــة الثانيــــــــــة محايــــــــــة حقــــــــــوق امللكي
يقـــــــــول الباحــــــــــث القــــــــــانوين الكـــــــــرمي يف مقالتــــــــــه هــــــــــذه  .املعلومـــــــــات ملؤلفهــــــــــا مصـــــــــطفى محــــــــــد اهللا عبــــــــــد اهللا 

ــــــــى امــــــــن املعلومــــــــات "ان دراســــــــته هــــــــذه  ــــــــة ومــــــــدى تاثريهــــــــا عل ــــــــة حقــــــــوق امللكيــــــــة الفكري تركــــــــز علــــــــى محاي
ــــــــة  ــــــــاول امهيــــــــة محاي ــــــــة الفكريــــــــة يف الوقــــــــت الــــــــراهن مــــــــن خــــــــالل تن ــــــــة حقــــــــوق امللكي ــــــــني امهيــــــــة محاي والــــــــيت تب

ــــــــــا ــــــــــة واآللي ــــــــــة واالســــــــــرتاتيجية املطلوب ــــــــــة الفكري ــــــــــة والبعــــــــــد امللكي ــــــــــك احلماي ــــــــــوفري تل ــــــــــة الالزمــــــــــة لت ت القانوني
ـــــــــــى امـــــــــــن املعلومـــــــــــات  ـــــــــــة عل ـــــــــــة الفكري ـــــــــــة امللكي ـــــــــــار محاي ـــــــــــة وآث ـــــــــــص اىل وخ )3(" التنمـــــــــــوي هلـــــــــــذه احلماي ل

  :جمموعة من التوصيات نذكرها كما وردت 

جيـــــــــــب مراجعـــــــــــة القـــــــــــوانني والتشـــــــــــريعات العربيـــــــــــة لكــــــــــــي تواكـــــــــــب التشـــــــــــريعات العامليـــــــــــة حلمايـــــــــــة البيئــــــــــــة 
 الرقمية 

 اصدار قانون عريب حيمي حق املؤلف واحلقوق املرتبطة يف البيئة الرقمية 

ــــــــــة لكــــــــــي حتقــــــــــق امــــــــــال الشــــــــــعوب  العمــــــــــل علــــــــــى ادخــــــــــال بعــــــــــض التعــــــــــديالت علــــــــــى االتفاقيــــــــــات الدولي
 الفقرية وتنهض باملستوى االقتصادي هلا 

ــــــــــــوفري ــــــــــــة دعمــــــــــــا لتحقيــــــــــــق االمــــــــــــن املعلومــــــــــــايت  ت ــــــــــــة حلقــــــــــــوق امللكيــــــــــــة الفكري وتطــــــــــــوير احلمايــــــــــــة القانوني
  ومكافحة اجلرمية املعلوماتية 

جيـــــــــــب تنظـــــــــــيم جوانـــــــــــب امللكيـــــــــــة الفكريـــــــــــة املرتبطـــــــــــة بـــــــــــربامج احلاســـــــــــب واالنرتنـــــــــــت ، فيجـــــــــــب الـــــــــــنص 
  .االلكرتوينصراحة يف القوانني العربية على محاية مواقع وامساء وعناوين االنرتنت والنشر 

  .ضرورة تعديل قوانني االجراءات اجلنائية العربية ملواكبة اجلرائم املعلوماتية 

  ضرورة اصدار قانون ملكافحة اجلرمية املعلوماتية 

  .ضرورة التنسيق والتعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية املعلوماتية 

              

البيئة .املؤمتر السادس جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية . رية ومدى تاثريها على امن املعلوماتمحاية حقوق امللكية الفك ،عبد اهللا ،مصطفى محد اهللا - 3

الرياض. 2010افريل  7و6.املفاهيم والتشريعات والتطبيقات : املعلوماتية االمنة   



 

ـــــــة  ـــــــة الفكري ـــــــة امللكي ـــــــة حلماي ـــــــدول العربي مـــــــن اهـــــــم التوصـــــــيات هـــــــو انشـــــــاء احتـــــــاد عـــــــريب خاضـــــــع جلامعـــــــة ال
  .والعمل على مكافحة سلبيا�ا العديدة اليت تواجه الدول العربية 

ـــــــــــة ـــــــــــد اهللا وامحـــــــــــد عمـــــــــــراين تطرقـــــــــــا إىل : الدراســـــــــــة  الثالث ـــــــــــن عب ـــــــــــت لكـــــــــــل مـــــــــــن املـــــــــــؤلفني االزرق ب كان
ـــــــــــــري  ـــــــــــــة يف القـــــــــــــانون اجلزائ دف هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة اىل �ـــــــــــــ". واقـــــــــــــع وآفـــــــــــــاق: موضـــــــــــــوع نظـــــــــــــام املعلوماتي

ـــــــــــف باالطـــــــــــار القـــــــــــانوين للنظـــــــــــام امل ـــــــــــر التعري اذ عـــــــــــرف نظـــــــــــام املعلوماتيـــــــــــة يف اجلزائـــــــــــر .علومـــــــــــايت يف اجلزائ
ــــــــالكثري  ــــــــة ب ــــــــيت تزخــــــــر �ــــــــا مقارن ــــــــة والبشــــــــرية ال ــــــــات االقتصــــــــادية واملالي ــــــــالرغم مــــــــن االمكاني ــــــــا ب تطــــــــورا بطيئ

ـــــــــث ـــــــــة بصـــــــــفة خاصـــــــــة ...مـــــــــن دول العـــــــــامل الثال لكـــــــــن يبقـــــــــى التنظـــــــــيم القـــــــــانوين اخلـــــــــاص بنظـــــــــام املعلوماتي
ــــــــــــات االتصــــــــــــال واالعــــــــــــال ــــــــــــوب وبوضــــــــــــع سياســــــــــــة وتكنولوجي ــــــــــــا بالتصــــــــــــحيح املطل ــــــــــــة رهين م بصــــــــــــفة عام

   )4("رشيدة من خالل املمارسة والتطبيق يف امليدان 

ـــــــــــدوين بعنـــــــــــوان :  الرابعـــــــــــة الدراســـــــــــة  ـــــــــــوداد امحـــــــــــد العي ـــــــــــت ل ـــــــــــة * كان ـــــــــــة يف البيئ ـــــــــــة امللكيـــــــــــة الفكري محاي
حتــــــــــاول  ومـــــــــن خــــــــــالل دراســـــــــتها هــــــــــذه فهـــــــــي* بـــــــــرامج احلاســــــــــوب وقواعـــــــــد البيانــــــــــات منوذجـــــــــا: الرقميـــــــــة 

مقاربـــــــة التنظــــــــيم القـــــــانوين للملكيــــــــة الفكريــــــــة مقاربـــــــة عموديــــــــة مـــــــن خــــــــالل رصــــــــد واقـــــــع احلمايــــــــة لــــــــربامج "
ــــــــــة تشــــــــــمل نطــــــــــاق محايــــــــــة  ــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل دراســــــــــة مقارن ــــــــــات مث افقيــــــــــة حتليلي احلاســــــــــوب وقواعــــــــــد البيان
ـــــــــة  ـــــــــة املقـــــــــررة هلـــــــــا وشـــــــــروط احلماي ـــــــــان وســـــــــائل احلماي ـــــــــب بي ـــــــــات اىل جان ـــــــــرامج احلاســـــــــوب وقواعـــــــــد البيان ب

")5(  

املعلومات االلكرتونية * ملوضوع " ذوادي شهرزاد"كما انين سبق و تطرقت يف مذكرة الليسانس اخلاصة يب وزميليت 

غري ان هذا املوضوع الذي اخرتناه سيكون اكثر تفصيال و مواكبا الخر تشريع * بني حرية التداول وحق التاليف 

)6(. 03/05: ر رقم جزائري حول حقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة وهو االم  

 

 

 

 

              

: البيئة املعلوماتية االمنة .املؤمتر السادس جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية .واقع وافاق : نظام املعلوماتية يف القانون اجلزائري .االزرق ، بن عبد اهللا وامحد ، عمراين - 4

الرياض. 2010افريل  7و6.املفاهيم والتشريعات والتطبيقات   

البيئة .املؤمتر السادس جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية .محاية امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية ،قواعد البيانات وبرامج احلاسوب منوذجا .وداد ،امحد العيدوين- 5

  الرياض. 2010افريل  7و6.املفاهيم والتشريعات والتطبيقات : املعلوماتية االمنة 

2005.قسنطينة.مذكرة ليسانس يف علم املكتبات.املعلومات االلكرتونية بني حرية التداول وحقوق املؤلف .زاد، ذواديصونية ،حقاص وشهر  - 6  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

  مدخل عام للملكية الفكرية:  الثاني الفصل 

ــــــــــدا بالبحــــــــــث يف  ــــــــــة ب ــــــــــة الفكري ــــــــــيت هلــــــــــا عالقــــــــــة بامللكي ســــــــــنتناول يف هــــــــــذا الفصــــــــــل اهــــــــــم املفــــــــــاهيم ال
اجلـــــــــذور التارخييـــــــــة هلـــــــــا اي كيـــــــــف ومـــــــــىت وملـــــــــاذا ظهـــــــــر هـــــــــذا املصـــــــــطلح مـــــــــن خـــــــــالل اطاللـــــــــة علـــــــــى 
ـــــــــــاريخ البشـــــــــــرية وكـــــــــــذلك توضـــــــــــيح املعـــــــــــىن االصـــــــــــطالحي  خمتلـــــــــــف احلظـــــــــــارات القدميـــــــــــة والعريقـــــــــــة يف ت

مث نلـــــــــج اىل اهــــــــــم اقســـــــــامها وصــــــــــوال اىل النزاعـــــــــات الــــــــــيت قـــــــــد تواجههــــــــــا  واللغـــــــــوي للملكيـــــــــة الفكريــــــــــة
  على املستوى احمللي والدويل يف ظل العديد من وجهات النظر 

  ماهية الملكية الفكرية : المبحث االول 

    لملكية الفكريةل الجذور التاريخية-1

ـــــــــه واجيـــــــــاد الســـــــــبل والطـــــــــرق  منـــــــــذ وجـــــــــد االنســـــــــان علـــــــــى وجـــــــــه االرض وهـــــــــو يســـــــــعى اىل تطـــــــــوير حيات
الـــــــــيت تســـــــــهل عليـــــــــه مواصـــــــــلة حياتـــــــــه بايســـــــــر الطـــــــــرق ، فكـــــــــان يســـــــــتغل ماجـــــــــادت بـــــــــه الطبيعـــــــــة مـــــــــن 

ليصــــــــــنع لنفســــــــــه لباســــــــــا بســــــــــيطا حيميــــــــــه مــــــــــن قســــــــــوة  نبا�ــــــــــا ماكــــــــــل ومشــــــــــرب ليعــــــــــيش ، مث اســــــــــتغل 
ــــــــــال . طــــــــــور مــــــــــادة صــــــــــنع ملبســــــــــه الطبيعــــــــــة مث انتقــــــــــل اىل حيوانا�ــــــــــا لي كمــــــــــا اســــــــــتعمل احلجــــــــــارة واجلب

ــــــــس  ــــــــام حتــــــــت جنحهــــــــا ، اىل ان توصــــــــل اىل صــــــــنع افخــــــــم املالب ــــــــا يلجــــــــا اليهــــــــا وين ليصــــــــنع منهــــــــا كهوف
واعظـــــــــــم املنـــــــــــازل واعـــــــــــداد اشـــــــــــهى املـــــــــــاكوالت واخـــــــــــرتاع اقـــــــــــوى االالت واذكاهـــــــــــا علـــــــــــى االطـــــــــــالق ، 

لـــــــيت انعـــــــم اهللا �ـــــــا علـــــــى عبـــــــاده مـــــــن وكــــــل ماتوصـــــــل اليـــــــه االنســـــــان اليـــــــوم كـــــــان بفضـــــــل ملكــــــة العقـــــــل ا
ـــــــــــا�م وســـــــــــبل عيشـــــــــــهم  فكـــــــــــل شـــــــــــيء اخرتعـــــــــــه االنســـــــــــان . البشـــــــــــر ليطـــــــــــوروا انفســـــــــــهم وييســـــــــــروا حي

وابدعــــــــه كــــــــان بفضـــــــــل ملكــــــــة العقــــــــل والفكـــــــــر الــــــــيت تولـــــــــدت عنهــــــــا العديــــــــد مـــــــــن االشــــــــياء امللموســـــــــة 
ـــــــــه بن"خاصـــــــــة ، فمـــــــــثال يف جمـــــــــال النقـــــــــل  ـــــــــه وممتلكات ـــــــــه وحاجات ـــــــــدا االنســـــــــان بنقـــــــــل امتعت فســـــــــه فقـــــــــد ب

مث اخـــــــــذ يســـــــــتخدم احليوانــــــــــات يف ســـــــــبيل ذلــــــــــك ، مث توصـــــــــل اىل صـــــــــناعة عربــــــــــة جترهـــــــــا احليوانــــــــــات مث 
مث الكهربـــــــــــــاء )الــــــــــــنفط(صــــــــــــنع القطــــــــــــار الــــــــــــذي اســـــــــــــتخدم الفحــــــــــــم يف تســــــــــــيريه بدايـــــــــــــة ، مث الزيــــــــــــت 

ان التطـــــــــور مل يتوقـــــــــف عنـــــــــد هــــــــــذا احلـــــــــد فحســـــــــب بـــــــــل اصــــــــــبحنا علـــــــــى ابـــــــــواب االستنســــــــــاخ )1(..."
ة عشــــــــــر ســــــــــنة علــــــــــى جنــــــــــاح اول عمليــــــــــة تســــــــــاالستنســــــــــاخ احليــــــــــواين ، ولقــــــــــد مضــــــــــت البشـــــــــري بعــــــــــد 

ســـــــــنوات ا�ــــــــــا تســـــــــع الـــــــــيت قيـــــــــل قبــــــــــل  1996ســـــــــنة "ويل النعجــــــــــة د"استنســـــــــاخ حيـــــــــواين املتمثـــــــــل يف 
  )2( !! تعرضت اىل مرض وبان عليها اهلرم املبكر وال ندري ماذا بات مصريها اليوم ؟

              

ـــالح-1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدين ،صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخل اىل املل.زيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة املـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الفكريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا:كيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ومحايتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا وتنظيمهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا وتكييفهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا وامهيتهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ونطاقهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا�ا ومفهومهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دار .نشـــ
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اذن كــــــــل ماخرتعـــــــــه وابتكـــــــــره االنســـــــــان علــــــــى مـــــــــر العصـــــــــور يعتـــــــــرب مــــــــن ملكـــــــــة فكـــــــــره ولـــــــــه احلـــــــــق يف  
ـــــــــغ مـــــــــايل معـــــــــني وكـــــــــذل حقـــــــــه يف ان  ـــــــــل مبل ـــــــــة يف بيعـــــــــه مقاب ـــــــــة املتمثل ـــــــــه املادي االســـــــــتفادة مـــــــــن عائدات

لكيـــــــــــة الفكريـــــــــــة ليســـــــــــت بالشـــــــــــيء اجلديـــــــــــد يف حيـــــــــــاة امل كمـــــــــــا ان نفســـــــــــه  ينســــــــــب ماابدعـــــــــــه فكـــــــــــره ل
هــــــــذا املصـــــــــطلح شــــــــائعا يف العصــــــــور الغــــــــابرة اال ان املبــــــــدا كــــــــان قائمـــــــــا  االنســــــــان حــــــــىت ولــــــــو مل يكــــــــن

واســـــــــتوجبت هـــــــــذه امللكيـــــــــة ضــــــــــرورة ان تســـــــــن قـــــــــوانني حلمايتهـــــــــا كغريهــــــــــا مـــــــــن امللكيـــــــــات االخــــــــــرى ، 
ـــــــــة ـــــــــى مـــــــــر اكـــــــــرب احلضـــــــــارات محاي ـــــــــت الشـــــــــعوب القدميـــــــــة عل ـــــــــف حاول ـــــــــرى كي اذن كـــــــــل ماخرتعـــــــــه  فلن
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ــــــــك  ــــــــداءات غــــــــري املشــــــــروعة مــــــــن �ــــــــب وســــــــرقة وســــــــطو وذل ــــــــريا مــــــــن االعت ــــــــت العقــــــــول املبدعــــــــة كث عان
ــــــــدع مــــــــن هــــــــذا التطــــــــاول علــــــــى مثــــــــار فكــــــــره  ــــــــيت حتمــــــــي املب ــــــــاب القــــــــوانني ال ــــــــت . نتيجــــــــة لغي ففــــــــي الوق

ــــــــــــــة  ــــــــــــــتج للبشــــــــــــــرية االخرتاعــــــــــــــات العلمي ــــــــــــــاقرة تن ــــــــــــــت عقــــــــــــــول العب ــــــــــــــذي كان ــــــــــــــة ال واملؤلفــــــــــــــات الفكري
ــــــــداعات الفنيــــــــة ، كــــــــان هنــــــــاك مــــــــن يســــــــتغل تلــــــــك االبــــــــداعات وال يعــــــــرف قيمــــــــة تلــــــــك العقــــــــول  واالب
ـــــــــيت انتجتهـــــــــا علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن ان االنتـــــــــاج الفكـــــــــري او الـــــــــذهين عرفتـــــــــه االنســـــــــانية منـــــــــذ بـــــــــدايتها  ال
ـــــــــيت اكتشـــــــــفت وما�ـــــــــا مـــــــــن رســـــــــوم وادوات  ـــــــــات ال ـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل احلفري ـــــــــى ذل ـــــــــدليل عل ـــــــــا الت وميكنن

ـــــــــــة مـــــــــــن االنســـــــــــان دون قصـــــــــــد مصـــــــــــنو  ـــــــــــك اول حماول عة مـــــــــــن احلجـــــــــــارة واخلشـــــــــــب ، فقـــــــــــد كـــــــــــان ذل
ــــــــه قســــــــوة الطبيعــــــــة ويســــــــيطر عليهــــــــا ، فــــــــاخرتع الســــــــهم  ــــــــداع الفــــــــين ليواجــــــــه ب وظــــــــف مــــــــن خالهلــــــــا االب
والفـــــــاس والنـــــــار وحـــــــاول التعبـــــــري عـــــــن رايـــــــه باالشـــــــارة والرمـــــــوز مث الكـــــــالم وكـــــــان ذلـــــــك بدايـــــــة انفصـــــــال 

  )3( .الناطق وايضا بداية لالنتاج الذهين والفكري  االنسان عن عامل احليوان غري

  :حماية الملكية الفكرية في عصر االغريق  1-1-1

ــــــــني ، الطبقــــــــة الكادحــــــــة  ــــــــه جمتمــــــــع طبقــــــــي يتكــــــــون اساســــــــا مــــــــن طبقت ــــــــاين علــــــــى ان عــــــــرف ا�تمــــــــع اليون
ــــــــيت  وهــــــــي طبقــــــــة يوكــــــــل اليهــــــــا القيــــــــام باالعمــــــــال اجلســــــــدية الشــــــــاقة ، وطبقــــــــة متعلمــــــــة وهــــــــي الطبقــــــــة ال

واوالدهـــــــــا فقــــــــــط " بالنخبــــــــــة "ا احلـــــــــق يف مزاولــــــــــة النشـــــــــاط الفكــــــــــري والـــــــــذهين يف ا�تمــــــــــع وتعـــــــــرف هلـــــــــ
العمــــــل اجلســـــــدي يقـــــــوم بــــــه العبيـــــــد الــــــذين كـــــــانو يعـــــــاملون "هــــــم مـــــــن هلــــــم احلـــــــق يف هـــــــذا النشــــــاط امـــــــا 

  ) 4("معاملة االلة او الثور يف الساقية ، وبالتايل اليسمح هلم مبمارسة اي نشاط ذهين 
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ــــــــب الفكــــــــر البشــــــــري علــــــــى هــــــــذا القهــــــــر اجلســــــــدي ، ليــــــــربز يف  غــــــــري ان هــــــــذه الطبقــــــــة مل متنــــــــع ان يتغل
ـــــــــذي ينحـــــــــدر مـــــــــن اســـــــــرة فقـــــــــرية' ســـــــــقراط 'هـــــــــذا العصـــــــــر الفيلســـــــــوف العبقـــــــــري الفقـــــــــري  جـــــــــدا ، يف  ال

ـــــــــــوه بـــــــــــايب الفلســـــــــــفة اليونانيـــــــــــة   ـــــــــــو للكثـــــــــــريين ان يلقب ـــــــــــل كـــــــــــان الفيلســـــــــــوف واملفكـــــــــــر وكمـــــــــــا حيل املقاب
وكـــــــــــان " 'صــــــــــولون 'والــــــــــذي كـــــــــــان ينحــــــــــدر مـــــــــــن اســــــــــرة ارســـــــــــتقراطية وهوحفيــــــــــد املفكـــــــــــر ' افالطــــــــــون'

لوجـــــــــــود ســـــــــــقراط الفقـــــــــــري البــــــــــــائس بيـــــــــــنهم فعـــــــــــل الصـــــــــــاعقة،حىت ا�ــــــــــــم قـــــــــــد هـــــــــــامجوه يف كتابــــــــــــا�م  
ـــــــــــــة .") 5("املســـــــــــــرحية  ـــــــــــــة الوطني ـــــــــــــان يودعـــــــــــــون نســـــــــــــخا مـــــــــــــن مصـــــــــــــنفا�م يف مقـــــــــــــر املكتب كـــــــــــــان اليون

وهــــــــو مــــــــايعرف عنــــــــدنا اليــــــــوم بااليــــــــداع ) 6("لالطـــــــالع عليهــــــــا مــــــــن قبــــــــل النــــــــاس داخــــــــل املكتبــــــــة فقــــــــط 
ــــــــك العصــــــــر كمــــــــا ان نفــــــــوذ اصــــــــحاب  ــــــــة يف ذل ــــــــة امللكيــــــــة الفكري القــــــــانوين وهــــــــي احــــــــدى مظــــــــاهر محاي

ــــــــت تنطــــــــوي حتتهــــــــا  ــــــــة الفكريــــــــة كان ــــــــال يتجــــــــرا احــــــــد ان يســــــــرقها او ينهبهــــــــا امللكي احلمايــــــــة نفســــــــها ، ف
  . ا وان ينسبها اليه 

  : حماية الملكية الفكرية في عصر الرومان  1-1-2

ـــــــاراة " ـــــــاء املب ـــــــا مـــــــن الشـــــــعر مـــــــن غـــــــريهم مـــــــن الشـــــــعراء اثن يف عهـــــــد البطالســـــــة نقـــــــل بعـــــــض الشـــــــعراء ابيات
ــــــــــر ذلــــــــــك ا ــــــــــة االســــــــــكندرية فصــــــــــدر علــــــــــى اث ــــــــــيت اقيمــــــــــت مبدين مــــــــــر امرباطــــــــــوري مبعــــــــــاقبتهم االدبيــــــــــة ال

ــــــــــورق او )7(."بتهمةالســــــــــرقة  ــــــــــة علــــــــــى ال وكمــــــــــا هــــــــــو معــــــــــروف فانــــــــــه يف عصــــــــــر الرومــــــــــان كانــــــــــت الكتاب
اجللـــــــــد وكـــــــــان مـــــــــن ميلـــــــــك الشـــــــــئ املكتـــــــــوب  علـــــــــى الدعامـــــــــة ورقـــــــــا كـــــــــان او جلـــــــــدا كـــــــــان الصـــــــــاحب 

ــــــــــــاملبتكر االديب او الفــــــــــــين فالقــــــــــــانون الرومــــــــــــاين  ــــــــــــني " االصــــــــــــلي للمصــــــــــــنف او مــــــــــــايعرف ب مل يفــــــــــــرق ب
ــــــــــني احلــــــــــق مل ــــــــــه املصــــــــــنف املســــــــــروق وب ــــــــــب علي ــــــــــذي يكت ــــــــــة الشــــــــــئ املــــــــــادي كــــــــــالورق او اجللــــــــــد ال كي

اي انــــــــــه اذا كتــــــــــب احـــــــــد قصــــــــــيدة وثبتهــــــــــا علــــــــــى اجللـــــــــد او الــــــــــورق وســــــــــرقت منــــــــــه  )8("االديب نفســـــــــه 
فانـــــــه لــــــــيس لـــــــه احلــــــــق يف ان يطالـــــــب حبقــــــــه يف اســــــــناد ملكيتهـــــــا الفكريــــــــة لـــــــه فهــــــــي تصـــــــبح حقــــــــا ملــــــــن 

واجحـــــــــــاف يف حـــــــــــق املبـــــــــــدعني ايامهـــــــــــا والفقهـــــــــــاء الرومـــــــــــان  وقعـــــــــــت بيـــــــــــده ويف هـــــــــــذا االمـــــــــــر خلـــــــــــط
ــــــــون  ــــــــه احلقــــــــائق  : "يقول ــــــــد يكــــــــون ل ــــــــورق او اجلل ــــــــى ال ــــــــب مصــــــــنفا مســــــــروقا مــــــــن غــــــــريه عل ان مــــــــن يكت
ويف هــــــــــذا االمـــــــــــر تنــــــــــاقض يف االمـــــــــــر االمرباطــــــــــوري الســــــــــابق ذكـــــــــــره وكــــــــــذلك اجحـــــــــــاف ) 9(."امللكيــــــــــة

  .كبري يف حق املؤلف خاصة يف شقه املعنوي 
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ـــــــــديما  -1-1-3 ـــــــــد العـــــــــرب ق ـــــــــة عن ـــــــــة الفكري ـــــــــة حقـــــــــوق الملكي رب العـــــــــعـــــــــرف : حماي
مــــــــــة االبــــــــــداع قــــــــــدميا بغــــــــــزارة يف كتابــــــــــا�م االدبيــــــــــة خاصــــــــــة الشــــــــــعر ، فلقــــــــــد كــــــــــان هــــــــــذا االخــــــــــري يف ق

ــــــــار الشــــــــعراء العــــــــرب  ــــــــر والفــــــــرزدق وغــــــــريهم مــــــــن كب ــــــــيب وجري االديب ، فعــــــــرف يومهــــــــا امــــــــرا القــــــــيس واملتن
ـــــــــة الصـــــــــحاب هـــــــــذه االبـــــــــداعات  ـــــــــة امللكيـــــــــة الفكري ـــــــــدميا ، غـــــــــري ان العـــــــــرب مل يســـــــــنوا قـــــــــوانني حلماي ق

ـــــــــة  ـــــــــار الشـــــــــعراء "االدبي ـــــــــان كب ـــــــــذلك ف ـــــــــوانني حـــــــــول الســـــــــرقات االدبيـــــــــة ، ل ـــــــــم تكـــــــــن توجـــــــــد ايـــــــــة ق فل
غـــــــــري ان امـــــــــر الســـــــــرقة هـــــــــو مـــــــــن )10(."رب مت ا�ـــــــــامهم بالســـــــــرقة والســـــــــطو علـــــــــى اشـــــــــعار غـــــــــريهم العـــــــــ

ـــــــذها ا�تمـــــــع العـــــــريب وحيتقرهـــــــا بكـــــــل ـــــــيت ينب ـــــــه هـــــــذه اللغـــــــة مـــــــن معـــــــاين  االمـــــــور املشـــــــينة وال ماجـــــــادت ب
ومـــــــــن  )11(."االوصــــــــاف  ســــــــرقة وســـــــــرقا وانتهابــــــــا واغـــــــــارة وغصــــــــبا ومســــــــخا وغـــــــــري ذلــــــــك مـــــــــن"منهــــــــا 

ـــــــــــد يف عصـــــــــــره  ـــــــــــذين مســـــــــــتهم الســـــــــــرقة يف هـــــــــــذا العصـــــــــــر الشـــــــــــاعر والناق ـــــــــــاء ال ـــــــــــدعني واالدب ـــــــــــني املب ب
ــــــــــر' ــــــــــذان لطاملــــــــــا اقرتنــــــــــا ببعضــــــــــهما الــــــــــبعض يف اذهاننــــــــــا ' جري وكــــــــــذلك الفــــــــــرزدق هــــــــــذان االمســــــــــان الل

  :  مجيعا فلقد ادعى مرة جرير الفرزدق بسرقته لبيته الشعري قائال 

  ومن عرفت قصائده اجتالبا                 يكون ابوه قينا        سيعلم من 

  :ورد الفرزدق على جرير قائال 

  ان اسرتاقك يا جرير قصائدي                      مثل ادعاك سوى ابيك تنقل 

ــــــــه ا�ــــــــا "  ــــــــا بقول ــــــــه اىل درجــــــــة فعــــــــل الســــــــرقة يف املســــــــروق اذا كــــــــان حي ــــــــري يف مقامات ولقــــــــد اشــــــــار احلري
ـــــــــات االفكـــــــــار كغـــــــــري�م علـــــــــى ... مـــــــــن ســـــــــرقة البيضـــــــــاء والصـــــــــفراء  ـــــــــت غـــــــــرية الشـــــــــعراء علـــــــــى بن وكان

  :واول من ذم السرقة من الشعراء العرب هو طرفة بن العبد يف قوله . بنات االبكار 

  وال اغري على االشعار فاسرقها       عنها غنيت وشر الناس من سرقا 

  : ومن السرقات االدبية املعروفة هذا البيت لبشار بن برد 

  س مل يظفر          وفاز بالطيبات الفاتك اللهج من راقب النا

  : والسارق هو دعبل بن علي اخلزاعي الذي يقول 

   )12("من راقب الناس مات مها         وفاز باللذة اجلسور 
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ـــــــــــدين يف حيـــــــــــاة االنســـــــــــان  ـــــــــــة الفكريـــــــــــة ليســـــــــــا بالشـــــــــــيئني اجلدي ـــــــــــة الفكريـــــــــــة وامللكي اذن فحمايـــــــــــة امللكي
ــــــــا ــــــــا مالزمــــــــني حلي ــــــــرب الســــــــبب االساســــــــي وبات ة االنســــــــان مالزمــــــــة العقــــــــل لــــــــه هــــــــذا االخــــــــري الــــــــذي يعت

ــــــــــداعات الــــــــــيت يعرفهــــــــــا االنســــــــــان والــــــــــيت جتعــــــــــل لصــــــــــاحبها احلــــــــــق يف التصــــــــــرف  وراء ظهــــــــــور هــــــــــذه االب
يف عملـــــــــه كيفمـــــــــا شـــــــــاء وضـــــــــرورة ان تعـــــــــرتف لـــــــــه البشـــــــــرية مبلكيتـــــــــه الكاملـــــــــة هلـــــــــذا العمـــــــــل وتســـــــــعى 

ــــــــيت تعتــــــــرب مــــــــن امســــــــى واهــــــــم حقــــــــوق االنســــــــان  جاهــــــــدة جبميــــــــع اطرافهــــــــا ان حتمــــــــي هــــــــذه احلقــــــــوق ال
  على االطالق ال�ا تعطيه مسة العقالنية ومتيزه عن املخلوقات االخرى 

  تعريف الملكية الفكرية   -2

  : التعريف االصطالحي -2-1

والــــــــــيت ' PROPRUIS'قــــــــــد جــــــــــاءت مـــــــــن مــــــــــن الكلمــــــــــة الالتينيــــــــــة  PROPERTYكلمــــــــــة ملكيــــــــــة : "قيـــــــــل ان 
ــــــــك اي حقــــــــوق االنســــــــان فيمــــــــا يتعلــــــــق بثمــــــــرة فكــــــــره  فهــــــــي "ومصــــــــطلح فكــــــــري  )13("تعــــــــين حــــــــق املال

ـــــــــة  ـــــــــه حقيقـــــــــة  'INTELLECTUALAS'صـــــــــفة مـــــــــن الالتيني وتعـــــــــين ايضـــــــــا غـــــــــري مـــــــــادي ، غـــــــــري حمســـــــــوس ومال
ـــــــــــــذهين  ـــــــــــــا احلـــــــــــــق الفكـــــــــــــري او ال ـــــــــــــة باالســـــــــــــتقالل عـــــــــــــن اي دعـــــــــــــم مـــــــــــــادي ام   DROITمعنوي

INTELLECTUEL  ــــــــات غــــــــري املاديــــــــة وموضــــــــوعها فكــــــــري صــــــــرف وغــــــــري اســــــــم يعطــــــــى احيانــــــــ ا للملكي
تعبــــــــري عــــــــام يشــــــــتمل علــــــــى   PROPRIETE INTELECTUELLEوامللكيــــــــة الفكريــــــــة . مــــــــادي حبــــــــت 

ــــــــــق عمــــــــــل وامنــــــــــا بتصــــــــــوره  ــــــــــة االدبيــــــــــة والفنيــــــــــة وامللكيــــــــــة الصــــــــــناعية وهــــــــــي مــــــــــاال يتعلــــــــــق بتحقي امللكي
  )14(."خبالف مادي 

  :التعريف اللغوي -2-2

امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة مـــــــــن املواضـــــــــيع اخلاصـــــــــة بعلـــــــــم القـــــــــانون وكمـــــــــا هـــــــــو معـــــــــروف يف هـــــــــذا يعتربموضـــــــــوع 
ــــــــت ســــــــابقا تقســــــــم اىل قســــــــمني اساســــــــني فقــــــــط مهــــــــا احلقــــــــوق الشخصــــــــية  ــــــــة كان ا�ــــــــال فــــــــاحلقوق املالي

ــــــــة ــــــــه واحلقــــــــوق العيني ــــــــث ظهــــــــر لســــــــبب ان ــــــــة الفكريــــــــة قســــــــم ثال الميكــــــــن ادراجــــــــه حتــــــــت  وحقــــــــوق امللكي
ــــــــود التن ــــــــان احلقــــــــوق الشخصــــــــية ختتلــــــــف اختالفــــــــا تامــــــــا عــــــــن احــــــــد القســــــــمني الســــــــابقني ون ــــــــا ب ــــــــه هن وي

ــــــــــى معــــــــــىن كــــــــــل واحــــــــــد منهمــــــــــا حــــــــــىت نفهــــــــــم  ملــــــــــا ال ميكــــــــــن ادراج  احلقــــــــــوق العينيــــــــــة وســــــــــنتعرف عل
  حقوق امللكية الفكرية حتتهما 
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ــــــــــــني " تعــــــــــــرف يف القــــــــــــانون املــــــــــــدين علــــــــــــى ا�ــــــــــــا: مفهــــــــــــوم الحقــــــــــــوق الشخصــــــــــــية -ا رابطــــــــــــة ب
ــــــــــن واالخــــــــــر مــــــــــدين  ا�ــــــــــا اختصــــــــــاص شــــــــــخص " كمــــــــــا تعــــــــــرف ايضــــــــــا ) 15("شخصــــــــــني احــــــــــدمها دائ

اذن )16("ه القــــــــــانون يســـــــــمى الـــــــــدائن مبـــــــــال يف ذمــــــــــة شـــــــــخص اخـــــــــر يســـــــــمى املــــــــــدين اختصاصـــــــــا يقـــــــــر 
احلـــــــــق الشخصـــــــــي هـــــــــو رابطــــــــــة قانونيـــــــــة تـــــــــربط بـــــــــني شخصــــــــــني يلتـــــــــزم مبقتضـــــــــاها ان يـــــــــؤدي احــــــــــدها 

  .لالخر عمال معينا 

  : مفهوم الحقوق العينية -ب

تعــــــــين ســـــــــلطة شـــــــــخص مـــــــــا علـــــــــى عـــــــــني معينـــــــــة اي علـــــــــى شـــــــــيء مـــــــــادي معـــــــــني حبيـــــــــث تنتقـــــــــل اليـــــــــه 
  . ملكية هذا الشيء  وميكنه التصرف فيه حبرية مثل حق امللكية على قطعة ارض 

ـــــــــــة الميكـــــــــــن ادراجهـــــــــــا حتـــــــــــت احـــــــــــد القســـــــــــمني الســـــــــــابقني  ـــــــــــث اي احلقـــــــــــوق الفكري ـــــــــــوع الثال امـــــــــــا الن
ــــــــة الفك ــــــــدين امللكي ــــــــن ال ــــــــدكتور صــــــــالح زي ــــــــى ا�ــــــــا ويعــــــــرف ال ــــــــة عل ــــــــى " ري ــــــــدل عل ــــــــانوين ي مصــــــــطلح ق

ــــــــدخل يف نطاقهــــــــا   ــــــــتم ترمجتهــــــــا اىل اشــــــــياء ملموســــــــة في ماينتجــــــــه العقــــــــل البشــــــــري مــــــــن افكــــــــار حمــــــــددة ت
كافــــــــــة احلقـــــــــــوق الناجتــــــــــة عـــــــــــن النشـــــــــــاط الفكــــــــــري لالنســـــــــــان يف احلقـــــــــــول الفنيــــــــــة واالدبيـــــــــــة والعلميـــــــــــة 

ــــــــــة اذن تتســــــــــع لتشــــــــــم.والصــــــــــناعية  والتجاريــــــــــة وماشــــــــــابه  ل كــــــــــل مــــــــــاجيود بــــــــــه عقــــــــــل فــــــــــاحلقوق الفكري
كمـــــــا يعرفهـــــــا احملـــــــامي  )17(."االنســـــــان مـــــــن خـــــــالل مـــــــايتحلى بـــــــه مـــــــن ملكيـــــــة فكريـــــــة وقرحيـــــــة ذهنيـــــــة 

هــــــــــي ايضـــــــــا القواعــــــــــد القانونيــــــــــة املقـــــــــررة حلمايــــــــــة االبـــــــــداع الفكــــــــــري املفــــــــــرغ "الـــــــــدكتور يــــــــــونس عـــــــــرب 
ـــــــــــــة الفنيـــــــــــــة واالدبيـــــــــــــة (ضـــــــــــــمن مصـــــــــــــنفات مدركـــــــــــــة  ـــــــــــــة او محايـــــــــــــة العناصـــــــــــــر املعنو ) امللكيـــــــــــــة الفكري ي

بينمـــــــــا يعرفهـــــــــا املركـــــــــز املصـــــــــري للملكيــــــــــة ) 18()"امللكيـــــــــة الصــــــــــناعية (للمشـــــــــاريع الصـــــــــناعية والتجاريـــــــــة 
ـــــــــة وتكنولوجيـــــــــا املعلومـــــــــات علـــــــــى ا�ـــــــــا   كـــــــــل ماينتجـــــــــه ويبدعـــــــــه العقـــــــــل والـــــــــذهن االنســـــــــاين " الفكري

فهــــــــــــي االفكــــــــــــار الــــــــــــيت تتجســــــــــــد يف اشــــــــــــكال ملموســــــــــــة ميكــــــــــــن محايتهــــــــــــا ويتمثــــــــــــل يف االبــــــــــــداعات 
ـــــــــــة والع ـــــــــــل االخرتاعـــــــــــات والعالمـــــــــــات والرســـــــــــوم والنمـــــــــــاذج وتصـــــــــــميمات الفكري ـــــــــــة واالبتكـــــــــــارات مث قلي

     )19("الدوائر املتكاملة 
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ــــونس،عرب-18 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات.يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة املعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانون وتقني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوعة القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب االول.موســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوتر:الكتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانون الكمبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارف .1ط.قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــورات احتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منشــ
  298ص.2001بريوت،:العربية

ــــداهللا-19 ــ ــ ــ ــ ــ ــــطفى محــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد اهللا،مصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات.عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن املعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى امــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدى تاثريهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الفكريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة امللكيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات .محاي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة املكتب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادس جلمعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤمتر الســ ــ ــ ــ ــ ــ املــ
  3ص.2010افريل7اىل6الرياض ،من.املفاهيم والتشريعات والتطبيقات:يئة املعلومات االمنةب.واملعلومات



 

ـــــــــة هـــــــــي االســـــــــاس يف بلـــــــــورة  ـــــــــالث نقـــــــــاط جوهري اذن مـــــــــن التعـــــــــاريف الســـــــــابقة جنـــــــــد ا�ـــــــــا تتفـــــــــق يف ث
ــــــــــــة وهــــــــــــي  ــــــــــــة الفكري ــــــــــــاج العقــــــــــــل 'مفهــــــــــــوم امللكي وكــــــــــــذا ' جتســــــــــــيدها يف اشــــــــــــكال ومصــــــــــــنفات 'و 'انت

ة ملــــــــا ســــــــبق ميكــــــــن تعريــــــــف امللكيــــــــة الفكريــــــــة بشــــــــكل مبســــــــط كمــــــــا يلــــــــي العناصــــــــر املعنويــــــــة ، وخالصــــــــ
هــــــــــي ملكيــــــــــة تــــــــــرد علــــــــــى اعمــــــــــال متخــــــــــض العقــــــــــل البشــــــــــري مــــــــــن ابــــــــــداعها واخراجهــــــــــا اىل الواقــــــــــع : 

ـــــــه فقـــــــط  علـــــــى شـــــــكل اشـــــــياء ملموســـــــة تســـــــتفيد منهـــــــا البشـــــــرية وختـــــــول لصـــــــاحبها حـــــــق نســـــــبة عملـــــــه ل
  . منها والتمتع بالعائد املادي
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املعـــــــــروف يف علـــــــــم القــــــــــانون انـــــــــه يقســـــــــم اىل قســــــــــمني رئيســـــــــيني مهـــــــــا القــــــــــانون العـــــــــام الـــــــــذي خيــــــــــتص 
هادفـــــــــــا اىل رعايـــــــــــة املصـــــــــــاحل العامـــــــــــة ،فيقيـــــــــــد ارادة االفـــــــــــراد ، اذ "بتنظـــــــــــيم عالقـــــــــــة االفـــــــــــراد بالدولـــــــــــة 

ــــــــيهم  ــــــــة علــــــــى االفــــــــراد وعلوهــــــــا عل امــــــــا القســــــــم الثــــــــاين  )20(."تتحقــــــــق يف ظــــــــل احكامــــــــه ســــــــلطة الدول
يـــــــــــنظم عالقـــــــــــة االفـــــــــــراد ببعضـــــــــــهم الـــــــــــبعض هادفـــــــــــا اىل رعايـــــــــــة مصـــــــــــاحلهم "فهـــــــــــو القـــــــــــانون اخلـــــــــــاص 

 واذن فهـــــــــــــ )21("اخلاصـــــــــــــة فيطلـــــــــــــق ارادة االفـــــــــــــراد اذ تتحقـــــــــــــق يف ظـــــــــــــل احكامـــــــــــــه احلريـــــــــــــة واملســـــــــــــاواة 
ــــــــــل حيــــــــــدث يف بعــــــــــض  عكــــــــــس القســــــــــم االول متامــــــــــا لكــــــــــن اليعــــــــــين هــــــــــذا ا�مــــــــــا منفصــــــــــالن متامــــــــــا ب

يتزاوجـــــــــــا او يتـــــــــــداخال ويظهـــــــــــر قســـــــــــم ثالـــــــــــث هـــــــــــو القـــــــــــانون املخـــــــــــتلط وهـــــــــــذا مااكـــــــــــده االحيـــــــــــان ان 
ــــــــة  ــــــــة الفكري ــــــــدخل للملكي ــــــــدين صــــــــالح يف مرجعــــــــه امل ــــــــن ال ــــــــدكتور زي ــــــــالي قســــــــم مــــــــن القســــــــمني . ال ف

ـــــــــــة الفكريـــــــــــة؟ ام ا�ـــــــــــا تنطـــــــــــوي حتـــــــــــت اقســـــــــــام القســـــــــــم املخـــــــــــتلط ؟ ـــــــــــبعض اىل .تنتمـــــــــــي امللكي دعـــــــــــا ال
ـــــــــة يف جـــــــــوف ا ـــــــــه ضـــــــــرورة ان تكـــــــــون احلقـــــــــوق الفكري لقـــــــــانون الـــــــــذي تكـــــــــون الســـــــــلطة العامـــــــــة طرفـــــــــا في

وهـــــــــذا يعــــــــــين ان احلقـــــــــوق الفكريــــــــــة خاصـــــــــة مــــــــــاتعلق منهـــــــــا بــــــــــرباءات االخـــــــــرتاع مــــــــــن فـــــــــروع القــــــــــانون 
ـــــــــــة جزائيـــــــــــة   ـــــــــــع حبماي ـــــــــــل يف ان احلقـــــــــــوق الفكريـــــــــــة تتمت العـــــــــــام ال اخلـــــــــــاص وحججهـــــــــــم يف ذلـــــــــــك تتمث

يـــــــتم لـــــــدى حمكمـــــــة  عـــــــام والطعـــــــن يف قراراتـــــــه فكمـــــــا ان االعـــــــرتاض علـــــــى ملكيتهـــــــا يـــــــتم لـــــــدى موظـــــــ
اداريـــــــــة كمـــــــــا انـــــــــه البـــــــــد مـــــــــن الرجـــــــــوع اىل القــــــــــانون املـــــــــدين للوقـــــــــوف علـــــــــى طبيعـــــــــة احلـــــــــق الفكــــــــــري 
باعتبـــــــاره قســـــــم مـــــــن اقســــــــام احلقـــــــوق وهـــــــذا مــــــــامت التطـــــــرق اليـــــــه يف تعريــــــــف احلقـــــــوق الفكريـــــــة وكــــــــذلك 

انـــــــه البـــــــد مـــــــن الرجــــــــوع اىل  كمـــــــا. للوقـــــــوف علـــــــى مـــــــدى محايتهـــــــا محايـــــــة مدنيـــــــة مــــــــن جهـــــــة اخـــــــرى 
ـــــــــار االســـــــــتثمار القـــــــــانو  ـــــــــى طريقـــــــــة اســـــــــتثمار واســـــــــتغالل احلـــــــــق الفكـــــــــري باعتب ـــــــــوف عل ن التجـــــــــاري للوق

 واالســــــــــتغالل مــــــــــن النشــــــــــاط التجــــــــــاري وجيــــــــــب الرجــــــــــوع ايضــــــــــا اىل القــــــــــانون االداري للوقــــــــــوف علــــــــــى
اجــــــــــراءات تســــــــــجيل حــــــــــق فكــــــــــري وعلــــــــــى طــــــــــرق االعــــــــــرتاض علــــــــــى اكتســــــــــاب احلــــــــــق الفكــــــــــري مــــــــــن 

  اىل القانون اجلنائي  ن الرجوعوالبد م. جهة والطعن يف ذلك من جهة اخرى 
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ـــــــــة جزائيـــــــــة  ـــــــــاره يتمتـــــــــع حبماي ـــــــــة (للوقـــــــــوف علـــــــــى محايـــــــــة احلـــــــــق الفكـــــــــري باعتب كـــــــــذلك جيـــــــــب ). جنائي
القـــــــــانون الواجـــــــــب التطبيـــــــــق يف حالـــــــــة وجــــــــــود الرجـــــــــوع اىل القـــــــــانون الـــــــــدويل اخلـــــــــاص للوقـــــــــوف علـــــــــى 

ـــــــــد مـــــــــن . تنـــــــــازع قـــــــــوانني  ـــــــــة طـــــــــابع دويل اذ توجـــــــــد العدي اضـــــــــافة اىل كـــــــــل هـــــــــذا فـــــــــان للحقـــــــــوق الفكري
  .االتفاقيات الدولية الناظمة هلذه احلقوق

ــــــــة ذات طبيعــــــــة خمتلطــــــــة فهــــــــي تاخــــــــذ مــــــــن القــــــــانون العــــــــام  مــــــــن كــــــــل هــــــــذا نســــــــتنتج ان احلقــــــــوق الفكري
  )  اتفاقيات ثنائية ودولية ( والدويل ) مدين وجتاري (انون اخلاص والق) االداري واجلنائي(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

الفكريـــــــــــة اىل قســـــــــــمني  تنقســـــــــــم امللكيـــــــــــة: اقســـــــــــام الملكيـــــــــــة الفكريـــــــــــة: المبحـــــــــــث الثـــــــــــاني 
ـــــــــة اساســـــــــيني مهـــــــــا  ـــــــــة الفكريـــــــــة االدبي ـــــــــف واحلقـــــــــوق ا�ـــــــــاورة  وامللكي الفنيـــــــــة والـــــــــيت تعـــــــــرف حبقـــــــــوق املؤل

وهـــــــــي حمـــــــــل دراســـــــــتنا امـــــــــا القســـــــــم الثـــــــــاين فهـــــــــو امللكيـــــــــة الصـــــــــناعية والتجاريـــــــــة والـــــــــذي ســـــــــنطل عليـــــــــه 
  .اطاللة موجزة فقط النه ليس مبحل دراسة يف موضوعنا هذا 

ــــــــــــة  :الصــــــــــــناعية والتجاريــــــــــــة  الفكريــــــــــــة الملكيــــــــــــة-1 هــــــــــــي احــــــــــــد االقســــــــــــام املهمــــــــــــةيف امللكي
فكريــــــــــة وتــــــــــرد علـــــــــــى علــــــــــى منقــــــــــول معنـــــــــــوي او بــــــــــراءة االخــــــــــرتاع او الرســـــــــــوم والنمــــــــــاذج الصـــــــــــناعية ال

ــــــــــة وعالمــــــــــات اخلدمــــــــــة واالســــــــــم التجــــــــــاري واحملــــــــــ ل التجــــــــــاري وعالمــــــــــات املصــــــــــنع والعالمــــــــــات التجاري
   .قسم من هذه االقسام لوسنتعرف على تعريف ك

ــــــــــــراع  1-1 ــــــــــــراءات االخت ــــــــــــة يتوصــــــــــــل اليهــــــــــــا املخــــــــــــرت ":ب ع يف اي مــــــــــــن هــــــــــــي اي فكــــــــــــرة ابداعي
ــــــــــق مبنــــــــــتج اا�ــــــــــ ــــــــــا اىل حــــــــــل مشــــــــــكلة و االت التقنيــــــــــة وتتعل بطريقــــــــــة صــــــــــنع او بكليهمــــــــــا تــــــــــؤدي عملي

 3املـــــــــــؤرخ يف  54-66وينظمهـــــــــــا يف اجلزائـــــــــــر االمـــــــــــر الرئاســـــــــــي رقـــــــــــم )22("معينـــــــــــة يف اي مـــــــــــن ا�ـــــــــــاالت 
ـــــــــــدة رمسيـــــــــــة ع(واملتضـــــــــــمن شـــــــــــهادات املخـــــــــــرتع وبـــــــــــراءات االخـــــــــــرتاع  1966مـــــــــــارس  الصـــــــــــادرة  19جري

  )1966مارس 8يف 

يقصـــــــــد �ـــــــــا كـــــــــل شـــــــــكل او قالـــــــــب اوهيكـــــــــل يســـــــــتخدم لصـــــــــناعة :النمـــــــــاذج الصـــــــــناعية -1-2
الســـــــلع والبضـــــــائع بشـــــــكل يضـــــــفي عليهـــــــا مظهـــــــرا خاصـــــــا �ـــــــا مييزهـــــــا عـــــــن غريهـــــــا كمـــــــا هـــــــو احلـــــــال يف 

  ) 23(صناعة قوالب االحذية وهياكل السيارات وزجاجات العطور ومااىل ذلك 

ـــــــــــب وتنســـــــــــيق للخطـــــــــــوط بطريقـــــــــــة معينـــــــــــة كـــــــــــ"يقصـــــــــــد �ـــــــــــا :الرســـــــــــوم الصـــــــــــناعية  1-3 ل ترتي
ومبتكـــــــــرة تكســـــــــب الســـــــــلع والبضـــــــــائع رونقـــــــــا مجـــــــــيال وجـــــــــذابا يشـــــــــد انتبـــــــــاه املســـــــــتهلك ، كمـــــــــا احلـــــــــال 
ـــــــــك بصـــــــــرف النظـــــــــر عـــــــــن طريقـــــــــة  ـــــــــات ومـــــــــااىل ذل يف الرســـــــــوم اخلاصـــــــــة باملنســـــــــوجات والســـــــــجاد واخلزفي

ـــــــــى الســـــــــلع او البضـــــــــائع  ســـــــــوم الصـــــــــناعية اذن فكـــــــــل مـــــــــن النمـــــــــاذج والر  )24("وضـــــــــع هـــــــــذا الرســـــــــوم عل
جـــــــــــزء اليتجـــــــــــزء مـــــــــــن املنتجـــــــــــات والبضـــــــــــائع وبالتـــــــــــايل الميكـــــــــــن فصـــــــــــلهما عـــــــــــن بعضـــــــــــهما واهلـــــــــــدف 

  منهما هو ترويج املنتجات والبضائع وبالتايل املساعدة يف انتشارها وتسويقها 

              

ــــد اهللا-22 ــ ــ ــ ــ ــدالكرمي عبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد اهللا،عبـــ ــ ــ ــ ــ ــبكة .عبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى شـــ ــ ــ ــ ــ ــة علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الفكريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةحلقوق امللكيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة القانونيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتاحلمايـــ ــ ــ ــ ــ ــة :االنرتنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر القانونيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةيف االطـــ ــ ــ ــ ــ ــة مقارنـــ ــ ــ ــ ــ ــ دراســـ
ــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــــديت االنرتنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ومعاهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريةواالردنية واالوروبيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريعات املصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة يف التشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الفكريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانوين للملكيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام القـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرح النظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع شـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة .للحمايـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دار اجلامعـ
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العالمــــــــــة التجاريــــــــــة هــــــــــي احــــــــــد اقســــــــــام امللكيــــــــــة الصــــــــــناعية املهمــــــــــة : العالمــــــــــة التجاريــــــــــة  1-4
كــــــــــل اشـــــــــــارة ماديــــــــــة مميــــــــــزة يتخــــــــــذها الصـــــــــــانع او التــــــــــاجر او مقــــــــــدم اخلدمــــــــــة لتمييـــــــــــز "ويعــــــــــىن �ــــــــــا 

ـــــــــه عـــــــــن مثيال�ـــــــــا  ـــــــــاجر لنفســـــــــه واهلـــــــــدف منهـــــــــا هـــــــــو ان ي )25("صـــــــــناعته او بضـــــــــاعته او خدمات ـــــــــين الت ب
  .مكانا لسمعته التجارية بني منافسيه وليجذب اكرب عدد من املستهلكني 

االســـــــــــــتاذ حســـــــــــــن الفكهـــــــــــــاين   يعـــــــــــــرف :االســـــــــــــم التجـــــــــــــاري والعنـــــــــــــوان التجـــــــــــــاري  -1-5
ـــــــــوان التجـــــــــاري بانـــــــــه  التســـــــــمية الـــــــــيت يطلقهـــــــــا التـــــــــاجر علـــــــــى متجـــــــــره لتمييـــــــــزه عـــــــــن غـــــــــريه مـــــــــن " العن

ــــــــــه  ــــــــــاجر املماثلــــــــــة او املشــــــــــا�ة   ل ــــــــــاجر يف حــــــــــد نفســــــــــه  )26("املت امــــــــــا االســــــــــم التجــــــــــاري فــــــــــيخص الت
ــــــــدين ان  ــــــــن ال ــــــــرى االســــــــتاذ صــــــــالح زي ــــــــائق وي ــــــــه عــــــــل الوث ــــــــتم التعامــــــــل ب ــــــــذي ي كــــــــل "وهــــــــو االســــــــم ال

ــــــــــه وعناصــــــــــره لدرجــــــــــة ميكــــــــــن القــــــــــول ان  ــــــــــه ووظيفت منهمــــــــــا مصــــــــــطلح مســــــــــتقل عــــــــــن االخــــــــــر يف طبيعت
ــــــــــدين  ــــــــــه االســــــــــم امل ــــــــــاجر يقابل ــــــــــاجر وان العنــــــــــوان )العــــــــــادي(االســــــــــم التجــــــــــاري للت للشــــــــــخص غــــــــــري الت

ــــــــــوان العــــــــــادي  ــــــــــاجر يقابلــــــــــه العن ــــــــــاجر ) املــــــــــوطن(التجــــــــــاري للت اذن العالمــــــــــة .)27("للشــــــــــخص غــــــــــري الت
ز املنتجــــــــــات او البضــــــــــائع عــــــــــن غريهــــــــــا وهــــــــــي ليســــــــــت جبــــــــــزء تــــــــــركييب مــــــــــن التجاريـــــــــة تســــــــــتخدم لتمييــــــــــ

ــــــــ ــــــــاجر عــــــــن تاملن ــــــــز الت ــــــــة بالرســــــــم والنمــــــــوذج الصــــــــناعي بينمــــــــا االســــــــم التجــــــــاري يســــــــتخدم لتميي ج مقارن
  .حد نفسهاغريه فهو بعيد عن السلعة يف 

ـــــــــة والفنيـــــــــة -2 ـــــــــة االدبي ـــــــــة الفكري ـــــــــذي ســـــــــيكون حمـــــــــل دراســـــــــتنا يف  :الملكي وهـــــــــو القســـــــــم ال
ــــــــــف واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة ســــــــــنتعرف اوال علــــــــــى حقــــــــــوق  هــــــــــذا املوضــــــــــوع ويعــــــــــرف ايضــــــــــا حبقــــــــــوق املؤل

 املؤلف مث احلقوق ا�اورة 

  :حقوق المؤلف : اوال 

ـــــــــــف   :نبـــــــــــذة تاريخيـــــــــــة عـــــــــــن حقـــــــــــوق المؤلـــــــــــف  2-1 ـــــــــــة حقـــــــــــوق املؤل ان أول قـــــــــــانون حلماي
ــــــــــا ســــــــــنة  ــــــــــى مجيــــــــــع  1702كــــــــــان يف بريطاني ــــــــــف عل ــــــــــة للمؤل ــــــــــت حــــــــــق امللكي ــــــــــه يثب الــــــــــذي كــــــــــان مبوجب

كـــــــان هـــــــذا االعــــــــرتاف القـــــــانوين حلـــــــق املؤلـــــــف هــــــــو و )28(النســـــــخ املطبوعـــــــة خـــــــالل فـــــــرتة متفــــــــق عليهـــــــا 
  سنة مث جتدد  14وكانت انذاك مدة محاية حق املؤلف  )29(االول من نوعه يف التاريخ
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ـــــــــــا ، ويف عـــــــــــام  ـــــــــــف مـــــــــــازال حي ـــــــــــا ان املؤل ـــــــــــة املؤلفـــــــــــات  1911املـــــــــــدة طامل ـــــــــــانون اخـــــــــــر حلماي صـــــــــــدر ق
االدبيــــــــــة ، الدراميــــــــــة ، املوســــــــــيقية واعمــــــــــال اهلندســــــــــة والنحــــــــــت والصــــــــــور الفوتوغرافيــــــــــة وصــــــــــور احلجــــــــــر 

عامـــــــــا بعـــــــــد الوفـــــــــاة  50ويشـــــــــرتط القـــــــــانون اجلـــــــــدة يف االبتكـــــــــار ومـــــــــدة محايـــــــــة هـــــــــذا القـــــــــانون "اخل .....
ـــــــــة حـــــــــق ـــــــــاثرت الواليـــــــــات )30("االســـــــــتغالل طيلـــــــــة هـــــــــذه املـــــــــدة  وللورث املتحـــــــــدة االمريكيـــــــــة بصـــــــــدور  ت

واســـــــتمر معهــــــــا حــــــــىت  1790هــــــــي بــــــــدورها قـــــــانون محايــــــــة حـــــــق املؤلــــــــف عــــــــام  هـــــــذا القــــــــانون فاصـــــــدرت
فالقــــــــــانون األقــــــــــدم فيهـــــــــا وأوهلــــــــــا علــــــــــى اإلطــــــــــالق هــــــــــو القــــــــــانون  أمــــــــــا الــــــــــدول األوروبيــــــــــة 1834عـــــــــام 

ولقــــــــد صــــــــدر ثــــــــالث مــــــــرات األوىل كـــــــــان .الفرنســــــــي والــــــــذي أخــــــــذت منــــــــه معظــــــــم الـــــــــدول األوروبيــــــــة 
ـــــــــــة يف  1791ســـــــــــنة  ـــــــــــا هـــــــــــذا  1957واخرهـــــــــــا عـــــــــــام  1793والثاني ـــــــــــه يف فرنســـــــــــا اىل يومن وهـــــــــــو املعمـــــــــــول ب

ـــــــــــة واالســـــــــــكندينافية . ـــــــــــة واألمريكي ـــــــــــدول األوروبي ـــــــــــة يف ال ـــــــــــة باحلماي ـــــــــــة والفني حضـــــــــــيت األعمـــــــــــال األدبي
ــــــــويل اهتمامــــــــا هلــــــــذه احلقــــــــوق إال يف ســــــــنوات ــــــــة الــــــــيت مل ت ــــــــى غــــــــرار الــــــــدول اإلفريقي ــــــــأخرة مقارنــــــــة  عل مت

 1973بالــــــــدول الســـــــــابق ذكرهـــــــــا ، أمـــــــــا يف اجلزائـــــــــر فـــــــــأول قــــــــانون حلمايـــــــــة حقـــــــــوق املؤلـــــــــف كـــــــــان ســـــــــنة 
بشـــــــــــان حـــــــــــق املؤلـــــــــــف وآخرهـــــــــــا كـــــــــــان مبوجـــــــــــب  03/04/1973املـــــــــــؤرخ يف  14-73مبوجـــــــــــب اآلمـــــــــــر رقـــــــــــم 

  تسمح هذه القوانني حبماية حقوق املؤلف .2003الصادر يف  03/05األمر 

ــــــــة  2-2 ــــــــف الطبيعــــــــة القانوني ــــــــا فهــــــــو دائمــــــــا :لحــــــــق المؤل مهمــــــــا يكــــــــن املصــــــــنف ادبيــــــــا او فني
ــــــــث يعــــــــرب عنهــــــــا ويفصــــــــح  ــــــــل هــــــــو مظهــــــــر مــــــــن مظــــــــاهر شخصــــــــيته حبي مثــــــــرة فكــــــــرة وجهــــــــد انســــــــان ، ب
ـــــــف علـــــــى مصـــــــنفه مـــــــن هـــــــذه الناحيـــــــة  عـــــــن كوامنهـــــــا ويكشـــــــف عـــــــن فضـــــــائلها ونقائصـــــــها ،فحـــــــق املؤل

ــــــــه حقــــــــوق متصــــــــل اشــــــــد االتصــــــــال بشخصــــــــيته فعلــــــــى قــــــــدر احــــــــرتام اجلماعــــــــة للفــــــــرد باعت ــــــــاره كــــــــائن ل ب
ــــــــزداد هــــــــذا وضــــــــوحا واســــــــتقرارا  ــــــــك الطبيعــــــــة اخلاصــــــــة . يســــــــتقل �ــــــــا عــــــــن اجلماعــــــــة ي ــــــــارت تل ولقــــــــد اث
ولقـــــــد لـــــــوحظ بــــــــان حـــــــق املؤلـــــــف علــــــــى " حلـــــــق املؤلـــــــف علـــــــى مصــــــــنفه كثـــــــريا مـــــــن اجلــــــــدول القـــــــانوين  

ــــــــة مصــــــــنفه خيتلــــــــف عــــــــن بعــــــــض الوجــــــــوه يف حــــــــق امللكيــــــــة امل ــــــــت باجــــــــل يســــــــقط  عنوي النــــــــه حــــــــق مؤق
ــــــــه اخللــــــــف عــــــــن الســــــــلف بانقضــــــــائه  ــــــــم يتوارث ــــــــة حــــــــق دائ ــــــــة العادي يف امللــــــــك العــــــــام ، بينمــــــــا حــــــــق امللكي

كمـــــــــا ان حــــــــــق املؤلــــــــــف يتنـــــــــاول ناحيــــــــــة ادبيةحبتــــــــــة ختـــــــــول للمؤلــــــــــف وحــــــــــده حـــــــــق تقريــــــــــر نشــــــــــر )31("
مصــــــــــنفه علــــــــــى اجلمهــــــــــور ، فـــــــــــال جيــــــــــوز للغــــــــــري ان يغــــــــــري فيـــــــــــه باالضــــــــــافة او احلــــــــــذف او التحـــــــــــوير ، 

ــــــــة اذا مــــــــا قــــــــرر وهــــــــذا مــــــــا يعــــــــرب عنــــــــه بــــــــاحلق االديب   ــــــــاول ايضــــــــا ناحيــــــــة مادي كمــــــــا ان حــــــــق املؤلــــــــف يتن
املؤلـــــــف نشـــــــر مصـــــــنفه جبعـــــــل هـــــــذا احلـــــــق يـــــــدخل يف ذمتـــــــه املاليـــــــة وهـــــــو مـــــــا يعـــــــرب عنـــــــه بــــــــاحلق االديب  

ــــــــة اذا مــــــــا قــــــــرر املؤ  لــــــــف نشــــــــر مصــــــــنفه جبعــــــــل هــــــــذا كمــــــــا ان حــــــــق املؤلــــــــف يتنــــــــاول ايضــــــــا ناحيــــــــة مادي
  احلق يدخل
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ــــــــــد  )32(ق املــــــــــادي بــــــــــاحلوهــــــــــو مــــــــــا يعــــــــــرب عنــــــــــه  يف ذمتــــــــــه املاليــــــــــة ونتيجــــــــــة هلــــــــــذا االخــــــــــتالف يف حتدي
  :طبيعة حق املؤلف فقد ظهرت ثالث نظريات يف حتديد طبيعة هذا احلق وهي 

ـــــــــــة ان :حـــــــــــق المؤلـــــــــــف مـــــــــــن حقـــــــــــوق الملكيـــــــــــة  -2-2-1 ـــــــــــرى مناصـــــــــــاري هـــــــــــذه النظري ي
ــــــــــة هــــــــــي  ــــــــــة وبالتــــــــــايل فــــــــــان خصــــــــــائص حــــــــــق امللكي ــــــــــف هــــــــــو مــــــــــن حقــــــــــوق امللكيــــــــــة الفكري حــــــــــق املؤل

ـــــــا ذكـــــــره يف عناصـــــــر خصـــــــائص هـــــــذا احلـــــــق ، ومـــــــرد هـــــــذه ا ـــــــة هـــــــو الفقـــــــه الرومـــــــاين وكمـــــــا ســـــــبق لن لنظري
ســـــــابقة ، حيــــــــث انـــــــه خيلــــــــط بـــــــني الشــــــــيء واحلــــــــق الواقـــــــع علــــــــى ذلـــــــك الشــــــــيء ، فحـــــــق امللكيــــــــة يقــــــــع 

حيـــــــــث ســـــــــبغوا خصــــــــــائص " علـــــــــى شـــــــــيء مـــــــــادي حمســــــــــوس واحلـــــــــق حبـــــــــد ذاتــــــــــه هـــــــــو امـــــــــر معنــــــــــوي 
ـــــــــث اصـــــــــبح ـــــــــة حبي ـــــــــه ، اي حمـــــــــل حـــــــــق امللكي ـــــــــع علي ـــــــــادي علـــــــــى احلـــــــــق الواق ـــــــــة  الشـــــــــيء امل حـــــــــق امللكي

ــــــــــه  ــــــــــع علي ــــــــــا كالشــــــــــيء الواق ــــــــــة وهــــــــــو  )33("مادي ــــــــــايل قســــــــــم الرومــــــــــان احلقــــــــــوق اىل حقــــــــــوق مادي وبالت
ـــــــة  ـــــــة اعتربوهـــــــا حقوقـــــــا غـــــــري مادي ـــــــة ومـــــــا عـــــــدا حـــــــق امللكي ـــــــة . حـــــــق امللكي ووفـــــــق اصـــــــحاب هـــــــذه النظري

ـــــــــان  ـــــــــه مـــــــــن " ف ـــــــــذي خيـــــــــول صـــــــــاحبه مـــــــــن الســـــــــلطات مـــــــــا ميكن ـــــــــين ال ـــــــــة هـــــــــو احلـــــــــق العي حـــــــــق امللكي
 ومبــــــــــــا ان حــــــــــــق امللكيــــــــــــة قانونيــــــــــــا ميــــــــــــنح صــــــــــــاحبه ســــــــــــلطة)34("ع الشــــــــــــيء احلصــــــــــــول علــــــــــــى منــــــــــــاف

ـــــــــا ســـــــــبق ان حـــــــــق املؤلـــــــــف  االســـــــــتعمال واالســـــــــتغالل والتصـــــــــرف فقـــــــــد راى جانـــــــــب الفقـــــــــه اســـــــــتنادا مل
الــــــذي يتمتــــــع بــــــاحلق املـــــــايل علــــــى مصــــــنفه وملــــــا كـــــــان بامكانــــــه التصــــــرف بــــــاحلق املـــــــايل فــــــان ذلــــــك مـــــــن 

ـــــــــة ، كمـــــــــا ان االشـــــــــياء املعنويـــــــــة تصـــــــــلح الن وجهـــــــــة نظـــــــــر الفقـــــــــه كـــــــــاف العتبـــــــــاره مـــــــــن حقـــــــــوق امللك ي
ــــــــق  ــــــــازل عنهــــــــا  فمــــــــن هــــــــذا املنطل ــــــــايل مــــــــن اجلــــــــائز حجزهــــــــا او التن ــــــــة وبالت تكــــــــون حمــــــــال للحقــــــــوق املالي
جنــــــد انـــــــه باعتبــــــار حـــــــق امللكيــــــة معنويـــــــا فانــــــه بـــــــذلك ميــــــنح صـــــــاحبه اكــــــرب قـــــــدر مــــــن احلمايـــــــة واحلقـــــــوق 

ــــــــــــذات االجتــــــــــــاه اذ هــــــــــــذا احلــــــــــــق ميــــــــــــنح صــــــــــــاحبه ســــــــــــلطان اوســــــــــــع يف االســــــــــــتغالل و . "  التصــــــــــــرف وب
ـــــــــــة واســـــــــــتندوا اىل ان  ـــــــــــف مـــــــــــن حقـــــــــــوق امللكي ـــــــــــدين ان حـــــــــــق املؤل ذهـــــــــــب بعـــــــــــض رجـــــــــــال الفقـــــــــــه مؤي

ـــــــــة  ـــــــــف ولـــــــــو بدرجـــــــــة متفاوت ـــــــــة يتمتـــــــــع �ـــــــــا املؤل ـــــــــوارد علـــــــــى حـــــــــق امللكي  )35("االســـــــــتقالل والتصـــــــــرف ال
ـــــــة ومل يقبـــــــل اعتبـــــــار حـــــــق املؤلـــــــف مـــــــن حقـــــــوق  ـــــــل هـــــــذا فـــــــان الفريـــــــق الـــــــذي عـــــــارض هـــــــذه النظري مبقاب
امللكيــــــــة دال علـــــــــى صـــــــــحة موقفــــــــه بـــــــــالتمييز بـــــــــني الشــــــــيء املـــــــــادي والشـــــــــيء غــــــــري املـــــــــادي ، فالشـــــــــيء 
ـــــــــه اي  ـــــــــا ندركـــــــــه حبواســـــــــنا اخلمـــــــــس وميكـــــــــن حيازت ـــــــــدخل يف عـــــــــامل احلـــــــــس اي انن املـــــــــادي هـــــــــو الـــــــــذي ي

  عندنا متلكه بالتعبري العام 

              

ــــاص:  32 ــ ــ ــ ــ ــونية ، حقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهرزاد، ذوادي. صــ ــ ــ ــ ــ ــــوري .شـــ ــ ــ ــ ــ ــانس،جامعة منتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذكرة ليســـ ــ ــ ــ ــ ــاليف، مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق التـــ ــ ــ ــ ــ ــداول وحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــني حريـــ ــ ــ ــ ــ ــة بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات االلكرتونيـــ ــ ــ ــ ــ املعلومـــ
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ــــــــف ال ميكــــــــن حيازتــــــــه فهــــــــو شــــــــيء غــــــــري  ــــــــادي كحــــــــق املؤل ــــــــه يف حــــــــني ان احلــــــــق غــــــــري امل واالســــــــتئثار ب
الشـــــــيء " ان ملمـــــــوس مـــــــن ابتكـــــــار الـــــــذهن ، وترتيبـــــــا علـــــــى مـــــــا ســـــــبق يـــــــرى هـــــــذا الفريـــــــق مـــــــن الفقـــــــه 

املــــــــــادي ميتلــــــــــك حبيازتــــــــــه واقتنائــــــــــه يف حــــــــــني ان الشــــــــــيء غــــــــــري املــــــــــادي كحــــــــــق املؤلــــــــــف يــــــــــؤيت مثـــــــــــاره 
ــــــــه نتبا ــــــــدما يســــــــتقر باذهــــــــا�م ويقتنعــــــــوا ب شــــــــاره بــــــــني النــــــــاس ومعرفــــــــة اكــــــــرب عــــــــددمنهم بــــــــه ، خاصــــــــة عن

وعنـــــــدما ميكـــــــن للمؤلـــــــف ان يتقاضـــــــى اجــــــــرا او مقـــــــابال للعمـــــــل الـــــــذهين الــــــــذي قـــــــام بـــــــه وهنـــــــا تــــــــدخل 
  )36(ق املايل للمؤلفيف احل

ـــــــــوق الشخصـــــــــية 2-2-2 ـــــــــن الحق ـــــــــف م ـــــــــق مـــــــــن احلـــــــــق :حـــــــــق المؤل ـــــــــة ينطل اســـــــــاس هـــــــــذه النظري
وبالتــــــــــايل  االديب للمؤلـــــــــف والـــــــــذي ينصــــــــــب علـــــــــى حمــــــــــل حـــــــــق املؤلـــــــــف وهــــــــــو انتـــــــــاج فكــــــــــري وذهـــــــــين

فهــــــــو لصـــــــــيق بشخصــــــــية املؤلـــــــــف ، فحـــــــــق املؤلــــــــف هـــــــــو الفكــــــــرة الـــــــــيت ابتكرهـــــــــا فكــــــــره وعقلـــــــــه ســـــــــواء 
ــــــــايل  ــــــــة موســــــــيقية او اي مصــــــــنف اخــــــــر امــــــــا احلــــــــق امل ــــــــة او مســــــــرحية ، نوت ــــــــة او نثري ــــــــت قطعــــــــة ادبي اكان

ـــــــــع علـــــــــى هـــــــــذا املصـــــــــنف كاســـــــــتغالل املصـــــــــنف  ـــــــــا ســـــــــواء بطريقـــــــــة مباشـــــــــرة او غـــــــــري مباشـــــــــرة الواق مادي
وباعتبــــــــــــار ان افكــــــــــــار االنســــــــــــان هــــــــــــي جــــــــــــزء مــــــــــــن . هــــــــــــر لتــــــــــــداول هــــــــــــذا احلــــــــــــق فمــــــــــــا هــــــــــــو اال مظ

شخصـــــــيته ومالزمــــــــة لـــــــه فا�ــــــــا بالتــــــــايل ال تنفصـــــــل عنــــــــه وهـــــــي مرتبطــــــــة بــــــــه وقـــــــد اعتــــــــرب ان االســــــــتغالل 
ـــــــــايل فـــــــــان  ـــــــــف وبالت ـــــــــذي هـــــــــو مظهـــــــــر شخصـــــــــية املؤل ـــــــــه ال " املـــــــــايل هلـــــــــذا احلـــــــــق مصـــــــــدره املصـــــــــنف ذات

ـــــــــاح مال ـــــــــاح ال تتعـــــــــدى كو�ـــــــــا جمـــــــــرد ارب ـــــــــة هـــــــــذه االرب ـــــــــف شـــــــــا�ا شـــــــــان االســـــــــهم املالي يـــــــــة جينيهـــــــــا املؤل
ـــــــــد عـــــــــن الذمـــــــــة  ـــــــــاح وهـــــــــو املصـــــــــنف فهـــــــــو بعي للشـــــــــركات واملؤسســـــــــات امـــــــــا احلـــــــــق اســـــــــاس هـــــــــذه االرب

هــــــــذه النظريـــــــة متيــــــــل كثـــــــريا حنــــــــو املؤلـــــــف والفوائــــــــد الـــــــيت حيصــــــــل عليهـــــــا مقابــــــــل  )37("املاليـــــــة للشـــــــخص 
ان حــــــق املؤلـــــــف بعـــــــد وفاتـــــــه وفــــــق هـــــــذه النظريـــــــة فـــــــ" مــــــا يصـــــــيب اجلماعـــــــة العامــــــة مـــــــن ضـــــــرر ، فمـــــــثال

ـــــــــــــالغ  ـــــــــــــه للمصـــــــــــــلحة العامـــــــــــــة مهمـــــــــــــا كـــــــــــــان ب ـــــــــــــه ال ميكـــــــــــــن للدولـــــــــــــة االســـــــــــــتيالء علي او اثنـــــــــــــاء حيات
  )38("االمهية

ــــــــــه يؤخــــــــــذ علــــــــــة هــــــــــذه النظريــــــــــة ايضــــــــــا ا�ــــــــــا تقــــــــــوم علــــــــــى احلــــــــــق االديب  باالضــــــــــافة اىل مــــــــــا ســــــــــبق فان
ــــــــة �مــــــــ ــــــــك فــــــــان هــــــــذه النظري ــــــــر مــــــــن ذل ــــــــل اكث ــــــــه علــــــــى احلــــــــق املــــــــايل ، ال ب ــــــــف وتعلي ــــــــب للمؤل ل اجلان

ــــــــــق مباشــــــــــر او غــــــــــري مباشــــــــــر  ــــــــــايل وهــــــــــو مظهــــــــــر اســــــــــتغالل املصــــــــــنف ســــــــــواء بطري ونتيجــــــــــة هــــــــــذه .امل
ــــــــــايل  ــــــــــني احلــــــــــق االديب وامل ــــــــــق ب ــــــــــق مــــــــــن الفقهــــــــــاء للتوفي ــــــــــة ظهــــــــــر فري ــــــــــيت القتهــــــــــا النظري االنتقــــــــــادات ال
ــــــــوي وهــــــــي مــــــــا يعــــــــرف  للمؤلــــــــف ، فــــــــبعض احلقــــــــوق تنطــــــــوي حتــــــــت احلــــــــق املــــــــايل وبعضــــــــها االخــــــــر معن

   . بالنظرية املزدوجة
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ـــــــــرى انصـــــــــار هـــــــــذا: حـــــــــق المؤلـــــــــف ذو طبيعـــــــــة مزدوجـــــــــة  2-2-3 ـــــــــف  ي االجتـــــــــاه ازدواج حـــــــــق املؤل
ــــــــري اىل القــــــــول بــــــــان طبيعــــــــة حــــــــق  ــــــــون احــــــــدمها علــــــــى االخــــــــر ، ويف هــــــــذا االجتــــــــاه ذهــــــــب الكث فــــــــال يغلب
ـــــــــل  ـــــــــف هـــــــــو حـــــــــق مـــــــــن احلقـــــــــوق الشخصـــــــــية مث املؤلـــــــــف هـــــــــي طبيعـــــــــة مزدوجـــــــــة ، فـــــــــاحلق االديب للمؤل

ـــــــائم حبـــــــد ذاتـــــــه ، فهـــــــو حـــــــق عيـــــــين ـــــــادي مســـــــتقل ايضـــــــا وق ـــــــوة واحلـــــــق امل اصـــــــلي وهـــــــو مـــــــال  حـــــــق االب
ـــــــــــه  واحلـــــــــــق املـــــــــــادي. نقـــــــــــول م للمؤلـــــــــــف خيتلـــــــــــف عـــــــــــن احلـــــــــــق االديب ، اذ ان االول جيـــــــــــوز التنـــــــــــازل عن

ــــــــازل  ــــــــال جيــــــــوز التن ــــــــف ، امــــــــا احلــــــــق االديب ف ــــــــة مــــــــن وفــــــــاة املؤل وهــــــــو مؤقــــــــت ينقضــــــــي بعــــــــد مــــــــدة معين
ــــــــيت  ــــــــة ال ــــــــه ويبقــــــــى حــــــــىت بعــــــــد انتهــــــــاء مــــــــدة احلماي ــــــــاملرياث يف بعــــــــض جوانب ــــــــم ينتقــــــــل ب ــــــــه وهــــــــو دائ عن

هــــــــذا " بـــــــرين"ا فــــــــان حـــــــق املؤلـــــــف هــــــــو حـــــــق مـــــــزدوج ، ولقـــــــد ايــــــــدت اتفاقيـــــــة حـــــــددها القـــــــانون ، لـــــــذ
ـــــــــادة  ـــــــــه ال ميكـــــــــن ان جتعـــــــــل مـــــــــن : "  6/1االجتـــــــــاه حيـــــــــث نصـــــــــت امل ثانيـــــــــا ووفقـــــــــا لنظريـــــــــة االزدواج فان

حـــــــق املؤلــــــــف حقــــــــا مرتبطـــــــا بالشخصــــــــية الننــــــــا نكــــــــون بـــــــذلك قــــــــد امهلنــــــــا احـــــــد جوانــــــــب احلــــــــق وهــــــــو 
ينيـــــــــا النـــــــــه جيـــــــــد اساســـــــــه يف احليـــــــــازة واالســــــــــتيالء اجلانـــــــــب املـــــــــادي كماانـــــــــه ال ميكـــــــــن جعلـــــــــه حقـــــــــا ع

ـــــــــيس شـــــــــيئا ماديـــــــــا امنـــــــــا هـــــــــو نتـــــــــاج فكـــــــــر وعقـــــــــل   علـــــــــى شـــــــــيء مـــــــــادي ، حبيـــــــــث ان حـــــــــق املؤلـــــــــف ل
 يعــــــــــينوعلــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن ان حــــــــــق املؤلــــــــــف مــــــــــزيج مــــــــــن احلــــــــــق االديب واملــــــــــايل اال ان ذلــــــــــك ال  )39("

ا�مــــــــــا متســــــــــاويان فــــــــــاحلق االديب يســــــــــمو علــــــــــى احلــــــــــق املــــــــــايل وذلــــــــــك الخــــــــــتالف اهلــــــــــدف بينهمــــــــــا ، 
ـــــــف والتعـــــــديل والتشـــــــويه كـــــــي يضـــــــل صـــــــورة صـــــــادقة عـــــــن  ـــــــف مـــــــن التحري ـــــــاج فكـــــــر املؤل فهـــــــو حيمـــــــي نت
ــــــــان املصــــــــاحل  ــــــــف وبالتــــــــايل ف ــــــــه يهــــــــدف اىل االســــــــتغالل املــــــــادي للمؤل افكــــــــاره ، امــــــــا احلــــــــق املــــــــادي فان

  .ديب امسى من املصاحل اليت حيميها احلق املادي اليت حيميها احلق اال

ــــــــــات تضــــــــــمنت يف نصوصــــــــــها مــــــــــا :محتــــــــــوى حقــــــــــوق المؤلــــــــــف  2-3 معظــــــــــم التشــــــــــريعات واالتفاقي
يشــــــــري اىل ان حـــــــــق املؤلــــــــف علـــــــــى مصــــــــنفه هـــــــــو احلـــــــــق االديب واملــــــــادي ، فلنطلـــــــــع علــــــــى حمتـــــــــوى كـــــــــل 

  .من هذين احلقني ومبا يتميز كل واحد منهما 

مل يتفـــــــــــق الفقـــــــــــه علـــــــــــى حتديـــــــــــد معـــــــــــىن واحـــــــــــد للحـــــــــــق  :مؤلـــــــــــف الحـــــــــــق األدبـــــــــــي لل -2-3-1
يثبــــــــــــت املؤلـــــــــــــف  االديب ، فــــــــــــذهب بعضـــــــــــــهم اىل القــــــــــــول بانـــــــــــــه الــــــــــــدرع الـــــــــــــواقي الــــــــــــذي مبســـــــــــــاعدته

ــــــــــــال املاضــــــــــــية والقادمــــــــــــة  وذهــــــــــــب اخــــــــــــرون اىل  )40(شخصــــــــــــيته مبواجهــــــــــــة معاصــــــــــــريه ومواجهــــــــــــة االجي
ــــــــه اجيــــــــايب ، كمــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره يف عناصــــــــر ســــــــابقة  ــــــــر من ولقــــــــد .ان احلــــــــق االديب هــــــــو حــــــــق ســــــــليب اكث

   :على 06نصت اتفاقية برين على احلق االديب للمؤلف ، فنصت املادة 

              

ــديد :-39 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامون شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيد ، مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الرشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــف .عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق االديب للمؤلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا : احلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وتطبيقا�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العر .النظري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ،دار النهضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ص .1987،] م.د[بي
87. 

  69ص .املرجع السابق.صونية ،حقاص -40



 

بغـــــــض النظــــــــر عـــــــن احلقــــــــوق املاليـــــــة للمؤلــــــــف بــــــــل وحـــــــىت بعــــــــد انتقـــــــال هــــــــذه احلقـــــــوق فــــــــان املؤلــــــــف " 
حيـــــــــــتفظ بـــــــــــاحلق يف املطالبـــــــــــة بنســـــــــــب املصـــــــــــنف اليـــــــــــه واالعـــــــــــرتاض علـــــــــــى حتريـــــــــــف او تشـــــــــــويه او اي 
تعــــــــديل اخـــــــــر هلــــــــذا املصـــــــــنف او كــــــــل مســـــــــاس اخــــــــر بـــــــــذات املصــــــــنف يكـــــــــون ضــــــــارا بشـــــــــرفه ومسعتـــــــــه 

ــــــــــف هــــــــــو حــــــــــق لصــــــــــي" ــــــــــذي ال جيــــــــــوز التصــــــــــرف فيــــــــــه او واحلــــــــــق االديب للمؤل ق بشــــــــــخص املؤلــــــــــف ال
ـــــــــداد لشخصـــــــــية . ـــــــــاطال فهـــــــــو امت ـــــــــه يعـــــــــد ب ـــــــــرد علي ـــــــــه وال يســـــــــقط بالتقـــــــــادم واي تصـــــــــرف ي ـــــــــازل عن التن

ـــــــــه كمـــــــــا ان  ـــــــــة التشـــــــــريعات ب ـــــــــت غالبي ـــــــــه يظهـــــــــر ابداعـــــــــه الفكـــــــــري يف مصـــــــــنفه ولقـــــــــد اعرتف ـــــــــف وب املؤل
ديب بـــــــــالرغم مـــــــــن ان ســـــــــقوط احلـــــــــق املـــــــــايل للمؤلـــــــــف مبـــــــــرور مـــــــــدة معينـــــــــة ال يعـــــــــين ســـــــــقوط حقـــــــــه اال

ــــــــف مــــــــع ســــــــقوط احلــــــــق املــــــــايل وهــــــــذا ماتضــــــــمنته  ــــــــرين مل تســــــــتبعد ســــــــقوط احلــــــــق االديب للمؤل ــــــــة ب اتفاقي
ــــــــرين  6/2املــــــــادة  لقــــــــانون حــــــــق املؤلــــــــف عــــــــن هــــــــذا " ولقــــــــد عــــــــربت املــــــــذكرة االيضــــــــاحية .مــــــــن اتفاقيــــــــة ب

 حــــــــــق املؤلــــــــــف يتنــــــــــاول ناحيــــــــــة ادبيــــــــــة حبتــــــــــة ختــــــــــول للمؤلــــــــــف وحــــــــــده حــــــــــق: العنصــــــــــر االديب بقوهلــــــــــا 
تقريـــــــر نشـــــــر مصـــــــنفه علــــــــى اجلمهـــــــور ونســـــــبته اىل نفســــــــه وســـــــحبه مـــــــن التــــــــداول والـــــــزام الغـــــــري بــــــــاحرتام 
ـــــــــري باالضـــــــــافة او احلـــــــــذف او التحـــــــــوير وان هـــــــــذا مـــــــــا  ـــــــــه تغي مصـــــــــنفه ، فـــــــــال جيـــــــــوز للغـــــــــري ان جيـــــــــري في

  :)41(ويرتتب على ذلك النتائج التالية   droit moralيعرب عنه باحلق االديب 

ـــــــــــف املطلقـــــــــــة يف التفكـــــــــــري واالبتكـــــــــــار فـــــــــــاملؤلف حـــــــــــر يف احلـــــــــــق االديب للمؤلـــــــــــف ي قتضـــــــــــي حريـــــــــــة املؤل
ــــــــــة ا وان تطلــــــــــب ــــــــــه فكــــــــــرة معين ــــــــــه يف حــــــــــدود القــــــــــانون وال جيــــــــــوز ان متلــــــــــى علي ــــــــــه  التعبــــــــــري عــــــــــن راي من

ـــــــــه او يف مســـــــــتوى معـــــــــني ـــــــــة يصـــــــــل اليهـــــــــا حبث ـــــــــو فرضـــــــــنا ان ناشـــــــــرا عهـــــــــد اىل احـــــــــد )42(نتيجـــــــــة معين فل
ــــــــة مقــــــــال او قصــــــــة ، ولكــــــــن الناشــــــــ ــــــــاب بكتاب ــــــــال الكت ــــــــذي كــــــــان يتوقعــــــــه ف ر وجــــــــدها دون املســــــــتوى ال

جيـــــــــوز لــــــــــه ان يرجــــــــــع يف اتفاقــــــــــه مــــــــــع املؤلـــــــــف ا وان يطالــــــــــه بتعــــــــــويض حبجــــــــــة ان االنتــــــــــاج مل يكــــــــــن يف 
ــــــــذي يتوقعــــــــه  ــــــــل . املســــــــتوى ال ــــــــيت انتهــــــــى اليهــــــــا قب ان يف وســــــــع املؤلــــــــف دائمــــــــا ان يعــــــــدل عــــــــن ارائــــــــه ال

ر مصــــــــنفه ويف تعيــــــــني طريقــــــــة هــــــــذا بــــــــل نشــــــــرها ، وللمؤلــــــــف وحــــــــده احلــــــــق يف تقريــــــــر نشــــــــقامتامهــــــــا او 
ــــــــــدخل عليــــــــــه  ــــــــــداول وان ي ــــــــــف ايضــــــــــا ان يســــــــــحب مصــــــــــنفه مــــــــــن الت ــــــــــل ان مــــــــــن حــــــــــق املؤل النشــــــــــر ب
تعــــــــديالت جوهريــــــــة حــــــــىت ولــــــــو تصــــــــرف يف احلقــــــــوق املاليــــــــة لكــــــــن علــــــــى املؤلــــــــف ان يعــــــــوض الناشـــــــــر 

ــــــــــه . تعويضــــــــــا عــــــــــادال ال يقتضــــــــــي مقــــــــــدما  ــــــــــف ان ينســــــــــب الي ويقتضــــــــــي العنصــــــــــر االديب يف حــــــــــق املؤل
ــــــــة اخــــــــرى اال مصــــــــنفه  ــــــــه مــــــــن حقــــــــه مــــــــن ناحي فمــــــــن حقــــــــه ان يضــــــــع عليــــــــه امســــــــه وتوقيعــــــــه ، كمــــــــا ان

ــــــــان  ــــــــايل اىل غــــــــريه ، ف ــــــــف عــــــــن حقــــــــه يف االســــــــتغالل امل ــــــــازل املؤل ــــــــو تن ينســــــــب املصــــــــنف اىل غــــــــريه ، فل
  حقه االديب يف ان ينسب اليه مؤلفه دائما ال يقبل التنازل اال اذا اختار 
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ـــــــــــة  املؤلـــــــــــف العتبـــــــــــارات خاصـــــــــــة بـــــــــــه ان خيفـــــــــــي امســـــــــــه ا وان يســـــــــــتعمل امســـــــــــا مســـــــــــتعارا فمـــــــــــثال االديب
ــــــــــيت تكــــــــــىن باســــــــــم رجــــــــــل رغــــــــــم ان امسهــــــــــا احلقيقــــــــــي  "جــــــــــورج صــــــــــوند" الفرنســــــــــية  " ور ديبــــــــــان در "ال

ـــــــــــــــه يف عصـــــــــــــــرها  ـــــــــــــــرن -      الن ـــــــــــــــالف  - 17الق ـــــــــــــــب او ت . ال يســـــــــــــــمح للمـــــــــــــــراة الفرنســـــــــــــــية ان تكت
ـــــــــه مـــــــــايراه  ـــــــــدخل علي ـــــــــك ايضـــــــــا ان يكـــــــــون املؤلـــــــــف وحـــــــــده صـــــــــاحب احلـــــــــق يف ان ي ـــــــــى ذل ـــــــــب عل يرتت
مــــــــــن تعــــــــــديل او اضــــــــــافة او حــــــــــذف وان يكــــــــــون لــــــــــه وحــــــــــده احلــــــــــق يف ترمجةمصــــــــــنفه اىل لغــــــــــة اخــــــــــرى 

ــــــــــــام بــــــــــــ ــــــــــــه ، وكمــــــــــــا ميكــــــــــــن احلــــــــــــذف او االختصــــــــــــار يف وال جيــــــــــــوز الي احــــــــــــد القي ــــــــــــاذن من ذلك اال ب
ــــــــك  ــــــــف اعــــــــرتاض علــــــــى ذل ــــــــك حــــــــىت ال يكــــــــون للمؤل ال جيــــــــوز احلجــــــــز .ترمجــــــــة املصــــــــنف مــــــــع ذكــــــــر ذل

، وال جيــــــــوزعلى  ا مت نشــــــــرهيتعلـــــــى حــــــــق املؤلـــــــف ، وامنــــــــا جيـــــــوز احلجــــــــز علـــــــى نســــــــخ مـــــــن املصــــــــنف الـــــــ
ــــــــت بصــــــــفة قا ــــــــل نشــــــــرها مــــــــا مل يثب ــــــــيت ميــــــــوت صــــــــاحبها قب ــــــــه اســــــــتهدف نشــــــــرها املصــــــــنفات ال طعــــــــة ان
  .للمؤلف .قبل وفاته ، وكذلك فانه ال جيوز التصرف يف جمموع النتاج الفكري املستقبلي

ه اذن اختصـــــــــارا وتلخيصـــــــــا ملـــــــــا ســـــــــبق جنـــــــــد ان احلـــــــــق االديب او املعنـــــــــوي كمـــــــــا يشـــــــــاء الـــــــــبعض تســـــــــميت 
ـــــــــه  لصـــــــــيق بشخصـــــــــية املؤلـــــــــف وال يتغـــــــــري  و احلـــــــــق االديب ال يتقـــــــــادم:بـــــــــامليزات التاليـــــــــة  يتميـــــــــز  كمـــــــــا ان

 .احلق االديب ال يقبل احلجز عليه و  دائم وابدي

تعطـــــــــي القـــــــــوانني العربيـــــــــة حلمايـــــــــة حـــــــــق :حـــــــــق المؤلـــــــــف فـــــــــي نســـــــــبة مصـــــــــنفه اليـــــــــه  2-3-1-1
ــــــــه كلمــــــــا  ــــــــع النســــــــخ املنتجــــــــة من ــــــــذكر امســــــــه علــــــــى مجي ــــــــه مصــــــــنفه وان ي املؤلــــــــف احلــــــــق يف ان ينســــــــب الي

وكمــــــــا ســـــــبق ذكــــــــره فـــــــان اتفاقيــــــــة  )43(ل علــــــــى ذلـــــــك لغـــــــريه طـــــــرح علـــــــى اجلمهــــــــور وال حيـــــــق لــــــــه التنـــــــاز 
بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن احلقـــــــوق املاليـــــــة للمؤلـــــــف بـــــــل وبعـــــــد " ثانيـــــــا علـــــــى انـــــــه  6بـــــــرين نصـــــــت يف املـــــــادة 

ـــــــــاحلق يف املطالبـــــــــة بنســـــــــبة مصـــــــــنفه اليـــــــــه  وحـــــــــق ..." انتقـــــــــال هـــــــــذه احلقـــــــــوق فـــــــــان املؤلـــــــــف حيـــــــــتفظ ب
ــــــــــــوة اع ــــــــــــا يعــــــــــــرف حبــــــــــــق االب ــــــــــــه او م ــــــــــــف يف نســــــــــــبة مصــــــــــــنفه الي ــــــــــــوانني املؤل ــــــــــــه معظــــــــــــم الق ــــــــــــت ب رتف

 واالتفاقيــــــــــات الدوليــــــــــة والــــــــــيت ســــــــــنتعرض هلــــــــــا يف الفصــــــــــل االخــــــــــري بشــــــــــيء مــــــــــن االيضــــــــــاح والتفصــــــــــيل
ـــــــه ا�تمـــــــع والقـــــــانون  ـــــــل شـــــــيء يقدمـــــــه ل ـــــــاملؤلف ولعلـــــــه اق ـــــــا وهـــــــذا احلـــــــق هـــــــو هـــــــو حـــــــق لصـــــــيق ب اعرتاف

ــــــــــــا مــــــــــــن اهــــــــــــل االختصــــــــــــاص  ــــــــــــل ، وباعتبارن ــــــــــــه باجلمي ــــــــــــات " ل ــــــــــــا مــــــــــــن " اختصــــــــــــاص املكتب ــــــــــــا لن ومل
ــــــــــــة يف خمتلــــــــــــف اشــــــــــــكاهلا الحظاحتكــــــــــــ ــــــــــــة والفني ــــــــــــااك مباشــــــــــــر مبختلــــــــــــف االعمــــــــــــال االدبي ان هــــــــــــذا  ن

االعـــــــــرتاف جيســـــــــد علـــــــــى املصـــــــــنف بكتابـــــــــة اســـــــــم املؤلـــــــــف واســـــــــم عائلتـــــــــه اي لقبـــــــــه ومؤهالتـــــــــه وكلهـــــــــا 
ــــــــــا وحــــــــــىت  ــــــــــا او رقميــــــــــا او الكرتوني ــــــــــارزة علــــــــــى الغــــــــــالف اخلــــــــــارجي للمصــــــــــنف ان كــــــــــان ورقي تكــــــــــون ب

ــــــــه وحــــــــق ا" علــــــــى حوامــــــــل هــــــــذه املصــــــــنفات  ــــــــة حيات ــــــــف يف نســــــــبة مصــــــــنفه اليــــــــه مقــــــــررة لــــــــه يف حال ملؤل
  واذا مات قبل الكشف عن شخصه فلورثته احلق يف نسبة مؤلفه.

              

ــــطفى :43 ــ ــ ــ ــ ــ ــرزاق ، مصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات .عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريب للمكتبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر لالحتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاين عشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريب الثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤمتر العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ، املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الثالثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع االلفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة يف مطلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات العربيـ ــ ــ ــ ــ ــ املكتبـ
  .632ص .2001نوفمرب  8-5.الشارقة :  2واملعلومات ، كتاب الوقائع ،مج



 

  )44(اليه ما مل يكن املؤلف  قد اوصى بغري ذلك

ـــــــــر :حـــــــــق المؤلـــــــــف فـــــــــي تقريـــــــــر نشـــــــــر مصـــــــــنفه  2-3-1-2 ـــــــــف باســـــــــتئثار حـــــــــق تقري ينفـــــــــرد املؤل
ــــــــار او تــــــــدخل مــــــــن احــــــــد  ــــــــت النشــــــــر وطريقــــــــة هــــــــذا النشــــــــر دون اجب نشــــــــر مصــــــــنفه ، اي بتحديــــــــد وق
ـــــــــــدخل يف  ـــــــــــه ي ـــــــــــك وطريقت ـــــــــــد موعـــــــــــد ذل ـــــــــــر نشـــــــــــر املصـــــــــــنف وحتدي ـــــــــــار ان احلـــــــــــق يف تقري ، علـــــــــــى اعتب
خصوصــــــــــــيات املؤلــــــــــــف نفســــــــــــه وبالتــــــــــــايل ال يكــــــــــــون الحــــــــــــد ســــــــــــلطة عليــــــــــــه يف طــــــــــــرح نتــــــــــــاج عقلــــــــــــه 

ـــــــــذلك ، واحلـــــــــق يف تقريـــــــــر نشـــــــــر املصـــــــــنف  وتفكـــــــــريه ل ـــــــــك او اذن لغـــــــــريه ب ـــــــــداول اال اذا قـــــــــرر هـــــــــو ذل لت
ـــــــه احـــــــدى الصـــــــور الدالـــــــة علـــــــى حـــــــق املؤلـــــــف االديب ، فانـــــــه خيتلـــــــف متامـــــــا عـــــــن حـــــــق املؤلـــــــف يف  كون
نشــــــــر مصــــــــنفه الــــــــذي يـــــــــدخل ضــــــــمن الصــــــــور الدالـــــــــة علــــــــى احلــــــــق املـــــــــايل للمؤلــــــــف علــــــــى اعتبـــــــــار ان 

ــــــــرب  ــــــــر نشــــــــر املصــــــــنف يعت ــــــــة يف ممارســــــــة احلــــــــق لنشــــــــر املصــــــــنف  ممــــــــا يعــــــــين ان احلــــــــق يف تقري نقطــــــــة بداي
ـــــــــــه وافكـــــــــــاره ، اىل  ـــــــــــف ومعتقدات ـــــــــــا خالصـــــــــــا ومتعلقـــــــــــا بشخصـــــــــــية املؤل احلـــــــــــق االول يبقـــــــــــى حقـــــــــــا ادبي
ـــــــدا احلـــــــق  ـــــــك يب ـــــــا وبعـــــــد ذل ـــــــة اســـــــتغالله مالي ـــــــايل امكاني حـــــــني اختـــــــاذ القـــــــرار القاضـــــــي بنشـــــــره فعـــــــال وبالت

ــــــــف وهــــــــو حــــــــق مــــــــايل حبــــــــت  ــــــــاين للمؤل ــــــــه ال. الث  ميكــــــــن نشــــــــر املصــــــــنف اال بعــــــــد ان يكتمــــــــل كمــــــــا ان
ـــــــذي يكتمـــــــل فيـــــــه مصـــــــنفه ولـــــــه وحـــــــده احلـــــــق يف  انتاجـــــــه واملؤلـــــــف وحـــــــده هـــــــو الـــــــذي يقـــــــرر املوعـــــــد ال
تقريــــــــــر نشــــــــــره او عدمــــــــــه ، وعنــــــــــد اكتمالــــــــــه يعلـــــــــــن املؤلــــــــــف عــــــــــن والدتــــــــــه ، فعنــــــــــد اذن يــــــــــايت حـــــــــــق 

ـــــــــــف يف تقـــــــــــدمي  ـــــــــــذلك يكـــــــــــون مصـــــــــــنفهاملؤل ـــــــــــين وب ـــــــــــف  للجمهـــــــــــور ســـــــــــواء بنشـــــــــــره او االداء العل للمؤل
ــــــــك وال ينازعــــــــه فيهــــــــا احــــــــد او جيــــــــربه اي احــــــــد  ــــــــة واملطلقــــــــة يف تقــــــــدير كــــــــل ذل وحــــــــده الســــــــلطة التقديري

  .على فعل ما ال يريد وماال خيدمه

ـــــــــف فـــــــــي تعـــــــــديل مصـــــــــنفه 2-3-1-3 ـــــــــه : حـــــــــق المؤل ـــــــــف يف نســـــــــب ابتكـــــــــاره الي ـــــــــة املؤل ان احقي
ء اي تعـــــــــديل علـــــــــى وتقريـــــــــر كيفيـــــــــة وطريقـــــــــة وموعـــــــــد نشـــــــــر مصـــــــــنفه يعطيـــــــــه بالضـــــــــرورة احلـــــــــق يف اجـــــــــرا

ـــــــــف علـــــــــى اضـــــــــافة  ـــــــــالتغيري او احلـــــــــذف او االضـــــــــافة ، ومنطقيـــــــــا ال جيـــــــــوز اجبـــــــــار املؤل مصـــــــــنفه ســـــــــواءا ب
ــــــــــه وحــــــــــده  ــــــــــدة اىل مصــــــــــنفه او حــــــــــذف بعــــــــــض منهــــــــــا لســــــــــبب مــــــــــا ، فهــــــــــذا حــــــــــق ل معلومــــــــــات جدي
واجبـــــــاره علـــــــى غــــــــري ذلـــــــك فيــــــــه خمالفـــــــة للقــــــــانون ، ونشـــــــري اىل انــــــــه قـــــــد يــــــــرى مـــــــثال مؤلفــــــــا مـــــــا وبعــــــــد 

ـــــــــــادة بعـــــــــــض  مصـــــــــــنفهاكتمـــــــــــال  ان هنـــــــــــاك فكـــــــــــرة مـــــــــــا قـــــــــــد وضـــــــــــعها ناقصـــــــــــة فريغـــــــــــب بتعـــــــــــديلها بزي
ـــــــــــري  ـــــــــــه تعـــــــــــديلها باحلـــــــــــذف او التغي ـــــــــــالغ يف عـــــــــــرض فكـــــــــــرة مـــــــــــا فيمكن االفكـــــــــــار عليهـــــــــــا او يـــــــــــرى ان ب
ــــــــــه عــــــــــدم صــــــــــحة موقفــــــــــه فريغــــــــــب يف  ــــــــــالغ يف راي واتضــــــــــح ل ــــــــــه قــــــــــد تشــــــــــدد وب ــــــــــرى ان الكلــــــــــي ، او ي

  تعديل هذا الراي فله كل احلق يف فعل ذلك وبكل حرية 

            

ــــريف -44 ــ ــ ــ ــ ــــد الشـــ ــ ــ ــ ــ ــــد اهللا ، حممـــ ــ ــ ــ ــ ــــريب .عبـــ ــ ــ ــ ــ ــــوطن العـــ ــ ــ ــ ــ ــاليف يف الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوق التـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريعات حقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة : تشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والدوليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات العربيـــ ــ ــ ــ ــ ــــل االتفاقيـــ ــ ــ ــ ــ ــا يف ظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاق تطويرهـ ــ ــ ــ ــ افـــ
ــات ــ ــ ــ ــ ــا املعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتخدام تكنولوجي ــ ــ ــ ــ ــــات .واســ ــ ــ ــ ــــات واملعلومــ ــ ــ ــ ــ ــــريب للمكتب ــ ــ ــ ــاد العــ ــ ــ ــ ــ ــر لالحتــ ــ ــ ــ ــ ــــاين عشــ ــ ــ ــ ــ ــــريب الث ــ ــ ــ ــــؤمتر العــ ــ ــ ــ ــــج : املــ ــ ــ ــ ــائع ، مــ ــ ــ ــ ــ ــــاب الوقــ ــ ــ ــ ــ ــارقة :  2كت ــ ــ ــ ــ الشــ
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ــــــــــة  ــــــــــوي علــــــــــى العناصــــــــــر املكون ــــــــــذي حيت ــــــــــف اخلاصــــــــــة والوعــــــــــاء ال طاملــــــــــا ان املصــــــــــنف هــــــــــو مــــــــــراة املؤل
لشخصــــــــيته فـــــــــان ذلـــــــــك يســـــــــتدعي اعطـــــــــاء صــــــــاحبه احلـــــــــق املطلـــــــــق يف دفـــــــــع اي اعتـــــــــداء او تشـــــــــويه او 

ـــــــــك التحـــــــــوير او التشـــــــــويه مـــــــــن  حتـــــــــوير قـــــــــد يقـــــــــع او يتعـــــــــرض لـــــــــه املصـــــــــنف مبـــــــــا هلـــــــــذا االعتـــــــــداء او ذل
وكمـــــــــا ان للمؤلـــــــــف احلـــــــــق يف دفـــــــــع االعتـــــــــداء .اضـــــــــرار علـــــــــى شخصـــــــــية املؤلـــــــــف او مسعتـــــــــه او شـــــــــرفه 

ـــــــه ،  ـــــــه بعـــــــد ممات ـــــــداء عـــــــن عمل ـــــــه احلـــــــق يف دفـــــــع هـــــــذا االعت ـــــــه وورثت ـــــــه فـــــــان خللفائ عـــــــن مصـــــــنفه يف حيات
ـــــــــع اي تعـــــــــديال ـــــــــدخل ومن ـــــــــاة املؤ ت فلهـــــــــم احلـــــــــق يف الت ـــــــــى املصـــــــــنف بعـــــــــد وف ـــــــــري يقـــــــــع عل ـــــــــف اال تغي ل

ـــــــــــة ترمجـــــــــــة  ـــــــــــه ،او اذا مت يف حال ـــــــــــه قبـــــــــــل وفات ـــــــــــاذن من اذا مت هـــــــــــذا التعـــــــــــديل او التحـــــــــــوير مـــــــــــن غـــــــــــريه ب
ـــــــــة وال اخـــــــــالل  ـــــــــه الثقافي ـــــــــف ومكانت ـــــــــاك مســـــــــاس بســـــــــمعة املؤل املصـــــــــنف اىل لغـــــــــة اخـــــــــرى ومل يكـــــــــن هن

ال جيــــــــــــوز للورثــــــــــــة التــــــــــــدخل  عنــــــــــــدما مت االشــــــــــــارة اىل مواقــــــــــــع هــــــــــــذا التعــــــــــــديلاذا مبضــــــــــــمون املصــــــــــــنف 
  .داء لدفع االعت

 :حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول  2-3-1-5

ــــــــــــــف احلــــــــــــــق يف تعــــــــــــــديل مصــــــــــــــنفه اذا طــــــــــــــرات بعــــــــــــــض املتغــــــــــــــريات  كمــــــــــــــا اعطــــــــــــــى القــــــــــــــانون للمؤل
ـــــــــــــق التـــــــــــــوازن بـــــــــــــني املصـــــــــــــنف  ـــــــــــــة او السياســـــــــــــية ، وســـــــــــــعيا وراء حتقي االجتماعيـــــــــــــة او الفنيـــــــــــــة او العلمي
ــــــــا  ــــــــف احلــــــــق يف ســــــــحب مصــــــــنفه �ائي ــــــــد مــــــــنح للمؤل ــــــــه ، فــــــــان القــــــــانون نفســــــــه ق والظــــــــروف احمليطــــــــة ب

ــــــــداول اذا وجــــــــد ان مــــــــا يتضــــــــمن ــــــــذي يعــــــــيش فيــــــــه ، ا وان مــــــــن الت ــــــــع ال ه املصــــــــنف مل يعــــــــد يســــــــاير الواق
  .االراء اليت يتضمنها املصنف ختالف تطورات العصر 

  ) :المادي ( الحق المالي للمؤلف  2-3-2

ــــــــف حــــــــق اســــــــتثمار مصــــــــنفه واحلصــــــــول مــــــــن وراء نشــــــــره او اذاعتــــــــه  مبقتضــــــــى هــــــــذا احلــــــــق يكــــــــون للمؤل
وهــــــــــــذه احلقــــــــــــوق " ماليــــــــــــة"او الســــــــــــماح باســــــــــــتعماله علــــــــــــى مــــــــــــداخيل ماديــــــــــــة  نســــــــــــخهاو تروجيــــــــــــه او 

ــــــــة وتشــــــــمل حــــــــق النشــــــــر اي حــــــــق طبــــــــع املصــــــــن ف وتوزيعــــــــه وبيعــــــــه ختضــــــــع جلميــــــــع التصــــــــرفات القانوني
  وله عدة صور هي 

 حق نشر السلسلة االوىل يف جريدة او صحيفة او دورية 

 حق نشر املصنف على شكل كتاب

 لد اخرحق نشر الكتاب بعنوان اخر يف ب

 حق اعادة الطبع ملرات متتالية

 حق ترمجة املصنف ونشره بلغة اخرى



 

 حق االذاعة واالداء التلفزيوين والتسجيل على االسطوانات والكاسيطات واالشرطة 

ـــــــــل املســـــــــرحي والســـــــــنمائي ـــــــــع النصـــــــــوص و  حـــــــــق التمثي حـــــــــق التحـــــــــوير واالعـــــــــداد �ـــــــــالت االطفـــــــــال وطب
وهــــــــي مــــــــا يعــــــــرف بـــــــــاحلقوق املشــــــــتقة ولنــــــــا عــــــــودة هلـــــــــا يف املختصــــــــرة واالشــــــــرتاك يف كتــــــــب املختـــــــــارات 

ــــــــــث يطلــــــــــق عليهــــــــــا اســــــــــم احلقــــــــــوق االصــــــــــلية،ومن  ــــــــــزا هلــــــــــا عمــــــــــا تقــــــــــدم حي العناصــــــــــر الالحقــــــــــة ، متي
ـــــــاج مبـــــــا يعـــــــود  ـــــــاج ذهـــــــين حـــــــق ابتكـــــــار واســـــــتغالل هـــــــذا االنت ـــــــة اعطـــــــاء كـــــــل صـــــــاحب انت احلقـــــــوق املالي

خـــــــائص احلـــــــق  وا�ـــــــا ومـــــــنعليـــــــه مـــــــن ربـــــــح مـــــــايل ، وذلـــــــك خـــــــالل مـــــــدة معينـــــــة ينقضـــــــي هـــــــذا احلـــــــق بف
 املايل للمؤلف مايلي 

 .عدم جواز احلجز على احلق املايل

 .قابلية احلق املايل للتصرف

 .انتقال احلق املايل اىل خلف املؤلف

 .احلق املايل حق مؤقت

داعـــــــــــــــه واخراجـــــــــــــــه للجمهـــــــــــــــور يالحـــــــــــــــق فـــــــــــــــي طباعـــــــــــــــة المصـــــــــــــــنف وا 2-3-2-1
حســــــــب مــــــــا يــــــــراه مناســــــــبا واذاعــــــــه للجمهــــــــور فــــــــاذا كــــــــان  طباعــــــــة مصــــــــنفهللمؤلــــــــف وحــــــــده احلــــــــق يف :

االبتكـــــــــار قصـــــــــيدة او شــــــــــعر مـــــــــثال فلـــــــــه وحــــــــــده احلـــــــــق بـــــــــان يقــــــــــوم بطباعتهـــــــــا واخراجهـــــــــا للجمهــــــــــور 
ــــــــى شــــــــكل ديــــــــوان شــــــــعر مطبــــــــوع يتضــــــــمن هــــــــذه االبــــــــداعات االدبيــــــــة ممــــــــا يســــــــهل عليــــــــه اذاعتهــــــــا  عل

ــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل نشــــــــــ ــــــــــع وذل ــــــــــى ارض الواق ــــــــــي وعل ــــــــــز الوجــــــــــود الفعل ــــــــــف واخراجهــــــــــا اىل حي رها وتعري
ــــــــاس �ــــــــا ــــــــا هــــــــو حــــــــق فيقبلــــــــون علــــــــى قرائتهــــــــا واقتنائهــــــــا  الن اذا كــــــــان احلــــــــق يف اســــــــتغالل املصــــــــنف مالي

خــــــــالص للمؤلـــــــــف وحـــــــــده والـــــــــذي خيـــــــــول لـــــــــه ان خيتـــــــــار اســـــــــتغالل مصـــــــــنفه بـــــــــاي طريقـــــــــة يشـــــــــاء ، اال 
ــــــــــــ ــــــــــــى اذن كت ــــــــــــذلك ، اذا حصــــــــــــل عل ــــــــــــام ب ــــــــــــع غــــــــــــريه مــــــــــــن القي ــــــــــــك ال مين ــــــــــــة ان ذل ــــــــــــام بعملي ايب للقي

ـــــــف نفســـــــه او ممـــــــن خيلفـــــــه مـــــــن بعـــــــده اي ورثتـــــــه قاالســـــــتغالل مـــــــن  ـــــــل املؤل ـــــــف .ب ـــــــة املؤل كمـــــــا جيـــــــوز لورث
ــــــــ ــــــــل قيامــــــــه باســــــــتغالل مصــــــــنفه عــــــــن طري ــــــــويف قب احلــــــــق يف  ق طبعــــــــه واخراجــــــــه للجمهــــــــور اي نشــــــــره املت

ــــــــد  ــــــــيت يرو�ــــــــا مناســــــــبة مــــــــا مل يكــــــــن مــــــــورثهم ق ــــــــا بالطريقــــــــة ال ــــــــام باســــــــتغالل مصــــــــنف مــــــــورثهم مالي القي
ــــــــه مــــــــع احــــــــد  ــــــــا قبــــــــل وفات االشــــــــخاص بشــــــــان اســــــــتغالل مصــــــــنفه ، ففــــــــي هــــــــذه احلالــــــــة ال اتفــــــــق خطي

  .بد من احرتام رغبة مورثهم وتنفيذ هذا االتفاق

ان اعطــــــــــــــاء املؤلــــــــــــــف احلــــــــــــــق يف اعــــــــــــــداد :  الحــــــــــــــق فــــــــــــــي نســــــــــــــخ المصــــــــــــــنف 2-3-2-2
مصــــــــــنفه ،  تضــــــــــي اعطــــــــــاؤه حقــــــــــا اخــــــــــر يتبــــــــــع حــــــــــق نشــــــــــراملصــــــــــنف وطبعــــــــــه واخراجــــــــــه للجمهــــــــــور يق

العــــــــدد املناســــــــب مــــــــن مصــــــــنفه حــــــــىت يتســــــــىن لــــــــه طــــــــرح مصــــــــنفه للتــــــــداول وفقــــــــا  نســــــــخ وهـــــــو احلــــــــق يف
ـــــــه  ـــــــة تداول ـــــــه وملصـــــــنفه وامكاني ـــــــراه مناســـــــبا بالنســـــــبة ل ـــــــرب مـــــــن احلقـــــــوق اخلالصـــــــة  النســـــــخوحـــــــق .ملـــــــا ي يعت



 

ــــــــال جيــــــــوز الي شــــــــخص ممارســــــــة هــــــــذا احلــــــــق اال ــــــــه ف ــــــــذلك ، وعلي ــــــــه ب ــــــــاذن ل ــــــــف او مــــــــن ي بعــــــــد  للمؤل
ــــــــف يســــــــمح ــــــــايب مــــــــن املؤل ــــــــه هــــــــذا االخــــــــري حلاملــــــــه  احلصــــــــول علــــــــى اذن كت ــــــــذي  نســــــــخمبوجب العــــــــدد ال

  .يراه مناسبا لرتويج املصنف دون املساس حبقوق املؤلف االخرى 

ــــــــــي ترجمــــــــــة المصــــــــــنف  2-3-2-3 ــــــــــف يف نشــــــــــر :الحــــــــــق ف ــــــــــة املؤل ــــــــــر القــــــــــانون باحقي اذ اق
حـــــــىت يتســــــىن لـــــــه اســــــتغالله ماليـــــــا كمــــــا يشـــــــاء فانــــــه يرتتـــــــب علــــــى هـــــــذا االقــــــرار احلـــــــق  نســــــخهمصــــــنفه و 

ــــــــــــه  ةعملــــــــــــه اىل اللغــــــــــــيف ترمجــــــــــــة  ــــــــــــيت يراهــــــــــــا مناســــــــــــبة لتســــــــــــاعد يف رواج عملــــــــــــه واالســــــــــــراع يف تداول ال
وينـــــــدرج حتـــــــت حـــــــق املؤلـــــــف يف ترمجـــــــة مصــــــــنفه .وحتقيـــــــق اعلـــــــى ربـــــــح ممكـــــــن نتيجـــــــة اســـــــتغالل عملـــــــه 

ـــــــــــا موســـــــــــيقيا ا حقـــــــــــه ايضـــــــــــا يف اقتباســـــــــــه او توزيعـــــــــــه او      اعـــــــــــادة توزيعـــــــــــه  وموســـــــــــيقيا اذا كـــــــــــان حلن
ــــــــف يف ترمجــــــــة مصــــــــنفه يعتــــــــرب مــــــــن ضــــــــمن اجــــــــراء اي تطــــــــوير اخــــــــر علــــــــى ا ملصــــــــنف كمــــــــا ان حــــــــق املؤل

ـــــــــه جيـــــــــوز الي شـــــــــخص بعـــــــــد ح ســـــــــؤول صـــــــــوله علـــــــــى الرتخـــــــــيص مـــــــــن املاحلقـــــــــوق اخلالصـــــــــة لـــــــــه اال ان
املخــــــــتص القيـــــــــام برتمجـــــــــة مصـــــــــنف اجنـــــــــيب اىل اللغـــــــــة العربيــــــــة بعـــــــــد مـــــــــرور ســـــــــنة واحـــــــــدة علـــــــــى تـــــــــاريخ 

يقــــــــــي ا واىل اجلهــــــــــة الــــــــــيت تقـــــــــدمي طلــــــــــب تصــــــــــريح برتمجــــــــــة مـــــــــن مؤلــــــــــف هــــــــــذا املصــــــــــنف االجنـــــــــيب احلق
  .قامت برتمجة هذا املصنف اىل اللغة العربية 

ــــــــــــانون احلــــــــــــق للمؤلــــــــــــف يف :الحــــــــــــق بالتصــــــــــــرف فــــــــــــي المصــــــــــــنف  2-3-2-3 يعطــــــــــــي الق
التصــــــــــرف مبصــــــــــنفه ، فيكــــــــــون لــــــــــه احلــــــــــق ان جييــــــــــز لغــــــــــريه اســــــــــتعمال نســــــــــخة او عــــــــــدة نســــــــــخ مــــــــــن 
مصــــــــنفه وذلــــــــك ليقــــــــوم هــــــــذا االخــــــــري بعــــــــرض املصــــــــنف علــــــــى اجلمهــــــــور وكــــــــذلك لــــــــه احلــــــــق يف نقــــــــل 
ــــــــــل او النشــــــــــر االذاعــــــــــي  ــــــــــتالوة او االلقــــــــــاء او العــــــــــرض او التمثي مصــــــــــنفه اىل اجلمهــــــــــور عــــــــــن طريــــــــــق ال

ــــــــــــان للمؤلــــــــــــف احلــــــــــــق يف اعطــــــــــــاء  او ــــــــــــه ف ــــــــــــوين او الســــــــــــنمائي او ايــــــــــــة وســــــــــــيلة اخــــــــــــرى ، وعلي التلفزي
مصـــــــــنفه لغــــــــــريه اذا كـــــــــان هــــــــــذا االخـــــــــري ممــــــــــن يشـــــــــتغلون بعمليــــــــــة اســـــــــتغالل املصــــــــــنفات او عرضــــــــــها و 
ــــــــــك ويشــــــــــرتط  ــــــــــة الناجتــــــــــة عــــــــــن ذل ــــــــــف بكامــــــــــل حقوقــــــــــه املالي اذاعتهــــــــــا للجمهــــــــــور مــــــــــع احتفــــــــــاظ املؤل

ـــــــــة التصـــــــــرف باملصـــــــــنف  ـــــــــف صـــــــــراحة وبالتفصـــــــــيل المتـــــــــام عملي ـــــــــا وان حيـــــــــدد فيـــــــــه املؤل ان يكـــــــــون مكتوب
للمؤلــــــــف احلــــــــق وحــــــــده دون غــــــــريه كمــــــــا ان   حمــــــــل التصــــــــرف وبيــــــــان الغــــــــرض منــــــــه ومــــــــدة االســــــــتغالل 

ـــــــــــة ومشـــــــــــروعة ودون ان  ـــــــــــذلك اســـــــــــبابا جدي ـــــــــــوفر ل ـــــــــــداول بشـــــــــــرط ان تت يف ســـــــــــحب مصـــــــــــنفه مـــــــــــن الت
  الناشر  للمصنف منيف االستغالل املايل غريال لت اىل ا قوق اليتاحلياثر ذلك على 

يف العديــــــــــد مــــــــــن الــــــــــدول جنــــــــــد :المصــــــــــنفات المحميــــــــــة بموجــــــــــب حقــــــــــوق المؤلــــــــــف  2-4
ــــــــــة مبوجــــــــــب حــــــــــق  ــــــــــنص تفصــــــــــيال عــــــــــن املصــــــــــنفات احملمي ــــــــــف فيهــــــــــا مل ت ــــــــــة حــــــــــق املؤل ان قــــــــــوانني محاي
ـــــــــادة مصـــــــــنفات اخـــــــــرى يســـــــــتوجب  ـــــــــف ، لكـــــــــن اعطـــــــــت امثلـــــــــة عنهـــــــــا فقـــــــــط وتركـــــــــت ا�ـــــــــال لزي املؤل

ســــــــــــنحاول .زياد�ـــــــــــا يف وقـــــــــــت مـــــــــــا ، ونفــــــــــــس املالحظـــــــــــة بالنســـــــــــبة لنصــــــــــــوص االتفاقيـــــــــــات الدوليـــــــــــة 
ــــــــــــــص االمــــــــــــــر رقــــــــــــــم  نفات وفــــــــــــــق تقســــــــــــــيمات موضــــــــــــــوعية ذكــــــــــــــر هــــــــــــــذه املصــــــــــــــ  05-03واردة يف ن

ـــــــــــف واحلقـــــــــــوق ا�ـــــــــــاورة  ـــــــــــد "وهـــــــــــي نفـــــــــــس تقســـــــــــيمات االســـــــــــتاذ الفاضـــــــــــل اخلـــــــــــاص حبقـــــــــــوق املؤل عب



 

ـــــــــف واحلقـــــــــوق ا�ـــــــــاورة " يف احـــــــــدى كتبـــــــــه املعنونـــــــــة " الرمحـــــــــان خلفـــــــــي  ـــــــــة اجلزائيـــــــــة حلقـــــــــوق املؤل باحلماي
ـــــــــــه بالدرجـــــــــــة االوىل جز "  ـــــــــــف الن ـــــــــــا هـــــــــــذا املؤل ـــــــــــه هـــــــــــذا التشـــــــــــريع واخرتن ـــــــــــري وكـــــــــــذلك درس يف كتاب ائ

ــــــــي وواضــــــــحة جــــــــدا مقارنــــــــة  ــــــــة حســــــــب راي ــــــــري وحــــــــاول تقســــــــيم هــــــــذه املصــــــــنفات بطريقــــــــة منطقي اجلزائ
مبجمـــــــــــوع املراجـــــــــــع الـــــــــــيت حاولـــــــــــت االطـــــــــــالع عليهـــــــــــا وفهـــــــــــم هـــــــــــذه التقســـــــــــيمات فوجـــــــــــدت االجنـــــــــــع 

  :واالبسط فيها هي هذه 

  بية وكذلك الفنية وتشمل املصنفات االد:المصنفات االدبية والفنية  2-4-1

ـــــــــــــول االســـــــــــــتاذ عبـــــــــــــد الرمحـــــــــــــان خلفـــــــــــــي يف : المصـــــــــــــنفات االدبيـــــــــــــة 2-4-1-1 رجعـــــــــــــه ميق
ــــــــاي صــــــــ:" املهمــــــــش لــــــــه اســــــــفل الصــــــــفحة ــــــــوع مــــــــن املصــــــــنفات خياطــــــــب العقــــــــل ب ورة كانــــــــت هــــــــذا الن

ــــــــتم التعبــــــــري عنــــــــه امــــــــا عــــــــن طريــــــــق الكتابــــــــة فيســــــــمى مصــــــــنفا مكتوبــــــــا وامــــــــا ويــــــــؤثر فيــــــــه ويف تفكــــــــريه  وي
ــــــــــز بطــــــــــابع  ــــــــــه اذا متي ــــــــــوان املصــــــــــنف يف حــــــــــد ذات ــــــــــة عن شــــــــــفاهيا ويكــــــــــون شــــــــــفويا وقــــــــــد تشــــــــــمل احلماي

  )45(االبتكار 

ــــــــــــة /ا ــــــــــــل اجلمهــــــــــــور يف شــــــــــــكل :المصــــــــــــنفات المكتوب يــــــــــــتم اســــــــــــتغالل هــــــــــــذه املصــــــــــــنفات مــــــــــــن قب
 )46("اىل علــــــــــم اجلمهــــــــــور عــــــــــن طريــــــــــق الكتابــــــــــة " مكتـــــــــوب أي ا�ــــــــــا تلــــــــــك املصــــــــــنفات الــــــــــيت تصــــــــــل 

ـــــــــف وتكـــــــــون  ـــــــــدعها فكـــــــــر املؤل ـــــــــد ان تكـــــــــون مبتكـــــــــرة ، اب ـــــــــة الب وكـــــــــي حتضـــــــــى هـــــــــذه االخـــــــــرية باحلماي
  .هذه االعمال املكتوبة اما اصلية او مشتقة 

ـــــــــــــة مهمـــــــــــــا يكـــــــــــــن حمتواهـــــــــــــا ، :االصـــــــــــــليةالمصـــــــــــــنفات  1 -ا هـــــــــــــي تلـــــــــــــك  املصـــــــــــــنفات املكتوب
ـــــــــــة ـــــــــــوفرت فيهـــــــــــا شـــــــــــروط احلماي ـــــــــــا وت ـــــــــــا او خيالي ـــــــــــة  حقيقي ـــــــــــا عـــــــــــودة هلـــــــــــذه الشـــــــــــروط يف -القانوني ولن

ـــــــــــات او قصـــــــــــص .-فصـــــــــــول الحقـــــــــــة  ـــــــــــة او رواي ـــــــــــا علمي ـــــــــــة او حبوث وميكـــــــــــن ان تكـــــــــــون حمـــــــــــاوالت ادبي
ـــــــــو نشـــــــــرت علـــــــــى شـــــــــكل مقـــــــــاالت او اجـــــــــ.وغريهـــــــــا  ـــــــــة حـــــــــىت ول زاء متفرقـــــــــة علـــــــــى مـــــــــنت وتظـــــــــل حممي

ـــــــــــد  ـــــــــــات او جمـــــــــــالت او جرائ ـــــــــــرامج احلاســـــــــــوب ايضـــــــــــا صـــــــــــفحات ، دوري ـــــــــــرب ب ـــــــــــري اعت واملشـــــــــــرع اجلزائ
ـــــــــا عـــــــــودة  ـــــــــى ســـــــــند معـــــــــني ولن ـــــــــة عل ـــــــــت باللغـــــــــة املثبت ـــــــــة االصـــــــــلية اذا كان ـــــــــني املصـــــــــنفات املكتوب مـــــــــن ب

المصــــــــــنفات  2-اوعنـــــــــد تعريــــــــــف املصــــــــــنفات الفرعيـــــــــة او املشــــــــــتقة فصـــــــــول الحقــــــــــة يضـــــــــا هلــــــــــا يف ا
ــــــــة ونعــــــــين �ــــــــا تلــــــــك املصــــــــنفات الــــــــيت نتجــــــــت عــــــــن مصــــــــنف اصــــــــلي عــــــــن  :)المشــــــــتقة (   الفرعي

ـــــــــوى ، يف اللغـــــــــة  ـــــــــري مهمـــــــــا تكـــــــــن اشـــــــــكال هـــــــــذه التغـــــــــريات ، يف الشـــــــــكل ، يف احملت ـــــــــة تغي ـــــــــق عملي طري
  ، يف الكم املعلومايت بالزيادة او
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ـــــــــدا ال  ـــــــــب ووضـــــــــع اخـــــــــر خيـــــــــول الصـــــــــحابه حقـــــــــا جدي النقصـــــــــان املهـــــــــم ا�ـــــــــا تظهـــــــــر املصـــــــــنف يف قال
يتعـــــــــدى فيـــــــــه علـــــــــى صـــــــــاحب احلـــــــــق يف املصـــــــــنف االصـــــــــلي وال حيـــــــــدث ذلـــــــــك اال برتخـــــــــيص منـــــــــه او 

فرعـــــــــــي جديـــــــــــد وذلـــــــــــك مـــــــــــثال مـــــــــــن ورثتـــــــــــه ، وميكـــــــــــن ملؤلـــــــــــف املصـــــــــــنف االصـــــــــــلي اصـــــــــــدار مؤلـــــــــــف 
ــــــــــــاء فصــــــــــــول او  ــــــــــــه او االنقــــــــــــاص او حــــــــــــىت الغ ــــــــــــادة في . مــــــــــــن املعلومــــــــــــات  جمموعــــــــــــةبتنقيحــــــــــــه او الزي

ــــــــــــق الرتمجــــــــــــة او  ــــــــــــد الفرعــــــــــــي نتيجــــــــــــة ملــــــــــــا ســــــــــــبق ذكــــــــــــره االن او عــــــــــــن طري ويكــــــــــــون املصــــــــــــنف اجلدي
امـــــــــــا . التجســــــــــيد كالتمثيـــــــــــل وحتويـــــــــــل العمـــــــــــل املكتـــــــــــوب اىل عمــــــــــل مســـــــــــرحي او عمـــــــــــل فـــــــــــين اخـــــــــــر 

 :الوجه الثاين الذي ميكن ان تظهر فيه املصنفات االدبية هو 

  المصنفات الشفهية  /ب

ـــــــــــوب لكـــــــــــن ال وهـــــــــــي اعمـــــــــــال تصـــــــــــل اىل  اجلمهـــــــــــور مشـــــــــــافهة ، اي ا�ـــــــــــا ال تنشـــــــــــر يف شـــــــــــكل مكت
يعـــــــين ذلـــــــك ا�ـــــــا ال ميكـــــــن نشـــــــرها ، بـــــــل ميكــــــــن ان تصـــــــبح مكتوبـــــــة مبجـــــــرد تثبيتهـــــــا وطبعهـــــــا ونشــــــــرها 

ــــــــد مــــــــن التشــــــــريعات.  ــــــــيت ذكر�ــــــــا العدي ــــــــري  ومــــــــن امثلــــــــة هــــــــذه املصــــــــنفات وال مبــــــــا فيهــــــــا القــــــــانون اجلزائ
  :هي  من خالل االمر السابق ذكره 

  اضرات واخلطب واملواعظاحمل -

  :االعمال الشفهية املشا�ة وتضم  -

  املرافعات ، القاء الشعر ، التعليق على املباريات 

  عنوان المصنف/ج 

محايــــــــــة املصــــــــــنف مبحتــــــــــواه ، وال يف ن املصــــــــــنف باحلمايــــــــــة القانونيــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو الشــــــــــان احيضـــــــــى عنــــــــــو 
ــــــــــيس  ــــــــــداع ول ــــــــــه اب ــــــــــوان مبتكــــــــــرا وفي ــــــــــك اال اذا كــــــــــان العن ــــــــــارات عامــــــــــة ميكــــــــــن ان يكــــــــــون ذل جمــــــــــرد عب

يـــــــتفطن هلـــــــا اي شـــــــخص وخيتارهـــــــا كعنـــــــوان ، كمـــــــا انـــــــه توجـــــــد عنـــــــاوين حتمـــــــل امســـــــاء اصـــــــحا�ا مـــــــثال 
ـــــــــــــاموس الروس الفرنســـــــــــــي ، فكلهـــــــــــــا عنـــــــــــــاوين  ـــــــــــــاموس اكســـــــــــــفورد او ق ـــــــــــــا ق معجـــــــــــــم الكـــــــــــــيالين ، ام

ـــــــة مصـــــــنفه �ـــــــا كمـــــــا هـــــــي  ـــــــب كـــــــل مـــــــن حـــــــاول عنون ان املصـــــــنف  واملشـــــــرع اجلزائـــــــري حيمـــــــي عنـــــــو .يعاق
  .ولنا عودة لذلك يف الفصل االخري حيمي املصنف نفسه كما 

  المصنفات الفنية 2-4-1-2

ـــــــــة هـــــــــو خماطبتهـــــــــا للحـــــــــس اجلمـــــــــايل يف االنســـــــــان ومـــــــــا يســـــــــمى "  ـــــــــه املصـــــــــنفات الفني ـــــــــز ب ان مـــــــــا تتمي
  )47(" بالتذوق ، خبالف املصنفات االدبية اليت ختاطب العقل والفكر 
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  : وال ميكن ان حيمي هذا النوع من االعمال ان مل يتم تنفيذه وامتامه كلية وهي 

   االعمال الفنية الشائعة/ ا

  السنمائيةوهذه بدورها تتضمن االعمال املسرحية ، االعمال املوسيقية واالعمال 

  :المصنفات المسرحية  -1-ا

ـــــــــــة او  يظهـــــــــــر جتســـــــــــيد هـــــــــــذه االعمـــــــــــال بطـــــــــــرق شـــــــــــىت وبـــــــــــانواع كثـــــــــــرية ، دراميـــــــــــة او كوميديـــــــــــة ، اميائي
  وكلها مينع نشرها يف شكل مكتوب دون اذن من مؤلفها .احيائية 

   : المصنفات الموسيقية - 2-ا

هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن العمـــــــال يـــــــؤدى عـــــــن طريــــــــق اللحـــــــن ويكـــــــون مصـــــــحوبا او غـــــــري مصـــــــحوب بــــــــالكالم 
وتوافــــــــق   le mélodie: والعمـــــــل املوســــــــيقي بطبيعتــــــــه مؤلــــــــف مــــــــن ثالثــــــــة عناصــــــــر وهــــــــي اللحــــــــن 

   le rytmeوالوزن   armonieاالحلان او الصوات 

 :اللحن -1-2-ا

ــــــــــارة عــــــــــن عــــــــــدد متغــــــــــري مــــــــــن " ويعــــــــــرف بــــــــــالنغم ايضــــــــــا وهــــــــــو  االصــــــــــوات املتالحقــــــــــة ، ختاطــــــــــب عب
  )48("االحساس او التذوق عند االنسان وهو يدخل يف محاية حق املؤلف 

ـــــــــــــق االصـــــــــــــوات  -2-2-ا يتولـــــــــــــد مـــــــــــــن االداء املتشـــــــــــــابه لعـــــــــــــدد مـــــــــــــن االصـــــــــــــوات ، وال :تواف
ـــــــــــالن ـــــــــــة دمـــــــــــج وتوافـــــــــــق االصـــــــــــوات ب ـــــــــــة مســـــــــــتقلة اال اذا وقعـــــــــــت عملي م واللحـــــــــــن غيكـــــــــــون حمـــــــــــل محاي

   )49( باحلماية القانونيةفتكون بذلك مشمولة 

يقصـــــــــد بــــــــه العـــــــــودة املتالحقــــــــة مـــــــــن زمــــــــن شـــــــــديد اىل زمــــــــن خفيـــــــــف واذا كـــــــــان " :الــــــــوزن  -3-2-ا
ــــــــة  ــــــــوازن االصــــــــوات فيكــــــــون حمــــــــال للحماي ــــــــة امــــــــا اذا تطــــــــابق مــــــــع ت الــــــــوزن منفصــــــــال فــــــــال يتمتــــــــع باحلماي

   )50(النه من ذلك تبدا العمليات االبداعية 

              

47 :Nicolas ,Topas. La contrefaçon et les œuvres d’arts. Thèse de DEA  de droit pénal et science 
criminelles . Université Montpellier ; 2002.p 55.   

  http://www.memoireonline.com: متاحة على املوقع االلكرتوين 

48-Bernard ,Edelman.Droit d’auteur , doit voisins.Dallez.Paris .1993.p 71       
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هـــــــــــذا النــــــــــوع مـــــــــــن املصــــــــــنفات هـــــــــــو خلــــــــــيط مـــــــــــن جمموعـــــــــــة  : المصــــــــــنفات الســـــــــــينمائية -3-ا
كـــــــــن يف النهايـــــــــة ختـــــــــرج مصــــــــنفات ملـــــــــؤلفني ويلتقـــــــــي يف هـــــــــذه املصـــــــــنفات االعمـــــــــال االدبيـــــــــة بالفنيـــــــــة ول

ــــــــى للجمهــــــــور يف شــــــــ ــــــــل عل ــــــــل وال ميكــــــــن مســــــــرحكل مجي فصــــــــل هــــــــذه املصــــــــنفات عــــــــن بعضــــــــها  التمثي
وملؤلفيــــــــــه نفـــــــــس احلقــــــــــوق وال يفصـــــــــل نصــــــــــيبهم يف هــــــــــذه .،الن نقـــــــــص واحــــــــــد منهـــــــــا يضــــــــــر بالعمـــــــــل 

 االعمال 

  : االعمال الفنية المختلفة/ ب 

وتشــــــــــمل هــــــــــذه االعمـــــــــــال كــــــــــل مــــــــــن الرســـــــــــوم والفــــــــــن املعمــــــــــاري وكـــــــــــذا الرســــــــــوم البيانيــــــــــة واخلـــــــــــرائط 
   .الطوبوغرافية ومصنفات التصوير

هنــــــــــاك مـــــــــن االعمـــــــــال الـــــــــيت مل حتظــــــــــى باحلمايـــــــــة واكثرهـــــــــا شــــــــــيوعا يف  واخـــــــــريا جتـــــــــدر االشـــــــــارة اىل ان 
اعمـــــــــال ال يـــــــــدخل تطبيقهـــــــــا يف نطـــــــــاق املصـــــــــنفات :" كثـــــــــري مـــــــــن التشـــــــــريعات خاصـــــــــة العربيـــــــــة وهـــــــــي 

ــــــل هــــــي حــــــق شــــــائع  ــــــة فــــــال يتــــــاثر �ــــــا فــــــرد دون اخــــــر ب ــــــائق عامــــــة تضــــــعها الدول ــــــة ال�ــــــا جمــــــرد وث احملمي
ـــــــــــع  ـــــــــــس " هـــــــــــي و  )51("للجمي ـــــــــــه جمل ـــــــــــان بغرفتي ـــــــــــة الربمل ـــــــــــة الصـــــــــــادرة مبوجـــــــــــب مداول النصـــــــــــوص القانوني

واللـــــــــــوائح االداريــــــــــــة الصـــــــــــادرة عـــــــــــن الســــــــــــلطة  الشـــــــــــعب وجملـــــــــــس االمـــــــــــة وكــــــــــــذا املراســـــــــــيم التنفيذيـــــــــــة
ــــــــــة وكــــــــــذا االحكــــــــــام والقــــــــــرارات واالوامــــــــــر القضائيةالصــــــــــادرة عــــــــــن القضــــــــــاة والعقــــــــــود الصــــــــــادرة  التنفيذي

 .املصنفات اليت آلت اىل امللك العام ريا واخ. عن االدارات احمللية والوطنية 

لقــــــــد اقرتنـــــــــت حقـــــــــوق املؤلــــــــف حبقـــــــــوق اخـــــــــرى : الحقـــــــــوق المجـــــــــاورة لحـــــــــق المؤلـــــــــف:ثانيــــــــا 
جمـــــــــاورة هلـــــــــا مـــــــــن منطلـــــــــق ا�ـــــــــا هـــــــــي ايضـــــــــا تســـــــــعى اىل ايصـــــــــال املصـــــــــنف اىل اجلمهـــــــــور واملســـــــــامهة يف 

ـــــــــذى ســـــــــنحاول عـــــــــرض بعـــــــــض التعـــــــــاريف  ـــــــــتم اســـــــــتغالله ل ـــــــــع حـــــــــىت ي رغـــــــــم ان اخراجـــــــــه اىل ارض الواق
احلقــــــــــوق القائمــــــــــة ، " املصــــــــــطلح تعوضــــــــــه مصــــــــــطلحات كثــــــــــرية يف بعــــــــــض التشــــــــــريعات ومنهــــــــــا  هــــــــــذا

   )52("احلقوق املقرونة وهناك من يسميها باحلقوق املرتبطة 

  :تعريف الحقوق المجاورة لحق المؤلف-1

ــــــــــالقرب  :التعريــــــــــف اللغــــــــــوي -1-1 �ــــــــــاورة لغــــــــــة مشــــــــــتقة مــــــــــن كلمــــــــــة اجلــــــــــوار ، اي الوجــــــــــود ب
فــــــــال تنــــــــدمج فيــــــــه وال تنفصــــــــل عنــــــــه لوجــــــــود الشــــــــبه ، وكانــــــــت تطلــــــــق علــــــــى طــــــــالب  مــــــــن الشــــــــيء ،

  األزهر الشريف أل�م كانوا جياورون
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  )53(املسجد أي مالزمني له ومقيمني فيه 

ــطالحي  -1-2 ــــــــــــى : " يعرفهــــــــــــا الفقــــــــــــه بأ�ــــــــــــا :التعريــــــــــــف االصــــــــــ ــــــــــــة عل تلــــــــــــك احلقــــــــــــوق املرتتب
حـــــــــق املؤلـــــــــف واملشـــــــــا�ة لـــــــــه يف حتـــــــــوير فـــــــــين هلـــــــــذا العمـــــــــل ليقدمـــــــــه للجمهـــــــــور او تلـــــــــك التســـــــــجيالت 

ــــــــــــه  ــــــــــــيت �ــــــــــــدف:" وتعــــــــــــرف كــــــــــــذلك بأ�ــــــــــــا)54("الصــــــــــــوتية املتصــــــــــــلة ب إىل نشــــــــــــر  تلــــــــــــك األعمــــــــــــال ال
ـــــــــداعها  ـــــــــة دون إب ـــــــــة والفني ـــــــــيت : "كمـــــــــا عرفهـــــــــا آخـــــــــرون بأ�ـــــــــا )55("املصـــــــــنفات األدبي تلـــــــــك احلقـــــــــوق ال

ـــــــــــل أو عـــــــــــن  ـــــــــــق األداء أو التمثي ـــــــــــت عـــــــــــن طري موضـــــــــــوعها نقـــــــــــل املصـــــــــــنفات اىل اجلمهـــــــــــور ســـــــــــواء كان
ـــــــــــث اإلذاعـــــــــــي  ـــــــــــق الب ـــــــــــاك )56(" طريـــــــــــق التســـــــــــجيل الســـــــــــمعي او الســـــــــــمعي البصـــــــــــري او عـــــــــــن طري وهن

ل أصـــــــحاب هـــــــذه احلقـــــــوق أي بعـــــــدها كمـــــــا فعـــــــل املشـــــــرع اجلزائـــــــري يف املـــــــادة مـــــــن يعرفهـــــــا مـــــــن خـــــــال
املمثلــــــــــني املـــــــــــؤدين واملنفـــــــــــذين وتنصـــــــــــب -:واصـــــــــــحاب هــــــــــذه احلقـــــــــــوق هـــــــــــم  03/17مــــــــــن قـــــــــــانون  107

 حقوقهم على أدائهم

ـــــــــــوغرام - ـــــــــــون بأصـــــــــــحاب الفوت منتجـــــــــــو التســـــــــــجيالت الســـــــــــمعية والســـــــــــمعية البصـــــــــــرية وهـــــــــــم مـــــــــــا يعرف
ــــــــــت حقــــــــــوقهم  ــــــــــديو غــــــــــرام وتثب ــــــــــى والفي ــــــــــت األصــــــــــوات والصــــــــــور أو احــــــــــدمها عل ــــــــــات تثبي علــــــــــى عملي

ــــــــــــه للحقــــــــــــوق ا�ــــــــــــاورة يف املرجــــــــــــع  ــــــــــــدكتور حممــــــــــــد الســــــــــــعيد رشــــــــــــدي يف تعريف دعامــــــــــــات ويفصــــــــــــل ال
هـــــــو مــــــــن وجهـــــــة نظرنــــــــا تعبــــــــري ا�ــــــــاورة ان تعبــــــــري احلقـــــــوق :" املهمـــــــش لــــــــه يف اســـــــفل الصــــــــفحة بقولـــــــه 

بـــــــــالقرب ، فـــــــــال هـــــــــي حقــــــــــوق  تعـــــــــين الوجـــــــــود" جمـــــــــاورة "موفـــــــــق يف الداللـــــــــة علـــــــــى املقصـــــــــود صـــــــــيغة 
ـــــــــــل  ـــــــــــف ، وال هـــــــــــي منفصـــــــــــلة كـــــــــــل االنفصـــــــــــال عنهـــــــــــا ، ب ـــــــــــدماج يف حقـــــــــــوق املؤل مندجمـــــــــــة كـــــــــــل االن
ــــــــة الفكريــــــــة وهــــــــدف واحــــــــد هــــــــو نشــــــــر االبــــــــداع الفكــــــــري يف  جيمعهــــــــا اطــــــــار واحــــــــد هــــــــو اطــــــــار امللكي

تعـــــــــين يف املعـــــــــىن ا�ـــــــــازي وجـــــــــود مالمـــــــــح مشـــــــــرتكة او " جمـــــــــاورة "ا�تمـــــــــع املعاصـــــــــر ، كمـــــــــا ان صـــــــــيغة 
ــــــــني احلقيقــــــــي وا�ــــــــازي  ورشــــــــا�ة ، والفعــــــــل جتــــــــامت ــــــــني املعني ــــــــاجلريان ومــــــــن اجلمــــــــع ب يعــــــــين االخــــــــتالط ب

يتجلــــــــى املفهـــــــــوم الكامـــــــــل للحقــــــــوق ا�ـــــــــاورة مـــــــــن حيــــــــث ان احلقـــــــــوق املماثلـــــــــة الــــــــيت تســـــــــتند اىل مـــــــــن 
   )57("التزامات تتبع من خمالطتهم الضرورية �م هم جماورون لبعضهم البعض تقابلها 

              

 .683، ص] س.د[ ، ] م .د: [ دار الكتاب املصرية اللبنانية .املعجم العريب امليسر .د زكي ،بدوي امح:53

  .122.ص.1983] م .د.[ حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية.حممود ابراهيم ،الوايل : 54

احلقــــــــــــــوق .العيــــــــــــــد ، شــــــــــــــنوف *: 654ص .1997. ₂ع.جملــــــــــــــة احلقــــــــــــــوق الكويتيــــــــــــــة .املؤلــــــــــــــف محايــــــــــــــة احلقــــــــــــــوق ا�ــــــــــــــاورة حلــــــــــــــق .حممــــــــــــــد الســــــــــــــعيد ،رشــــــــــــــدي : 55
بــــــــــن عكنــــــــــون .كليــــــــــة احلقــــــــــوق .اشــــــــــراف عمــــــــــر الزاهــــــــــي .فــــــــــرع امللكيــــــــــة الفكريــــــــــة .مــــــــــذكرةخترج لنيــــــــــل شــــــــــهادة املاجســــــــــتري .ا�ــــــــــاورة حلــــــــــق املؤلــــــــــف ومحايتهــــــــــا القانونيــــــــــة 

 655ص . 2003.اجلزائر .

بنعكنــــــــــــون .كليــــــــــــة احلقــــــــــــوق.اشــــــــــــراف عمــــــــــــر الزاهــــــــــــي.مذكرةماجســــــــــــترييف امللكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة.املؤلــــــــــــف ومحايتهــــــــــــا القانونيــــــــــــة احلقــــــــــــوق ا�ــــــــــــاورة حلــــــــــــق.العيد،شــــــــــــنوف-56
  8ص.2003.اجلزائر.

  655ص.املرجع السابق.جملة احلقوق الكويتية.محاية احلقوق ا�اورة حلق املؤلف . حممدالسعيد،رشدي: 57



 

ــــــــــــــة بموجــــــــــــــب الحقــــــــــــــوق -2 هــــــــــــــم :المجــــــــــــــاورة االشــــــــــــــخاص و المصــــــــــــــنفات المحمي
ـــــــــــوفرت فـــــــــــيهم الشـــــــــــروط  ـــــــــــة مبوجـــــــــــب هـــــــــــذا القـــــــــــانون ان ت االشـــــــــــخاص اللـــــــــــذين تكفـــــــــــل هلـــــــــــم احلماي
ـــــــــــري كمـــــــــــا ســـــــــــبق ذكـــــــــــره فلقـــــــــــد حصـــــــــــرهم يف  ـــــــــــيت حيـــــــــــددها القـــــــــــانون ويف التشـــــــــــريع اجلزائ الالزمـــــــــــة وال

واملعنويـــــــــــــة وفئــــــــــــــة منتجــــــــــــــي  يتمتعـــــــــــــون بــــــــــــــاحلقوق املاديــــــــــــــةو         االداء ثـــــــــــــالث فئــــــــــــــات ، فنــــــــــــــانوا 
عية والســــــــــمعية البصــــــــــرية ، واخــــــــــريا هيئــــــــــات االذاعــــــــــة حبيــــــــــث هــــــــــاتني االخريتـــــــــــني التســــــــــجيالت الســــــــــم

  ال متلكان من احلماية اال ما تعلق منها باحلق املادي فقط 

ــــــــــــا ســــــــــــنة  :فنــــــــــــانوا االداء ومصــــــــــــنفاتهم  -2-1 ــــــــــــة روم ــــــــــــت اتفاقي ــــــــــــز (  1961عرف ــــــــــــت حي دخل
ـــــــــــذ ســـــــــــنة  ـــــــــــاين االداء ومنتجـــــــــــي التســـــــــــجيالت )  1964التنفي ـــــــــــة فن الصـــــــــــوتية وهيئـــــــــــات يف اتفاقيـــــــــــة محاي

ـــــــــــــري فنـــــــــــــان االداء املمثلـــــــــــــون واملغنيـــــــــــــون واملوســـــــــــــيقيون : " االذاعـــــــــــــة املتعـــــــــــــددة كمـــــــــــــايلي  يقصـــــــــــــد بتعب
ــــــــــون  والراقصــــــــــون وغــــــــــريهم مــــــــــن االشــــــــــخاص الــــــــــذين ميثلــــــــــون او يغنــــــــــون او يلقــــــــــون او ينشــــــــــدون او يلعب

دنا ولـــــــــــو عـــــــــــ ".ادوارا او يشــــــــــرتكون بـــــــــــاالداء بـــــــــــاي طريقــــــــــة اخـــــــــــرى يف املصـــــــــــنفات االدبيــــــــــة او الفنيـــــــــــة 
ــــــــــص املــــــــــادة  ــــــــــة لوجــــــــــدنا يف ن الســــــــــابق ذكــــــــــره  05-03االمــــــــــر مــــــــــن  108للنصــــــــــوص التشــــــــــريعية اجلزائري

ـــــــــى  ـــــــــادة عل ـــــــــة ونصـــــــــت هـــــــــذه امل ـــــــــوى هـــــــــذه االتفاقي ـــــــــه حمت ـــــــــاه ومدلول ـــــــــريا يف معن الفنـــــــــان : " يقـــــــــارب كث
ــــــــــؤدي هــــــــــو الشــــــــــخص الــــــــــذي يــــــــــؤدي اعمــــــــــاال فنيــــــــــة او يقــــــــــوم بعرضــــــــــها او متثيلهــــــــــا او غنائهــــــــــا او  امل
ــــــــــذي يقــــــــــوم باملوســــــــــيقى والــــــــــرقص او بــــــــــاي طريقــــــــــة اخــــــــــرى حيــــــــــددها القــــــــــانون كــــــــــالتالوة واالنشــــــــــاد  ال

ـــــــــــــ ـــــــــــــدي وغريهـــــــــــــا م ـــــــــــــايف التقلي ـــــــــــــرتاث الثق ـــــــــــــن ال ـــــــــــــة او املصـــــــــــــنفات م اذن " ن ادوار املصـــــــــــــنفات الفكري
-ناملنشـــــــــــــدو -الراقصـــــــــــــون -العــــــــــــازفون-املغنـــــــــــــون  -املمثلــــــــــــون -:االشــــــــــــخاص احملميـــــــــــــون هنــــــــــــا هـــــــــــــم 

ـــــــــات . املتلـــــــــون  ـــــــــة وهـــــــــي التمثيلي وبـــــــــذلك تكـــــــــون املصـــــــــنفات الناجتـــــــــة عـــــــــن هـــــــــذه االعمـــــــــال هـــــــــي احملمي
ــــــــــتالوات واالغــــــــــاين واملعزوفــــــــــات والرقصــــــــــات واال ط فيهــــــــــا عنصــــــــــر االصــــــــــالة حــــــــــىت ويشــــــــــرت . ناشــــــــــيد وال

ــــــــــرتاث الثقــــــــــايف  حيميهــــــــــا ــــــــــة او مصــــــــــنفات مــــــــــن ال ــــــــــة او فني القــــــــــانون وان تكــــــــــون نتاجــــــــــا ملصــــــــــنفات ادبي
  .التقليدي وان خرجت عن هذا النطاق فالقانون ال حيميها 

وهــــــــــــي : منتجــــــــــــو التســــــــــــجيالت الســــــــــــمعية والســــــــــــمعية البصــــــــــــرية ومصــــــــــــنفاتهم -2-2
ــــــــــــالفوتو  ــــــــــــا يعــــــــــــرف ب وهــــــــــــي كــــــــــــل تثبيــــــــــــت مسعــــــــــــي حبــــــــــــت لالصــــــــــــوات ) photogramme(غرام م

ــــــــــــة اصــــــــــــوات اخــــــــــــرى ، وتاخــــــــــــذ هــــــــــــذا الوصــــــــــــف  ــــــــــــل او اداء او اي اي اصــــــــــــوات –النامجــــــــــــة عــــــــــــن متثي
االســـــــــطوانات او ايــــــــة دعامـــــــــة عامـــــــــة حتتــــــــوي علـــــــــى تســـــــــجيال صــــــــوتيا وهـــــــــي املصـــــــــنفات  –فوتوغراميــــــــة 

و كــــــــــــــل تثبيـــــــــــــــت فهــــــــــــــ) : vidéogramme(وكـــــــــــــــذلك الفيــــــــــــــديوغرام .احملميــــــــــــــة يف هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع 
 )58(او االســــــــــــطوانات او ايــــــــــــة دعامــــــــــــة ماديــــــــــــة اخــــــــــــرى  اســــــــــــيطمسعـــــــــــي بصــــــــــــري جنــــــــــــده يف اشــــــــــــرطة ك

ال يتضـــــــــمن اي وهـــــــــي املصـــــــــنفات احملميـــــــــة مبوجـــــــــب هـــــــــذا القـــــــــانون فعمـــــــــل منتجـــــــــو هـــــــــذه املصـــــــــنفات 
وحـــــــىت حتضــــــــى .ظ يثبـــــــت مـــــــن خاللــــــــه العمـــــــل الفـــــــين علـــــــى دعامـــــــة فقـــــــط حمـــــــ ابـــــــداع فكـــــــري فهـــــــو ايل
  :استوجب ان تتوفر فيها الشروط التالية هذه املصنفات باحلماية 



 

  القائم بالعمل اما شخص طبيعي او معنوي *

  القيام بتثبيت صور واصوات * 

  ان يتم التثبيت حتت مسؤوليته*

  ان يتم التثبيت الول مرة طرف املنتج*

ـــــــــــت انطباعـــــــــــا باحليـــــــــــاة واحلركـــــــــــة وتظهـــــــــــر* ـــــــــــة  ان تعطـــــــــــى الصـــــــــــور حمـــــــــــل التثبي هـــــــــــذه االعمـــــــــــال يف ثالث
  االسطوانة ، االشرطة ، برامج احلاسوب ، اقراص الليزر : عوامل هي

هنـــــــــــاك مـــــــــــن يطلـــــــــــق هيئـــــــــــات البـــــــــــث االذاعـــــــــــي الســـــــــــمعي والســـــــــــمعي البصـــــــــــري  -2-3
عليهـــــــــا اســـــــــم هيئــــــــــات االذاعـــــــــة والتلفـــــــــزة ، وكــــــــــذا مؤسســـــــــات االتصـــــــــال الســــــــــمعي البصـــــــــري ، لكــــــــــن 

هيئــــــــــــات البــــــــــــث االذاعــــــــــــي الســــــــــــمعي والســــــــــــمعي "املشــــــــــــرع اجلزائــــــــــــري اعتمــــــــــــد هــــــــــــذه التســــــــــــمية اي 
البصـــــــــري ويف اجلزائــــــــــر هــــــــــي هيئــــــــــات مــــــــــن املرافــــــــــق العامــــــــــة ذات الطــــــــــابع الصــــــــــناعي والتجــــــــــاري تابعــــــــــة 

ـــــــــــاح للدولـــــــــــة ، وحســـــــــــب اخـــــــــــ ـــــــــــة مـــــــــــؤخرا مبناســـــــــــبة افتت ـــــــــــة اجلزائري ر خطـــــــــــاب للســـــــــــيد رئـــــــــــيس اجلمهوري
املنصـــــــــرم قــــــــدم خطابـــــــــا لالمـــــــــة  2011مهرجــــــــان تلمســـــــــان عاصــــــــمة الثقافـــــــــة االســـــــــالمية يف شــــــــهر افريـــــــــل 

ـــــــــات خاصـــــــــة اي دخـــــــــول القطـــــــــاع للخصخصـــــــــة  ووعـــــــــد بفـــــــــتح جمـــــــــال الســـــــــمعي البصـــــــــري اخلـــــــــاص هليئ
خـــــــرى  وهـــــــي هيئـــــــات تعمـــــــل علـــــــى نقـــــــل كمـــــــا هـــــــم معمـــــــول بـــــــه يف العديـــــــد مـــــــن الـــــــدول العربيـــــــة اال.

ــــــــــف البصــــــــــري او كابــــــــــل  الصــــــــــوت والصــــــــــورة معــــــــــا ، كمــــــــــاتقوم بالنقــــــــــل الالســــــــــلكي لالشــــــــــارات او اللي
ــــــــــه نقــــــــــل ال ــــــــــامج وعرضــــــــــه علــــــــــى اجلمهــــــــــور رب اخــــــــــر نقصــــــــــد ب ــــــــــص  .ن ــــــــــري يف ن ويعرفهــــــــــا املشــــــــــرع اجلزائ

ــــــــــادة  ــــــــــي   05-03مــــــــــن االمــــــــــر مــــــــــن  117امل ــــــــــث االذاعــــــــــي الســــــــــمعي او : " مبــــــــــا يل ــــــــــرب هيئــــــــــة للب تعت
ــــــــث بــــــــاي اســــــــلوب مــــــــن اســــــــاليب النقــــــــل الالســــــــلكي الشــــــــارات  ــــــــان الــــــــذي يب الســــــــمعي البصــــــــري الكي
ـــــــــل اخـــــــــر  ـــــــــف بصـــــــــري او اي كب حتمـــــــــل اصـــــــــواتا اوصـــــــــورا واصـــــــــواتا ، او يوزعهـــــــــا بواســـــــــطة ســـــــــلك او لي

ــــــــــرامج مبثــــــــــة اىل اجلمهــــــــــور  ــــــــــربامج واملصــــــــــنفات الناجتــــــــــة "بغــــــــــرض اســــــــــتقبال ب وحــــــــــىت حتضــــــــــى هــــــــــذه ال
  :هي باختصار عنها البد ان تتوفر فيها شروط و 

  صفة اهليئة -

الســــــــــابق ذكرهــــــــــا نســــــــــتنتج ان هنــــــــــاك عــــــــــدة اشــــــــــكال  117وحســــــــــب املــــــــــادة . القيــــــــــام بعمليــــــــــة البــــــــــث-
وهــــــــــي البـــــــــث الســــــــــلكي والبــــــــــث الالســــــــــلكي ، والبــــــــــث عــــــــــرب : للبـــــــــث الســــــــــمعي والســــــــــمعي البصــــــــــري 

  االقمار الصناعية 
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  :تنازع القوانين في الملكية الفكرية : المبحث الثالث

 : مفهوم تنازع القوانين -1

ـــــــــدويل اخلـــــــــاص  ـــــــــازع القـــــــــوانني يف القـــــــــانون ال ـــــــــانونني "يقصـــــــــد بتن ـــــــــني ق ـــــــــذي يكـــــــــون ب ـــــــــزاحم ال ـــــــــك الت ذل
ـــــــة القانونيـــــــة وال يقصـــــــد �ـــــــا ه ـــــــر مـــــــن اجـــــــل حكـــــــم العالق ـــــــا املصـــــــارعة والغلبـــــــة الحـــــــد القـــــــوانني او اكث ن

ـــــــــــة  ـــــــــــار انســـــــــــب القـــــــــــوانني حبكـــــــــــم العالق ـــــــــــني القـــــــــــوانني اي مفاضـــــــــــلة واختي ـــــــــــازع ب ـــــــــــه التن ـــــــــــل نعـــــــــــين ب ب
هـــــــــو "ويعرفـــــــــه نفـــــــــس املرجـــــــــع علـــــــــى انـــــــــه "القانونيــــــــة الـــــــــيت يكـــــــــون موضـــــــــوع نزاعهـــــــــا ذا عنصـــــــــر اجنـــــــــيب 

ـــــــــر لـــــــــدولتني او اكثـــــــــر بشـــــــــان حكـــــــــم عالقـــــــــة قانو   نيـــــــــة ذات عنصـــــــــر تـــــــــزاحم قـــــــــانونيني متعارضـــــــــني او اكث
  )  59( ."اجنيب

  :وحىت نقول اننا امام مشكلة تتنازع فيها قوانني البد من توفر الشروط التالية 
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ـــــــــه االقليمـــــــــي والشخصـــــــــي والثـــــــــاين  ـــــــــازع الـــــــــداخلي وفي ـــــــــازع امههـــــــــا التن ـــــــــدة مـــــــــن التن ـــــــــواع عدي ـــــــــاك ان وهن
  هو التنازع الدويل 

ـــــــرغم :فـــــــي مســـــــالة التنـــــــازع فـــــــي الملكيـــــــة االدبيـــــــة والفنيـــــــة القـــــــانون الواجـــــــب تطبيقـــــــه -2 علـــــــى ال
ــــــــة  ــــــــات الفقهي ــــــــرة النظري ــــــــة هلــــــــا مــــــــن كث ــــــــازع القــــــــوانني  اال ان كــــــــل دول ــــــــة املعاجلــــــــة ملســــــــالة تن مطلــــــــق احلري

يف اختيـــــــار الوســـــــيلة الـــــــيت ترتئيهـــــــا حلـــــــل هـــــــذا التنـــــــازع وفقـــــــا ملـــــــا تـــــــراه حمققـــــــا لســـــــياد�ا ومنســـــــجما مــــــــع 
ــــــــة واقــــــــرار املســــــــاواة لكافــــــــة االفــــــــراد املتنــــــــازعني  ــــــــى الــــــــرغم مــــــــن اخــــــــتالف الــــــــدول يف طريقــــــــة ."العدال عل

نــــــــه مــــــــن املتفـــــــــق واســــــــلوب حلهــــــــا ملســــــــالة التنــــــــازع بــــــــني القــــــــوانني ، اال اننــــــــا نســــــــتطيع التاكيــــــــد علــــــــى ا
ـــــــــام بتنظيمهـــــــــا  ـــــــــى القي ـــــــــد اتفـــــــــق عل ـــــــــه املتشـــــــــعبة ق ـــــــــدويل اخلـــــــــاص وعالقات ـــــــــه ان مســـــــــائل القـــــــــانون ال علي
ــــــــيت ترشــــــــدنا  ــــــــة هلــــــــا تســــــــمى قواعــــــــد االســــــــناد اي تلــــــــك القواعــــــــد ال ــــــــق ختصــــــــيص قواعــــــــد قانوني عــــــــن طري
اىل القــــــــانون الواجــــــــب التطبيـــــــــق علــــــــى املســــــــالة مـــــــــن خــــــــالل ضـــــــــابط اســــــــناد معــــــــني يـــــــــتم معرفتــــــــه مـــــــــن 

ـــــــاك ثـــــــالث وجهـــــــات نظـــــــر فقهيـــــــة حلـــــــل تنـــــــازع )60(."اســـــــة نفـــــــس العالقـــــــة حمـــــــل البحـــــــثخـــــــالل در  وهن
ــــــــف بصــــــــفة خاصــــــــة لكو�ــــــــا  ــــــــة بصــــــــفة عامــــــــة ويف جمــــــــال حقــــــــوق املؤل ــــــــة الفكري القــــــــوانني يف جمــــــــال امللكي

  .حمل دراستنا وسنعرض كل نظرية على حدى 
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ـــــــــد االصـــــــــل -2-1 ـــــــــرى الفقهـــــــــاء ان القـــــــــانون الواجـــــــــب :تطبيـــــــــق قـــــــــانون بل وفقـــــــــا هلـــــــــذه القاعـــــــــدة ي
التطبيــــــــق علــــــــى حـــــــــق املؤلــــــــف هـــــــــو القــــــــانون املســـــــــمى بقــــــــانون بلـــــــــد االصــــــــل اي قـــــــــانون البلــــــــد الـــــــــذي 
ــــــــــيت  ــــــــــراي يعــــــــــود اىل احلجــــــــــج التاليــــــــــة ال متــــــــــت فيــــــــــه اول عمليــــــــــة نشــــــــــر للمصــــــــــنف واســــــــــتنادهم هلــــــــــذا ال

  ه املهمش له انفا نذكرها اختصارا عن االستاذ عامر حممود الكسواين يف مرجع

ــــــــــــة "- ــــــــــــة واجب ــــــــــــه قيمــــــــــــة معين ــــــــــــذي يعطي ــــــــــــرامج احلاســــــــــــوب هــــــــــــو ال ــــــــــــاج االديب والفــــــــــــين وب نشــــــــــــر االنت
  "االحرتام 

ــــــــــــداول واالســــــــــــتغالل "- ــــــــــــة حمــــــــــــال للت ــــــــــــة والفني النشــــــــــــر هــــــــــــو الــــــــــــذي جيعــــــــــــل مفــــــــــــردات امللكيــــــــــــة االدبي
  "واالستثمار 

ـــــــــه " - ـــــــــذي تبـــــــــدو في ـــــــــة املكـــــــــان الـــــــــذي ينشـــــــــر فيـــــــــه املصـــــــــنف الول مـــــــــرة هـــــــــو املكـــــــــان ال القيمـــــــــة الذاتي
ــــــــــة ، فمنــــــــــذ اللحظــــــــــة الــــــــــيت ينشــــــــــر فيهــــــــــا املصــــــــــنف ميكــــــــــن  للمصــــــــــنف يف اطــــــــــار العالقــــــــــات االجتماعي

  ."القول بانه قد اصبح ماال جيوز لصاحبه وللغري ان يستفيد منه 

ــــــــام بنشــــــــره مــــــــرة ثانيــــــــة  ــــــــام املؤلــــــــف بنشــــــــر انتاجــــــــه يف دولــــــــة معينــــــــة مث ق اذن مــــــــن خــــــــالل ماســــــــبق اذا ق
ـــــــة  ـــــــان محاي ـــــــة اخـــــــرى ف ـــــــيت مت فيهـــــــا نشـــــــر يف دول ـــــــة ال ـــــــاج حيكمهـــــــا قـــــــانون الدول ـــــــى هـــــــذا االنت حقوقـــــــه عل

ــــــــــــرة   ــــــــــــة ونطاقهــــــــــــا وموضــــــــــــوعها "انتاجــــــــــــه الول م وكــــــــــــل مــــــــــــن  )61("الســــــــــــيما بالنســــــــــــبة ملــــــــــــدة احلماي
ـــــــــراي مـــــــــن النقـــــــــد ، حيـــــــــث اعـــــــــرتض .اتفاقيـــــــــة بـــــــــرين وجنيـــــــــف تاخـــــــــذ �ـــــــــذا الـــــــــرايء  مل يســـــــــلم هـــــــــذا ال

والدولــــــــة الــــــــيت وقــــــــع فيهــــــــا اول نشــــــــر وذلــــــــك النــــــــه اليعــــــــرب عــــــــن رابطــــــــة حقيقيــــــــة بــــــــني املصــــــــنف "عليــــــــه 
ـــــــــــه . يف حالـــــــــــة اذا مـــــــــــاوقع اول نشـــــــــــر يف دولـــــــــــة مـــــــــــا بصـــــــــــورة عرضـــــــــــية او مبحـــــــــــض الصـــــــــــدفة  كمـــــــــــا ان

بالنســــــــــبة للمصــــــــــنفات املوســــــــــيقية والســــــــــنمائية  كثــــــــــريا مــــــــــايتم اول عــــــــــرض هلــــــــــا يف مهرجــــــــــان يف دولــــــــــة 
ـــــــى هـــــــذا فـــــــان االخـــــــذ بقـــــــا ـــــــة التربطهـــــــا باملصـــــــنف وال مبؤلفـــــــه ايـــــــة صـــــــلة ، وعل نون االصـــــــل يـــــــؤدي معين

ـــــــــة مـــــــــا  ـــــــــار دول ـــــــــيت ادت اىل اختي ـــــــــق علـــــــــى الصـــــــــدفة ال ـــــــــد القـــــــــانون الواجـــــــــب التطبي اىل ان يتوقـــــــــف حتدي
اضـــــــــف اىل ذلـــــــــك صـــــــــعوبة حتديــــــــد قـــــــــانون بلـــــــــد االصـــــــــل اذا مانشـــــــــر املصـــــــــنف  )62("مقــــــــرا للمهرجـــــــــان 

  .يف اكثر من دولة ويف نفس الوقت 

يــــــــــق قــــــــــانون بلــــــــــد طلــــــــــب اجتــــــــــه بعــــــــــض الفقهــــــــــاء اىل تطب:تطبيــــــــــق بلــــــــــد طلــــــــــب الحمايــــــــــة -2-2
ـــــــــة  ـــــــــف  احلماي ـــــــــوع تنـــــــــازع يف جمـــــــــال حقـــــــــوق املؤل ـــــــــة وق ـــــــــف مقـــــــــر " علـــــــــى اســـــــــاسيف حال ان حلـــــــــق املؤل

ـــــــــيت  ـــــــــرد علـــــــــى امـــــــــوال ماديـــــــــة ، ولكـــــــــن هـــــــــذا املقـــــــــر يتعـــــــــدد بتعـــــــــدد القـــــــــوانني ال شـــــــــان احلقـــــــــوق الـــــــــيت ت
  حتميه،ناهيك عن االخذ بقانون بلد طلب احلماية ينسجم كثريا 
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مــــــــــع تعلــــــــــق حــــــــــق املؤلــــــــــف باعتبــــــــــارات االمــــــــــن املــــــــــدين داخــــــــــل الدولــــــــــة والــــــــــذي يوجــــــــــب ان يكــــــــــون 
ـــــــــــــانون اال ـــــــــــــازع مـــــــــــــع قـــــــــــــوانني اخـــــــــــــرى القـــــــــــــانون االقليمـــــــــــــي هـــــــــــــو الق ـــــــــــــد التن ـــــــــــــالتطبيق عن  )62(."وىل ب

ــــــــرايء وحســــــــب رايــــــــه يقــــــــول  وضــــــــع "واالســــــــتاذ عــــــــامر حممــــــــود الكســــــــواين مــــــــن بــــــــني املؤيــــــــدين هلــــــــذا ال
ـــــــــــا لتحـــــــــــدي القـــــــــــانون  ـــــــــــا ، يشـــــــــــكالن مبجموعهمـــــــــــا اساســـــــــــا متين ـــــــــــارا رئيســـــــــــا واخـــــــــــر احتياطي ـــــــــــا معي لن

ــــــــــــف منشــــــــــــورا كــــــــــــ ان القــــــــــــانون االوىل الواجــــــــــــب التطبيــــــــــــق علــــــــــــى حــــــــــــق املؤلــــــــــــف ، فــــــــــــاذا كــــــــــــان املؤل
باالعتـــــــــداد هـــــــــو قـــــــــانون البلـــــــــد الـــــــــذي مت فيــــــــــه اول نشـــــــــر ، امـــــــــا اذا كـــــــــان املصـــــــــنف غـــــــــري منشــــــــــورا او  
ـــــــذي  ـــــــداد بقـــــــانون البلـــــــد ال ـــــــذ االعت ـــــــه وجـــــــب عندئ ـــــــة ل ـــــــد بعـــــــض املســـــــائل االجرائي ـــــــد مـــــــن حتدي كـــــــان الب

  )63(."يطلب املؤلف محاية مصنفه داخله

  : تطبيق القانون الشخصي للمؤلف -2-3

يتجـــــــه فريـــــــق ثالـــــــث حلــــــــل مثـــــــل هـــــــذا النــــــــزاع اىل تطبيـــــــق قـــــــانون دولـــــــة املؤلــــــــف اي قـــــــانون الدولـــــــة الــــــــيت 
الن املصـــــــــنف هـــــــــو نتـــــــــاج الفكـــــــــر وهـــــــــذا االخـــــــــري مـــــــــن االمـــــــــور اللصـــــــــيقة "حيمـــــــــل املؤلـــــــــف جنســـــــــيتها 

ــــــــايل فــــــــان خــــــــري قــــــــانون ينبغــــــــي تطبيقــــــــه يف هــــــــذا الفــــــــرض هــــــــو قــــــــانون جنســــــــية  ــــــــف وبالت بشخصــــــــية املؤل
ـــــــــف  ـــــــــدما ويكـــــــــون  )64("املؤل ـــــــــة اذ مل ينشـــــــــر املصـــــــــنف بعـــــــــد او عن ـــــــــراى صـــــــــائبا خاصـــــــــة يف حال هـــــــــذا ال

غــــــــري ان مايعــــــــاب علـــــــــى هــــــــذا االجتــــــــاه هــــــــو صـــــــــعوبة . ينشــــــــر يف اكثــــــــر مــــــــن دولــــــــة يف نفـــــــــس الوقــــــــت 
  . تطبيقه اذا كان للمؤلف اكثر منم جنسية فايها سيعمل �ا 

جمـــــــــال امللكيـــــــــة  بعــــــــد عرضـــــــــنا ملختلـــــــــف وجهــــــــات النظـــــــــر حلـــــــــل مســــــــالة تنـــــــــازع القـــــــــوانني الــــــــيت تقـــــــــع يف
الفكريـــــــة االدبيــــــــة والفنيــــــــة نــــــــود ان نشــــــــري اىل ان الــــــــراي الغالــــــــب والــــــــذي تعتــــــــد بــــــــه الكثــــــــري مــــــــن الــــــــدول 
ـــــــــيت مت فيهـــــــــا النشـــــــــر الول مـــــــــرة وهـــــــــذا مايؤكـــــــــده  ـــــــــانون الدولـــــــــة ال ان مل نقـــــــــل معظمهـــــــــا هـــــــــو تطبيـــــــــق ق

دين االســـــــــتاذ عـــــــــامر حممـــــــــود الكســـــــــواين يف مرجعـــــــــه الســـــــــابق واســـــــــتناده يف ذلـــــــــك �موعـــــــــة مـــــــــن املؤيـــــــــ
ــــــــراي ــــــــق "هلــــــــذا ال ــــــــراي الغلــــــــب مــــــــن الفقــــــــه اىل ان القــــــــانون الواجــــــــب التطبي وفقــــــــا هلــــــــذه القاعــــــــدة يــــــــرى ال

ـــــــى حـــــــق املؤلـــــــف وبـــــــرامج احلاســـــــوب هـــــــو القـــــــانون املســـــــمى بقـــــــانون بلـــــــد االصـــــــل اي قـــــــانون البلـــــــد  عل
  )65."(الذي مت فيه اول عملية نشر للمصنف 
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  :نبذة تاريخية عن شبكة االنترنيت 

التابعـة  * ARPAعنـدما قامـت وكالـة مشـروع االحبـاث املتقدمـة )1(" 1969ينـاير عـام  02بدات شبكة االنرتنت يف " 
بانشـاء شـبكة حواسـيب لوصـل االدارة مـع عـدد مـن اجلامعـات والقطاعـات العسـكرية تفاديـا  لوزارة الدفاع االمريكيـة

مت تضـخمت هـذه   ARPA NETمنها ان تتعطل االتصاالت بينهـا عنـد حـدوث احلـرب واطلـق علـى هـذه الشـبكة اسـم 
ومت تكليــف مؤسســة العلــوم " الشــبكة بوصــل الشــركات التجاريــة �ــا ، وانتشــارها خــارج الواليــات املتحــدة املريكيــة ، 

 MIL NETبعد ان رات وزارة الدفاع االمريكية فصل الشق العسكري  )2("1984عام  بادار�ا *  NSFالوطنية االمريكية 

رئيسـية خلدمـة مركـز البحـوث االمريكيـة ، حبيـث حلـت هـذه احلاسـبات  حاسـبات 5بتوصيل  NSFعن الشبكة قامت 
تزايــدت اعــداد املتعــاملني مــع هــذه الشــبكة ،  1957اعتبــارا مــن عــام " والــيت تعمــل بســرعة فائقــة حمــل النظــام الســابق 

ــا عــام ف )3("خصوصــا بعــد الســماح لالفــراد العــاديني باســتعماهلا  تمــت والدة شــبكة االنرتنيــت بشــكلها اجلديــد رمسي
حـىت  1988 فعـدد مسـتخدمي الشـبكة يتضـاعف سـنويا منـذ عـام" وحققت معدالت منو مذهلة ملستخدميها ،  1990

 2000مليـون مسـتخدم يف �ايـة عـام  200ويقـدر عـددهم حبـوايل  1996مليون مسـتخدم يف �ايـة  80بلغ ما يقرب من 
يف  زة كمبيوتر متصلة بشبكة االنرتنـتويوجد حاليا اجه)4( " 2005مليون حبلول العام  300لعدد اىل ويتوقع ان يصل ا

معضم الدول ان مل تكن كل دول العامل تقريبا ، وان عدد هذه االجهزة يزداد بشكل سريع جدا ، وكما هو معروف 
شــبكة االنرتنيــت يف حــني تشــري بعــض اجهــزة خادمــة فقــط ان توصــل ب 4لــدى اجلميــع فانــه يف البدايــة كــان بامكــان 

ــــة  60االحصــــائيات اىل ا�ــــا قــــد وصــــلت اىل  ، وهــــذا التزايــــد يقابلــــه تزايــــد يف عــــدد  1999ســــنة مليــــون جهــــاز �اي
مليــون  2هنــاك " طرديــة  واملســتخدمني عالقــة االنرتنيــتاملســتخدمني ، اي ان العالقــة بــني عــدد الشــبكات املتصــلة ب

مسـتخدم جديـد كــل دقيقـة ، ويوجـد اعلـى عــدد  46مسـتخدم ينضـمون اىل شـبكة االنرتنيـت كــل شـهر ، اي مبعـدل 
 للمســتخدمني يف العــامل يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة ويتوقــع ان يصــل العــدد يف الصــني واهلنــد اكــرب مــن الواليــات

الســـــكاين  وذلـــــك لعامـــــل التعـــــداد )a.com-i-www.c(املتحـــــدة االمريكيـــــة حســـــب تقريـــــر رزنامـــــة صـــــناعة الكمبيـــــوتر 
لسنة ) كويف عنان ( مم املتحدة الكما انه جاء يف تقرير االمني العام ل .)5(واالستثمارات الضخمة يف البىن التحتية 

  لقد استغرق وصول املذياع اىل: " مايلي  2000
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امــا االنرتنــت فقــد اصــبح يســـتخدمها عــدد مماثــل مــن النـــاس يف .عامـــا  13عــام ، والتلفزيــون  38مليــون شــخص  50
صـفحة علـى الشـبكة العامليـة ، امـا اليـوم فهنـاك مـا يزيـد  50كانـت هنـاك   1993غضـون اربـع سـنوات فقـط ،ويف عـام 

مليـون شـخص فقـط ولكـن حبلـول  143كـان عـدد املوصـولني بشـبكة االنرتنـت  1998مليون صفحة ويف عـام  50على 
 2,6بلغــت معــامالت ســوق التجــارة االلكرتونيــة  1996مليــون شــخص ، ويف عــام  700سـريتفع هــذا العــدد اىل  2001

لالنرتنــت بالفعـــل نطـــاق مـــن مليـــون دوالر ، واصـــبح  300مـــن املتوقــع ان يرتفـــع اىل  2002يــون دوالر وحبلـــول عـــام بل
  .  )6("التطبيقات يفوق يف اتساعه اي وسيلة أخرى سبق اخرتاعها من وسائل االتصال 

عـن طريـق ايطاليـا ، وتقــدر  1994وكـان اول ارتبـاط هلــا عـام " االنرتنـت "تعتـرب اجلزائـر مـن الـدول املرتبطــة بالشـبكة 
حــرف يف الثانيــة ، ومت عــن طريــق مشــروع التعــاون مــع اليونســكو ويهــدف اىل اقامــة شــبكة  9600ســرعة االرتبــاط بـــ

وصـلت سـرعة هـذا  1996يف عـام .للشـبكة يف مشـال افريقيـا  معلوماتية يف افريقيا وتكون اجلزائر هي املنطقة احملوريـة
مت احـداث خـط اخــر ، ميـر علـى بــاريس ومت ربـط اجلزائـر بواشــنطن  1997الـف حـرف يف الثانيــة ويف  64اخلـط اىل 

واصـبحت قـدرة االنرتنـت . 1998ميغابايت يف الثانيـة يف �ايـة  1االمريكي بقدرةب" اي.اي.ام"عن طريق الساتل 
 800اىل  1999ميغابايــت ، وقــد وصــلت عــدد اهليئــات املشــرتكة يف الشــبكة ســنة 2بقــوة  1999ســنة  يف اجلزائــر

هيئة من خمتلف القطاعات سواء اجلامعية او الطبية او االقتصادية او غريها ، بينما وصل عـدد املسـتخدمني للشـبكة 
  .)7(االف مستعمل 10ب،

ـــذي رقـــم   ـــع  1998اوت  25:  املـــؤرخ يف 257-98مت اصـــدار املرســـوم التنفي ـــات ومن الـــذي حيـــدد شـــروط وكيفي
اسـتغالل خدمـة االنرتنـت والــذي يسـمح بظهـور مــزودين اخـرين اىل جانـب مركـز البحــث يف االعـالم العلمـي والتقــين 

اذن رغم تاخر اجلزائر عن مواكبة ركب تـونس وشـقيقا�ا مـن الـدول العربيـة االخـرى اال ا�ـا تسـعى جاهـدة لتحقيـق .
اذن اصبحت االنرتنـت احـد اهـم مصـادر املعلومـات البـل اوسـعها علـى االطـالق .ل الربط باالنرتنت االفضل يف جما

وسهلت العديد من املعلومات وحلت الكثري من االزمـات كازمـة الوصـول للمعلومـة مـن االشـخاص يف نفـس الوقـت 
ة جدا حتت اناملنا مبجرد النقر على جند انفسنا يف قرية صغري  2011ازمة التنقل واحليز املكاين وغريها وحنن اليوم يف 

فمـاذا نعـين تقنيـا .افرتاضـي امتـدادا لعـامل حقيقـي ملمـوس  لوحة مفاتيح احلاسوب جند انفسنا بصـدد الولـوج اىل عـامل
بشــبكة االنرتنــت ؟ ومــاهي اهــم اخلــدمات الــيت تقــدمها ؟ اذن شــبكة االنرتنــت هــي احــد انــواع الشــبكات الواســعة 

 internetواسـم انرتنـت .يوتر عمالقة بل هي اكرب شبكات الكمبيوتر على سطح الكوكب النطاق ، وهي شبكة كمب
شــبكة تــربط جمموعــة مــن  اي شــبكة التشــبيك ، ويعــين أ�ــا  interconnections network:مشــتق مــن اللغــة االجنليزيــة 

  أجهزة الكمبيوتر املتصلة ببعضها البعض وتستطيع تبادل املعلومات فيمابينها

  

              

  .72ص.2003.]م.د[، ]ن.د[موسوعة التشريعات العربية .ا�تمع أملعلومايت واحلكومة االلكرتونية .عمر حممد ، بن يونس :  6

  .17ص. 2008,دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية .كوثر ، مازوين ، الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكية الفكرية :7



 

ـــرب الـــبعض ان كلمـــة انرتنـــت اجنلي"  ـــربوا أ�ـــا اختصـــار مزجـــي للحـــروف األوىل مـــن كلمـــيت كمـــا اعت زيـــة األصـــل واعت
international  مبعـــىن دويل وnetwork  1982ألول مـــرة عـــام " انرتنـــت"هـــذا املصـــطلح اســـتخدم " )8("مبعـــىن شـــبكة 

يقـول األسـتاذ  )9(" 1988مث أعلن عن استخدامه كوسيلة أساسـية لالتصـاالت عـام  Vintcerfو  Bobkahamبواسطة 
تقــدم االنرتنـت يف العـادة كأ�ـا حقيقـة ، علــى الـرغم مـن كو�ـا ال تتمتـع بوجــود " (Henri Jousselin)هنـري جوسـلني 

ويصفها األستاذ  )10(" و تسري بطريقة ال مركزية  serveurماليني مزود  )5(فيهامخسة ترتبط  "جمرة"فيزيائي ، أ�ا فقط 
بيت العنكبوت العاملية ،  ظاهرة تعددت العبارات يف وصفها شبكة الشبكات: " بأ�ا  Arnaud Dufour ارنود ديفور 

وهـي شـيء موجــود ، دون ان " ويضـيف االسـتاذ قـائال  )cyberspace(، والسـيرب سـبايس بيـت العنكبـوت االلكرتونيـة 
نفـس الوقـت جمـرد جممـوع تكون شيئا حمددا فهي من ناحية شبكة خـدمات معلوماتيـة عـرب الكـرة االرضـية ، وهـي يف 

االنرتنت هي صورة مـن صـور الطريـق السـريع : "  )Queau Philipe(ويعرفها الباحث فيليب كو )11("الجزائها املتعددة 
وهي يف نفس الوقت حل علمي فعال ملشكل يصعب حله ، اتصال مرن وعاملي للمعطيات ... لالعالم واملعلومات 

وتلخيصــا ملــا سـبق مــن تعــاريف ميكــن ان خنلــص يف االخــري اىل تعريــف مبســط ."بـني ادمغــة الكرتونيــة خمتلفــة التصــور 
) علما ان الشبكة هي جمموعة من العناصر املرتبطة ببعضها البعض ( وشامل لالنرتنت وهو ا�ا شبكة الشبكات    

( الصــغرية  وهـي عبـارة عــن جمموعـة مـن شــبكات الكمبيـوتر املرتبطـة فيمــا بينهـا ، وتشـكل يف االخــري هـذه الشـبكات
شبكة ضخمة عاملية تسمى االنرتنت ، يستفيد كل افراد املعمـورة مـن خـدما�ا اذا تـوفرت شـروط ) مقارنة باالنرتنت 

  .االتصال �ا واملتمثلة يف اشرتاك خبط هاتف ومودم وحاسوب 

سعى لتقدميها لقد راج استعمال شبكة االنرتنت انطالقا من اخلدمات اليت تقدمها وت: خدمات شبكة االنترنت-2
االطراف املكونة هلا واملسامهة فيها تقدمي االفضل واجلديد دائما غري ان  ملستخدميها ، كما ا�ا حتاول من خالل كل

هــذا ال يعــين ان شــبكة االنرتنــت هــي مبثابــة اســطورة مصــباح عــالء الــدين الســحري ومــارده الفنــوس يف عصــرنا هــذا ، 
يل يف العناصر الرقمي وسوف نتعرض لذلك بالتفصفهي هلا سلبيا�ا واكثر من ذلك جرائم تكتنف عاملها االفرتاضي 

  استعماال املوالية ، وسنتطرق الهم اخلدمات املقدمة عرب شبكة االنرتنت واالكثر

كـــان خمــرتع الربيـــد االلكــرتوين املـــدعو راي تومليتســـون   1971يف اواخــر ســـنة ::خدمــة البريـــد االلكترونـــي : 2-1
لكـــرتوين واســـم اجلهـــاز الـــذي الشـــخص الـــذي يريـــد ان يرســـل رســـالة الربيـــد االعـــن طريقـــة للتفرقـــة بـــني اســـم  يبحـــث

وبـدا يبحـث  Model 33 Télétype ، الـيت كانـت انـذاك مـن نـوعيسـتخدمه للقيـام بـذلك فوجـه نظـره اىل لوحـة املفـاتيح 
والحـظ عـدم امكانيـة اسـتخدامه يف  @ اليت كانت عليها، فلفـت نظـره الرمـز عن رمز مناسب من بني الرموز العديدة

  فاستخدمه ATاي اسم يف اللغة االجنليزية كما انه معروف باللفظ 
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ــة :10 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الفكريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بامللكيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وعالقتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبكة الرقميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازوين ، الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوثر ، مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابق .كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .                                                                                                10ص.مرجــ
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خدمـــة الربيـــد االلكـــرتوين هـــي اكثـــر اخلـــدمات رواجـــا واســـتعماال مـــن طـــرف  )12( وميكـــن اســـتخدامه يف كـــل اللغـــات
لـه ارسـال واسـتقبال ايـة رسـالة الشـخاص او مـن اشـخاص يف اي مستخدمي شبكة االنرتنت ، حيث ميكن من خال

وبتكلفــة زهيــدة ال تتعــدى تكلفــة الــربط بالشــبكة ، كمــا انــه يشــبه يف مبــدا عملــه  مكــان يف العــامل يف ثــوان معــدودة
ـــديو  صـــندوق الربيـــد التقليـــدي اال انـــه ميكـــن ان ينقـــل باالضـــافة اىل النصـــوص املكتوبـــة صـــورا واصـــواتا ولقطـــات الفي

 يتكون عنوان الربيد االلكرتوين من شطرين مها عنوان املضيف واسم املستخدم  و .

 SONIA.HOG@HOTMAIL.COM: مثال 

  اسم الشركة املضيفة او النطاق            اسم املستخدم

ويقصد باسـم النطـاق االسـم الـذي يشـري اىل احليـز الـذي متلكـه مؤسسـة معينـة مـن فضـاء االنرتنـت وامسـاء النطاقـات  
 كثرية وهي 

COM:  اختصارCommercial للمواقع التجارية  

Edu :اختصارEducation للمواقع التعليمية 

Gov :اختصارGovernment  للمواقع احلكومية 

Org :اختصار Organization واقع املنضماتمل  

Net : اختصارNet Workمواقع شبكة 

Biz : اختصارBusinessesاألعمال التجاري ملواقع 

Name :اختصار For Registration by Intitividuals  للمواقع الشخصية  

Aero: اختصار Air Transport Industry مواقع طريان جتاري 

Coop : اختصارcoopérât مواقع شركات او مؤسسات  

Museum :اختصارmuseums مواقع متاحف  

Pro :اختصارprofessionals  اخل... مواقع احملرتفني كاألطباء واحملامني  

  :المحادثات واالجتماعات -2-2

  �دف احملادثات واالجتماعات عرب شبكة االنرتنات بصفة عامة اىل اقامة عالقات

              

  72ص .2009،]د،م[ ،]ن. د[.₁ط.اجلرائم االلكرتونية التحقيق اجلنائي يف .مصطفى ، حممد موسى : 12



 

وفتح حوار ومناقشات مبـا خيـدم اهـداف املسـتخدم وتتنـوع احملادثـات واالجتماعـات حسـب اعتمادهـا علـى الكلمـة  
املنطوقة او املكتوبة فقط او على الصوت والصورة فاالوىل يطلق عليها منتديات احلوار وهي اليت تعتمد على الكلمـة 

  .ويعتمد على الصوت والصورة او الصوت فقط chatاصطالحا فقط املنطوقة او املكتوبة اما النوع الثاين فيطلق عليه 

هي عبارة على مواقع االنرتنت مصممة حبيث تتيح لزوارهـا تسـجيل امسـائهم فيهـا  :منتديات الحوار -2-2-1
تسـمح بدخولـه اىل املوقـع " كلمـة سـر " كمشرتكني يف حوارات تتم عليهـا ، حبيـث حيجـز كـل مـنهم امسـا خاصـا بـه 

طرح موضوع للمناقشة سواء كان سياسيا اة اجتماعيا او عاما او خاصا للنقاش ويتم الرد عليه عندما  ويف احلوار يتم
يقراه من يهمه االمر ويشارك فيها الشخص دون ان يضطر اىل كشف شخصيته احلقيقية وبالتايل يستطيع ان يـتكلم 

ي العـــام بشــــان القضـــايا السياســــية حبريـــة مطلقـــة دون خــــوف ويـــتم اســـتغالهلا كوســــيلة للتعـــرف علـــى اجتاهــــات الـــرا
غــري ان هــذه املنتــديات يهــددها خطــر الفــريوس ومــن امثلــة ذلــك فــريوس .واالجتماعيــة والدينيــة وغريهــا مــن االمــور 

prette park   ، املعروف الذي حياول فتح قناة من خالل جهاز احلاسوب الشخصي اىل فضـاء احلـوار علـى االنرتنـت
  .الله نقل امللفات الرقمية من واىل احلاسب االيل الرقمي املصاب دون علم صاحبه مما يعين فتح انبوب يتم من خ

ـــتم االجتماعـــات بشـــكل تفـــاعلي مباشـــر وحـــي ســـواء بالصـــوت :االجتماعـــات عبـــر االنترنـــت -2-2-2 ت
والكلمـــة فقــــط او بالصـــوت والكلمــــة والصـــورة ويشــــرتط ان تكــــون احلواســـيب الداخلــــة يف عمليـــة الدردشــــة متصــــلة 
بكمريات رقمية مدجمة او خارجية متصلة باحلاسب وشبابنا يستعمل هذه اخلدمة الغراض عدة وصلت اىل بناء اسرة 

عن طريق الدردشة كما ا�ا هدمت اسرا ايضا ملا حتويـه مـن خمـاطر واحتيـال يف اسـتعمال  مشـاركة  من خالل التعرف
لــذا ال بــد ان تســتعمل ..الصـور او الفيــديو وحفضــها علــى ذاكــرات احلواســيب واســتعماهلا كســالح �ديــد فيمــا بعــد 

  . بطريقة حذرة جدا ويف اطار املعقول

الســماح لعمالئهــا بطلــب بضــائعهم عــن طريــق االنرتنــت حيــث لقــد بــدات الشــركات ب:التســوق عــن بعــد 2-3
يظهر املستخدم منوذج طلب شراء عند اتصاله باحدى هذه الشركات وحيتوي هذا الطلب على نوع السلعة وسـعرها 
وحمتويا�ا وحىت التحذيرات الطبية املتعلقة �ا ، فيقـوم الزبـون مبـال اسـتمارة طلبـه حسـب رغبتـه مـع وضـع عنوانـه ورقـم 

طاقته االئئتمانية ليتم حتويل قيمة السلعة من حسابه املصريف اىل حساب الشركة والـيت تقـوم بـدورها بايصـال السـلعة ب
اىل املستخدم وهذا ما يعرف بالتجارة االلكرتونية غري ا�ا ال ختلو من اجلـرائم والتعـديات االلكرتونيـة واسـتغالل ارقـام 

لـذا جيـب التعامـل حبـذر مـع هـذا .ىت حتويـل رصـيدها اىل ارصـدة جمهولـة بطاقات االئتمان والتجسس على الزبائن وحـ
  .الفضاء الرقمي االفرتاضي الذكي 

ــادة انتشــارها ، اصــبح تعبــري املدرســة املنزليــة :التعلــيم عــن بعــد – 2-4  Home[بعــد تطــور شــبكة االنرتنــت وزي

School[  م عن طريق اخلدمات اليت تقدمها االنرتنت�منتشرا ، واصبح مبقدور الطالب ان يتلقوا دروسهم وهم يف بيو
واليت توفر مجيع املعلومات اليت يطلبها طالب العلم يف خمتلف املراحل ، كما ان امكانية االتصـال باملدرسـني واخلـرباء 

باجلامعات خاصة االوروبية يعتمد مبدا التعليم عن بعـد  واملستشارين اصبح اكثر سهولة ، واعتمد على فضاء خاص
  . espace numérique de travailاي الفضاء الرقمي للعمل  ENTايضا يعرف بفضاء 



 

  :العمل عن بعد  -2-5 

وخصوصا االعمال االدارية اليت ميكـن ان تنفـذ   ] Uniting m télécom[توفر االنرتنت امكانية مزاولة االعمال عن بعد 
يف البيـــوت وتنقـــل اىل مواقـــع العمـــل او املركـــز الرئيســـي عـــن طريـــق االنرتنـــت ، كمـــا ســـاعدت الشـــبكة يف ربـــط فـــروع 

  الشركات يف العامل وتنسيق العمل فيما بينها 

  :اللعب والتسلية  -2-6

ب بعضـها جمـاين واالخـر جتـاري ، يـتم االشـرتاك بـه عـن طريـق تتوافر على بعـض املواقـع يف االنرتنـت الكثـري مـن االلعـا
بطاقة االئتمان وهذه االلعاب من املمكن لعبها فرديا او مجاعيا عن طريق عدة اشخاص وهو مـا يسـمى اللعـب عـن 

  .بعد

  : )FTP: (خدمة بروتوكول نقل الملفات -2-7

ميكــن حتويــل ." علــى حتديـد طريقــة حتويــل امللفـات مــن حاســوب اىل اخـر عــرب اخلطــوط اهلاتفيـة  FTPيعمـل بروتوكــول 
وهــو  ARCHIEويســتعني املسـتفيد للقيــام �ــذا العمــل بربنــامج ارشــي .منـاذج خمتلفــة وعديــدة مــن املافــات اىل احلاســوب 

مـن خـالل كلمـات مفتاحيـة  نظام استجوايب يسـاعد املسـتفيد يف البحـث عـن ملـف معـني اينمـا وجـد داخـل الشـبكة
  )13(" تعرف بالواصفات 

  ) :world wide web(صفحات الويب -3

يف شــبكة االنرتنــت اليــوم يف جمــال البحــث عــن املعلومــات ويف االتصــال والتبــادل بــداخل وهــي النظــام االكثــر شــهرة 
مت ابتكـار نظـام الويـب يف سويسـرا يف .الشبكة ، ويعد نظام الويب اليوم اساس النمو اهلائل لشبكة االنرتنت وركيز�ا 

على  2004ل مؤخرا يف بداية عام والذي حص TIM BERNERSمن قبل االختصاصي يف املعلوماتية االجنليزي  1989عام 
صـمم برناجمـا اطلـق عليـه  من االمم املتحدة لعمله الرائد يف تطوير هذه الشبكة ويلقب بـايب االنرتنـت " سري " لقب 
ويرتكــز علــى فكـرة ختــزين معلومـات مــع القــدرة علـى اقامــة عالقــات   wwwواختصـارا هــو   World Wide Webاسـم 

ترابطية مباشرة فيما بينها على غرار الرتابط احلاصل يف نسـيج الشـبكة الـيت يصـنعها العنكبـوت ومـن هنـا اتـت تسـمية 
WEB  يف عــام  واعتمــد يف مرحلــة اوىل 1991علــى هــذا الربنــامج الــذي وزعــه مبتكــره جمانــا عــرب شــبكة االنرتنــت يف عــام
االمريكيـة الـيت عملـت علـى  [Netscape]مث الحقا من قبل شـركة نتسـكايب  Mosaicمن خالل برنامج التصفح  1993

  )14( 1994تعميمه ونشره فعليا من العام 

  

            

  .51 ص 2001مطبوعات جامعة منتوري ، .قسنطينة .املعلومات االلكرتونية واالنرتنت يف املكتبات .عبد اللطيف ، صويف :13

  60.ص.2001.لبنان :صادر .النرتنت التنظيم القانوين لشبكة ا.ميشال عيسى ، طوين :14



 

  :المصنفات المحمية بموجب حقوق المؤلف على شبكة االنترنت  -4

شبكة االنرتنت كما سبق ذكره عند تعريفها فهـي جممـوع شـبكات مرتبطـة فيمـا بينهـا والشـبكة اصـال تكو�ـا جمموعـة 
حواســيب اذن فالوحــدة االساســية يف شــبكة االنرتنــت هــي احلاســوب وكمــا هــو معلــوم فاحلاســوب يتكــون مــن جــزء 

الـيت تعتـرب الفكـر احملـرك جلسـم احلاسـوب كمـا مادي وجزء غري ملموس فاجلزء غري امللموس منه كالربامج والربجميـات و 
انه يتكون من اجزاء صـغرية جـدا تسـاهم يف عملـه وتغذيتـه تعـرف بالـدوائر املتكاملـة وكـل هـذه العناصـر يطلـق عليهـا 

  اسم مصنف فما املقصود باملصنف الرقمي ؟ وما هي انواعه على شبكة االنرتنت ؟ 

  :مفهوم المصنف الرقمي  -4-1

املصـنف الرقمــي هــو احــد مفـرزات التكنولوجيــا احلديثــة فهــو ال خيتلــف يف املبـدا اي احملتــوى والتســمية عــن املصــنفات 
التقليدية كالكتاب والدورية والقطعة املوسـيقية واللوحـة الزيتيـة ، غـري انـه خيتلـف فقـط يف احلامـل فبـدل احلامـل الـورقي 

شاته كان نكتب فقرة من خالل لوحة مفاتيح احلاسـوب وحنفظهـا الذي ختط عليه كلمات اصبح احلامل رقميا منذ ن
املدخلـة باللغـة  ملـف او نـص الكـرتوين حيفظـه ويسـرتجعه احلاسـوب مـن خـالل حتويـل كلماتـه النـاتج يكونيف ذاكرته 

للمصـنف لذا مسيـت باملصـنفات الرقميـة ، كمـا ميكـن ان يكـون ) 0.1(الطبيعية اىل لغة تفهمها االلة وهي اللغة الثنائية 
اصـل ورقـي مـثال مث يــتم ترقيمـه بتمريـره علـى جهــاز املاسـح الضـوئي فيصـبح الــنص مرقمـا ورقميـا يف االخـري ، وتعرفهــا 

باختصـــار وبشـــكل  –وداد امحـــد العبـــدون  –االســـتاذة الـــدكتورة العضـــوة يف ا�مـــع العـــريب للملكيـــة الفكريـــة بعمـــان 
نتمـي اىل بيئـة تقنيـة املعلومـات ، والـيت يـتم التعامـل معهـا املصـنف الرقمـي هـو مصـنف ابـداعي عقلـي ي" مبسط جدا 

حقـوق املؤلـف (فهذه املصنفات الرقمية منها ما هو حممي مبوجب امللكية الفكرية االدبيـة والفنيـة  )15("بشكل رقمي 
يهمنـا اال ومنها ما هو حممي مبوجب حقوق امللكيـة الصـناعية والتجاريـة وحنـن يف موضـوعنا هـذا ال ) واحلقوق ا�اورة

ما تعلق حبقوق املؤلف وما هو متاح على شبكة االنرتنت كربامج احلاسوب وقواعد البيانـات والـدوائر املتكاملـة والـيت 
ــاوين الربيــد االلكــرتوين حمميــة مبوجــب  امــل املعلومــات احلديثــة ايضــاحضــيت حبمايــة دوليــة ، وحو  و امســاء املواقــع وعن

  حقوق امللكية الصناعية والتجارية

  :انواع المصنفات الرقمية المحمية بحق المؤلف  4-2

توجــد علــى الشــبكة العامليــة العديــد مــن املصــنفات الرقميــة املختلفــة غــري انــه سنحصــر هــذه املصــنفات يف االصــناف 
الرقمية اليت حيميها القانون مبوجب حقوق املؤلف ، ونشري انه هناك مصنفات حممية مبوجب قوانني امللكيـة الصـناعية 

  تجارية وهذه املصنفات ال �منا يف حبثنا هذا وامجاال املصنفات وال

  

          

املــؤمتر الســادس جلمعيــة املكتبــات واملعلومــات الســعودية .بــرامج احلاســوب وقواعــد البيانــات منوذجــا : محايــة امللكيــة الفكريــة يف البيئــة الرقميــة .وداد ، امحــد العيــدوين : 15
  .4.الرياض ص – 2010افريل 07-06.هيم والتشريعات والتطبيقات املفا: البيئة املعلومات االمنة .



 

بــرامج احلاســوب ، الربجميــات ، قواعــد البيانــات ، والــدوائر املتكاملــة ، باالضــافة اىل امللفــات : املعنيــة باحلمايــة هــي 
الرقمية ملصادر املعلومات التقليدية من الكتب الرقمية والدوريات واملوسـوعات وغريهـا املتاحـة عـرب الشـبكة يف شـكل 

  رقمي حديث 

ـــة  ":برمجيـــات وبـــرامج الحاســـوب  4-2-1 ـــوفري احلماي ـــة الـــيت جيـــب ت تعـــد اول واهـــم املصـــنفات املعلوماتي
القانونية هلا هي الربجميات ، فهي الكيان املعنوي لنظام الكمبيوتر ، كما ا�ا تضم برجميات التشـغيل املنـاط �ـا اتاحـة 

ـــة عمـــل ـــوفري بيئ ـــات النظـــام معـــا وت ـــة عمـــل مكون ـــات التطبيقي ي احـــد هـــذه اذن فـــربامج احلاســـوب هـــ.)16("و الربجمي
املصـــنفات الرقميـــة الـــيت حتميهـــا القـــوانني الدوليـــة والوطنيـــة مبوجـــب قـــانون حقـــوق املؤلـــف ، ففـــي البدايـــة كـــان هنـــاك 
اخـتالف يف طبيعــة القــانون الــذي حيمــي هـذا الصــنف مــن االعمــال الرقميــة فغلبـت الكفــة القائلــة ا�ــا حتمــي مبوجــب 

ون امللكيـة الصـناعية وحتديـدا بـراءات االخـرتاع ، واجلزائـر حتمـي حقوق املؤلف وهناك دول مازالت حتميها مبوجب قان
هـذا املصـنف مبوجـب قـانون حقـوق املؤلــف واحلقـوق ا�ـاورة ال�ـا تعتـربه عمــل ذهـين فـين يف شـكل عمليـات منطقيــة 

عـن تعليمات مثبتـة علـى دعامـة ميكـن قرائتهـا الداء واجـب معـني :" فربامج احلاسب االيل هي عبارة عن .متسلسلة 
طريق نظام معاجلة هذه املعلومات وقرائتها بواسـطة احلاسـب االيل فاحلاسـب االيل لوحـده ال ميكـن ان يـؤدي الغـرض 

فهو اصطالح  "computer software"فيما خيص برجميات احلاسوب اما  )17("املرجو منه وال بد من وجود برامج حتركه 
فالربجميــة ميكــن ان حتمــل يف حزمتهــا العديــد مــن الــربامج "  computer program"" برنــامج كمبيــوتر " اعــم وامشــل مــن 

وال ميكن فصلها عن بعضها واعادة تثبيت كل برنامج على  software packageوتعرف يف االسواق باسم حزم الربامج 
رناجمــا للطباعــة الــيت تضــم ب  "microsoft office 7.0"حــدى علــى حاســوب اخــر ومثــال هــذه احلــزم احلزمــة املشــهورة 

microsoft" word 7.0"  وبرناجما للمحاسبة microsoft excel 7.0"   وبرناجما للرسـومات والطباعـةmicrosoft power point 

7.0"  .  

ال توجد تقسيمات او تصنيفات علميـة للـربامج وامنـا توجـد مـن الناحيـة العلميـة "  :انواع البرامج 4-2-1-1
برنـامج  )18("صورا خمتلفة تظهر فيها الربامج ، تثري كل منها موضوعات ومسـائل معينـة يف نطـاق االحكـام القانونيـة 

هـو الربنـامج يف صـورته االصـلية اي يف صـورته االوىل    the object codeوبرنـامج اهلـدف  the source code: املصـدر 
يطلـــق عليـــه ايضـــا الصـــورة القابلـــة للقـــراءة ... كمـــا كتـــب اول مـــرة باحـــدى اللغـــات الـــيت تكتـــب �ـــا الـــربامج عـــادة 

  )human –readable from )19ادميا

              

  5ص . 2007.مارس . 12العدد .االلكرتونية  cybrariansجملة .االساتذة اجلامعيني محاية امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية من خالل منظور .هند ، علوي : 16
  .225ص .2008.جامعة ايب بكر بلقايد بتلمسان .رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص .دراسة مقارنة: مدى احلماية القانونية حلق املؤلف .اجمد ، حسان : 17

دار .قانون الربجميات دراسة معمقة يف االحكام القانونية لربجميـات الكمبيـوتر : الكتاب االول .الكمبيوتر ونظم املعلومات موسوعة قانون .فاروق ، علي احلفناوي : 18
ــا : جـــرائم احلاســـوب .مـــرهج اهليـــيت . حممـــد مجـــاد  .85.ص.القـــاهرة .الكتـــاب احلـــديث  م .د] :[ن.د[.ماهيتهـــا ، موضـــوعها ، اهـــم صـــورها ، والصـــعوبات الـــيت تواجههـ

  ].س .د[،]

  85املرجع السابق ص.فاروق ، علي احلفناوي :19



 

برنــامج : " نفــس املؤلــف يف نفــس املرجــع مبــايلي -وهــذا التعريــف خيــص برنــامج املصــدر ، امــا برنــامج اهلــدف فيعرفــه
اهلدف هو الصورة االولية للربنامج اليت ال بد ان حتول بطريقة ما وباداة ما اىل صورة اخرى يستطيع جهاز الكمبيـوتر 

لنسخة اجلديدة من الربنامج هي ما يعرف بربنامج اهلدف ويطلق وهذه الصورة او ا.ان يقراها ويتفاعل معها وينفذها 
اذن فنسخة برنامج اهلدف هي الربنـامج الـذي . machine-readable fromعليها الصورة القابلة للقراءة عن طريق االلة 

باحلمايـة  وكال الصورتني من صور الربنامج تعد مصنفا يف مفهوم قـانون حـق املؤلـف يتمتعـان" يتعامل معه احلاسوب 
القانونية املقررة للمصنفات االدبية والفنية مىت توافرت شروط هذه احلماية ، وال فرق بينهما يف طبيعة هذه احلماية او 

  )20("درجتها 

تــؤدي .وهـذا التصـنيف مت انطالقــا مـن الوظـائف الـيت يؤديهــا كـل نـوع : بـرامج التشـغيل والبــرامج التطبيقيـة -ا
ل اجلهاز والتحكم فيما يقوم به من عمليات داخلية ، وتسـهيل تشـغيل الـربامج التطبيقيـة برامج التشغيل وظيفة تشغي

 )21( واالستفادة منها ، وهي تقوم بعمليات التنسيق والربط بني ذاكرة الكمبيوتر الداخلية وبـني االجـزاء اخلارجيـة منـه
 unixر تغري حاليا فظهرت برامج تشغيل مثل يف السابق كان ينظر هلذه الربامج على ا�ا لسيقة باحلاسب غري ان االم

لتشغيل اجهزة خمتلفة وهلا نسخ متعددة كل نسخة جاهزة للعمل على جهاز معني دون غريه مث ظهرت بعدها بـرامج 
NT  وتصلح لكل االجهزة ولعل اشهرهاwindows NT  ومن قبلwindows 95  وصوال اليوم اىلwindows 7  وحىت نسخة

وكتابـة الـربامج  )22("تضم الربامج اليت يكتبهـا مصـممي بـرامج احلاسـب االيل " مر فهذه الربامج ويف حقيقة اال.2010
ليست بالعملية السهلة بل تاخذ قدرا كبريا من اجلهد والوقت والتفكري لذلك فهي تسـتحق ان حيميهـا القـانون واهـم 

  :مراحل كتابة برنامج هي 

اعداد وصف تفصيلي للمشكلة بعد مجع كافة البيانـات اخلاصـة �ـا الن املعلـوم هـو ان كـل مشـكلة تسـتلزم  -1
 حلوال معينة ختتلف عن احللول اليت تستلزمها مشكلة اخرى 

اعداد اخلطوات احلسابية املنطقيـة اخلاصـة حبـل املشـكلة املعروضـة والـيت تعـرف باخلوارزميـات نسـبة اىل العـامل  -2
 تخصص يف الرياضيات اخلوارزمي العريب امل

 .اعداد خطوات التسلسل املنطقي للحل يف صورة اشكال رمزية متعارف عليها دوليا  -3

بـرامج مصــممة " امـا الـربامج التطبيقيـة فهـي )23(كتابـة الـربامج علـى ضـوء هـذه اخلريطـة يف صـورة برنـامج املصـدر -4
   )24("متطلبا�م ومنتجة لتؤدي وظائف معينة تستجيب الحتياجات العمالء و 

              

  85املرجع السابق ص.فاروق ، علي احلفناوي :20

  88املرجع السابق ص.فاروق ، علي احلفناوي :21
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يف بيئة نظام تشـغيل احلاسـب علـى خـالف نظـام التشـغيل الـذي يعمـل بشـكل مسـتقل ، ، وتعمل برامج التطبيقات 
  :وفيما يلي بعض األنواع الشائعة لربامج التطبيقات .والربامج التطبيقية يتم حتميلها عند االحتياج إليها 

للحاســب علـى خــالف وتعمـل بــرامج التطبيقـات يف بيئــة نظـام تشـغيل كمعاجلـة النصـوص او ادارة قاعــدة البيانـات ،
وفيمــا يلــي بعــض .نظــام التشــغيل الــذي يعمــل بشــكل مســتقل والــربامج التطبيقيــة يــتم حتميلهــا عنــد االحتيــاج اليهــا 

برامج مصممة ومنتجة لتؤدي وظائف معينة تستجيب الحتياجات العمالء " االنواع الشائعة لربامج التطبيقات فهي 
  ة البياناتكمعاجلة النصوص او ادارة قاعد"ومتطلبا�م 

يســتخدم تطبيــق قاعــدة " ســنتطرق هلــا بنــوع مــن التفصــيل يف العناصــر املواليــة المهيتهــا : البيانــات  قواعــد -ب
ومـن ... البيانات لتنظيم جمموعات البيانات على احلواسيب وملتابعة وادارة معلومـات االتصـال والـتحكم يف املخـازن 

وهناك قواعد بيانات متخصصـة مـثال العـداد قـوائم )microsoft access ")25"اكثر تطبيقات البيانات شيوعا   برنامج 
  الرواتب الدارة حسابات املبيعات ورواتب املوظفني ويوجد منها العديد من برامج احملاسبة وقوائم الرواتب 

برنــامج لتصــفح املواقـع علــى شــبكة االنرتنــت وهــو يتــيح للمســتخدم التفاعــل مــع  ":بــرامج متصــفحات الويــب  -ج
مواقع الويب ، واستعراض النصوص والصور فيها ، كما يتيح حجز الفنادق وتذاكر السفر بالطائرات ، وشراء السلع 

الحظ ان الربامج التطبيقية ويف واقع االمر ن )microsoft internet explorer" )26"ومن اشهر هذه الربامج.عرب االنرتنت 
ــا مــاتكون هــي املقصــودة عنــد احلــديث عــن قرصــنة الــربامج والنســخ  عرضــة للنســخ اكثــر مــن بــرامج التشــغيل ، وغالب

والــربامج  لــيس هنــاك فــرق يف مفهــوم احلمايــة القانونيــة بــني بــرامج التشــغيل" واحلمايــة القانونيــة ومــا اىل ذلــك اال انــه 
  )27("حلماية القانونية التطبيقية فكالمها تتمتع با

يعترب املايكروكود اصغر صورة من صور الربامج واخر مستوى ميكن ان تصل اليه عمليات الربجمة  : المايكروكود -د
مصغر لعمليات فرعية او جزئية داخل  CODEنظام شيفرة " ويعرف املايكروكود بانه  CPUداخل وحدة املعاجلة املركزية 

توضــع داخــل املعــاجل الــدقيق  silicone chipبرنــامج املــايكرو كــود علــى رقيقــة مــن رقــائق الســيليكون  الكمبيــوتر وحيمــل
micro processor   وتتضمن جمموعة من التعليماتinstructions  وهو حممي قانونيا مبوجب ان )28("لتشغيله وتوجيهه
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مـــن منـــا كبـــارا وصـــغارا ال يعـــرف لعبـــة الكرتونيـــة ، فـــان مل تكـــن علـــى شاشـــة احلاســـوب ، او :العـــاب الفيـــديو  -ه
التلفزيون فهي على االقـل معروضـة يف بـرامج اللعـب املوجـودة اصـال علـى هواتفنـا احملمولـة ، وختتلـف كـل واحـدة عـن 

وتقنيتهــا ووســيلة عرضــها وهــي مــن اوىل املصــنفات الرقميــة اخلاصــة باحلاســوب الــيت االخــرى يف مواضــيعها وصــورها 
ال�ا تعرضت هلجمـات شرسـة مـن قبـل قراصـنة الـربامج .ريكا واجنلرتا امعرفت طرحا كبريا هلا امام القانون يف كل من 

سـهولة نسـخ هـذه الـربامج العائد االقتصادي الكبري هلذه املنتجـات بسـبب رواجهـا الكبـري وكـذلك ل" :وذلك لسببني 
واملثــري يف هـــذه االلعـــاب هــو طريقـــة عـــرض هــذه الصـــور املتحركـــة والــيت تســـتهوي النـــاس  )29("الســباب تقنيـــة معينـــة 

هـو الصـور  –مـن وجهـة نظـر القـانون  -فان العنصـر االساسـي يف هـذه الـربامجلـذا." وجتلبهم وليست فنيات الربجمة 
من الربامج يف بعض النظم القانونيـة  واالشكال وليس فنيات الربجمة ومن مث فان الصورة االساسية للحماية هلذا النوع

الرئيسية يف العامل مثل القانون االمريكي واالجنليزي هي احلماية اليت يقرها القانون للمواد واالعمال السمعية والبصرية 
")30(  

ــــــــــــــــــــرف ايضــــــــــــــــــــا باملوصــــــــــــــــــــوالت :semiconductrors اشــــــــــــــــــــباه الموصــــــــــــــــــــوالت: و وتع
ـــــــــة االجتـــــــــاه ، فهـــــــــي عبـــــــــارة عـــــــــن مـــــــــواد صـــــــــلبة  تســـــــــتخدم يف ) مـــــــــادة اجلرمـــــــــانيوم او الســـــــــيليكوم(احادي

ـــــــــ ـــــــــتحكم يف انســـــــــياب التي ـــــــــائق  ارال ـــــــــوتر ، ومـــــــــن هـــــــــذه املـــــــــواد تصـــــــــنع الرق ـــــــــائي يف جهـــــــــاز الكمبي الكهرب
ـــــــــــــرب عصـــــــــــــب صـــــــــــــناعة احلاســـــــــــــب ـــــــــــــيت تعت ـــــــــــــة  ال ـــــــــــــدوائر املتكامل الشخصـــــــــــــي كمـــــــــــــا تصـــــــــــــنع منهـــــــــــــا ال

INTEGRATED CIRCUITS ـــــــــائق ـــــــــوي هـــــــــذه الرق ـــــــــتحكم  وحتت ـــــــــوتر ت ـــــــــرامج كمبي ـــــــــى ب ـــــــــدارات عل ـــــــــك ال وتل
يف طريقـــــــــة عملهـــــــــا وهـــــــــذه الرقـــــــــائق هـــــــــي قطعـــــــــة معدنيـــــــــة مســـــــــطحة مصـــــــــنوعة مـــــــــن مـــــــــادة الســـــــــيليكون 

ـــــــــــة ، مســـــــــــتقل ـــــــــــة قانوني ـــــــــــوفر هلـــــــــــا محاي ـــــــــــة متكاملـــــــــــة صـــــــــــغرية ، تت ـــــــــــرة كهربائي ـــــــــــرامج حتـــــــــــوي دائ ة عـــــــــــن ب
ـــــــــات دوليـــــــــة ســـــــــنت خصيصـــــــــا حلمايـــــــــة  ـــــــــه وذلـــــــــك مبقتضـــــــــى تشـــــــــريعات واتفاقي ـــــــــذي حتتوي ـــــــــوتر ال الكمبي

اذن فـــــــــربامج احلاســـــــــوب حمميـــــــــة قانونـــــــــا وبكـــــــــل انواعهـــــــــا الســـــــــابقة .)31(هـــــــــذه الشـــــــــرحية الرقيقـــــــــة العجيبـــــــــة
الـــــــذكر وذلـــــــك مبوجـــــــب حقـــــــوق املؤلـــــــف ، كمـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره فهنـــــــاك مـــــــن الـــــــدول مـــــــن حتمـــــــي بــــــــرامج 

ــــــــــربامج مــــــــــن اهــــــــــم الوســــــــــائل القانونيــــــــــة " ب بــــــــــراءات االخــــــــــرتاع احلاســــــــــوب مبوجــــــــــ كمــــــــــا ان عقــــــــــود ال
واجلزائــــــــر مـــــــن بـــــــني الــــــــدول الـــــــيت تفطنــــــــت ولـــــــو مـــــــؤخرا اىل ضــــــــرورة محايـــــــة بــــــــرامج  )32(حلمايـــــــة الـــــــربامج 

ــــــــــف واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة  ــــــــــك وفقــــــــــا لقــــــــــانون حقــــــــــوق املؤل ــــــــــه الرابعــــــــــة  05-03احلاســــــــــوب وذل ويف مادت
  .ل االخري حتديدا ولنا عودة هلا يف الفص
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ـــــــــيت اهـــــــــتم :  قواعـــــــــد البيانـــــــــات 4-2-2 ـــــــــة ال ـــــــــني املصـــــــــنفات الرقمي بعـــــــــد هـــــــــذا املصـــــــــنف مـــــــــن ب
ــــــــــيب وكــــــــــذلك  ــــــــــاديء االمــــــــــر بامسهــــــــــا �ــــــــــا املشــــــــــرع االجن ــــــــــذكر يف ب ــــــــــو مل ت ــــــــــري مــــــــــؤخرا حــــــــــىت ول اجلزائ

ــــــــــــــرامج  صــــــــــــــراحة ومت التطــــــــــــــرق اليهــــــــــــــا انفــــــــــــــا عنــــــــــــــد ذكــــــــــــــر اهــــــــــــــم االوجــــــــــــــه الــــــــــــــيت تظهــــــــــــــر فيهــــــــــــــا ب
ــــــــــــات : " ويعرفهــــــــــــا قــــــــــــاموس مصــــــــــــطلحات احلاســــــــــــب االيل با�ــــــــــــا .احلاســــــــــــوب اســــــــــــلوب تنظــــــــــــيم البيان

ــــــــة ت ــــــــات بطريقــــــــة مشولي ــــــــيح التعامــــــــل مــــــــع البيان ــــــــف اساســــــــي ضــــــــخم يت ــــــــيب االحتياجــــــــات يف شــــــــكل مل ل
ــــــــــدعى ايضــــــــــا  وهــــــــــو جمموعــــــــــة البيانــــــــــات عــــــــــن " بنــــــــــك املعلومــــــــــات "املختلفــــــــــة ملتخــــــــــذ القــــــــــرارات ، وت

جمــــــــــاالت النشـــــــــــاط يف املؤسســـــــــــة او املنضـــــــــــمة خمزنـــــــــــة باســـــــــــتعمال احـــــــــــدى وســـــــــــائل التخـــــــــــزين املباشـــــــــــر 
ـــــــــــة )33(" ـــــــــــرين او معاهـــــــــــدة املنضـــــــــــمة العاملي ـــــــــــات يف كـــــــــــل مـــــــــــن معاهـــــــــــدة ب ومل يـــــــــــرد ذكـــــــــــر قواعـــــــــــد البيان

وامنــــــــــا جـــــــــــاء الـــــــــــنص يف املـــــــــــادة ) ســـــــــــنتطرق هلــــــــــا يف الفصـــــــــــل االخـــــــــــري بالتفصـــــــــــيل(ة الفكريـــــــــــة للملكيــــــــــ
ـــــــــة فقـــــــــرة  ـــــــــع  )5(الثاني ـــــــــى متت ـــــــــرين عل ـــــــــة لـــــــــدوائر " مـــــــــن معاهـــــــــدة ب ـــــــــة او الفني جمموعـــــــــة املصـــــــــنفات االدبي

ـــــــــب حمتوايا�ـــــــــا  ـــــــــا بســـــــــبب اختيارهـــــــــا وترتي ـــــــــرب ابتكـــــــــارا فكري ـــــــــيت تعت ـــــــــة ال ـــــــــارات االدبي ... املعـــــــــارف واملخت
ــــــــه مل " ــــــــارة  اي ان ــــــــل مت اســــــــتنتاجها مــــــــن عب ــــــــرب ابتكــــــــارا " يفصــــــــح ومل يعــــــــرب عنهــــــــا مباشــــــــرة بامسهــــــــا ب تعت

ــــــــا بســــــــبب اختيارهــــــــا وترتيــــــــب حمتويا�ــــــــا  وهــــــــذا هــــــــو مبــــــــدا عمــــــــل قواعــــــــد البيانــــــــات ونشــــــــري ... " فكري
ـــــــــــة فقـــــــــــط ـــــــــــع باحلماي ـــــــــــه تتمت ـــــــــــرامج  اىل ان ـــــــــــيت  تظهـــــــــــر فيهـــــــــــا ب ـــــــــــات هـــــــــــي احـــــــــــدى االشـــــــــــكال ال البيان
احـــــــــــدى صـــــــــــور الربجميــــــــــات بـــــــــــاملعىن الواســـــــــــع وهــــــــــي صـــــــــــورة مـــــــــــن " احلاســــــــــوب ، اذن فهـــــــــــي اساســــــــــا 

ـــــــــاج الفكـــــــــري  ـــــــــالزم يف حـــــــــق  )34("صـــــــــور االنت ـــــــــوافر فيهـــــــــا شـــــــــرط االصـــــــــلية ال ـــــــــه جيـــــــــب ان  يت كمـــــــــا ان
ـــــــــــة  ـــــــــــات فهـــــــــــذا ال خيضـــــــــــى باحلماي املؤلـــــــــــف اي شـــــــــــرط االبتكـــــــــــار ، امـــــــــــا جمـــــــــــرد جتميـــــــــــع بســـــــــــيط للبيان

ـــــــــة  ـــــــــات املت.القانوني ـــــــــا يف الوالي ـــــــــه احملكمـــــــــة العلي ـــــــــة  يف احـــــــــدى قرارا�ـــــــــا وهـــــــــذا مـــــــــا اكدت حـــــــــدة االمريكي
ـــــــــــع حبمايـــــــــــة " مـــــــــــن ان  ـــــــــــات ال يتمت ـــــــــــام املشـــــــــــرتكني يف التليفون ـــــــــــب االجبـــــــــــدي المســـــــــــاء وارق جمـــــــــــرد الرتتي

مباشــــــــرة ال تعــــــــد اعمــــــــاال اصــــــــلية مــــــــن التـــــــــاليف يف  وقــــــــرت ان ترتيــــــــب احلقــــــــائق بطريقــــــــة حــــــــق املؤلــــــــف
ــــــــــف ــــــــــانون حــــــــــق املؤل ــــــــــاال عيســــــــــى ونســــــــــه )35(" اطــــــــــار مفهــــــــــوم ق اعمــــــــــال " با�ــــــــــا وتعرفهــــــــــا ايضــــــــــا دي

ـــــــــــة  ـــــــــــربامج احلاســـــــــــب االيل ا والي ـــــــــــة او موســـــــــــيقية او ل اختيـــــــــــار ومجـــــــــــع وجتميـــــــــــع ملؤلفـــــــــــات ادبيـــــــــــة او فني
بيانـــــــــات اخـــــــــرى كالنصـــــــــوص والصـــــــــور والوثـــــــــائق واالرقـــــــــام والوقـــــــــائع ، جيـــــــــري ترتيبهـــــــــا وختزينهـــــــــا بصـــــــــورة 

لوماتيــــــــــة منضـــــــــمة ومنهجيـــــــــة ، وال ميكـــــــــن الوصــــــــــول اليهـــــــــا واســـــــــرتجاع املعلومــــــــــات منهـــــــــا بالوســـــــــائل املع
   )36("او باية وسيلة اخرى 
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ــــــــــذا وجــــــــــب  ــــــــــت ، ل ــــــــــة املســــــــــتعملة يف شــــــــــبكة االنرتن ــــــــــر املصــــــــــنفات الرقمي ــــــــــات مــــــــــن اكث وقواعــــــــــد البيان
ــــــــا ــــــــا وكــــــــذلك قانوني ــــــــة يف  وال جيــــــــب اخللــــــــط.محايتهــــــــا مــــــــن االخطــــــــار احملدقــــــــة �ــــــــا تقني بــــــــني حمــــــــل احلماي

قاعــــــــــــــــــدة البيانــــــــــــــــــات ، فــــــــــــــــــاحملمي يف قاعــــــــــــــــــدة البيانــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــو احملتــــــــــــــــــوى يف حــــــــــــــــــد نفســــــــــــــــــه اي 
واملعلومـــــــــات املرتبــــــــــة واملصـــــــــممة واملنضـــــــــمة بطريقــــــــــة معينـــــــــة ولـــــــــيس الــــــــــربامج الـــــــــيت تســــــــــتخدم .البيانـــــــــات

ـــــــــرامج تشـــــــــغيل ، ولقـــــــــد ســـــــــبق التفصـــــــــيل  يف ادارة وتشـــــــــغيل القاعـــــــــدة ، فهـــــــــذه حمميـــــــــة مبوجـــــــــب ا�ـــــــــا ب
ـــــــــــــرامج احلاســـــــــــــوب يف ذلـــــــــــــ ـــــــــــــة ب ـــــــــــــات قـــــــــــــد تتضـــــــــــــمن يف طيا�ـــــــــــــا .ك يف محاي كمـــــــــــــا ان قاعـــــــــــــدة البيان

ـــــــــة اصـــــــــال مبقتضـــــــــى حـــــــــق  مصـــــــــنفات حيميهـــــــــا القـــــــــانون كتجميعهـــــــــا مـــــــــثال لنصـــــــــوص مـــــــــن كتـــــــــب حممي
ـــــــــة هـــــــــذه النصـــــــــوص تظـــــــــل ســـــــــارية املفعـــــــــول وبشـــــــــكل مســـــــــتقل عـــــــــن  ـــــــــة فحماي املؤلـــــــــف ،يف هـــــــــذه احلال

ــــــــة امل ــــــــة القاعــــــــدة ككــــــــل وتســــــــري يف حقــــــــه مــــــــدة احلماي ــــــــه اذا اجتهــــــــد محاي ــــــــا يف حــــــــني ان ــــــــه قانون قــــــــررة ل
ــــــــــــنص(وزاد او غــــــــــــري يف املصــــــــــــنف ) صــــــــــــاحبها(مصــــــــــــمم القاعــــــــــــدة  ــــــــــــاذن مــــــــــــن صــــــــــــاحبه ) ال ــــــــــــا ب طبع

فمــــــــــــن " فيعتـــــــــــرب ذلـــــــــــك عمــــــــــــال مبتكـــــــــــرا حيضـــــــــــى باحلمايـــــــــــة القانونيــــــــــــة املقـــــــــــررة للقاعـــــــــــدة ) املؤلـــــــــــف(
قانونيـــــــــة املعــــــــروف ان تشـــــــــريعات حــــــــق املؤلـــــــــف تــــــــورد عـــــــــادة قاعـــــــــدة عامــــــــة مفادهـــــــــا مشــــــــول احلمايـــــــــة ال

ــــــــــه او الغــــــــــرض مــــــــــن تصــــــــــنيفه او  ــــــــــري عن ــــــــــا كــــــــــان نوعــــــــــه او طريقــــــــــة التعب ــــــــــاج الفكــــــــــري املبتكــــــــــر اي لالنت
ــــــــــــز هــــــــــــذه املصــــــــــــنفات بطــــــــــــابع ابتكــــــــــــاري  ــــــــــــه ، بشــــــــــــرط ان تتمي " ويف جمــــــــــــال ختصصــــــــــــنا اي  )37("امهيت

فقواعــــــــد البيانـــــــــات جـــــــــد مهمـــــــــة ويســـــــــتعني �ـــــــــا اخصــــــــائي املعلومـــــــــات ملـــــــــا تقدمـــــــــه لـــــــــه مـــــــــن اختصـــــــــار 
عمليــــــــــة ختــــــــــزين واســــــــــرتجاع املعلومــــــــــات ، ناهيــــــــــك اذا كانــــــــــت قاعــــــــــدة البيانــــــــــات للوقــــــــــت واجلهــــــــــد يف 

ـــــــــر  ـــــــــذلك يســـــــــهل الوصـــــــــول اىل املعلومـــــــــات اكث ـــــــــت ف وهـــــــــذا مـــــــــا يؤكـــــــــده .متاحـــــــــة علـــــــــى شـــــــــبكة االنرتن
ـــــــــاه  ـــــــــه املـــــــــذكورة يف اهلـــــــــامش ادن ـــــــــن الســـــــــبيت يف احـــــــــد مؤلفات ـــــــــك ب ـــــــــد املال ـــــــــدكتور عب ـــــــــرب : " ايضـــــــــا ال تعت

ـــــــــــة  ـــــــــــوك املعلومـــــــــــات خزانـــــــــــات ثري ـــــــــــدان التعلـــــــــــيم العـــــــــــايل والبحـــــــــــث العلمـــــــــــي قواعـــــــــــد وبن وقيمـــــــــــة يف مي
وتشــــــــــكل بنــــــــــوك املعلومــــــــــات جــــــــــزءا اساســــــــــيا وهامــــــــــا مــــــــــن انضــــــــــمة املعلومــــــــــات املختلفــــــــــة وخاصــــــــــة يف 

ـــــــــــة والدوليـــــــــــة  ـــــــــــة املخالفـــــــــــة ، احمللي ـــــــــــد عـــــــــــدد املســـــــــــتخدمني للشـــــــــــبكات املعلوماتي كمـــــــــــا )38"(عصـــــــــــر تزاي
  :وهي وفقا لعدة معايرييصنف الدكتور بن السبيت بنوك املعلومات 

  )39(:تصنيف بنوك المعلومات -4-2-2-1

ــــــــــــات  :حســــــــــــب المحتــــــــــــوى المعلومــــــــــــاتي -ا معلومــــــــــــات وثائقيــــــــــــة فقــــــــــــط ، حتتــــــــــــوي علــــــــــــى بيان
  ومعلومات

              

  5ص.املرجع السابق .الكتاب االول.عقود الكمبيوتر .موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم املعلومات .فاروق ، علي احلفناوي :37

  .134ص .2004) .اجلزائر (جامعة منتوري، قسنطينة .₁ج.حماضرات يف تكنولوجيا املعلومات .السبيتعبد املالك ،بن : 38

ــــك ،: 39 ــ ــ ــ ــ ــ ــــد املالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنعبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبيت بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات .الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــا املعلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرات يف تكنولوجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع ص.حماضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــس املرجــ ــ ــ ــ ــ ــذا  134،135.نفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــب هــ ــ ــ ــ ــ ــلي حســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع االصــ ــ ــ ــ ــ ــ واملرجــ
   .60.ص-8-7ع  2000.شيف والتوثيق واملعلومات ا�لة العربية لالر .قواعد البيانات .هيفاء ، ايوب حجازي :املرجع هو 



 

اوليـــــــــــة،معلومات مـــــــــــزودة بانظمـــــــــــة خـــــــــــربة ، معلومـــــــــــات مـــــــــــزودة بقواعـــــــــــد املعرفـــــــــــة ،معلومـــــــــــات مـــــــــــزودة 
  بقواعد الذكاء االصطناعي

تعليميــــــــــة تكــــــــــون  الغــــــــــراض التعلــــــــــيم باشــــــــــكاله ومراحلــــــــــه :وتقســــــــــم اىل :حســــــــــب الوظيفــــــــــة -ب 

ــــــــة وهــــــــي خاصــــــــة باالحبــــــــاث  ــــــــةاملختلفــــــــة وحبثي ــــــــة البحت ــــــــة والعلمي ــــــــوك الغــــــــراض : جتاري وتنشــــــــا هــــــــذه البن
  جتارية من قبل مكاتب وشركات جتارية 

  عامةومتخصصة :حسب دورها-ج

ســـــــــــتاتيكية  حيـــــــــــث تكـــــــــــون املعلومـــــــــــات علــــــــــــى : قســـــــــــمها اىل :حســـــــــــب ثبـــــــــــات محتواهـــــــــــا-د
ـــــــري ، ومنهـــــــا مـــــــا ميكـــــــن ان تكـــــــون متغـــــــرية كـــــــان تكـــــــون  ـــــــة للتغي شـــــــكل ملفـــــــات للقـــــــراءة فقـــــــط غـــــــري قابل

ـــــــــة  و)40(.دة علـــــــــى شـــــــــكل ملفـــــــــات نصـــــــــية موجـــــــــو  ـــــــــا ميكـــــــــن ان تكـــــــــون علـــــــــى شـــــــــكلني  :ديناميكي وهن
النــــــــوع االول يســــــــتخدم بـــــــــرامج قواعــــــــد املعطيـــــــــات فقــــــــط امــــــــا النـــــــــوع الثــــــــاين فانـــــــــه يســــــــتخدم اضـــــــــافة -

  .اىل ذلك الربامج احلاسوبية املتنوعة واملكتوبة باحدى لغات الربجمة

ــــــــة المؤسســــــــة االم-ه وهــــــــي بنــــــــوك تاخــــــــذ اســــــــم املؤسســــــــة املنتجــــــــة هلــــــــا مباشــــــــرة : حســــــــب نوعي
  مهما كان نشاطها او نوعها 

ـــــــــاك :حســـــــــب نوعيـــــــــة الموضـــــــــوع المعطـــــــــى -و اي ان كـــــــــل قاعـــــــــدة ختـــــــــتص مبجـــــــــال معـــــــــني فهن
ـــــــــــات اخل ...قواعـــــــــــد وبنـــــــــــوك معلومـــــــــــات خاصـــــــــــة بالتجـــــــــــارة ، بالطـــــــــــب ، باهلندســـــــــــة ، اذن قواعـــــــــــد البيان

ـــــــــف ، ونشـــــــــري ان اجلزائـــــــــر حتمـــــــــي  او بنـــــــــوك املعلومـــــــــات حيميهـــــــــا القـــــــــانون مبوجـــــــــب قـــــــــوانني حقـــــــــوق املؤل
   03/05هذا املصنف الرقمي مبوجب نفس احلقوق ويف االمر رقم 

كمــــــــــا ســـــــــــبق وان ذكرنـــــــــــا فــــــــــان شـــــــــــبكة االنرتنـــــــــــت المؤلفــــــــــات المتعـــــــــــددة الوســـــــــــائط 4-2-3
الشاســــــــــع العديــــــــــد مــــــــــن املصــــــــــنفات الرقميــــــــــة فمنهــــــــــا احملميــــــــــة حتمـــــــــل يف فضــــــــــائها االفرتاضــــــــــي الرقمــــــــــي 

ـــــــــدا حســـــــــب راي فهـــــــــي  ـــــــــوانني حلمايتهـــــــــا وهـــــــــذه املصـــــــــنفات حتدي ـــــــــا ومنهـــــــــا مـــــــــامل تصـــــــــدر بعـــــــــد ق قانون
ـــــــــر اســـــــــتخداما والن هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن  ـــــــــداء علـــــــــى شـــــــــبكة االنرتنـــــــــت ال�ـــــــــا االكث االكثـــــــــر عرضـــــــــة لالعت

ـــــــــه وذ ـــــــــريا حـــــــــىت يعتـــــــــدى علي ـــــــــه الرقميـــــــــة وتعـــــــــدد املصـــــــــنفات ال يتطلـــــــــب ذكـــــــــاءا بشـــــــــريا كب لـــــــــك لطبيعت
ـــــــــــت  ـــــــــــى شاشـــــــــــات احلواســـــــــــيب وصـــــــــــفحات االنرتن وهـــــــــــذه املؤلفـــــــــــات املتعـــــــــــددة .اشـــــــــــكال عرضـــــــــــه عل

  الوسائط هي اعمال 

              

40::Elisabeth,kolmayer,bases de données et organization les connaissances,bulletin des bibliothéques de 

france (BBF).1992.vol 37,n°6,p.8-14  



 

ــــــــــــص  ــــــــــــة يف شــــــــــــكل صــــــــــــورة ون ــــــــــــة حديث ــــــــــــة بالدرجــــــــــــة االوىل معروضــــــــــــة بطريقــــــــــــة رقمي ومؤلفــــــــــــات فكري
ـــــــــه وتعرفهـــــــــا ديـــــــــاال عيســـــــــى با�ـــــــــا   vecteurناقـــــــــل : " وصـــــــــوت اكانـــــــــت الصـــــــــورة متحركـــــــــة او ثابتـــــــــة في

معلومـــــــــــــايت جديــــــــــــــد جيمـــــــــــــع يف الوقــــــــــــــت ذاتـــــــــــــه الصــــــــــــــوت والـــــــــــــنص والصــــــــــــــورة الثابتـــــــــــــة او املتحركــــــــــــــة 
ـــــــــــات القادمـــــــــــة بـــــــــــدورهامن وســـــــــــائط خمتلفـــــــــــة  وهـــــــــــي ترمجـــــــــــة للـــــــــــنص االصـــــــــــلي بالفرنســـــــــــية  )41("والبيان

ـــــــــة  ـــــــــرية حـــــــــول طبيعتهـــــــــا وامكاني ـــــــــارت الوســـــــــائط املتعـــــــــددة مشـــــــــكلة كب ـــــــــه باهلـــــــــامش ولقـــــــــد اث املشـــــــــار الي
ــــــــــ وذلــــــــــك للطــــــــــابع الفــــــــــين والتقــــــــــين الــــــــــذي يغلــــــــــب عليهــــــــــا اىل  )42( اليفمحايتهــــــــــا مبقتضــــــــــى حقــــــــــوق الت

ــــــــذكر  ــــــــة الســــــــابقة ال ــــــــة الرقمي ــــــــه مــــــــن املمكــــــــن جــــــــدا .حــــــــد يفــــــــوق غريهــــــــا مــــــــن املؤلفــــــــات املعلوماتي اال ان
محايتهـــــــــــا مبوجـــــــــــب قـــــــــــوانني حقـــــــــــوق املؤلـــــــــــف واحلقـــــــــــوق ا�ـــــــــــاورة ايضـــــــــــا ، وســـــــــــنحاول عـــــــــــرض هـــــــــــذه 

  .املؤلف املصنفات وكيف ميكن محايتها مبوجب قوانني حقوق

كمـــــــــا ســـــــــبق ذكـــــــــره يف عناصـــــــــر ســـــــــابقة فـــــــــان الشـــــــــرط االساســـــــــي حلمايـــــــــة  :الصـــــــــورة الرقميـــــــــة -ا
ـــــــــا او.اي مؤلـــــــــف  ـــــــــا  او الكرتوني ـــــــــوفري شـــــــــرط االبتكـــــــــار ،  ورقي ـــــــــف هـــــــــو ت رقميـــــــــا مبقتضـــــــــى حقـــــــــوق املؤل

يعـــــــــرتف لــــــــــه حبقوقـــــــــه املاديـــــــــة واملعنويــــــــــة والصـــــــــورة الرقميـــــــــة هنــــــــــا  الـــــــــذي يعطـــــــــي صــــــــــاحبه احلـــــــــق يف ان
مــــــــن .فيهـــــــا عنصــــــــر االبتكـــــــار حــــــــىت حتضـــــــى �ــــــــذه احلمايـــــــة ، فكيــــــــف يكـــــــون ذلــــــــك ؟البـــــــد ان يكــــــــون 

ـــــــــــــاره مبتكـــــــــــــرا ،  املؤكـــــــــــــد ان تصـــــــــــــوير اي شـــــــــــــيء موجـــــــــــــودا ســـــــــــــابقا دون اذن صـــــــــــــاحبه ال ميكـــــــــــــن اعتب
ـــــــــا ال يتعـــــــــدى   ـــــــــف ، الن دور املصـــــــــور هن ـــــــــدخل محايتـــــــــه ضـــــــــمن نطـــــــــاق محايـــــــــة حـــــــــق املؤل وبالتـــــــــايل ال ت

ــــــــاج موجــــــــود  ــــــــت نت ــــــــه ناقــــــــل او وســــــــيط قــــــــام بتثبي ــــــــدةكون ــــــــة .مســــــــبقا يف صــــــــورة جدي وختــــــــرج مــــــــن احلماي
ــــــــــاح او "  االشــــــــــياء املصــــــــــورة والــــــــــيت ال تنســــــــــب يف ابتكارهــــــــــا لشــــــــــخص معــــــــــني كرســــــــــم مســــــــــدس او مفت

ــــــــــة  ــــــــــتم حتويلهــــــــــا اىل .)43("قاعــــــــــدة هندســــــــــية تقني ــــــــــي مث ي كمــــــــــا ميكــــــــــن ان تكــــــــــون للصــــــــــورة اصــــــــــل ورق
 scannerصــــــــــــورة رقميـــــــــــــة عـــــــــــــن طريـــــــــــــق عمليـــــــــــــة الرقمنــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل جهـــــــــــــاز املاســـــــــــــح الضـــــــــــــوئي 

ويســـــــــــتوجب ذلـــــــــــك طلـــــــــــب اذن مـــــــــــن املؤلـــــــــــف مث بعــــــــــــد ذلـــــــــــك يضـــــــــــيف ويغـــــــــــري  يبتكـــــــــــر صــــــــــــاحب 
كمـــــــــا ميكـــــــــن ان ال يكـــــــــون للصـــــــــورة .الصـــــــــورة اجلديـــــــــدة حـــــــــىت حيضـــــــــى بعـــــــــد ذلـــــــــك باحلمايـــــــــة الالزمـــــــــة 

ـــــــــرامج خاصـــــــــة علـــــــــى احلاســـــــــوب مباشـــــــــرة ، والصـــــــــورة  اصـــــــــل ورقـــــــــي اي يـــــــــتم انتاجهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل ب
ـــــــــــد مـــــــــــن القـــــــــــ ـــــــــــة لالشـــــــــــخاص حتميهـــــــــــا العدي ـــــــــــاين الفوتوغرافي فلكـــــــــــل ) 75/99(وانني منهـــــــــــا القـــــــــــانون اللبن

ــــــــــــة املنشــــــــــــا حتــــــــــــدث عليهــــــــــــا  ــــــــــــيت جتســــــــــــده ، غــــــــــــري ان الصــــــــــــورة الرقمي شــــــــــــخص حــــــــــــق يف الصــــــــــــورة ال
  اعتداءات تنتهك فيها احلقوق واحلياة الشخصية لالفراد

              

41:A.Bensoussan.Iternet aspects juridiques , Hermés .1996.p 45. «le multimédia est un support et un 
vecteur de communication qui réumit à la fois du son , du texte , de l’image fixe ou animée , des données 

pouvant pouvenir de plusieurs médias.»  45ص .مرجع سابق .شبكة االنرتنت  محاية حقوق التاليف على.عن دياال عيسى ، ونسه  

Bernard .l’œuvre multimédia un essai de qualification .Dallez siry.1995.p15 .42   
43:M.Buydens.la protection de la quasi-création .larcierk , Buscelles.p.185.  



 

ــــــــــك بعــــــــــدم اخــــــــــذ اذن مــــــــــن اصــــــــــحا�ا لنشــــــــــرها   ــــــــــت وذل ــــــــــذي .علــــــــــى شــــــــــبكة االنرتن اذن فالشــــــــــكل ال
ــــــــوفرت فيــــــــه  ــــــــوى يف حــــــــد نفســــــــه اذا ت ــــــــل احملت ــــــــا ب ــــــــا او رقمي ــــــــا او الكرتوني تاخــــــــذه  الصــــــــورة ال يهــــــــم ورقي

  .الشروط الالزمة استحق ان يكون حمميا مبوجب حقوق املؤلف

  :النصوص الرقمية -ب

ــــــــة   ــــــــا بالنصــــــــوص الرقمي ــــــــص ونقصــــــــد هن ــــــــى شــــــــكل ن ــــــــة عل ــــــــوع  texteكــــــــل وثيقــــــــة مكتوب ــــــــى ن ــــــــيس عل ول
ـــــــــاب رقمـــــــــي او دوريـــــــــة او موســـــــــوعة او  حمـــــــــدد او وعـــــــــاء حمـــــــــدد اكـــــــــان نصـــــــــوص جممعـــــــــة يف شـــــــــكل كت

النصــــــــوص املدرجــــــــة " غريهـــــــا ، املهــــــــم ا�ـــــــا نصــــــــوص رقميـــــــة اكــــــــان هلـــــــا اصــــــــل رقمـــــــي او رقميــــــــة املنشـــــــا 
ـــــــــــة تكـــــــــــون حمميـــــــــــة مبقتضـــــــــــى حـــــــــــق امل ـــــــــــت بالصـــــــــــيغة الرقمي ـــــــــــف اذا حتقـــــــــــق شـــــــــــرط يف شـــــــــــبكة االنرتن ؤل

ـــــــــــوع مـــــــــــن تلـــــــــــك النصـــــــــــوص  ـــــــــــا (االبتكـــــــــــار يف اي ن ـــــــــــا ، تقني ـــــــــــا ، علمي ...) ســـــــــــواء اكـــــــــــان نصـــــــــــا ادبي
ومهمـــــــــا كانـــــــــت الدعامـــــــــة املثبتـــــــــة فيهـــــــــا ) عـــــــــدة اســـــــــطر ، عـــــــــدة صـــــــــفحات(ومهمـــــــــا كـــــــــان حجمهـــــــــا 

ــــــــــــت ( ــــــــــــة  )44()ورقــــــــــــة ،اســــــــــــطوانة ليزريــــــــــــة ، موقــــــــــــع علــــــــــــى شــــــــــــبكة االنرتن ــــــــــــة احملمي واملؤلفــــــــــــات التقليدي
ــــــــــت  ــــــــــت اذا كان ــــــــــى شــــــــــبكة االنرتن ــــــــــة مبقتضــــــــــى هــــــــــذا احلــــــــــق عل ــــــــــاليف تكــــــــــون حممي مبوجــــــــــب حــــــــــق الت

ــــــــــــــة احملاضــــــــــــــرات واخلطــــــــــــــب واالعمــــــــــــــال الشــــــــــــــفهية" مكتوبــــــــــــــة  واملؤلفــــــــــــــات  كــــــــــــــذلك تشــــــــــــــمل احلماي
ـــــــــــى شـــــــــــبكة  ـــــــــــة مبقتضـــــــــــى هـــــــــــذا احلـــــــــــق عل ـــــــــــاليف تكـــــــــــون حممي ـــــــــــة مبوجـــــــــــب حـــــــــــق الت ـــــــــــة احملمي التقليدي

تشـــــــــــمل احلمايـــــــــــة احملاضـــــــــــرات واخلطـــــــــــب واالعمـــــــــــال الشـــــــــــفهية االخـــــــــــرى فــــــــــــال  كـــــــــــذلك.االنرتنـــــــــــت 
ـــــــــــة ويكتفـــــــــــي بالقائهـــــــــــا شـــــــــــفاهة حـــــــــــىت  ـــــــــــك احملاضـــــــــــرات واخلطـــــــــــب شـــــــــــرط الكتاب ـــــــــــة تل يشـــــــــــرتط حلماي

  )45("تكون مشمولة باحلماية 
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ــــــــيت كثــــــــ ــــــــة مــــــــن احــــــــد االعمــــــــال ال ر انتشــــــــارها علــــــــى شــــــــبكة تعــــــــد االعمــــــــال املوســــــــيقية والــــــــربامج االذاعي
االنرتنـــــــــت ، وهــــــــــذه االعمــــــــــال ايضــــــــــا حيميهــــــــــا قـــــــــانون حقــــــــــوق املؤلــــــــــف ، وحيمــــــــــي منتجيهــــــــــا مبوجــــــــــب 

فالقراصـــــــــــنة االن " القرصــــــــــنة  احلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة ، وتتعــــــــــرض هــــــــــذه االعمــــــــــال للعديــــــــــد مــــــــــن عمليــــــــــات
بامكـــــــــا�م مســــــــــاع اغنيــــــــــة او مشــــــــــاهد�ا مــــــــــع الفيـــــــــديو كليــــــــــب او مشــــــــــاهدة فــــــــــيلم بكاملــــــــــه او اعــــــــــادة 

ـــــــع تث ـــــــه ليســـــــتفيد منهـــــــا كـــــــل مـــــــن دخـــــــل املوق ـــــــواب اخلـــــــاص ب ـــــــى قـــــــرص او وضـــــــعه يف صـــــــفحة ال ـــــــه عل بيت
")46(  
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ــــــــــــدا " كمــــــــــــا ان  ــــــــــــت يشــــــــــــكل تقلي ــــــــــــداول عــــــــــــرب شــــــــــــبكة االنرتن جمــــــــــــرد طــــــــــــرح املصــــــــــــنف الفكــــــــــــري للت
  )47("...للمصنف مادام ال يوجد ترخيص من املؤلف صاحب احلق أالستئثاري بذلك 

ـــــــــف ، املؤلفـــــــــات املوســـــــــيقية ســـــــــواء   ـــــــــة مبقتضـــــــــى حـــــــــق املؤل ـــــــــدخل ضـــــــــمن االعمـــــــــال الســـــــــمعية احملمي وي
ـــــــــــت مصـــــــــــحوبة او غـــــــــــري مصـــــــــــحوبة بكـــــــــــالم  ـــــــــــوم ، ادت اىل .اكان ـــــــــــا املعلومـــــــــــات الي ـــــــــــورة تكنولوجي ان ث

ــــــــــك بســــــــــبب  ــــــــــب املتخصصــــــــــة يف نشــــــــــر املؤلفــــــــــات الســــــــــمعية والبصــــــــــرية وذل ــــــــــري ملوقــــــــــع الوي انتشــــــــــار كب
امللفــــــــــــات املوســـــــــــيقية وختزينهــــــــــــا وتبــــــــــــادل االالف ) ضـــــــــــغط(تكثيــــــــــــف اســـــــــــتخدام تقنيــــــــــــات مبتكـــــــــــرة يف 

ـــــــــة  ـــــــــري علـــــــــى تســـــــــهيل انتشـــــــــار امللفـــــــــات  mp3منهـــــــــا عـــــــــن بعـــــــــد ، وجنـــــــــد ان تقني ســـــــــاعدت بشـــــــــكل كب
ــــــــــات والربجميــــــــــات الــــــــــيت تســــــــــهل  )48(املوســــــــــيقية واســــــــــتغالهلا  ــــــــــه ظهــــــــــرت العديــــــــــد مــــــــــن التقني كمــــــــــا ان

ــــــــديو عــــــــن  ــــــــالم والقطــــــــع املوســــــــيقية وحــــــــىت مقــــــــاطع في ــــــــل االف ــــــــيت طرحــــــــت مشــــــــكلة فيمــــــــا حتمي بعــــــــد وال
  خيص محاية هذه املصنفات ومن بينها

وهــــــــو برنــــــــامج قــــــــادر علــــــــى شــــــــحن مــــــــا يريــــــــد مــــــــن املوســــــــيقى واالغــــــــاين  1999ســــــــنة   Nasterبرنــــــــامج 
ويشــــــــــــبه كثــــــــــــريا تقنيـــــــــــة البلوتــــــــــــوث يف اهلواتــــــــــــف  mp3عـــــــــــن بعــــــــــــد واالحتفـــــــــــاظ �ــــــــــــا داخــــــــــــل ملفـــــــــــات 

ــــــــــة  ــــــــــة واحلواســــــــــيب احملمول ــــــــــا عــــــــــرب شــــــــــ.احملمول بكة االنرتنــــــــــت ويتضــــــــــمن فهرســــــــــا بعنــــــــــاوين ويــــــــــوزع جمان
ماليــــــــــني االغــــــــــاين الــــــــــيت تظهــــــــــر علــــــــــى شاشــــــــــة احلاســــــــــوب جمــــــــــرد ان يتصــــــــــل بواحــــــــــدة مــــــــــن املكتبــــــــــات 

ــــــــــــة املوصــــــــــــولة بشــــــــــــبكة االنرتنــــــــــــت  ــــــــــــى حقــــــــــــوق .املوســــــــــــيقية االلكرتوني ويف هــــــــــــذا العمــــــــــــل تعــــــــــــدي عل
ة يف املؤلـــــــــف واملـــــــــوزع خاصـــــــــة يف شـــــــــقه املـــــــــايل ممـــــــــا اســـــــــتدعى ضـــــــــرورة محايـــــــــة هـــــــــذه املصـــــــــنفات خاصـــــــــ

  .هذا الفضاء الرقمي االفرتاضي 

  

  

  

              

47: Mohamed el kamel ,ben boudiaf .la protection de l’oeuvre numerique dans l’espace .virtuel .memoire 

master 2(droit du cyberspace.lille 2) 2009.p 48.   

la simple mise à disposition sur le réseau interacte d’un œuvre de l’exprit constitrier une contrefaçon                   
                           

48/ministére des affaires économiques française ,guide à destination des utilisateurs d’internet .crid.avril 2000,p 

84. « la norme mp3 permet ainsi de compesser 10à13 fois les fichiers snores habitueles ,avec une perte de qualité 
qui est très minime .il est donc possible de stocker le contenu de 10 à 13 CD traditionnels»  sur un seul CD au 

format MP3  

  



 

   االعتداءات الواقعة على حقوق المؤلف على شبكة االنترنت: المبحث الثاني 

ان ماتتميز به شبكة االنرتنت من عامليتها وسهولة بث واسرتجاع املعلومات عليها سهل ذلك وقـوع اعتـداءات علـى 
  حقوق املؤلفني يف هذه البيئة الرقمية االفرتاضية حىت ا�ا يف بعض القوانني التصنف اعتداءا بل جرمية 

االعتـداء هـو جتـاوز احلـدود املسـموح �ـا كمـا ا�ـا انتهـاك شـيء حممـي : مفهوم االعتـداء علـى حقـوق المؤلـف -1
واالعتـداء علـى حقـوق املؤلـف هـي . قانونا او االستعمال بدون وجه حق لشيء ما دون اسـتاذان صـاحبه او مالكـه 

او االستغالل او االستعمال غري املشروع حلق من حقوق املؤلف املنصوص عليهـا دون اذن مـن صـاحبها اي املؤلـف 
  من الت اليه امللكية 

رغـم ان حقـوق املؤلــف كمـا سـبق ذكرهــا يف الفصـل السـابق هــي : انـواع التعـديات الواقعــة علـى حـق المؤلــف -2
احــد اقســام امللكيــة الفكريــه وحيميهــا قــانون امللكيــة الفكريــة االدبيــة والفنيــة غــري انــه مــن جانــب التجــرمي والعقوبــات 

لعقوبات ويف كثري مـن الـدول فا�ـا تعتـرب مـن اجلـرائم الواقعـة علـى االمـوال الن نتـاج واحلماية اجلنائية فيحميها قانون ا
غـري ان املشـرع اجلزائـري اعتربهـا جمـرد اعتـداءات يف  املؤلف اي املصنف هو مال منقول لذا تطبق عليه هـذه القـوانني 

ك يف التقليـد ولنـا عـودة لـذل خاصـة فعـل قانون حـق املؤلـف ونـص علـى العقوبـات املرتتبـة عـن مثـل هـذه االعتـداءات
  :الفصل االخري بشئ من التفصيل وعموما اهم هذه االعتداءات هي 

االعتداء على حق من حقوق املؤلف االدبية او املالية واليت سبق ذكرها يف عناصـر سـابقة او علـى اصـحاب احلقـوق 
احلقيقـي ، او القيـام بتعـديل وتشـويه او حتريـف ا�اورة  كمنـع املؤلـف مـثال مـن نشـر مصـنفه او نسـبته اىل غـري مؤلفـه 

يؤدي باالضرار حبقوق املؤلف املادية وهـز وزعزعـة مكانتـه يف ا�تمـع ، وكـل هـذه االعتـداءات تقـع يف غيـاب اذن او 
ترخيص من املؤلف للمعتدى ويشرتط يف هذا االذن او الرتخيص ان يكون مكتوبا كما ميكن ان يقـوم املعتـدي بنشـر 

ى شــبكة االنرتنيــت دون ان يســتاذن مؤلفــه، وكــم هــي كثــرية هــذه احلــوادث خاصــة يف عصــرنا الرقمــي هــذا املؤلــف علــ
فهناك من رقمن كتبا ومؤلفات كثرية وصنع منها مكتبة رقمية على شـبكة االنرتنيـت دون اسـتئذان مـن اصـحا�ا ولنـا 

تبـاع او تـاجر مصـنفات حمميـة ويعتربهـذا ايضـا كما انه ميكن ان . عودة هلذا االمر يف املكتبة الرقمية وحقوق املؤلف 
او التـداول الي مصـنف او  التصنيع او االسـترياد دون وجـه حـق لغـرض البيـع او التـاجري.اعتداء على حقوق املؤلف 

ويتحقــق : نســخ مقلــدة او اليــة اجهــزة او وســائل او ادوات مصــممة للتحايــل علــى احلمايــة التقنيــة هلــذه املصــنفات 
التعطيـل او التعييـب دون وجـه حـق  باالضـافة اىل  املوجودة داخل النظـام واسـتبداهلا مبعطيـات اخـرى بتغيري املعطيات

الي محاية تقنية او معلومات الكرتونية تستهدف تنظيم وادارة احلقوق املقررة يف بعض القوانني حتميل او ختـزين علـى 
ت دون تـرخيص مـن املؤلـف او صـاحب احلقـوق احلاسب بايـة نسـخة مـن بـرامج احلاسـب وتطبيقاتـه او قواعـد البيانـا

لقــد اتعبــت هــذه اجلــرائم منتجــي املعلومــات وكــذا التقنيــني وكــذلك القضــاة لكــنلم يقــف اصــحاب هــذه .اوخلفهمــا 
احلقوق مبساندة الدولة مكتويف االيدي بـل وجـدو حـال تتكـاثف فيـه جهـود كـل االطـراف حلمايـة هـذه احلقـوق وهـي 

  قوق املؤلف واحلقوق ا�اورة مايعرف باالدارة اجلماعية حل

  



 

لقد تعددت تعريفات اجلرمية املعلوماتية لكن املبدا كان دائما موجودا وهو املساس الضار  :الجريمة المعلوماتية -3
 وحىت بالشخص نفسه وذلك باستعمال وسـائل تكنولوجيـة حديثـة او عـن طريقهـا باملعلومة او مبنتجها او مبستخدمه

كـل فعـل او امتنـاع مـن شـانه االعتـداء علـى االمـوال :" با�ـا  )OCDE(تعرفها منظمة التعاون االقتصـادي للتنميـة  و 
وهنــاك تعــاريف عــدة  )49("املاديــة واملعنويــة يكــون ناجتــا بطريقــة مباشــرة او غــري مباشــرة عــن تــدخل التقنيــة املعلوماتيــة 

با�ـا   TIEDEMANربطت مباشرة بالوسيلة املستخدمة لتنفيذ اجلرمية وهي احلاسوب ، فعرفها الفقيـه االملـاين تيـدمان 
كمـا تعـرف ايضـا علـى " كل اشكال السلوك غري املشـروع او الضـار بـا�تمع الـذي يرتكـب باسـتخدام احلاسـب :" 
  "اجلة االلية للمعلومات كل جرمية ضد املال مرتبطة باملع" ا�ا 

  :مميزات الجرائم المعلوماتية على شبكة االنترنت -3-1

ــــــــــف وقائعهــــــــــا  ــــــــــدا الفعــــــــــل اي اجلرميــــــــــة ختتل ــــــــــة وحتدي ــــــــــان اجلرميــــــــــة املعلوماتي كمــــــــــا ســــــــــبق ذكــــــــــره انفــــــــــا ف
ـــــــــدي امللمـــــــــوس فصـــــــــل القـــــــــانوين شـــــــــروط  ـــــــــذها مـــــــــن وســـــــــط اىل اخـــــــــر ففـــــــــي الوســـــــــط التقلي وطـــــــــرق تنفي
اطــــــــــالق هــــــــــذا الفعــــــــــل علــــــــــى فاعلــــــــــه اي صــــــــــفة االجــــــــــرام وكــــــــــذلك ســــــــــهولة توجيــــــــــه هــــــــــذه التهمــــــــــة اذ 

ة املعلوماتيــــــــــة وحتديـــــــــــدا علــــــــــى شــــــــــبكة االنرتنــــــــــت صـــــــــــعبة تــــــــــوفرت االدلــــــــــة عــــــــــن ذلـــــــــــك لكــــــــــن اجلرميــــــــــ
االثبـــــــــات وذلــــــــــك ملـــــــــا ينفــــــــــرد بــــــــــه الوســـــــــط االفرتاضــــــــــي مـــــــــن مميــــــــــزات انعكســــــــــت ســـــــــلبا علــــــــــى جمــــــــــال 
ـــــــــق يف مثـــــــــل هـــــــــذه اجلـــــــــرائم الـــــــــيت يرتكبهـــــــــا يف اغلـــــــــب االحيـــــــــان نوابغـــــــــة املعلوماتيـــــــــة وهـــــــــي مـــــــــا  التحقي

ـــــــنجم عنهـــــــا اخطـــــــر النتـــــــائج مـــــــن ختريـــــــب لالمـــــــوال العامـــــــة واخلاصـــــــة  وغريهـــــــا مـــــــن االعمـــــــال املعاقـــــــب ي
  :اهم ما مييز اجلرمية املعلوماتية على شبكة االنرتنت مايليف. عنها بنصوص دولية ووطنية

ــــــــيت تســــــــتخدم فيهــــــــا شــــــــبكة :عالميــــــــة الجريمــــــــة -ا ــــــــة ال ــــــــت مــــــــن اجلــــــــرائم احلديث تعــــــــد جــــــــرائم االنرتن
االنرتنــــــــــت كــــــــــاداة الرتكــــــــــاب اجلرميــــــــــة او تســــــــــهيل ارتكا�ـــــــــــا ، كمــــــــــا ا�ــــــــــا ال تعــــــــــرتف باحلــــــــــدود بـــــــــــني 
ــــــــرية  ــــــــة كث ــــــــان عــــــــرب حــــــــدود دولي ــــــــني القــــــــارات ، فهــــــــي جرميــــــــة تقــــــــع يف اغلــــــــب االحي ــــــــدول وال حــــــــىت ب ال

ــــــــــدن اجلزائريــــــــــة ان يرتكــــــــــب جرميــــــــــة فمــــــــــثال ميكــــــــــن لشــــــــــخص متصــــــــــل بالشــــــــــبكة ويقطــــــــــن يف  احــــــــــد امل
ــــــــة مــــــــثال دون ان ينتقــــــــل اىل نفــــــــس املكــــــــان كــــــــان  ضــــــــد انســــــــان يف اقصــــــــى مكــــــــان مــــــــن القــــــــارة االمريكي

 حمتــــــــــــوى يرســـــــــــل لــــــــــــه فــــــــــــريوس يف شــــــــــــكل رســــــــــــالة الكرتونيــــــــــــة وخيــــــــــــرب حاســــــــــــوبه ، او يقــــــــــــوم بتغيــــــــــــري 
ه او يــــــــدخل مصـــــــنف رقمـــــــي ملؤلـــــــف مـــــــا يف رقعـــــــة جغرافيـــــــة مـــــــن العـــــــامل وينتحـــــــل صـــــــفته ويصـــــــبح بامســـــــ

  اخل ... على حساب بنكي معني وحيول الرصيد جلهة معينة 

  تعد متابعة واكتشاف وقائع واحداث اجلرمية اليت:صعوبة متباعتها واكتشافها  -ب
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كمـــــــــا انـــــــــه ا وذلــــــــك ال�ـــــــــا ال تـــــــــرتك اثــــــــر .تقــــــــع يف هـــــــــذا الفضــــــــاء االفرتاضـــــــــي الرقميـــــــــة بالصــــــــعبة جـــــــــدا 
توجـــــــد عـــــــدة اســـــــباب جتعــــــــل مـــــــن اكتشـــــــاف ومتابعــــــــة اجلـــــــرائم الواقعـــــــة عمــــــــال صـــــــعبا جـــــــدا علــــــــى ذوي 

  :االختصاص 

ها اثرا ملموسا يوصل احملقق اليهم وان وجد فهو سريع التلف واالضمحالل نتيجة خصائص التقنية و ال يرتك مرتكب-
  االلكرتونية 

  رف على مرتكبيها تعتمد على اخلداع يف ارتكا�ا والتضليل يف التع-

ـــــــــه و مرتكب- ـــــــــه ويتحكمـــــــــون في ـــــــــة معمقـــــــــة بالوســـــــــط الرقمـــــــــي ومفرزات ـــــــــان علـــــــــى دراي هـــــــــا يف اغلـــــــــب االحي
  .بقوة وذكاء كبريين 

نقــــــــص اخلـــــــــربة عنـــــــــد احملققـــــــــني وذلـــــــــك بســـــــــبب التطــــــــور الســـــــــريع يف التقنيـــــــــة الرقميـــــــــة ممـــــــــا جيعلهـــــــــم يف -
ــــــــاء  بعــــــــض االحيــــــــان عــــــــاجزين عــــــــن حــــــــل شــــــــيفرات مشــــــــكلة رقميــــــــة معقــــــــدة ارتكبهــــــــا انــــــــاس جــــــــد اذكي

  )50(".معها ل على احملقق التقليدي التعامحتتاج اىل خربة فنية ويصعب " 

  :طبيعتها الهادئة -ج

ــــــــز ايضــــــــا  اجلرميــــــــة املعلوماتيــــــــة با�ــــــــا جرميــــــــة تقــــــــع احــــــــداثها يف جــــــــو هــــــــاديء جــــــــدا وامــــــــام شاشــــــــة تتمي
حاســــــــــــوب دون عنــــــــــــف او ســــــــــــفك دمـــــــــــــاء اذا مــــــــــــا اســــــــــــتبعدنا االرهـــــــــــــاب االلكــــــــــــرتوين الــــــــــــذي يـــــــــــــتم 

اجلـــــــــرائم املعلوماتيـــــــــة ال " التخطــــــــيط لـــــــــه عـــــــــن بعـــــــــد وبوســـــــــائل جـــــــــد حديثــــــــة وبشـــــــــفرات معقـــــــــدة جـــــــــدا 
وهــــــــي جرميـــــــــة هادئـــــــــة ال تتطلــــــــب العنـــــــــف فـــــــــاذا ...  اثـــــــــار اقتحـــــــــام عنــــــــف فيهـــــــــا وال ســـــــــفك دمــــــــاء وال

ــــــــــــك اال مبحــــــــــــض المت اك كمــــــــــــا ان طبيعــــــــــــة الوســــــــــــط الــــــــــــذي )51( "صــــــــــــدفة تشــــــــــــافها فــــــــــــال يكــــــــــــون ذل
ترتكـــــــــب فيـــــــــه ومـــــــــا يتميـــــــــز بـــــــــه جعلهـــــــــا هادئـــــــــة حبيـــــــــث ان املـــــــــتهم والضـــــــــحية يف هـــــــــذه اجلرميـــــــــة كــــــــــل 

ــــــــــــالو مــــــــــــمنه ــــــــــــان فهمــــــــــــا ال يصــــــــــــطدمان ب ــــــــــــب االحي ــــــــــــز جغــــــــــــرايف خمــــــــــــالف يف اغل اقع ا يف مكــــــــــــان وحي
ـــــــــف مباشـــــــــر واملخيـــــــــف يف هـــــــــذه اجلـــــــــرائم ا�ـــــــــا اصـــــــــبحت منتشـــــــــرة يف كـــــــــل احنـــــــــاء .وحيـــــــــدث بينهمـــــــــا عن

وهــــــــي يف تزايــــــــد مســــــــتمر ويف كــــــــل مــــــــرة تظهــــــــر اجلرميــــــــة يف شــــــــكل جديــــــــد وترتكــــــــب بطريقــــــــة  املعمــــــــورة
اذكـــــــى مـــــــن ســـــــابقتها وهـــــــذا مـــــــا يؤكـــــــده الــــــــدكتور دويـــــــب حســـــــني صـــــــابر يف احـــــــدى مقاالتـــــــه واملشــــــــار 

تــــــــزداد اجلــــــــرائم املعلوماتيــــــــة يومـــــــا بعــــــــد يــــــــوم نظــــــــرا للتطــــــــور املســــــــتمر واحلركــــــــة "  اليهـــــــا يف اهلــــــــامش ادنــــــــاه
  املستمرة لنمو نطاق تقنية املعلومات 
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، لـــــــــــذا ســــــــــــارعت  )52("مليـــــــــــارات الــــــــــــدوالرات  إىلوحتمـــــــــــل مجيـــــــــــع الــــــــــــدول خســـــــــــائر فادحــــــــــــة تصـــــــــــل 
قــــــــــــوانني ولــــــــــــوائح  بإصــــــــــــدارحماربــــــــــــة هــــــــــــذه اجلرميــــــــــــة واملعاقبــــــــــــة عليهــــــــــــا  إىلالعديــــــــــــد مــــــــــــن دول العــــــــــــامل 

ـــــــــات املفروضـــــــــة علـــــــــى مرتكبهـــــــــا وكـــــــــذلك  ـــــــــات دوليـــــــــة ملضـــــــــاعفة العقوب قـــــــــوانني حتمـــــــــي  إصـــــــــدارواتفاقي
ــــــــــــة  وذلــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــالل إعــــــــــــداد اتفاقيــــــــــــة  ووســــــــــــائل االتصــــــــــــال اآليل اإلعــــــــــــالم ومنظومــــــــــــةاملعلوماتي

ا�لـــــــــس األورويب ملكافحــــــــــة اجلرميــــــــــة االفرتاضــــــــــية الــــــــــيت انضــــــــــمت إليهــــــــــا كــــــــــل مــــــــــن الواليــــــــــات املتحــــــــــدة 
ـــــــــة ولقـــــــــد متـــــــــت ـــــــــة املرجعي ـــــــــة الدولي ـــــــــا االتفاقي ـــــــــا وهـــــــــي حالي ـــــــــوب إفريقي ـــــــــان وجن ـــــــــدا والياب ـــــــــة وكن  األمريكي
ـــــــــــق بتجـــــــــــرمي األفعـــــــــــال ذات الطـــــــــــابع العنصـــــــــــري واملعـــــــــــادي  ـــــــــــة بربتوكـــــــــــول إضـــــــــــايف يتعل ـــــــــــة االتفاقي تكمل

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــق األنظمــــــــــــــــة املعلوماتي ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن طري ــــــــــــــــب املرتكب  )53() سرتاســــــــــــــــبورغ  2003-9-28(ألجان
  .كما مت ايضا اعداد مشروع بروتوكول يتعلق بتجرمي الرسائل االرهابية وفك ترميزها 

  :القانوني الجزائري الجريمة االفتراضية في -4

خمتــــــــــــــار 'احلديثــــــــــــــة جـــــــــــــدا ملــــــــــــــدير الشــــــــــــــؤون اجلزائيـــــــــــــة واجــــــــــــــراءات العفــــــــــــــو  يف احـــــــــــــدى الدراســــــــــــــات 
واملهمـــــــــــش هلـــــــــــا اســـــــــــفل الصــــــــــــفحة  مجـــــــــــع جممـــــــــــوع مــــــــــــن  –اجلزائــــــــــــر –بـــــــــــوزارة العـــــــــــدل ' االخضـــــــــــري

  :االحصائيات املهمة جدا يف اجلداول املوالية 

  المجموع   2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة

عــــــــــــــــــــــــدد 
  الجرائم 

01  01  03  06  12  12  35  

عــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
االشـــــــــــــــــــــخا

ص 
  المتابعين 

00  01  03  13  51  20  88  

قضــــــــــــايا املســــــــــــاس بانظمــــــــــــة املعاجلــــــــــــة االليــــــــــــة للمعطيــــــــــــات الــــــــــــيت طرحــــــــــــت علــــــــــــى احملــــــــــــاكم وعـــــــــــــدد 
  )54(2011افريل  30االشخاص املتابعني اىل غاية 

اىل ارتفـــــــــــاع عـــــــــــدد يرجـــــــــــع  2010و  2009واخنفـــــــــــاظ عـــــــــــدد االشـــــــــــخاص املتـــــــــــابعني خـــــــــــالل ســـــــــــنيت 
  الس االموال العمومية والتزوير املتابعات من اجل هذا النوع من اجلرائم مقرتنة جبرائم اخت

              

ــــري:53 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي .خمتار،االخضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء االفرتاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرائم الفضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرائم املعلوماتيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانوين ملواجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاة.االطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة القضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وزارة . 2011. 66ع.نشــ
  59ص.العدل 

  على التوايل  69و 68و 67اجلداول من الصفحات .نفس املرجع :54



 

  النسبة المئوية  العدد  نوع الجريمة

  34  13  الدخول غري املشروع مع اتالف املعطيات او تعديلها 

  29  11  الدخول غري املشروع 

  21  08  ادخال معطيات خلسة 

  08  03  حيازة معطيات متحصل عليها من دخول غري مشروع 

املتـــــــــــــاجرة يف املعطيـــــــــــــات املتحصـــــــــــــل عليهـــــــــــــا مـــــــــــــن دخـــــــــــــول غــــــــــــــري 
مشــــــــروع وميكــــــــن ان ترتكــــــــب �ــــــــا جــــــــرائم املســــــــاس بانظمــــــــة املعاجلــــــــة 

  االلية للمعطيات 

02  05  

  03  01  نشر صور لالستغالل اجلنسي لالطفال 

  100  38  ا�موع 

ــــــــــات مفصــــــــــلة حســــــــــب نوعهــــــــــا  ــــــــــة للمعطي جــــــــــدول خــــــــــاص بقضــــــــــايا املســــــــــاس بانظمــــــــــة املعاجلــــــــــة االلي
  )2010افريل  -2005(

ـــــــــة مبرتكـــــــــب  ـــــــــيت هلـــــــــا عالق كمـــــــــا ان االســـــــــتاذ الكـــــــــرمي اشـــــــــار اىل جمموعـــــــــة مـــــــــن املعلومـــــــــات املهمـــــــــة وال
  :اجلرمية شخصيا ومجعها يف النقاط واالحصائيات ادناه 

 %68.....................سنة  30و 25مابني : السن 

  %99.............تقين او طالب : له معرفة باملعلوماتية 

 %84................غالبا مهنية : عالقة بالضحية  له

  :الدوافع

 %65.............................الكسب املادي 

 %15...................................االنتقام 

 %15................................   الفضول 

 %5...................................التحدي 

  اما اجلدول االخري فلقد ضم معلومات عن الضحية 



 

النسبة   العدد  الضحية
  المئوية

 %60  21  ادارات عمومية ومؤسسات ذات طابع صناعي وجتاري 

 %20  07  شركات خاصة 

 %11  04  شركات خاصة اجنبية 

 %06  02  اشخاص طبيعيني 

 %03  01  هيئة عمومية اجنبية 

 %100  35  ا�موع

  جدول عن معلومات ضحايا جرائم املساس بانظمة املعاجلة االلية للمعطيات 

ــــــــــة مرتكبيهــــــــــا  فخصــــــــــص  ــــــــــة معاقب ــــــــــري واع مبــــــــــدى خطــــــــــورة هــــــــــذه اجلــــــــــرائم والزامي لكــــــــــن املشــــــــــرع اجلزائ
ـــــــــات رادعـــــــــة وســـــــــنتعرض هلـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل  ـــــــــف تشـــــــــريعاته لوضـــــــــع عقوب ـــــــــة ضـــــــــمن خمتل مســـــــــاحة قانوني

  : ستة نصوص قانونية وهي 

ــــــــــات :اوال  ــــــــــانون العقوب ــــــــــم :ق ــــــــــر رق ــــــــــدل والمــــــــــتمم بموجــــــــــب االم المــــــــــؤرخ فــــــــــي 15-04المع
  :2004نوفمبر 10

ـــــــــدا عـــــــــاجل فيـــــــــه مااصـــــــــطلح علـــــــــى تســـــــــميته  ـــــــــري يف هـــــــــذا القـــــــــانون قســـــــــما جدي خصـــــــــص املشـــــــــرع اجلزائ
مكــــــــــرر  394ولقـــــــــد نصـــــــــت كــــــــــل مـــــــــن املـــــــــواد " املســـــــــاس بانظمـــــــــة املعاجلـــــــــة االليــــــــــة للمعطيـــــــــات "ب 

ــــــــــــــادة ومايليهــــــــــــــا اىل  1مكــــــــــــــرر  394 ــــــــــــــيت تســــــــــــــتهدف 7مكــــــــــــــرر  394امل ــــــــــــــى اهــــــــــــــم اجلــــــــــــــرائم ال عل
  : االنظمة املعلوماتية وعقوبة كل جرمية وهي 

 الدخول خلسة لالنظمة املعلوماتية  -

 البقاء غري املشروع يف االنظمة املعلوماتية  -

 تعديل او حذف معطيات املنظومة نتيجة الدخول غري املشروع  -

 االضرار بنظام تشغيل املنظومة على اثر الدخول او البقاء غري املشروع  -

 ادخال معطيات يف منظومة معلوماتية خلسة  -

 ازالة او تعديل معطيات يف منظومة معلوماتية خلسة  -



 

 :القيام عمدا او خلسة باالعمال التالية  -

ــــــــــات  متكــــــــــن مــــــــــن ارتكــــــــــ - ــــــــــوفري او نشــــــــــر او البحــــــــــث عــــــــــن معطي ــــــــــع او ت اب تصــــــــــميم او جتمي
 جرائم املساس بانظمة املعاجلة االلية للمعطيات 

حيـــــــــازة او افشـــــــــاء او نشـــــــــر او اســـــــــتعمال معطيـــــــــات متحصـــــــــل عليهـــــــــا مـــــــــن جـــــــــرائم املســـــــــاس  -
 .بانظمة املعاجلة االلية للمعطيات 

ارتكـــــــــــاب اجلــــــــــــرائم الســــــــــــالفة الــــــــــــذكر لالضـــــــــــرار بالــــــــــــدفاع الــــــــــــوطين او اهليئــــــــــــات واملؤسســــــــــــات  -
 اخلاضعة للقانون العام

 10المـــــــــؤرخ فـــــــــي  14-04قـــــــــانون االجـــــــــراءات الجزائيـــــــــة المعـــــــــدل بموجـــــــــب القـــــــــانون  :ثانيـــــــــا
  2004نوفمبر 

  :تناول قانون االجراءات اجلزائية موضوع اجلرائم االفرتاضية من خالل 

احــــــــــداث احملـــــــــــاكم اجلزائيـــــــــــة ذات االختصـــــــــــاص املوســـــــــــع الــــــــــيت اجـــــــــــازت هلـــــــــــا متديـــــــــــد اختصاصـــــــــــها -1
ـــــــــــــواد للنظـــــــــــــر يف اجلـــــــــــــرائم املاســـــــــــــة بانظمـــــــــــــة املعاجلـــــــــــــ ـــــــــــــك يف امل ـــــــــــــات وذل ـــــــــــــة للمعطي -40-37ة االلي

  من قانون االجراءات اجلزائية  329

مــــــــــــن هــــــــــــذا القــــــــــــانون علــــــــــــى ان متديــــــــــــد االختصــــــــــــاص االقليمــــــــــــي لضـــــــــــــباط  16نصــــــــــــت املــــــــــــادة -2
ـــــــــة للمعطيـــــــــات اىل كامـــــــــل االقلـــــــــيم  الشـــــــــرطة القضـــــــــائية ملعاينـــــــــة اجلـــــــــرائم املاســـــــــة بانظمـــــــــة املعاجلـــــــــة االلي

  .الوطين 

  47و 45د استثنائية يف التفتيش يف املواد التنصيص على قواع-3

  امكانية استعمال اساليب خاصة للتحري يف هذه اجلرائم -4

  التنصيص على امكانية متديد فرتة التوقيف للنظر -5

ـــــــــا  ـــــــــا :ثالث ـــــــــة مـــــــــن الجـــــــــرائم المتصـــــــــلة بتكنولوجي القـــــــــانون المتضـــــــــمن القواعـــــــــد الخاصـــــــــة للوقاي
  2009اوت  5المؤرخ في  04-09 القانون رقم:االعالم واالتصال ومكافحتها 

جـــــــــاء هـــــــــذا القـــــــــانون بقواعـــــــــد للوقايـــــــــة مــــــــــن اجلـــــــــرائم االفرتاضـــــــــية ودعـــــــــم وســـــــــائل مكافحتهـــــــــا مــــــــــن " 
  خالل 

  

  



 

ــــــــــات تســــــــــمح برصــــــــــدها املبكــــــــــر ومجــــــــــع االدلــــــــــة عنهــــــــــا  ــــــــــة جــــــــــد )55"(ترتيب وتضــــــــــمن اجــــــــــراءات وقائي
  :مهمة ولقد تضمن النقاط التالية 

  تعريف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال -1

ــــــــــــــــــــــــــة -2  systéme-informatiqueوضــــــــــــــــــــــــــع تعريفــــــــــــــــــــــــــات تقنيــــــــــــــــــــــــــة للمنظومــــــــــــــــــــــــــة املعلوماتي
ـــــــــــــات املتعلقـــــــــــــة حبركـــــــــــــة الســـــــــــــري واالتصـــــــــــــاالت  ـــــــــــــة ومقـــــــــــــدمي اخلـــــــــــــدمات واملعطي واملعطيـــــــــــــات املعلوماتي

  .االلكرتونية 

  4و3املادتني –وضع قواعد خاصة جتيز مراقبة االتصاالت االلكرتونية -3

ـــــــــــــة -4 ـــــــــــــات املعلوماتي ـــــــــــــة وحجـــــــــــــز املعطي ـــــــــــــيش املنظومـــــــــــــات املعلوماتي ـــــــــــــادتني (قواعـــــــــــــد خاصـــــــــــــة بتفت امل
  )9اىل 5

ــــــــــات القضــــــــــائية -5 ــــــــــإجراء التحري ــــــــــزام مقــــــــــدمي اخلــــــــــدمات مبســــــــــاعدة الســــــــــلطات املكلفــــــــــة ب ــــــــــادة (ال امل
10(  

ــــــــــات اخلاصــــــــــة حبركــــــــــة الســــــــــري للرجــــــــــوع اليهــــــــــا اذا قواعــــــــــد تلــــــــــزم مقــــــــــدمي اخلــــــــــ-6 دمات حبفــــــــــظ املعطي
  .اقتضت التحريات ذلك 

ـــــــــة لتنشـــــــــيط وتنســـــــــيق عمـــــــــل الســـــــــلطات املكلفـــــــــة مبكافحـــــــــة اجلرميـــــــــة االفرتاضـــــــــية -7 ـــــــــة وطني انشـــــــــاء هيئ
  -14املادة –ومدها باملساعدة واالستشارية الالزمة 

ـــــــــــال-8 ـــــــــــة لتخـــــــــــتص ب ـــــــــــة القضـــــــــــائية للمحـــــــــــاكم اجلزائري ـــــــــــة خـــــــــــارج توســـــــــــيع الوالي نظر يف اجلـــــــــــرائم املرتكب
  )15املادة (االقليم الوطين 

ــــــــــة املتبادلــــــــــة وكيفيــــــــــات تبــــــــــادل املعلومــــــــــات -9 التنصــــــــــيص علــــــــــى مبــــــــــادئ املســــــــــاعدة القضــــــــــائية الدولي
ــــــــــة  ــــــــــة جلمــــــــــع االدل ــــــــــدويل )17و 16املــــــــــادتني (واختــــــــــاذ االجــــــــــراءات التحفظي مــــــــــع اخضــــــــــاع التعــــــــــاون ال

العــــــــــام وجــــــــــواز التعــــــــــاون بشــــــــــرط احملافظــــــــــة علــــــــــى  لقيــــــــــود عــــــــــدم املســــــــــاس بالســــــــــيادة الوطنيــــــــــة والنظــــــــــام
  )18املادة (سرية املعلومات املبلغة 

ــــــــــــا  ــــــــــــوق المؤلــــــــــــف والحقــــــــــــوق المجــــــــــــاورة  05-03) االمــــــــــــر(القــــــــــــانون : رابع  المتعلــــــــــــق بحق
نــــــــــص هـــــــــــذا القـــــــــــانون علــــــــــى جتـــــــــــرمي انتهــــــــــاك حقـــــــــــوق املؤلـــــــــــف  2003يوليـــــــــــو  19المــــــــــؤرخ فـــــــــــي 

نـــــــــت مبـــــــــا فيهـــــــــا منظومـــــــــة معاجلـــــــــة معلوماتيـــــــــة واحلقــــــــوق ا�ـــــــــاورة عـــــــــن طريـــــــــق التقليـــــــــد بـــــــــاي وســـــــــيلة كا
  .ونرتك التفصيل فيها للفصل االخري 
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المحــــــــــــــــــدد للقواعــــــــــــــــــد العامــــــــــــــــــة المتعلقــــــــــــــــــة بالبريــــــــــــــــــد  03-2000القــــــــــــــــــانون  :خامســــــــــــــــــا
  2000اوت  5وبالمواصالت السلكية والالسلكية المؤرخ في 

ــــــــــف شــــــــــبكات املواصــــــــــالت الســــــــــلكية والالســــــــــلكية  ــــــــــنظم خمتل ــــــــــيت ت وضــــــــــع هــــــــــذا القــــــــــانون القواعــــــــــد ال
ـــــــــــائي او اجهـــــــــــزة ـــــــــــت الوســـــــــــيلة املســـــــــــتعملة ســـــــــــواء اســـــــــــالك بصـــــــــــريات  او الســـــــــــلكي كهرب  مهمـــــــــــا كان

  )21-8املادة (اخرى كهربائية مغناطيسية 

المعــــــــــــدل  1998اوت 25المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  256-98المرســــــــــــوم التنفيــــــــــــذي رقــــــــــــم : سادســــــــــــا 
ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــي  89-75والمـــــــــــــــتمم للجـــــــــــــــزء التنظيمـــــــــــــــي  مـــــــــــــــن االم ديســـــــــــــــمبر  30المـــــــــــــــؤرخ ف

  االمتضمن قانون البريد والمواصالت 1975

  : نص على 

  تعريف خدمات االنرتنت -1

  شروط ممارسة مقدمي اخلدمة ومستضيفي املواقع لنشاطهم -2

  واجبا�م اجتاه السلطات العمومية -3

  مسؤوليتهم عن حمتوى الصفحات اليت يطورو�ا او يستضيفو�ا -4

ـــــــــوى -5 ـــــــــار املســـــــــتعملني مبســـــــــؤوليا�م عـــــــــن حمت ـــــــــائنهم ومنهـــــــــا علـــــــــى اخلصـــــــــوص اخب واجبـــــــــا�م جتـــــــــاه زب
  .الصفحات اليت ينتجو�ا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  حقوق المؤلف في المكتبات الرقمية : المبحث الثالث

تعتـــــرب املكتبـــــة الرقميـــــة احـــــد مظـــــاهر البيئـــــة الرقميـــــة الـــــيت :تاريخيـــــة عـــــن المكتبـــــات الرقميـــــة  لمحـــــة-1
ــــل هــــي مثــــرة  ــــة واملكتبــــة الرقميــــة ليســــت وليــــدة العــــدم ب ــــف اختالفــــا كليــــا يف شــــكلها عــــن البيئــــة التقليدي ختتل

العــــامل وجــــد متــــاثرة باجلانـــب التقــــين مــــن تكنولوجيــــا االتصــــال ولقــــد كــــان مشــــروع افكـــار جــــد متفتحــــة علــــى 
احســـــن واول مشـــــروع جســـــدت فيـــــه املعـــــامل االوىل ملكتبـــــة  1971غوتنبـــــورغ لصـــــاحبه مايكـــــل هـــــارت عـــــام 

ــــــث  ــــــق شــــــبكة االنرتنيــــــت حبي ــــــيح الوصــــــول للمعلومــــــة عــــــىن طري ــــــة تت ــــــة عاملي ــــــربح التجــــــاري "رقمي مل يكــــــن ال
ــــورغ  1971ت عــــام هــــدف الشــــاب مايكــــل هــــار  ــــة رقميــــة واختــــار اســــم غوتنب عنــــدما قــــام بانشــــاء اول مكتب

ــــــــــــاب )56(."علــــــــــــى اســــــــــــم خمــــــــــــرتع الطباعــــــــــــة يف القــــــــــــرن اخلــــــــــــامس عشــــــــــــر  ــــــــــــر ت ــــــــــــاله مشــــــــــــروع واي  مث ت

)http :wiretap.area.com ( ــــــــــل التســــــــــعينيات ــــــــــة غــــــــــوفر "يف اوائ ــــــــــوم تقني وهوموقــــــــــع يســــــــــتخدم اىل الي
ـــــــوي علـــــــى ـــــــداول امللفـــــــات عـــــــرب الشـــــــبكة ، وحيت ـــــــة املتخصصـــــــة ،   لت جمموعـــــــة هائلـــــــة مـــــــن النصـــــــوص الرقمي

ـــــــة وال ـــــــة والعســـــــكرية ومـــــــااىلكنصـــــــوص املعاهـــــــدات والقـــــــوانني الدولي ـــــــائق التقني ـــــــك   وث ومل تتوقـــــــف )57(."ذل
احملـــــاوالت عنــــــد هــــــذا احلــــــد بــــــل ظهــــــرت العديــــــد مــــــن املشــــــاريع املمثلــــــة للمكتبــــــة الرقميــــــة  ومنهــــــا مشــــــروع 

ــــــذي 1993الشــــــاب جــــــون مــــــارك اوكربلــــــوم ســــــنة  كــــــان يعمــــــل كمــــــدير ملوقــــــع انرتنيــــــت خــــــاص جبامعــــــة    ال
كـــــارنيغي ميلـــــون وبـــــدا العمـــــل علـــــى اجنـــــاز فهـــــرس يضـــــم وصـــــالت اىل مجيـــــع الكتـــــب االلكرتونيـــــة املوجـــــودة 

ــــوم علــــى فهرســــه هــــذا اســــم  ــــورغ واطلــــق اوكربل ــــك مشــــروع غتنب  the onlineعلــــى الشــــبكة مبــــا يف ذل

books page .املكتبـــــات الرقميــــــة خاصـــــة بعــــــد  الشـــــاب يطــــــور نفســـــه ويبحـــــث يف علــــــم واخـــــذ هــــــذا
حتصـــــــله علـــــــى درجـــــــة الـــــــدكتوراء يف علـــــــم احلاســـــــوب وحيتـــــــوي املوقـــــــع اليـــــــوم علـــــــى االالف مـــــــن الكتــــــــب 

ــــا عــــرب الشــــبكة   ــــيت مســــح مؤلفوهــــا بنشــــرها رقمي ــــة وال ــــة ا�اني ــــة االجنليزي ــــة "االلكرتوني ــــة جهــــة رمسي وال تقــــوم اي
ـــــوم باال ـــــوم يقـــــوم اىل الي ـــــل بتمويـــــل املوقـــــع ، والزال اوكربل ـــــا ودون اي مقاب ـــــاملوقع جمان لقـــــد كـــــان )58("عتنـــــاء ب

ــــــيس  يف الغــــــرض االول مــــــن املشــــــاريع الســــــابقة هــــــو ايصــــــال املعلومــــــات دون مقابــــــل مــــــايل اي ان الغــــــرض ل
جتاريـــــا ، لكـــــن مـــــع مـــــرور الوقـــــت تفطـــــن بعـــــض النـــــاس  اىل ان هنـــــاك اربـــــاح ميكـــــن ان جتـــــىن مـــــن وراء هـــــذا 

ـــــــات ولعـــــــل احـــــــد هـــــــؤالء االشـــــــ ـــــــوع مـــــــن املكتب ـــــــع الن ـــــــامز صـــــــاحب املشـــــــروع الشـــــــهري موق خاص  هـــــــو ولي
questia(www.questia.com)  ايــــــــة عـــــــــام�ولقــــــــد خطــــــــط وليـــــــــامز  2000الــــــــذي انطلــــــــق يف 

بـــذكاء هلــــذا املشــــروع ملـــدة تفــــوق الســــنتني قبـــل اطالقــــه ملشــــرعه هـــذا فحــــدد ا�ــــال الـــذي ســــيتم جتميــــع كتبــــه 
ـــــة  ـــــه االلكرتوني ـــــة واالنفي ـــــوم االجتماعي ـــــب عليهـــــا وايضـــــا وكـــــان التخصـــــص هـــــو العل ـــــرة الطل ســـــانية نظـــــرا لكث

ـــــر مـــــن  ـــــد مـــــع اكث ـــــة  ولقـــــد قـــــام بالتعاق الن معلوما�ـــــا ال تتقـــــادم بســـــرعة كـــــالعلوم االخـــــرى خاصـــــة التطبيقي
  )59(وحصل على اذن برقمنة كتبهم  235اليوم  اناشرا والذي اصبح عدده  170
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ــــة فمــــاذا  ــــة حمتيويا�ــــا لولــــوج عــــامل املكتبــــات الرقمي ولقــــد اصــــبحت الكثــــري مــــن الــــدول تســــعى جاهــــدة لرقمن
  يسعى الكثري لتحقيق مستلزما�ا ؟ نعين �ذه املكتبات الرقمية اليت

ــــة -2 ــــة الرقمي ــــف المكتب ــــرغم مــــن وضــــوح مفهومهــــا :تعري ــــى ال ــــة وعل ــــة الرقمي لقــــد تعــــددت تعــــاريف املكتب
ـــــــة ،  ـــــــة واالفرتاضـــــــية واهلجين ـــــــة وااللكرتوني ـــــــة الرقمي ـــــــني املكتب ـــــــري ممـــــــن خيلطـــــــون ب ـــــــاك الكث ومميزا�ـــــــا اال ان هن

ــــــاك بعــــــض االشــــــياء جتعــــــل بعضــــــها يلتقــــــي  ــــــف عــــــن صــــــحيح ان هن يف نقطــــــة مــــــا اال ان كــــــل واحــــــدة ختتل
االخـــــرى خاصــــــة يف طريقــــــة بــــــث معلوما�ــــــا وحوامــــــل هــــــذه االخــــــرية وطــــــرق الوصــــــول اليهــــــا اال ا�ــــــا تبقــــــى 
ــــدة عصــــر التكنولوجيــــا وعصــــر املعلومــــات ولتبســــيط هــــذه املفــــاهيم ميكننــــا فقــــط ان نتخيــــل تعريفــــا لكــــل  ولي

ــــــوع حواملهــــــا وكــــــذا طــــــرق بــــــث مصــــــادرها  ــــــر واحــــــدة مــــــن خــــــالل ن ــــــة اكث ــــــة هــــــي مكتب ــــــة االلكرتوني فاملكتب
ــــدل  مامييزهــــا هــــو طبيعــــة حوامــــل مصــــادرها فهــــي مكتبــــة حتــــوي رفــــوف وهلــــا اربــــع جــــدران و�ــــا حواســــيب وب
وجــــود حمتويا�ــــا علــــى ورق فهــــي خمزنـــــة علــــى اقــــراص مضــــغوطة او مرنـــــة او حــــىت ليزريــــة ومبختلــــف اشـــــكاهلا 

. يب لقراء�ـــــا  وال وجـــــود للـــــورق علـــــى رفوفهـــــا وجـــــود احلواســـــاحلوامـــــل االلكرتونيـــــة اســـــتوجب  ووجـــــود هـــــذه
ـــــورقي  ـــــدي اي ال ـــــات ففيهـــــا الشـــــكل التقلي ـــــد مـــــن انـــــواع املكتب ـــــيط بـــــني العدي ـــــة اهلجينـــــة فهـــــي خل امـــــا املكتب

كـــــل حمتويا�ـــــا رقميـــــة و وكـــــذا االلكـــــرتوين امـــــا املكتبـــــة االفرتاضـــــية فهـــــي مكتبـــــة بالجـــــدران والرفـــــوف تقليديـــــة 
ة الرقميــــــة شــــــيئا واحــــــدا غــــــري ان املكتبــــــة االفرتاضــــــية حســــــب رايــــــي واىل هــــــذا املســــــتوى تكــــــون هــــــي واملكتبــــــ

كمـــــا ان تســــتوجب وجــــود تشــــابك بـــــني جمموعــــة مــــن احلواســـــيب خللــــق ذلــــك الفضـــــاء االفرتاضــــي للتواصــــل  
هــــي تلــــك املكتبــــة املخزنــــة مجيــــع معلوما�ــــا علــــى ذاكــــرة احلاســــوب ويــــتم تنظيمهــــا يف قواعــــد املكتبــــة الرقميــــة 

جاعها بســـــــهولة  والتســــــتوجب حـــــــوامال ملموســـــــة ملصــــــادرها علـــــــى غـــــــرار بيانــــــات ذكيـــــــة جـــــــدا ليــــــتم اســـــــرت 
املكتبــــة االلكرتونيـــــة كمـــــا ميكـــــن ان تكـــــون حمتويا�ـــــا رقميــــة منـــــذ منشـــــئها االول او انـــــه يـــــتم رقمنـــــة حمتويـــــات 
ــــة  ــــى حوامــــل الكرتوني ــــه مبجــــرد حتميــــل هــــذه املصــــادر او احملتويــــات عل ــــة يف النهايــــة غــــري ان ورقيــــة لتصــــبح رقمي

تصــــنيفها وتنظيمهــــا يف مكــــان او حيــــز جغــــرايف معـــــني تصــــبح مكتبــــة الكرتونيــــة ويبقــــى هــــذا جمـــــرد وترتيبهــــا و 
مـــن تســــميات كــــل مكتبــــة فـــالرقمي لــــه عالقــــة باالرقــــام  ي املنطلــــق حتليلـــي وقناعــــة شخصــــية نابعـــة مــــن حتليلــــ

والــــذي خيلــــق  وااللكرتونيــــة هلــــا عالقــــة بــــااللكرتون املتولــــد مــــن التيــــار الكهربــــائي) 1-0(وهــــي اللغــــة الثانئيــــة 
ــــايل الــــذي يعكــــس ومييــــز  ــــة وســــرعة يف بــــث املعلومــــة واالفرتاضــــي نــــابع مــــن الفضــــاء غــــري امللمــــوس اخلي حركي
ـــــــداوال  ـــــــر ت ـــــــت واالكســـــــرتانيت وميكـــــــن ان نعـــــــرض بعـــــــض التعـــــــاريف االكث ـــــــت واالنرتاني الشـــــــبكات كاالنرتني

  :للمكتبة الرقمية 

مكانـــــات الفنيـــــة ذات العالقـــــة بانتـــــاج املعلومـــــات ، املكتبـــــة الرقميـــــة جمموعـــــة مـــــن املصـــــادر االلكرتونيـــــة واال" 
والبحـــــث عنهـــــا واســـــتخدامها وهـــــي امتـــــداد ودعـــــم لـــــنظم ختـــــزين املعلومـــــات واســـــرتجاعها وادارة املعلومـــــات 
ـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن نـــــوع مصـــــدرها ، نصـــــي او صـــــويت او كالمهـــــا وتكـــــون متاحـــــة خـــــالل شـــــبكات  الرقمي

  موزعة 

  



 

مـــات مـــن وجهـــة نظـــر املعلومـــاتيني ، وتعـــد شـــكال مـــن اشـــكال وهـــي ايضـــا عبـــارة عـــن قاعـــدة واســـعة للمعلو 
كمـــــا انـــــه ينظـــــر الـــــبعض اىل .)60("التطبيقـــــات العلميـــــة يف نظـــــر املتخصصـــــني بتكنولوجيـــــا الـــــنص االلكـــــرتوين 

املكتبـــــــة الرقميـــــــة باعتبارهـــــــا مؤسســـــــة او مرفقـــــــا يقـــــــدم مصـــــــادر املعلومـــــــات مبســـــــاعدة كـــــــادر متخصـــــــص يف 
ــــــاء هيكــــــل املعلومــــــات عــــــن  ــــــار وبن ــــــة الوســــــائل املســــــاعدة للوصــــــول اليهــــــا واحلفــــــاظ عليهــــــا اختي ــــــق �يئ طري

والتاكيـــــــد علـــــــى التواصـــــــل واالســـــــتمرارية لبنـــــــاء ا�ـــــــاميع وتطويرهـــــــا لكـــــــي تصـــــــبح جـــــــاهزة ومتـــــــوافرة بشـــــــكل 
هــــــي مكتبــــــة �ـــــــا "ويــــــذكر معجــــــم اودلــــــيس االلكــــــرتوين ان املكتبــــــة الرقميــــــة )61("اقتصــــــادي    للمســــــتفيد 

ــــــاس �ــــــا مــــــن املصــــــاد ــــــواد املطبوعــــــة جمموعــــــة ال ب ــــــل كــــــل مــــــن امل ــــــا يف مقاب ر املتاحــــــة يف شــــــكل مقــــــروء الي
ــــا او اتاحتــــه  ــــه حملي ــــوى الرقمــــي ميكــــن االحتفــــاظ ب ــــتم الوصــــول اليهــــا عــــرب احلاســــبات وهــــذا احملت ــــة وي والفيلمي

امـــــا مـــــن وجهـــــة نظـــــر اليونســـــكو فانـــــه الينبغـــــي النظـــــر اىل  )62("عـــــن بعـــــد عـــــن طريـــــق شـــــبكات احلاســـــبات 
ــــــــة وادوات الدارة هــــــــذه ا�موعــــــــة  ــــــــة بوصــــــــفها جمموعــــــــة مــــــــن مصــــــــادر املعلومــــــــات الرقمي ــــــــات الرقمي املكتب
فحســـــب ، وامنــــــا ينبغـــــي النظــــــر اليهــــــا بوصـــــفها تلــــــك البيئــــــة الـــــيت جتمــــــع معــــــا بـــــني ا�موعــــــات واخلــــــدمات 

ـــــة النتـــــاج  ـــــدورة الكامل ـــــدعم ال ـــــة وبثهـــــا واالفـــــادة منهـــــا واالشـــــخاص ل امـــــا  )63("البيانـــــات واملعلومـــــات الرقمي
املكتبـــــة الرقميـــــة تلـــــك الـــــيت تقتـــــين مصـــــادر معلومـــــات رقميـــــة ســـــواء " االســـــتاذ فتحـــــي عبـــــد اهلـــــادي فيعـــــرف 

املنتجـــــــة يف شـــــــكل ورقـــــــي او الـــــــيت مت حتويلهـــــــا اىل الشـــــــكل الرقمـــــــي وجتـــــــري عمليـــــــات ضـــــــبطها ببليوغرافيـــــــا 
ــــــة او  باســــــتخدام نظــــــام ايل ، كمــــــا ــــــاح الوصــــــول اليهــــــا باســــــتخدام احلاســــــب االيل او عــــــرب شــــــبكات حملي يت

  )64("موسعة او االنرتنيت 
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تتميــــز املكتبــــة الرقميــــة عــــن غريهــــا مــــن املكتبــــات األخــــرى بعــــدد مــــن املزايــــا :مميــــزات المكتبــــة الرقميــــة -3
  :نلخصها فيما يلي 

 أي أ�ا تقدم خدما�ا للجميع دون استثناء يف معظم األحيان : متوفرة للجميع  •

 جمانية يف معظم األحيان  •

 متوفرة يف أي وقت ويف أي مكان طبعا إذا توفرت شروط االتصال   •

 توفر خاصية البحث اآليل باسم املؤلف أو العنوان أو املوضوع  •

 تسمح بالبحث يف فهرس ومنت الكتاب أي النص الكامل  •

 خاصية التحميل السريع وا�اين للمراجع  توفر •

 توفر الوقت واجلهد  •

ـــــني  تعطـــــي • ـــــة ب ـــــة املراســـــلة االلكرتوني ـــــني املرجـــــع ومؤلفـــــه مـــــن خـــــالل تـــــوفري امكاني فرصـــــة للتفاعـــــل ب
 الطرفني 

 ميكن ان يطلع االالف من املستفيدين على حمتويا�ا ويف نفس اللحظة  •

كـــــل هـــــذه املميـــــزات جتعـــــل مـــــن املكتبـــــة الرقميـــــة مركـــــزا مشـــــعا باملعلومـــــات الـــــيت تتـــــوفر عليهـــــا غـــــري ان اكثـــــر 
ـــــه اليـــــتم احـــــرتام حقـــــوق اصـــــحاب هـــــذه املصـــــادر واملراجـــــع مـــــن قبـــــل مايعـــــاب علـــــى هـــــذ ه املكتبـــــة هـــــو ان

ـــــب وحـــــىت اعـــــداد نســـــخ كثـــــرية مـــــن الكتـــــب مبجـــــرد اعطـــــاء امـــــر  مســـــتعمل املكتبـــــة حبيـــــث يـــــتم تنزيـــــل الكت
ــــــى حقــــــوق املــــــؤلفني يف هــــــذه  ــــــيت تقــــــع عل ــــــداءات ال ــــــد مــــــن االعت ــــــاك العدي بطباعــــــة عــــــدد معــــــني منهــــــا وهن

  املؤسسة الرقمية 

مل تشـــــهد املكتبـــــات التقليديـــــة :االعتـــــداءات الواقعـــــة علـــــى حقـــــوق المؤلـــــف فـــــي المكتبـــــة الرقميـــــة -4
ــــة وحــــىت وان حصــــل ذلــــك فمــــن  انتهاكــــات كثــــرية ومريعــــة فيمــــا خيــــص حقــــوق املؤلــــف يف هــــذه البيئــــة الورقي

مــــن الســــهل تطبيــــق القــــوانني الالزمــــة والــــيت نصــــت عليهــــا التشــــريعات الســــهل اكتشــــاف االعتــــداء وكــــذلك 
ــــــر مامييزهــــــا هــــــو الســــــرعة الفائقــــــة يف انتشــــــار بو  ــــــة اكث ــــــوم يف بيئ ــــــة مبــــــا حيصــــــل الي ــــــاس مقارن ضــــــوح ودون التب

املعلومــــــة ويف مجيــــــع اطـــــــراف املعمــــــورة مبجـــــــرد ضــــــربة واحــــــدة او نقـــــــرة علــــــى الفـــــــارة او زر مــــــن ازرار لوحـــــــة 
ذه مفـــــــاتيح احلاســـــــوب ، كمـــــــا ان الوســـــــائل التكنولوجيـــــــة احلديثـــــــة ســـــــامهت وبشـــــــكل رهيـــــــب يف انتشـــــــاره

االعتــــداءات حــــىت ولــــو مل يكــــن ســــبب اخرتاعهــــا هــــو االنتهــــاك او املســــامهة يف االعتــــداء علــــى حقــــوق الغــــري 
يف حـــــني ان  ذلــــــك يكــــــون  بطريقــــــة غـــــري مباشــــــرة وبــــــوعي او دون وعــــــي مـــــن مســــــتعمل هــــــذه الوســــــائل او 

ـــــ"كمـــــا ان  .التقنيـــــات احلديثـــــة  اي عـــــدد مـــــن شـــــراء املكتبـــــة للنســـــخة املطبوعـــــة خيوهلـــــا اعار�ـــــا ملـــــن تريـــــد وب
ــــــة  ــــــك حقــــــوق النشــــــر ، كمــــــا ان املســــــتفيد مــــــن املكتب املــــــرات وبــــــدون احلصــــــول علــــــى اي تــــــرخيص مــــــن مال



 

ـــــه للمكتبـــــة  ـــــة يقـــــوم باســـــتعارة وعـــــاء املعلومـــــات مـــــن اجـــــل القـــــراءة واالطـــــالع ومـــــن مث يقـــــوم باعادت التقليدي
ــــه لشــــخص اخــــر  ــــاالمر خمتلــــف مت.لتقــــوم هــــي بعــــد ذلــــك باعارت ــــة الرقميــــة ف امــــا ، فــــال توجــــد بينمــــا يف املكتب

ــــع املكتبــــة  ــــة انــــزال مصــــدر املعلومــــات الرقمــــي مــــن موق ــــاك عمليــــة اســــتعارة اساســــا فاملســــتفيد يقــــوم بعملي هن
ــــزال  ــــات ان ــــغ مــــن عملي ــــة تتــــيح اي عــــدد مهمــــا بل ــــة ، كمــــا ان املكتب ــــه مللكيتــــه الكامل علــــى الشــــبكة ممــــا خيول

نــــه كثــــريا اذا توقــــف عنــــد هــــذا احلــــد بــــل واملشــــكلة او االعتــــداء الخيشــــى م )65(."مصــــدر املعلومــــات الرقمــــي 
خيشــــى ممــــا ســــيقوم بــــه مســــتعمل هــــذا املرجــــع مــــن تغيــــري يف احملتــــوى او حــــىت العنــــوان واســــتبداهلا بافكــــار رمبــــا 
ــــني  ــــة ب ــــه الفني ــــى مسعت ــــك خطــــرا عل ــــف االصــــلي ممــــا جيعــــل يف ذل تكــــون غــــري مالئمــــة ملعتقــــدات وافكــــار املؤل

ـــــراءه وحـــــىت مـــــع الناشـــــرين ، كمـــــا ان يف هـــــذا ا ـــــداء علـــــى حقـــــوق ق ـــــرخص بـــــه اعت لتنزيـــــل او النســـــخ غـــــري امل
ــــل جهــــد ممــــا جيعــــل يف  ــــل تكلفــــة واق ــــه ســــيتم نشــــر املصــــنف بطــــرق غــــري مشــــروعة ورمبــــا باق ــــث ان الناشــــر حبي

كمـــا اننـــا جنـــد ان صـــفة ا�انيـــة  .ذلـــك اعتـــداءا علـــى حقـــوق الناشـــر وبالتـــايل حقـــوق املؤلـــف املاليـــة خاصـــة 
يف جلــــب اكربعــــدد ممكــــن مــــن املســــتفيدين غــــري ان هــــذا مظــــر جــــدا حبقــــوق  يف املكتبـــة الرقميــــة تفيــــدها كثــــريا

ــــــة  ــــــداول املصــــــنف يف هــــــذه البيئ املــــــؤلفني والناشــــــرين خاصــــــة اذا مل حتــــــدد امــــــور كثــــــرية هلــــــا عالقــــــة بطريقــــــة ت
ــــان بــــني مســــؤويل املكتبــــة ومــــالكي احلقــــوق او  ــــتم يف غالــــب االحي ضــــمن مــــايعرف بعقــــود الرتاخــــيص والــــيت ت

ق هلــــــذا االمــــــريف العنصــــــر املــــــوايل ، اذن فــــــاملؤلف يف هــــــذه البيئــــــة اجلــــــد متطــــــورة جيــــــد ممثــــــل عنهمــــــا وســــــنتطر 
  .نفسه يصارع ثاللثة اطراف وهم الناشر والقارئ والقانون 

ــــــــز �ــــــــا :التــــــــراخيص فــــــــي البيئــــــــة الرقميــــــــة -5 ــــــــة هلــــــــا مفرزا�ــــــــا و معــــــــامل تتمي ــــــــة الرقمي مبــــــــا ان البيئ
ـــــــــديهي ان تتغـــــــــري  ـــــــــه مـــــــــن الب ـــــــــة التقليديـــــــــة فان امـــــــــور كثـــــــــرية حـــــــــىت تســـــــــاير فيهـــــــــا االجـــــــــراءات عـــــــــن البيئ

واملعـــــــامالت يف هــــــــذه البيئــــــــة ولقـــــــد ســــــــبق وتتطرقنــــــــا اىل اهـــــــم املصــــــــنفات الــــــــيت متيـــــــز هــــــــذا الوســــــــط مــــــــن 
بــــــــــرامج حاســــــــــوب وقواعـــــــــــد بيانــــــــــات ودوائـــــــــــر متكاملــــــــــة وغريهـــــــــــا غــــــــــري ان تـــــــــــداول هــــــــــذه املصـــــــــــنفات 

ـــــــــة اســـــــــتعمال هـــــــــذ ـــــــــق اشـــــــــكاال يف الوســـــــــط القـــــــــانوين وذلـــــــــك بســـــــــبب ســـــــــهولة  ومرون ه املصـــــــــنفات خل
ــــــــة خبيثــــــــة او عــــــــن جهــــــــل و  غــــــــري قصــــــــد ولتفــــــــادي ذلــــــــك بممــــــــا يســــــــهل االعتــــــــداء عليهــــــــا بقصــــــــد وخبلفي

نظــــــــم القـــــــــانون تـــــــــداول هـــــــــذه املصــــــــنفات بوضـــــــــع شـــــــــروط معينـــــــــة بــــــــني طـــــــــرفني اوهلمـــــــــا هـــــــــو صـــــــــاحب 
ــــــــــــذي  ــــــــــــف املصــــــــــــنف او مــــــــــــن ذوي احلقــــــــــــوق وال ــــــــــــان يكــــــــــــون مؤل ــــــــــــذي يف اغلــــــــــــب االحي احلقــــــــــــوق وال

ــــــــة مبوجــــــــب حقــــــــ ــــــــة قانوني ــــــــع حبماي ــــــــاين فهــــــــو يتمت ــــــــة امــــــــا الطــــــــرف الث ــــــــة والفني ــــــــة االدبي ــــــــة الفكري وق امللكي
ــــــــــــد متلــــــــــــك هــــــــــــذه املصــــــــــــنفات لالســــــــــــتغالهلا او اتاحتهــــــــــــا للمســــــــــــتفيد النهــــــــــــائي  املســــــــــــتفيد او مــــــــــــن يري

املصـــــــــــــنفات لالســـــــــــــتغالهلا او اتاحتهـــــــــــــا للمســـــــــــــتفيد  لـــــــــــــذلك يتفـــــــــــــق الطرفـــــــــــــان علـــــــــــــى جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن
  النهائي لذلك يتفق الطرفان على جمموعة من

              

ــــوان : 65 ــر بعنــ ــ ــراهيم خضـ ــ ــــدكتور ابــ ــة للــ ــ ــة : مقالـ ــ ــة الفكريــ ــ ــر وامللكيـ ــ ــــوق النشــ ــة حقــ ــ ــة ومحايـ ــ ــة الرقميــ ــ ــــات .املكتبــ ــــات واملعلومــ ــــري للمكتبــ ــــع اليســ ــــى موقـ ــة علــ ــ متاحــ
  http://vb.h2r2 .com/forum10/thread11751 .html:السابق ذكره وحتديدا على الرابط التايل 



 

ـــــــــــان علـــــــــــى جمموعـــــــــــة  املصـــــــــــنفات لالســـــــــــتغالهلا او اتاحتهـــــــــــا للمســـــــــــتفيد ـــــــــــذلك يتفـــــــــــق الطرف النهـــــــــــائي ل
مــــــــن الشــــــــروط تكـــــــــون ظمــــــــن مايســــــــمى بعقـــــــــد تــــــــرخيص يســــــــمح للطرفـــــــــان حبمايــــــــة حقوقهمــــــــا وعـــــــــدم 
وقوعهمــــــــــــا يف خالفــــــــــــات تعيــــــــــــق عمــــــــــــل كــــــــــــل منهمــــــــــــا وســــــــــــنحاول تبيــــــــــــان وتوضــــــــــــيح اهــــــــــــم هـــــــــــــذه 

  باملالحق هذه الرتاخيص املرفقةالرتاخيص واعطاء مناذج عن 

ـــــــــــراخيص -5-1 ـــــــــــف اللغـــــــــــوي للت ـــــــــــة هـــــــــــو التســـــــــــهيل يف االمـــــــــــر  :التعري الرتخـــــــــــيص يف اللغـــــــــــة العربي
ـــــــــــــرخص يف االمـــــــــــــر :ورخـــــــــــــص لـــــــــــــه يف االمـــــــــــــر .والتيســـــــــــــري  ـــــــــــــه الرخصـــــــــــــة : ســـــــــــــهله ويســـــــــــــره ،وت اخذفي

هــــــــــــي مــــــــــــايغري مــــــــــــن االمــــــــــــر : والرخصــــــــــــة يف الشــــــــــــرع . التســــــــــــهيل يف االمــــــــــــر والتيســــــــــــري : والرخصــــــــــــة .
احلكومـــــــــة حلاملــــــــــه اذن تبــــــــــيح بـــــــــه : والرخصـــــــــة هـــــــــي . االصـــــــــلي اىل يســـــــــر وختفيـــــــــف كصــــــــــالة الســـــــــفر 

  )66(.مزاولة عمل ما او استعمال شيء كرخصة املطعم او رخصة السيارة 

ـــــــــرامج -5-2 ـــــــــرخيص الب ـــــــــربامج او صـــــــــاحب احلـــــــــق " :ت ـــــــــف ال ـــــــــربامج هـــــــــو اذن مـــــــــن مؤل تـــــــــرخيص ال
ـــــــــــر مـــــــــــن  ـــــــــــان واحـــــــــــد او اكث ـــــــــــه واتي ـــــــــــائق اخلاصـــــــــــة ب ـــــــــــامج والوث ـــــــــــه باســـــــــــتعمال الربن عليـــــــــــه للمـــــــــــرخص ل

ــــــــف ــــــــى غــــــــري املؤل ــــــــة )67(."او صــــــــاحب احلــــــــق  االعمــــــــال احملظــــــــورة عل وكمــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره فــــــــالربامج حممي
ـــــــــة خيـــــــــالف مـــــــــاتنص  ـــــــــف واي اســـــــــتعمال غـــــــــري مشـــــــــروع هلـــــــــذه املصـــــــــنفات الرقمي مبوجـــــــــب حقـــــــــوق املؤل
ــــــــك وضــــــــعت هــــــــذه  ــــــــف ســــــــيعاقب عليهــــــــا القــــــــانون ولتفــــــــادي ذل ــــــــة للمؤل ــــــــة واملعنوي ــــــــه احلقــــــــوق املادي علي

او اعــــــــــــادة توزيعــــــــــــه او  الرتاخــــــــــــيص للســــــــــــماح للمــــــــــــرخص هلــــــــــــم باســــــــــــتعمال هــــــــــــذا الربنــــــــــــامج بنســــــــــــخه
ــــــــا انفــــــــا تعــــــــرف بعقــــــــود  ــــــــتم كــــــــل هــــــــذا اال وفــــــــق عقــــــــود كمــــــــا قلن ــــــــه وال ي ــــــــريات علي ادخــــــــال بعــــــــض التغي
الرتخــــــــيص ويتضــــــــمن هــــــــذا العقــــــــد تصــــــــرحيا مــــــــن مالــــــــك الربنــــــــامج للمــــــــرخص لــــــــه باســــــــتعمال الربنــــــــامج  
ــــــــــــتظمن ظــــــــــــوابط وشــــــــــــروط وحــــــــــــدود هــــــــــــذا الرتخــــــــــــيص ، كمــــــــــــا ميكــــــــــــن ان يتضــــــــــــمن عقــــــــــــد  كمــــــــــــا ي

ــــــــــــ ــــــــــــدريب الرتخــــــــــــيص ايضــــــــــــا واجب ــــــــــــار والت ــــــــــــب واالختب ــــــــــــل خــــــــــــدمات الرتكي ات والتزامــــــــــــات اخــــــــــــرى مث
ان خمالفــــــــــــة أي بنـــــــــــد مـــــــــــن بنـــــــــــود هــــــــــــذا العقـــــــــــد يعاقـــــــــــب عليــــــــــــه . اخل ...والـــــــــــدعم الفـــــــــــين والصـــــــــــيانة 

ـــــــــداء  علـــــــــى جـــــــــوهر العقـــــــــد  ـــــــــك عـــــــــن عقـــــــــاب االعت القـــــــــانون مـــــــــن وجهـــــــــة انتهـــــــــاك التـــــــــزام بعقـــــــــد وناهي
ــــــــذ ــــــــه حــــــــق ملكيــــــــة تعــــــــود ملؤلــــــــف الربنــــــــامج ،ل لك تعتــــــــرب العقــــــــود مــــــــن اهــــــــم واجنــــــــع الــــــــذي حيمــــــــي مبوجب

ـــــــــة  ـــــــــرب التزامـــــــــات قانونيـــــــــة كتابي ـــــــــة الرقميـــــــــة ال�ـــــــــا تعت ـــــــــة حقـــــــــوق املؤلـــــــــف يف البيئ الطـــــــــرق القانونيـــــــــة حلماي
ـــــــــــود هـــــــــــذا االتفـــــــــــاق  ـــــــــــاحرتام بن يعاقـــــــــــب القـــــــــــانون أي طـــــــــــرف خيـــــــــــل �ـــــــــــذا العقـــــــــــد امللـــــــــــزم لكالمهـــــــــــا ب

ـــــــــــا باســـــــــــتعمال الربنـــــــــــامج ا. ســـــــــــتعماال قانونيـــــــــــا و�ـــــــــــدف عقـــــــــــود الرتاخـــــــــــيص اىل مـــــــــــنح املســـــــــــتخدم اذن
  وضع ضوابط وحدود وشروط .  مشروعا

        

  . 258ص .1990مصر ،: جممع اللغة العربية .املعجم الوجيز ): 66(

دار الكتــــــــــــــاب احلـــــــــــــــديث .عقــــــــــــــود الربجميــــــــــــــات:1عقــــــــــــــود الكمبيــــــــــــــوتر،ج:2ك.موســــــــــــــوعة قــــــــــــــانون الكمبيــــــــــــــوتر ونظــــــــــــــم املعلومــــــــــــــات.فــــــــــــــاروق علــــــــــــــى، احلفنــــــــــــــاوي): 67(
   67ص.2003القاهرة،:



 

 .وحتديد مدة االستعمال و حتديد املقابل املادي للرتخيص باالستعمال دقيقة 

ر الرتاخـــــــــــيص باســـــــــــتعمال تتعـــــــــــدد صـــــــــــو : صـــــــــــور التـــــــــــراخيص باســـــــــــتعمال البـــــــــــرامج  5-2-1
  : الربامج وفق احتياجات املرخص له ونطاق استعمال هذه الربامج وامهها 

ــــــــة واحــــــــدة -ا ــــــــى وحــــــــدة معالجــــــــة مركزي ــــــــرامج عل ــــــــرخيص باســــــــتعمال الب يعتربهــــــــذا الرتخــــــــيص  :الت
ابســـــــــط صــــــــــور الرتاخــــــــــيص مــــــــــن حيــــــــــث انــــــــــه يــــــــــرخص باســــــــــتعمال الربنــــــــــامج علــــــــــى حاســــــــــوب واحــــــــــد 

ـــــــــه علـــــــــى ذاكـــــــــرة حاســـــــــوب واحـــــــــد فقـــــــــط  ـــــــــتم تثبيت ـــــــــه ي ـــــــــب شـــــــــروط هـــــــــذا / فقـــــــــط أي ان ـــــــــا ماتكت وغالب
ـــــــوع مـــــــن  ـــــــربامج ، ويعـــــــرف هـــــــذا الن ـــــــه ال ـــــــت علي ـــــــذي تثب النـــــــوع مـــــــن الرتاخـــــــيص علـــــــى غـــــــالف احلامـــــــل ال

ـــــــــق االذعـــــــــان "جـــــــــاري والقـــــــــانوين باســـــــــم الرتاخـــــــــيص يف ا�ـــــــــال الت ـــــــــه يف " الرتخـــــــــيص بطري ـــــــــا عـــــــــودة ل ولن
  . عناصر الحقة 

يســــــــــــمح هــــــــــــذا الرتخــــــــــــيص ملؤسســــــــــــة او شــــــــــــركة : التــــــــــــرخيص للشــــــــــــركات والمؤسســــــــــــات -ب
  ما

ـــــــــــى نطـــــــــــاق اوســـــــــــع داخـــــــــــل مؤسســـــــــــتها ومـــــــــــن طـــــــــــرف عـــــــــــدد حمـــــــــــدود مـــــــــــن  ـــــــــــامج عل باســـــــــــتعمال برن
ـــــــــة مســـــــــتخدميها حيـــــــــددون  ـــــــــرخص ان برناجمـــــــــه بدق ـــــــــث يضـــــــــمن امل ـــــــــود عقـــــــــد الرتخـــــــــيص ، حبي ضـــــــــمن بن

ــــــــــايل يضــــــــــمن قــــــــــدرا اكــــــــــرب مــــــــــن  ســــــــــوف يســــــــــتخدم علــــــــــى نطــــــــــاق اوســــــــــع مــــــــــن الرتخــــــــــيص االول وبالت
ـــــــــــود  ـــــــــــدعم الفـــــــــــين ، كمـــــــــــا يســـــــــــمح مبناقشـــــــــــة بن ـــــــــــدريب والصـــــــــــيانة وال ـــــــــــع والت ـــــــــــوفري يف تكلفـــــــــــة التوزي الت

ــــــــــــني الطــــــــــــرفني  انســــــــــــب الشــــــــــــروط واحلصــــــــــــول علــــــــــــى افضــــــــــــل و  -املؤسســــــــــــة واملــــــــــــرخص–الرتخــــــــــــيص ب
وميكــــــــن حتميــــــــل هــــــــذا الربنــــــــامج علــــــــى ذاكــــــــرة حاســــــــوب واحــــــــد مــــــــع امكانيــــــــة االســــــــتعمال . للطــــــــرفني 

ــــــــــة خمتلفــــــــــة لعــــــــــدد مــــــــــن املســــــــــتخدمني او الســــــــــماح للشــــــــــركة بعمــــــــــل نســــــــــخ مــــــــــن  مــــــــــن وحــــــــــدات طرفي
  . الربنامج وتوزيعها على ادارات الشركة املختلفة 

ـــــــــى نطـــــــــاق واســـــــــع ج  ـــــــــرخيص باالســـــــــتعمال عل ـــــــــا يســـــــــمح باســـــــــ: الت ـــــــــربامج علـــــــــى هن تعمال ال
ـــــــــــت  ـــــــــــامج يف نفـــــــــــس الوق ـــــــــــق الشـــــــــــبكات ويشـــــــــــرتط اســـــــــــتخدام الربن ـــــــــــك عـــــــــــن طري نطـــــــــــاق واســـــــــــع وذل

 حيث ال جيوز ان يزيد عدد مستخدمي الربنامج يف نفس الوقت عن العدد املتفق عليه 

ـــــــــــرخيص بطريـــــــــــق االذعـــــــــــان كمـــــــــــا ســـــــــــبق وان ذكرنـــــــــــا يف صـــــــــــور الرتاخـــــــــــيص فهنـــــــــــاك مـــــــــــن :  الت
ـــــــــيت يلجـــــــــا اصـــــــــحا�ا  ـــــــــامج الرتاخـــــــــيص ال ـــــــــة شـــــــــروط الرتخـــــــــيص باســـــــــتعماهلا علـــــــــى غـــــــــالف الربن اىل كتاب

وعنـــــــــد اقتنـــــــــاء الربنـــــــــامج  يكـــــــــون املشـــــــــرتي جمـــــــــربا علـــــــــى قبـــــــــول شـــــــــروط الرتخـــــــــيص مجلـــــــــة ، فـــــــــاذا فـــــــــك 
ــــــــك الغــــــــالف يعــــــــين رفضــــــــها  ــــــــع الشــــــــروط  وعــــــــدم ف ــــــــه مجي ــــــــك قبول ــــــــامج فيعــــــــين ذل غــــــــالف حامــــــــل الربن

ـــــــــامج ، هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الـــــــــربامج ذات الرت  ـــــــــق االذعـــــــــان منتشـــــــــرة طاخـــــــــيص بأي عـــــــــدم حتميـــــــــل الربن ري
ـــــــرية نظـــــــرا لكو�ـــــــا  ـــــــارت هـــــــذه هـــــــذه الرتاخـــــــيص مشـــــــاكل كث ـــــــة ، ولقـــــــد اث ـــــــني ســـــــلع جتـــــــار التجزئ ـــــــرة ب بكث



 

التتــــــــــيح للمـــــــــــرخص لــــــــــه فرصـــــــــــة للتفــــــــــاوض يف شـــــــــــروط العقــــــــــد  وعقـــــــــــود االذعــــــــــان بصـــــــــــفة عامـــــــــــة يف 
بعــــــــــض  االطـــــــــار القـــــــــانوين تثــــــــــري جـــــــــدال كبــــــــــريا يف الوســـــــــط القـــــــــانوين يف كثــــــــــري مـــــــــن االنظمــــــــــة النـــــــــه يف

ــــــــــان تكــــــــــون شــــــــــروط هــــــــــذا العقــــــــــد تعســــــــــفية يف حــــــــــق املــــــــــذعن ممــــــــــا يعطــــــــــي للقاضــــــــــي احلــــــــــق يف  االحي
ــــــــــى  ــــــــــق عل ــــــــــة ونفــــــــــس الشــــــــــيء يطب ــــــــــه العدال ــــــــــا تقتظي ــــــــــذعن وفقــــــــــا مل ــــــــــود العقــــــــــد لصــــــــــاحل امل تعــــــــــديل بن

ــــــــــه ان  ــــــــــه مــــــــــن املســــــــــلم ل ــــــــــذلك فان ــــــــــزم : تــــــــــراخيص االذعــــــــــان للــــــــــربامج ووفقــــــــــا ل املشــــــــــرتي املــــــــــذعن ملت
ـــــــــف وفقـــــــــا ملـــــــــ ـــــــــاحرتام حقـــــــــوق املؤل ا تقتضـــــــــيه القواعـــــــــد العامـــــــــة املنصـــــــــوص عليهـــــــــا يف قـــــــــانون حقـــــــــوق ب

ان املشــــــــــرتي املــــــــــذعن " املؤلــــــــــف رغــــــــــم انــــــــــه ال توجــــــــــد شــــــــــروط مطبوعــــــــــة تلــــــــــزم املــــــــــذعن االلتــــــــــزام �ــــــــــا 
ــــــــربامج  ــــــــات يف ضــــــــوء طبيعــــــــة ال ــــــــاحرتام العــــــــرف املســــــــتقر يف جمــــــــال صــــــــناعة وجتــــــــارة الربجمي ــــــــزم ايضــــــــا ب يلت

ـــــــــــى غـــــــــــال ـــــــــــة الشـــــــــــروط املطبوعـــــــــــة عل ـــــــــــان كاف ف الربنـــــــــــامج واملتعلقـــــــــــة بشـــــــــــروط الرتخـــــــــــيص ومـــــــــــن مث ف
باســـــــــتعمال الــــــــــربامج نافــــــــــذة يف مواجهــــــــــة الطــــــــــرف املـــــــــذعن وال تتعتــــــــــرب شــــــــــروطا تعســــــــــفية بــــــــــاي حــــــــــال 

ـــــــــامج . )68("االحـــــــــوال مـــــــــن  ـــــــــه –فـــــــــاذا مل يقبلهـــــــــا مشـــــــــرتي الرن ـــــــــه اال ان ميتنـــــــــع  –املـــــــــرخص ل فمـــــــــا علي
ـــــــــدها او يتوقـــــــــف عـــــــــن اســـــــــتخدامها  ـــــــــه او يعي يف االخـــــــــري ميكـــــــــن االشـــــــــارة اىل . عـــــــــن شـــــــــراء نســـــــــخة من

ـــــــــزام  ـــــــــك الل ان هنـــــــــاك مـــــــــن املرخصـــــــــني مـــــــــن يزرعـــــــــون فريوســـــــــات عمـــــــــدا يف الـــــــــربامج املـــــــــرخص �ـــــــــا وذل
املــــــــرخص لــــــــه بتكملـــــــــة مــــــــثال دفــــــــع احلقـــــــــوق املســــــــتحقة او اللزامـــــــــه بــــــــان يكــــــــون املـــــــــرخص هــــــــو ايضـــــــــا 

ــــــــامج ا ــــــــى الربن ــــــــة عل ــــــــذي يقــــــــوم باعمــــــــال الصــــــــيانة واالعمــــــــال الفني ــــــــدرب وال وبزراعــــــــة هــــــــذا / لطــــــــرف امل
الفـــــــــــريوس الــــــــــــذي اشــــــــــــاطر الــــــــــــدكتور فــــــــــــاروق علـــــــــــي احلفنــــــــــــاوي يف تســــــــــــميته بالقنبلــــــــــــة املوقوتــــــــــــة  الن 
املصــــــــطلح يعـــــــــرب عـــــــــن الغايـــــــــة احلقيقيــــــــة مـــــــــن هـــــــــذا الفـــــــــريوس والــــــــيت ســـــــــتلحق اضـــــــــرارا كبـــــــــرية بـــــــــالطرف 

ــــــــه  ــــــــاك. املــــــــرخص ل ــــــــدخل رجــــــــال القــــــــانون  وهن ــــــــيت اســــــــتدعت ت ــــــــل هــــــــذه التصــــــــرفات ال ــــــــد مــــــــن مث العدي
ــــــــيت حلقــــــــت بــــــــه ، ومــــــــن امثلــــــــة  والفصــــــــل فيهــــــــا لصــــــــاحل الطــــــــرف املتضــــــــرر طبعــــــــا وتعــــــــويض اخلســــــــائر ال

ــــــــــب : " مــــــــــا يلــــــــــي ت علــــــــــى القضــــــــــاء االمريكــــــــــي  وقائعهــــــــــا كقضــــــــــية عرضــــــــــ: هــــــــــذه القضــــــــــايا  ان مكت
تشـــــــــار كمبيـــــــــوتر،كي يصـــــــــلح لـــــــــه حمامـــــــــاة كـــــــــان قـــــــــد اســـــــــتعان بالســـــــــيد دونـــــــــا لـــــــــد  لـــــــــويس وهـــــــــو مس

ــــــــــه يف اصــــــــــالح  ــــــــــويس مهمت ــــــــــامني وبعــــــــــد ان ا�ــــــــــى الســــــــــيد ل ــــــــــات الت ــــــــــوتر خــــــــــاص مبطالب ــــــــــامج كمبي برن
ــــــــع م ــــــــامج اســــــــتطاع ان يقن ــــــــة انفقــــــــا عليهــــــــا كالربن ــــــــة برناجمــــــــه بتكلفــــــــة معين ــــــــب احملامــــــــاة بتحــــــــديث وترقي ت

ــــــــاجراء التعــــــــديالت  ــــــــويس ب ــــــــوتر وقــــــــام ل ــــــــب احملامــــــــاة هلــــــــذا الغــــــــرض جهــــــــاز كمبي املطلوبــــــــة واشــــــــرتى مكت
علــــــــى الربنـــــــــامج كــــــــي يتوافـــــــــق ويعمــــــــل علـــــــــى اجلهــــــــاز اجلديـــــــــد وبعــــــــد انتهائـــــــــه مــــــــن عمـــــــــل التعـــــــــديالت 
الـــــــيت اســــــــتغرقت وقتــــــــا اطــــــــول وتكلفــــــــة اكــــــــرب ممــــــــا كــــــــان متوقعــــــــا حــــــــاول لــــــــويس اقنــــــــاع مكتــــــــب احملامــــــــاة 
ـــــــب احملامـــــــاة شـــــــهريا يســـــــال  ـــــــه مل يوفـــــــق هـــــــذه املـــــــرة واســـــــتمر يتصـــــــل مبكت ـــــــع عقـــــــد صـــــــيانة معـــــــه لكن بتوقي

( لربنـــــــــامج ، ويف تـــــــــاريخ معـــــــــني عنـــــــــد وصـــــــــول برنـــــــــامج الكمبيـــــــــوتر اىل رقـــــــــم معـــــــــني هـــــــــو عـــــــــن ســـــــــري ا
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ـــــــــة التـــــــــامني  ـــــــــم مطالب ـــــــــامج كليـــــــــة عـــــــــن العمـــــــــل ، ول) رق ـــــــــف الربن ـــــــــني ان الســـــــــبب يرجـــــــــع اىل توق قـــــــــد تب
ـــــــــــة قنبلـــــــــــة  ـــــــــــريوس(موقوت ـــــــــــويس يف ) ف ـــــــــــف زرعهـــــــــــا الســـــــــــيد ل ـــــــــــامج ادت مبجـــــــــــرد انفجارهـــــــــــا اىل توق الربن

ـــــــــامج والـــــــــدخول  ـــــــــب الصـــــــــالح الربن ـــــــــك ان يلجـــــــــا اليـــــــــه املكت ـــــــــامج ،وكـــــــــان لـــــــــويس يامـــــــــل مـــــــــن ذل الربن
ـــــــــب احملامـــــــــاة جلـــــــــا اىل تعيـــــــــني مستشـــــــــار اخـــــــــر الصـــــــــالح ما فســـــــــده امعـــــــــه يف عقـــــــــد صـــــــــيانة اال ان مكت

ـــــــــرتدد احملكمـــــــــة الـــــــــيت  عـــــــــرض عليهـــــــــا لـــــــــويس وملـــــــــا عـــــــــرض مكتـــــــــب احملامـــــــــاة االمـــــــــر علـــــــــى القضـــــــــاء مل ت
ــــــــويس عمــــــــال  ــــــــه ل ــــــــار مارتكب ــــــــة وعمــــــــل اجرامــــــــي ال االمــــــــر يف اعتب ــــــــة خبيث ــــــــا مــــــــذموما ارتكــــــــب بني اخالقي

ــــــــــدفع  ــــــــــذلك ب ــــــــــورك ، ولقــــــــــد الزمتــــــــــه احملكمــــــــــة ل ــــــــــة نيوي يــــــــــدخل حتــــــــــت طائلــــــــــة قــــــــــانون العقوبــــــــــات لوالي
ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــيت حتملهـــــــــــــــا مكت ـــــــــــــــة فضـــــــــــــــال عـــــــــــــــن التعويضـــــــــــــــات اجلـــــــــــــــابرة لالضـــــــــــــــرار ال تعويضـــــــــــــــات عقابي

ــــــــــــات بعــــــــــــدم احملاماة،ووجهــــــــــــت احملك ــــــــــــة اىل املربجمــــــــــــني وصــــــــــــناع الربجمي مــــــــــــة �ــــــــــــذا احلكــــــــــــم رســــــــــــالة قوي
       )69("التورط يف مثل هذه االعمال املشينة 

الكثــــــــــــري مــــــــــــن جلـــــــــــأت : التـــــــــــرخيص باســــــــــــتعمال بيانــــــــــــات مــــــــــــن قاعــــــــــــدة بيانــــــــــــات -5-3
ـــــــــــات عديـــــــــــدة وبأمثـــــــــــان باهظـــــــــــة جـــــــــــدا  ـــــــــــات ومراكـــــــــــز املعلومـــــــــــات إىل االشـــــــــــرتاك يف قواعـــــــــــد بيان املكتب

ــــــــات هــــــــي جــــــــزء مــــــــن الربجميــــــــات وجمموعــــــــة وكمــــــــا ســــــــبق ذكــــــــ ــــــــان قواعــــــــد البيان ره يف عناصــــــــر ســــــــابقة ف
ـــــــــب فيهـــــــــا  ـــــــــف .أوامـــــــــر ترتت ـــــــــة مبوجـــــــــب حقـــــــــوق املؤل ـــــــــق نســـــــــق معـــــــــني جيعلهـــــــــا حممي ـــــــــات وف اذن . البيان

ــــــــــري او اســــــــــتعمال غــــــــــري مشــــــــــروع لبيانــــــــــات هــــــــــذه القواعــــــــــد يعتــــــــــرب انتهاكــــــــــا حلقــــــــــوق  ــــــــــل او تغي أي تنزي
ــــــــــني املؤلــــــــــف ويعاقــــــــــب عليهــــــــــا القــــــــــانون والجــــــــــل ت فــــــــــادي ذلــــــــــك اســــــــــتوجب ذلــــــــــك عقــــــــــد تــــــــــرخيص ب

صــــــــــاحب القاعــــــــــدة ومراكــــــــــز املعلومــــــــــات املقتنيــــــــــة هلــــــــــذه القواعــــــــــد وحيــــــــــدد يف بنــــــــــود هــــــــــذا الرتخــــــــــيص 
ولكـــــــــي يضـــــــــمن مالـــــــــك القاعـــــــــدة محايـــــــــة حقـــــــــوق ملكيـــــــــة القاعـــــــــدة " وبدقـــــــــة العناصـــــــــر املتفـــــــــق عليهـــــــــا 

تعماهلا او عـــــــــدم فقـــــــــدان هويــــــــــة قاعدتـــــــــه ميكنـــــــــه ان يضــــــــــع بعـــــــــض القيـــــــــود علــــــــــى املـــــــــرخص هلـــــــــم باســــــــــ
ومــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــثال اشــــــــرتاط عـــــــــدم اعـــــــــادة تشــــــــكيل القاعـــــــــدة او دجمهـــــــــا ببيانــــــــات اخـــــــــرى او االضـــــــــافة 
ــــــــان هــــــــذه االعمــــــــال ميكــــــــن ان ينــــــــتج عنهــــــــا عمــــــــل مشــــــــتق ويكــــــــون ملالــــــــك  اليهــــــــا ، يف هــــــــذه احلالــــــــة ف

ـــــــــــــة العمـــــــــــــل املشـــــــــــــتق  ـــــــــــــذ نصـــــــــــــيب يف حقـــــــــــــوق ملكي ان االشـــــــــــــكال .) 70(."القاعـــــــــــــدة االصـــــــــــــلية عندئ
انـــــــــات واحلقـــــــــوق املطبقـــــــــة عليهــــــــا هـــــــــي مـــــــــدى جـــــــــواز الـــــــــنص علـــــــــى حظـــــــــر الــــــــذي تطرحـــــــــه قواعـــــــــد البي

) املـــــــــرخص لـــــــــه (قيــــــــام املـــــــــرخص لــــــــه بتحميـــــــــل حمتويــــــــات القاعـــــــــدة وحتويلهـــــــــا الكرتونيــــــــا علـــــــــى اجهزتــــــــه 
لالســـــــــتفادة منهـــــــــا يف ادارة اعمالـــــــــه الداخليــــــــــة وحـــــــــىت بثهـــــــــا علـــــــــى الشــــــــــبكة ، والشـــــــــيء الـــــــــذي يــــــــــدفع 

ــــــــه يف ب ــــــــنص علي ــــــــه مــــــــن ان صــــــــاحب القاعــــــــدة حبظــــــــر هــــــــذا الفعــــــــل وال ــــــــود عقــــــــد الرتخــــــــيص هــــــــو خوف ن
يفقـــــــد رقابـــــــة او ســـــــلطة الـــــــتحكم فيهـــــــا مبجـــــــرد اعـــــــادة حتميلهـــــــا علـــــــى اجهـــــــزة املـــــــرخص لـــــــه خاصــــــــة اذا  

  كانت االجهزة مرتبطة بشبكة داخلية او خارجية عندئذ ميكن 
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لعــــــــــدد غــــــــــري حمــــــــــدد وغــــــــــري معلــــــــــوم مــــــــــن املســــــــــتعملني اســــــــــتخدام البيانــــــــــات والتعامــــــــــل �ــــــــــا دون علــــــــــم 
ـــــــــــه  يف حـــــــــــني .مالـــــــــــك  القاعـــــــــــدة ودون التقيـــــــــــد بشـــــــــــروط الرتخـــــــــــيص املتفـــــــــــق عليهـــــــــــا مـــــــــــع املـــــــــــرخص ل

ميكــــــــن للمــــــــرخص ان يســــــــمح للمــــــــرخص لــــــــه بتحميــــــــل جــــــــزء او اجــــــــزاء غــــــــري رئيســــــــية مــــــــن القاعــــــــدة ،  
ــــــــــبس  ــــــــــه او حيمــــــــــل  اجــــــــــزاءا رئيســــــــــية مــــــــــن القاعــــــــــدة كمــــــــــا ميكــــــــــن ان يتفقــــــــــا علــــــــــى ان يقت املــــــــــرخص ل

ـــــــــــه اخلاصـــــــــــة ولـــــــــــيس الســـــــــــتغالهلا جتاريـــــــــــا ، كمـــــــــــا يتفـــــــــــق  بشـــــــــــرط االســـــــــــتعمال الـــــــــــداخلي الدارة اعمال
الطرفــــــــــان علــــــــــى وجــــــــــوب توريـــــــــــد املعلومــــــــــات للقاعــــــــــدة مــــــــــن طـــــــــــرف املــــــــــرخص يف الوقــــــــــت املناســـــــــــب 

ـــــــــة الن عالقـــــــــة املـــــــــرخص لـــــــــه واملســـــــــتفيدين واملشـــــــــرتكني مـــــــــن ويف هـــــــــذه القاعـــــــــدة يقـــــــــوم  وبالدقـــــــــة املطلوب
ـــــــث  ـــــــة لب ـــــــه يتفـــــــق الطرفـــــــان علـــــــى طريقـــــــة معين ـــــــدا احـــــــرتام زمـــــــن ودقـــــــة هـــــــذه البيانـــــــات ، كمـــــــا ان علـــــــى مب

ـــــــــه علـــــــــى ان يســـــــــتقبل الطـــــــــرف الثـــــــــاين  ـــــــــرخص ل ـــــــــات فمـــــــــثال كـــــــــان يتفـــــــــق املـــــــــرخص وامل ـــــــــد البيان –توري
ــــــــــه ــــــــــات وتضــــــــــعها يف -املــــــــــرخص ل ــــــــــة حتلــــــــــل هــــــــــذه البيان ــــــــــوتر معين ــــــــــرامج كمبي ــــــــــق ب ــــــــــات عــــــــــن طري البيان

الـــــــــب او اشــــــــــكال معينـــــــــة او جــــــــــداول بيانيـــــــــة فــــــــــال  جيـــــــــوز ملــــــــــورد البيانـــــــــات تغيــــــــــري الطريقـــــــــة املتفــــــــــق قو 
عليهــــــــا كــــــــان يضــــــــعها املــــــــرخص علــــــــى شــــــــرائط الميكـــــــــن لــــــــربامج الكمبيــــــــوتر املعــــــــدة مــــــــن قبــــــــل مالـــــــــك 

ــــــــد  ــــــــه–القاعــــــــدة اجلدي ــــــــرخص ل ــــــــرخص ان  -امل ــــــــى امل ــــــــل ، جيــــــــب عل قراء�ــــــــا واي عمــــــــل مــــــــن هــــــــذا القبي
ـــــــــــاين حـــــــــــ ـــــــــــة يعلـــــــــــم بـــــــــــه الطـــــــــــرف الث ىت يتخـــــــــــذ احتياطاتـــــــــــه الالزمـــــــــــة ويف املالحـــــــــــق منـــــــــــوذج عـــــــــــن اتفاقي

  .ترخيص باستعمال بيانات 

ـــــــــــــت -5-4 ـــــــــــــرامج االنترن ـــــــــــــرخيص باســـــــــــــتعمال ب لقـــــــــــــد ســـــــــــــهلت شـــــــــــــبكة االنرتنـــــــــــــت  : الت
ـــــــــون وصـــــــــاحب الســـــــــلعة  ـــــــــني الزب ـــــــــة ب ـــــــــد مـــــــــن االعمـــــــــال ولعـــــــــل امههـــــــــا بعـــــــــض املعـــــــــامالت التجاري العدي

ـــــــــرة هـــــــــذا الرتخـــــــــيص يظهـــــــــر يف  ولقـــــــــد ســـــــــبق وان حتـــــــــدثنا عـــــــــن الرتخـــــــــيص باالذعـــــــــان غـــــــــري ان هـــــــــذه امل
ـــــــــتم عـــــــــرض  ـــــــــث ي ـــــــــربامج حبي ـــــــــى حامـــــــــل ال ـــــــــوب عل ـــــــــريا عـــــــــن املكت ـــــــــف كث ـــــــــد الخيتل ـــــــــة وشـــــــــكل جدي حل
ـــــــــــى شاشـــــــــــة احلاســـــــــــوب يف عـــــــــــدة نقـــــــــــاط ختـــــــــــتم مبـــــــــــربعني  ـــــــــــامج عل ـــــــــــل الربن شـــــــــــروط الرتخـــــــــــيص بتحمي
ـــــــــون او املشـــــــــرتي بالشـــــــــروط شـــــــــطب ـــــــــل الزب ـــــــــان قب ـــــــــق واالخـــــــــر ال اوافـــــــــق ، ف ـــــــــارة اواف ـــــــــه عب  احـــــــــدمها في
ـــــــــى  ـــــــــامج عل ـــــــــل الربن ـــــــــل بكـــــــــل شـــــــــروط الرتخـــــــــيص لتحمي ـــــــــه قب ـــــــــق وهـــــــــذا يعـــــــــين ان ـــــــــة اخلاصـــــــــة مبواف اخلان
اجلهــــــــاز وان مل يقبــــــــل شـــــــــطب علــــــــى الثانيــــــــة وبـــــــــذلك اليــــــــتم التحميــــــــل ومنـــــــــه اليــــــــرخص لــــــــه بتحميـــــــــل 

ـــــــــا . الربنـــــــــامج ويـــــــــتم دفـــــــــع رســـــــــوم الرتخـــــــــيص عـــــــــن طريـــــــــق شـــــــــبكة االنرتنيـــــــــت  ومـــــــــن املالحـــــــــظ يف حياتن
خاص مــــــــن يشــــــــطب علــــــــى خانـــــــــة موافــــــــق دون ان يكلــــــــف نفســــــــه عنـــــــــاء اليوميــــــــة ان كثــــــــريا مــــــــن االشـــــــــ

قـــــــراءة تلـــــــك الشـــــــروط او القـــــــاء نظـــــــرة بســـــــيطة علــــــــى حمتواهـــــــا وهـــــــذا يعتـــــــرب تصـــــــرف غـــــــري متـــــــزن وغــــــــري 
ـــــــدري مـــــــاذا ســـــــيكتب عليهـــــــا فيمـــــــا  ـــــــة بيضـــــــاء الي ـــــــل مـــــــن ميضـــــــي علـــــــى ورق ـــــــه كمث عقـــــــالين مطلقـــــــا فمثل

  بعد 
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ويف املالحــــــــق منــــــــوذج .فرمبـــــــا فيهــــــــا امــــــــور ستســــــــبب لــــــــه ضــــــــررا فيمــــــــا بعــــــــد  والقــــــــانون الحيمــــــــي املغفلــــــــني 
  .عن هذه االتفاقية

  :  الترخيص باستعمال رقائق الكمبيوتر  -5-5

ــــــــيت تعرفهــــــــا اتفاقيــــــــة   ــــــــة ال ــــــــذي يضــــــــم الــــــــدوائر املتكامل ــــــــا اىل هــــــــذا املصــــــــنف الرقمــــــــي ال ســــــــبق وان تطرقن
ـــــــــــة  ـــــــــــدوائر املتكاملـــــــــــة واشـــــــــــنطن حلماي ـــــــــــتج يف شـــــــــــكله النهـــــــــــائي او : " با�ـــــــــــا ) 1989مـــــــــــاي26(ال من

شـــــــكله املبســــــــط تتكامــــــــل فيــــــــه العناصـــــــر علــــــــى ان يكــــــــون احــــــــدمها علـــــــى االقــــــــل نشــــــــطا مــــــــع بعــــــــض او  
ــــــــادة بقصــــــــد اداء وظيفــــــــة  ــــــــدمج او ظــــــــاهر لتشــــــــكل قطعــــــــة مــــــــن امل ــــــــك بشــــــــكل من كــــــــل الوصــــــــالت وذل

ـــــــــوغرايف فتعرفـــــــــه علـــــــــى."الكرتونيـــــــــة  ـــــــــه  امـــــــــا التصـــــــــميم الطب ـــــــــا  : "ان ـــــــــي االبعـــــــــاد للعناصـــــــــر اي ـــــــــب ثالث ترتي
ــــــــــه  ــــــــــري عن ــــــــــت طريقــــــــــة التعب ــــــــــى االقــــــــــل عنصــــــــــرا نشــــــــــطا –كان –علــــــــــى ان يكــــــــــون احــــــــــد العناصــــــــــر عل

ولــــــــــبعض او كــــــــــل الوصــــــــــالت املشــــــــــكلة لــــــــــدائرة متكاملــــــــــة او ذلــــــــــك الرتتيــــــــــب الثالثــــــــــي االبعــــــــــاد املعــــــــــد 
ــــــــــز للتشــــــــــريعات " لــــــــــدائرة متكاملــــــــــة بغــــــــــرض التصــــــــــنيع  ــــــــــة جتي ــــــــــنص علــــــــــى وهــــــــــذه االتفاقي ــــــــــة ان ت الوطني

غـــــــــري اســـــــــتئثاري يف ظــــــــــروف غـــــــــري عاديـــــــــة لكـــــــــي يباشـــــــــر الغـــــــــري أي عمــــــــــل "مـــــــــنح تـــــــــرخيص اجبـــــــــاري 
  "من االعمال املقصورة على صاحب احلق دون تصريح 

اذن مـــــــــــن خـــــــــــالل ماســـــــــــبق جنـــــــــــد ان الرتاخـــــــــــيص مبختلـــــــــــف انواعهـــــــــــا هـــــــــــي احـــــــــــد احللـــــــــــول الناجحـــــــــــة 
ــــــــــــوعي حلمايــــــــــــة حقــــــــــــوق املــــــــــــؤلفني يف الوســــــــــــط الرقمــــــــــــي ، غــــــــــــري ان ال ــــــــــــري  يبقــــــــــــى دون مســــــــــــتوى ال كث

  .القانوين بامهية االطالع ومناقشة وقبول بنود مثل هذه العقود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

اهــــــــــــــم النصــــــــــــــوص التشــــــــــــــريعية الجزائريــــــــــــــة المتعلقــــــــــــــة بحقــــــــــــــوق :  االول  المبحــــــــــــــث
  : المؤلف 

ــــــــدول ســــــــن قــــــــوانني خاصــــــــة �ــــــــا ســــــــعيا منهــــــــا لتجســــــــيد وعيهــــــــا  ــــــــر كغريهــــــــا مــــــــن ال ــــــــت اجلزائ لقــــــــد حاول
بامهيـــــــة محايــــــــة حقــــــــوق املؤلــــــــف واحلقــــــــوق ا�ــــــــاورة وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل جمموعــــــــة مــــــــن القــــــــوانني يف كــــــــل 

املعاشــــــــــــة ولتســـــــــــاير التطــــــــــــورات  للظـــــــــــروفمـــــــــــرة تعـــــــــــدهلا او تلغيهــــــــــــا وتضـــــــــــع حملهـــــــــــا مــــــــــــاهو انســـــــــــب 
ـــــــــــا وســـــــــــنتطرق يف هـــــــــــذا املبحـــــــــــث الهـــــــــــم هـــــــــــذه القـــــــــــوانني ان مل نقـــــــــــل النصـــــــــــوص  احلاصـــــــــــلة يف جمتمعن

ــــــــف ونعــــــــرض بشــــــــىء مــــــــن التفصــــــــيل  ــــــــيت هلــــــــا عالقــــــــة مباشــــــــرة اوغــــــــري مباشــــــــرة حبقــــــــوق املؤل التشــــــــريعية ال
  )2011(اخر هذه التشريعات واليت تعد سارية املفعول اىل يومنا هذا 

  :النصوص القانونية المعمول بها سابقا -1

  : خاص حبقوق املؤلف هو النص الصادر مبوجب  كان اول نص تشريعي جزائري

 :واملتعلق حبق املؤلف  بعده صدر  1973افريل  3املؤرخ يف  73/14االمر رقم 

ــــــــــــــــو  ســــــــــــــــنة  5: ه املوافــــــــــــــــق ل  1393مجــــــــــــــــادى االوىل عــــــــــــــــام  4املــــــــــــــــؤرخ يف  73/26االمــــــــــــــــر  يوني
ــــــــــة العامليــــــــــة لســــــــــنة  1973 حــــــــــول حــــــــــق املؤلــــــــــف املراجعــــــــــة  1952يتعلــــــــــق بانضــــــــــمام اجلزائــــــــــر لالتفاقي

  1971يوليو سنة  24بباريس يف 

 يوليـــــــــــو ســـــــــــنة 25ه املوافـــــــــــق ل 1393مجـــــــــــادى الثانيــــــــــة عـــــــــــام  25املـــــــــــؤرخ يف  73/46االمــــــــــر رقـــــــــــم 
 ) م . ح . و . م (يتضمن احداث املكتب الوطين حلق املؤلف  1973

يتضــــــــــــمن حتديــــــــــــد  1974ســـــــــــبتمرب  24ه املوافـــــــــــق لـــــــــــــ   1394رمضـــــــــــان عــــــــــــام  7قـــــــــــرار مــــــــــــؤرخ يف 
 شروط الضمان للمؤلفني علة مكسب وطين حلق املؤلف 

ـــــــــــــــــــ  1417شــــــــــــــــــوال عــــــــــــــــــام  27املــــــــــــــــــؤرخ يف  10/  97امــــــــــــــــــر رقــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــارس  06ه املوافــــــــــــــــــق ل
 وق املؤلف واحلقوق ا�اورة يتعلق حبق1997

ــــــــــــــذي رقــــــــــــــم  ـــــــــــــــ  1419شــــــــــــــعبان عــــــــــــــام  02املــــــــــــــؤرخ يف  366/  98مرســــــــــــــوم تنفي  21ه املوافــــــــــــــق ل
 يتضمن القانون االساسي للديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة  1998نوفمرب 

ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــذي رق ـــــــــــــــؤرخ يف  41/ 2000مرســـــــــــــــوم تنفي ـــــــــــــــدة  17امل ــــــــــــــــ  1420ذي القع ـــــــــــــــق ل  22ه املواف
 حيدد كيفيات التصريح واملراقبة املتعلقني باالتاوة على النسخة اخلاصة  2000نة فرباير س

ــــــــــــ  1421صـــــــــــفر عـــــــــــام  12قـــــــــــرار مـــــــــــؤرخ يف  ـــــــــــق ل حيـــــــــــدد النســـــــــــب  2000مـــــــــــايو ســـــــــــنة 16ه املواف
 التناسبية لالسعار اجلزافية اخلاصة باليتاوة املفروضة على النسخة اخلاصة 



 

ـــــــــــؤرخ يف  03/05امـــــــــــر رقـــــــــــم  ــــــــــــ  1424عـــــــــــام مجـــــــــــادى االوىل  19امل يوليـــــــــــو ســـــــــــنة  19ه املوافـــــــــــق ل
  يتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة وهو النص القانوين املعمول به حاليا  2003

   2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04قانون العقوبات املعدل مبوجب القانون رقم 

ــــــــــــم  ــــــــــــانون رق ــــــــــــة  املعــــــــــــدل مبوجــــــــــــب الق ــــــــــــانون االجــــــــــــراءات اجلزائي ــــــــــــؤرخ يف  14-04ق ــــــــــــو  10امل فمرب ن
2004 

  :بالجزائر  المسير حاليا لحقوق المؤلف 03/05االمر رقم -2

ــــــــك  ــــــــل علــــــــى ذل ــــــــف ولعــــــــل احســــــــن دلي ــــــــة حقــــــــوق املؤل ــــــــة محاي ــــــــة بامهي ــــــــدول الواعي ــــــــر مــــــــن ال تعــــــــد اجلزائ
ــــــــة الــــــــيت تصــــــــدر يف كــــــــل مــــــــرة  وايضــــــــا مشــــــــاركتها والــــــــيت ســــــــبق ذكرهــــــــا  هــــــــو جمموعــــــــة النصــــــــوص القانوني

ـــــــــدويل هلـــــــــذه القضـــــــــية  ـــــــــدعم ال ـــــــــيف ال ـــــــــد مـــــــــن االتفاقيـــــــــات ويف كـــــــــل مـــــــــرة ي تى كـــــــــل ابانضـــــــــمامها للعدي
ـــــــــد ـــــــــت  نـــــــــص بشـــــــــيء جدي ـــــــــو كان ـــــــــبعض املـــــــــواد او بول ـــــــــات ا�تمـــــــــع ل اعـــــــــادة صـــــــــياغة تتماشـــــــــى ومتطلب

ــــــــــة  ــــــــــت هــــــــــذه النصــــــــــوص القانوني ــــــــــو كان ــــــــــر حــــــــــىت ول ــــــــــواد للتوضــــــــــيح اكث ــــــــــبعض امل ــــــــــود او تفصــــــــــيل ل البن
ــــــــــري مــــــــــن التفصــــــــــيل والوضــــــــــوح  ــــــــــؤرخ يف  10/ 97فبعــــــــــد صــــــــــدور االمــــــــــر .ينقصــــــــــها الكث مــــــــــارس  6امل

ـــــــــــف و  1997 ـــــــــــل دراســـــــــــة احلقـــــــــــوق ا�ـــــــــــاورة والـــــــــــذي كـــــــــــان حمـــــــــــل واملتعلـــــــــــق حبقـــــــــــوق املؤل قـــــــــــدمتها لني
ــــــــــداول وحــــــــــق املؤلــــــــــف وكانــــــــــت :شــــــــــهادة ليســــــــــانس بعنــــــــــوان  املعلومــــــــــات االلكرتونيــــــــــة بــــــــــني حريــــــــــة الت

ــــــــنص  األمــــــــريف ظــــــــل هــــــــذا  هــــــــذه الدراســــــــة ولقــــــــد توصــــــــلت مــــــــن خــــــــالل هــــــــذا البحــــــــث اىل ان هــــــــذا ال
ـــــــــة القـــــــــانوين كـــــــــان شـــــــــحيحا جـــــــــدا جـــــــــدا فيمـــــــــا خيـــــــــص  ـــــــــة الرقمي ـــــــــف يف البيئ صـــــــــدر مث     حقـــــــــوق املؤل

ــــــــــــو مــــــــــــن ســــــــــــنة  19يف  ــــــــــــف واحلقــــــــــــوق 03/05امــــــــــــر رقــــــــــــم  2003مــــــــــــن يولي املتعلــــــــــــق حبقــــــــــــوق املؤل
ــــــــــذي الغــــــــــى االمــــــــــر الســــــــــابق ذكــــــــــره  ــــــــــص ســــــــــاري املفعــــــــــول ف.ا�ــــــــــاورة وال ــــــــــق اذن احــــــــــدث ن يمــــــــــا يتعل

ـــــــــر هـــــــــو االمـــــــــر  ـــــــــف يف اجلزائ مقســـــــــمة  مـــــــــادة  164ويتكـــــــــون هـــــــــذا االمـــــــــر مـــــــــن  03/05حبقـــــــــوق املؤل
  : حسب احملاور التالية 

ـــــــــــوق المجـــــــــــاورة : المحـــــــــــور االول  ـــــــــــف والحق ـــــــــــوق المؤل ـــــــــــف بحق ـــــــــــوى هـــــــــــذا احملـــــــــــور :التعري احت
  :على ثالث مواد اساسية تطرقت كل واحدة اىل 

  اهلدف من سن هذا االمر : 1المادة 

  احملميون مبوجب هذا االمر : 2المادة 

  الشروط الواجب توفرها حلماية املصنف  :3المادة 

ـــــــــاني  ـــــــــة : المحـــــــــور الث ـــــــــر المحمي ـــــــــة وغي ـــــــــة المحمي ـــــــــة والفني مقســـــــــم كمـــــــــا : المصـــــــــنفات االدبي
  :يلي 



 

املصـــــــــنفات احملميـــــــــة مبوجـــــــــب حقـــــــــوق املؤلـــــــــف  : 7ماعـــــــــدا المـــــــــادة  10الـــــــــى المـــــــــادة  4المـــــــــادة 
  .واحلقوق ا�اورة 

  املصنفات غري احملمية  : 11و المادة  7المادة 

  التعريف باملؤلف  : 12المادة 

  حقوق املؤلف يالكمبتعريف ال : 13المادة 

  املصنف املركب واملشرتك  :المادة   15و 14المادة 

  املصنف السمعي البصري  :16المادة 

  املصنف االذاعي  : 17المادة 

  املصنف اجلماعي : 18المادة 

انتقــــــــــــال ملكيـــــــــــة حقــــــــــــوق املؤلـــــــــــف لطـــــــــــرف اخــــــــــــر مبوجـــــــــــب عقــــــــــــد :  20و المـــــــــــادة  19المـــــــــــادة 
  عالقة عمل او عقد مقاولة 

  احلقوق املادية واملعنوية للمؤلف  : 32الى المادة  21المادة 

  الرتاخيص وطرق وشروط منحها  : 40الى المادة 33المادة 

  حاالت التستوجب تراخيص : 53الى المادة  46المادة 

  مدة محاية حقوق املؤلف  :  61لى المادة ا 54المادة 

  اجراءات التنازل عن حقوق املؤلف املادية  : 73الى المادة  62المادة 

  حقوق املؤلف املشارك يف انتاج مسعي بصري  :  83الى  المادة 74المادة 

  عقود النشر  : 129الى المادة 84المادة 

  التسيري اجلماعي حلقوق املؤلف واجراءاته  : 141الى المادة  130المادة 

ــــــــــــث  ــــــــــــف والحقــــــــــــوق : المحــــــــــــور الثال ــــــــــــات الناجمــــــــــــة عــــــــــــن المســــــــــــاس بحقــــــــــــوق المؤل العقوب
  :المجاورة 

  اجراءات احلماية وعقوبات االعتداء  : 162الى المادة  142المادة 
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يف عـــــــــرض حمتــــــــــوى هـــــــــذا االخــــــــــري حبيـــــــــث نصــــــــــت  03/05'بعـــــــــد ان تـــــــــدرج املشــــــــــرع يف هـــــــــذا االمــــــــــر 
ــــــــادة  ــــــــة  2امل ــــــــة لالطــــــــراف االتي ــــــــه تكفــــــــل احلماي ــــــــى ان ــــــــه عل ــــــــة والفنيــــــــة ، :" من ــــــــف املصــــــــنفات االدبي مؤل

فنـــــــــــــان االداء او العـــــــــــــازف ومنــــــــــــــتج التســـــــــــــجيال الســــــــــــــمعية او الســـــــــــــمعية البصــــــــــــــرية وهيئـــــــــــــات البــــــــــــــث 
اجلمـــــــــاعي للحقـــــــــوق ومحايــــــــــة  القواعــــــــــد اخلاصـــــــــة بالتســـــــــيري.االذاعـــــــــي الســـــــــمعي او الســـــــــمعي البصـــــــــري 

ــــــــــــة للملــــــــــــك العــــــــــــام  ــــــــــــدي واملصــــــــــــنفات الوطني ــــــــــــرتاث الثقــــــــــــايف التقلي تطــــــــــــرق يف املــــــــــــادة ."مصــــــــــــنفات ال
فتعــــــــــرض فيهــــــــــا اىل اهــــــــــم املصــــــــــنفات  4الثالثـــــــــة كمــــــــــا ســــــــــبق ذكــــــــــره اىل شــــــــــروط احلمايــــــــــة امـــــــــا املــــــــــادة 

   ادة كرها كما وردت يف نص هذه املاالبية الفنية احملمية واليت فصلها يف تسع مصنفات نذ 

ـــــــــــــة مثـــــــــــــل   - أ ـــــــــــــة : املصـــــــــــــنفات االدبيـــــــــــــة املكتوب ـــــــــــــة والبحـــــــــــــوث العلميـــــــــــــة والتقني احملـــــــــــــاوالت االدبي
ـــــــــــــات والقصـــــــــــــص والقصـــــــــــــائد الشـــــــــــــعرية  ـــــــــــــرامج الحاســـــــــــــوبوالروي ـــــــــــــل  وب واملصـــــــــــــنفات الشـــــــــــــفوية مث

 احملاظرات واخلطب واملواعظ وباقي املصنفات اليت متاثلها 
كــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــنفات املســــــــــــــــرح واملصـــــــــــــــــنفات الدراميــــــــــــــــة والدراميـــــــــــــــــة املوســــــــــــــــيقية وااليقاعيـــــــــــــــــة   -  ب

 والتمثيليات االميائية 
 املصنفات املوسيقية املغناة والصامتة   -  ت
املصــــــــــنفات الســـــــــــينمائية واملصــــــــــنفات الســـــــــــمعية البصــــــــــرية االخـــــــــــرى ســــــــــواء كانـــــــــــت مصـــــــــــحوبة   -  ث

 باصوات او بدو�ا 
الرســـــــــــــــم والرســـــــــــــــم الـــــــــــــــزييت : مصــــــــــــــنفات الفنـــــــــــــــون التشـــــــــــــــكيلية والفنـــــــــــــــون التطبيقيـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل   - ج

 والبحث والنقش والطباعة احلجرية وفن الزرايب 
 الرسوم البيانية واخلرائط والرسوم املتعلقة بالطبوغرافيا او اجلغرافيا او العلوم   - ح
 املصنفات التصويرية واملصنفات املعرب عنها باسلوب مياثل التصوير   - خ
 تكرات االلبسة لالزياء والوشاح مب  - د

فــــــــــذكرت مصــــــــــنفات اخــــــــــرى غــــــــــري هــــــــــذه احملميــــــــــة مبوجــــــــــب هــــــــــذا االمــــــــــر ايضــــــــــا كمــــــــــا  5امــــــــــا املــــــــــادة 
تكفـــــــــــــل احلمايـــــــــــــة ملؤلـــــــــــــف املصـــــــــــــنفات املشـــــــــــــتقة دون املســـــــــــــاس حبقـــــــــــــوق مــــــــــــــؤلفي " ذكـــــــــــــرت انـــــــــــــه 

  ."املصنفات االصلية 

ذاتـــــــــه شــــــــــرط ان  تطرقـــــــــت اىل احقيــــــــــة عنـــــــــوان املصــــــــــنف للحمايـــــــــة الــــــــــيت تكفـــــــــل للمصــــــــــنف 6املـــــــــادة  
  يتسم باالصلية 

ــــــــــك العــــــــــام  8املــــــــــادة  ــــــــــيت تقــــــــــع يف املل ــــــــــة ال ــــــــــدي واملصــــــــــنفات الوطني ــــــــــرتاث الثقــــــــــايف التقلي مصــــــــــنفات ال
  : من هذا االمر كما يلي  11يف املادة  املصنفات غري احملمية مت تعدادو 

عــــــــــات القـــــــــوانني والتنظيمـــــــــات والقـــــــــرارات والعقـــــــــود االداريــــــــــة الصـــــــــادرة عـــــــــن مؤسســـــــــات الدولـــــــــة واجلما
   .احمللية وقرارات العدالة والرتمجة الرمسية للنصوص 



 

وفرهــــــــــا يف نعـــــــــين بقرينــــــــــة امللكيـــــــــة الفكريــــــــــة الشـــــــــروط الواجــــــــــب ت: قرينـــــــــة الملكيــــــــــة الفكريــــــــــة -2-2
ــــــــــــع ــــــــــــادة  العمــــــــــــل الفكــــــــــــري حــــــــــــىت يتمت ــــــــــــك صــــــــــــراحة يف امل ــــــــــــة ولقــــــــــــد ورد ذل ــــــــــــر  3باحلماي مــــــــــــن االم

ـــــــــيت تـــــــــنص علـــــــــى  03/05 ميـــــــــنح كـــــــــل صـــــــــاحب ابـــــــــداع اصـــــــــلي ملصـــــــــنف اديب او فـــــــــين احلقـــــــــوق ":وال
املنصـــــــوص عليهــــــــا يف هــــــــذا االمــــــــر ، متــــــــنح احلمايــــــــة مهمــــــــا يكــــــــن نــــــــوع املصــــــــنف ومنــــــــط تعبــــــــريه ودرجــــــــة 

ـــــــــــداع املصـــــــــــنف ســـــــــــواء  ـــــــــــه مبجـــــــــــرد اي ـــــــــــةال  أماملصـــــــــــنف مثبتـــــــــــا  أكـــــــــــاناســـــــــــتحقاقه ووجهت دعامـــــــــــة  بأي
نســـــــــــتخلص الشـــــــــــروط الواجـــــــــــب اذن مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذه املـــــــــــادة ." اجلمهـــــــــــور  إىل بإبالغـــــــــــهتســـــــــــمح 

 أول. األمــــــــــرتوفرهـــــــــا يف مصــــــــــنف مــــــــــا حـــــــــىت حيضــــــــــى باحلمايــــــــــة القانونيــــــــــة املنصـــــــــوص عليهــــــــــا يف هــــــــــذا 
ـــــــداعشـــــــرط حملـــــــت لـــــــه هـــــــذه املـــــــادة هـــــــو  ـــــــداع  باألصـــــــالةاملقـــــــرتن   اإلب  اإلبـــــــداعاليعـــــــين بالضـــــــرورة  واإلب

يـــــــتمكن صـــــــاحبه مـــــــن وضـــــــع ملســــــــاته اخلاصـــــــة الـــــــيت جتعـــــــل القــــــــارئ او  إبــــــــداعاملتفـــــــوق جـــــــدا بـــــــل كـــــــل 
تعــــــــــرف علـــــــــى شخصــــــــــية صــــــــــاحبه دون ضــــــــــرورة وجــــــــــوده امامــــــــــه ي ذا املصــــــــــنفد هلــــــــــاملســـــــــتمع واملشــــــــــاه

ــــــــو كــــــــان  ــــــــداعول ــــــــزة  اإلب ــــــــات املتمي ــــــــة االقلي يتطلــــــــب صــــــــفة التفــــــــوق لكــــــــان هــــــــذا القــــــــانون موضــــــــوع محاي
مايــــــــــة الكــــــــــل وهــــــــــذا الشــــــــــرط يعــــــــــد اذن فقــــــــــانون محايــــــــــة حقــــــــــوق املؤلــــــــــف وضـــــــــع حل.والعبـــــــــاقرة فقــــــــــط 

  :احد الشروط املوضوعية اليت سنحاول توضيحها فيما يلي 

تتمثــــــــــــل الشــــــــــــروط املوضــــــــــــوعية : الشـــــــــــروط الموضــــــــــــوعية لحمايــــــــــــة مصــــــــــــنف مــــــــــــا 2-2-1
يف كــــــــــل مــــــــــن االبتكـــــــــــار واالبــــــــــداع واجلــــــــــدة ، فعلـــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن تقـــــــــــارب هــــــــــذه الشــــــــــروط الثالثـــــــــــة 

لقـــــــــد عــــــــرف الـــــــــدكتور عبـــــــــد . واتصــــــــاهلا ببعضـــــــــها اال ان حمتـــــــــوى كــــــــل واحـــــــــدة خيتلـــــــــف عــــــــن االخـــــــــرى 
مـــــــــن حمتــــــــــوى الشــــــــــرط املوضــــــــــوعي هــــــــــو : "  االبتكــــــــــارالـــــــــرزاق الســــــــــنهوري العنصــــــــــر االول واملتمثــــــــــل يف 

ن يضـــــــــفي املؤلـــــــــف علـــــــــى مصـــــــــنفه شـــــــــئ مـــــــــن االبتكـــــــــار ، وهـــــــــذا االخـــــــــري هـــــــــو الطـــــــــابع الشخصـــــــــي ا
الـــــــــذي يعطيــــــــــه املؤلـــــــــف ملصــــــــــنفه اي ان خيلـــــــــع عليــــــــــه شـــــــــيء مــــــــــن شخصـــــــــيته وهــــــــــو االســـــــــاس الــــــــــذي 

ــــــــه ــــــــذي تشــــــــرتى ب ــــــــثمن ال ــــــــف وال ــــــــانون املؤل ــــــــة ق ــــــــه محاي ــــــــف الســــــــنهوري )1("تقــــــــوم علي فمــــــــن خــــــــالل تعري
ــــــــــذلك اعطــــــــــاه صــــــــــبغة شــــــــــرط ذ ــــــــــه ب ــــــــــدخل فيــــــــــه لالبتكــــــــــار جنــــــــــد ان ــــــــــه تت ايت ال شــــــــــرط موضــــــــــوعي الن

ــــــــــــــني عنصــــــــــــــر االبتكــــــــــــــار او  ــــــــــــــاك خلــــــــــــــط ب ــــــــــــــب الالموضــــــــــــــوعي ، وهن املشــــــــــــــاعر واالحاســــــــــــــيس واجلان
ــــــــة حبيــــــــث انــــــــه ' باالصــــــــالة' مــــــــايعرف ايضــــــــا ــــــــا يف املصــــــــنفات الرقمي وعنصــــــــر اجلــــــــدة ويظهــــــــر ذلــــــــك جلي

قــــــــوم الميكـــــــن تطبيــــــــق مبــــــــدا الطــــــــابع الشخصــــــــي علــــــــى جمموعـــــــة اوامــــــــر تطبقهــــــــا االلــــــــة بشــــــــكل تقــــــــين وت
ــــــــــة لصــــــــــاحب هــــــــــذا  برتكيبهــــــــــا بشــــــــــكل ايل حمــــــــــظ ، فــــــــــال يظهــــــــــر العنصــــــــــر الشخصــــــــــي واللمســــــــــة الفردي
املصــــــــنف الرقمــــــــي الـــــــــذي يعتــــــــرب جمموعـــــــــة قواعــــــــد رياضــــــــية منطقيـــــــــة متسلســــــــلة اعـــــــــدت للقيــــــــام بعمـــــــــل 

ـــــــــة .معـــــــــني  ـــــــــى املصـــــــــنفات الرقمي ـــــــــق عل ـــــــــاه الســـــــــابق اليصـــــــــلح الن يطب ـــــــــا مبعن اذن فعنصـــــــــر االبتكـــــــــار هن
  عامة ، فالربنامج 

              

ــنهوري :  1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرزاق ، الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد . عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدين اجلديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانون املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرح القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيط يف شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة : الوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق امللكي ــ ــ ــ ــ ــ ــة ، . 3ط.8ج. حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيب احلقوقي ــ ــ ــ ــ ــ ــــورات احللــ ــ ــ ــ ــ ــ منشــ
   291.292ص .1998: بريوت 



 

ـــــــــامج غـــــــــري املنســـــــــوخ وهـــــــــذا  ـــــــــدأاملبتكـــــــــر هـــــــــو ذلـــــــــك الربن وسكســـــــــونية لاملعمـــــــــول بـــــــــه يف الـــــــــدول االجن املب
  .املتبنية لنظام الكوبريايت

ــــــــــــذي l’originalitéاذن فاالبتكــــــــــــار يقابلــــــــــــه بالفرنســــــــــــية مصــــــــــــطلح  ــــــــــــي وال واملصــــــــــــطلح االدق حســــــــــــب راي
ــــــــدول  ــــــــين هــــــــو االصــــــــالة الن االبتكــــــــار خيتلــــــــف تقــــــــدير شــــــــرطه حبســــــــب ال ــــــــل هــــــــذا املصــــــــطلح الالتي يقاب

ــــــــــــه يف النظــــــــــــام االجن" ــــــــــــف عن ــــــــــــين خيتل وساكســــــــــــوين اذ ان هــــــــــــذا لفمفهــــــــــــوم االبتكــــــــــــار يف النظــــــــــــام الالتي
ــــــــــــار موســــــــــــع االخــــــــــــري يســــــــــــتند اىل ــــــــــــار املوضــــــــــــوعي وهــــــــــــو معي ــــــــــــين  املعي بينمــــــــــــا يســــــــــــتند النظــــــــــــام الالتي

تـــــــــاثرة بـــــــــه حيـــــــــث ان املصـــــــــنف يعتـــــــــرب مبتكـــــــــرا كلمـــــــــا كـــــــــان حيمـــــــــل البصـــــــــمات الشخصـــــــــية والقـــــــــوانني امل
ـــــــــذي خيلـــــــــع علـــــــــى املصـــــــــنف شـــــــــيئا مـــــــــن شخصـــــــــيته ويلجـــــــــا الـــــــــبعض مـــــــــن اجـــــــــل توضـــــــــيح .للمؤلـــــــــف ال

االصـــــــــالة هـــــــــي حجـــــــــر الزاويـــــــــة يف جمـــــــــال حـــــــــق معــــــــىن االبتكـــــــــار اىل التفرقـــــــــة بـــــــــني االصـــــــــالة واجلـــــــــدة ، ف
املؤلـــــــــف بينمـــــــــا اجلــــــــــدة هـــــــــي معيـــــــــار امللكيــــــــــة الصـــــــــناعية االساســـــــــي فاالصــــــــــالة ســـــــــبق تعريفهـــــــــا بينمــــــــــا 

  .ديد يف املاضي اجلدة تقاس مبعيار موضوعي وهي عدم وجود نظري للشئ اجل

ــــــــــــة مل يشــــــــــــرتط ان  طباالضــــــــــــافة اىل شــــــــــــر  ــــــــــــد منحــــــــــــه احلماي ــــــــــــري عن االصــــــــــــالة جنــــــــــــد ان املشــــــــــــرع اجلزائ
ــــــــه اليهمــــــــه مضــــــــمون االعمــــــــال املقدمــــــــة واهــــــــدافها  ــــــــة الن ــــــــا او وجهــــــــة معين حيمــــــــل املصــــــــنف هــــــــدفا معين
بـــــــــــل يكفــــــــــــي ان تتوافــــــــــــق مــــــــــــع الشــــــــــــروط املطلوبـــــــــــة للحمايــــــــــــة ودون خمالفــــــــــــة للنظــــــــــــام العــــــــــــام واالداب 

ــــــــــــ ــــــــــــى ذل ــــــــــــنص املشــــــــــــرع عل ــــــــــــا .ك صــــــــــــراحة العامــــــــــــة ، حــــــــــــىت وان مل ي ــــــــــــا كمــــــــــــا انن ــــــــــــار الحظن ان معي
ــــــــه  ــــــــدات لعــــــــدم ثبات ــــــــري يف هــــــــذا االمــــــــر يتضــــــــمن بعــــــــض التعقي ــــــــذي يشــــــــرتطه املشــــــــرع اجلزائ االبتكــــــــار ال
عمليــــــــــا ، فهــــــــــو يتغــــــــــري حبســـــــــــب نــــــــــوع املصــــــــــنف فاملصــــــــــنف االديب يعتمـــــــــــد علــــــــــى العقــــــــــل واملصـــــــــــنف 

ـــــــــى االحســـــــــاس وصـــــــــعوبته تكمـــــــــن يف معـــــــــاين الكلمـــــــــات املســـــــــتعملة ومـــــــــدى ـــــــــة  الفـــــــــين يعتمـــــــــد عل معرف
كمــــــــــا انــــــــــه اليشــــــــــرتط ملــــــــــنح صــــــــــفة االبتكــــــــــار ان . العــــــــــادي  لشــــــــــخص بدقــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل ا مفهومهـــــــــا

ــــــــف ــــــــاليف صــــــــاحبه ، فقــــــــد يكــــــــون مؤل ــــــــدمي  يكــــــــون املصــــــــنف مــــــــن وضــــــــع او ت ــــــــذ زمــــــــن ق ــــــــويف من قــــــــد ت
اال ان واضـــــــــعه اجلديـــــــــد قـــــــــد اضـــــــــفى عليـــــــــه طابعـــــــــه الشخصـــــــــي وجعلـــــــــه متميـــــــــزا ولكـــــــــن دون ان ينســـــــــبه 

ــــــــق االبتكــــــــار اىل نفســــــــه ، كمــــــــا اليعــــــــين كــــــــذلك ا ــــــــه قــــــــد يتواف ــــــــان باجلديــــــــد الن البتكــــــــار اجلــــــــدة او االتي
وقــــــــد  مميــــــــزا ومبتكـــــــرا جديــــــــدا  مـــــــع العمــــــــل اجلديـــــــد وقــــــــد اليتوافــــــــق معـــــــه ، فقــــــــد يضــــــــع املؤلـــــــف عمــــــــال

ــــــــــف اخــــــــــر عمــــــــــال قــــــــــدميا ولكــــــــــن يف قالــــــــــب يضــــــــــفي عل ــــــــــه شخصــــــــــيته ، فكالمهــــــــــا عمــــــــــل يضــــــــــع مؤل ي
  هو احلال يف براءات االخرتاع فاجلدة شرط جنده يف امللكية الصناعية فحسب كما مبتكر 
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تتفـــــــق مجيــــــــع قــــــــوانني حقـــــــوق املؤلــــــــف علــــــــى املســـــــتوى العــــــــاملي علــــــــى ان نظـــــــام حقــــــــوق املؤلــــــــف حيمــــــــي 
ــــــــــة  ــــــــــق امللكي ــــــــــب الشــــــــــكلي مــــــــــن املؤلفــــــــــات دون مضــــــــــمو�ا وتظــــــــــل االفكــــــــــار خــــــــــارج جمــــــــــال تطبي اجلان
ــــــــري  ــــــــتم مــــــــن خاللــــــــه التعب االدبيــــــــة الــــــــيت التنصــــــــب اال علــــــــى الشــــــــكل الــــــــذي تتخــــــــذه االفكــــــــار والــــــــذي ي

ـــــــاء علـــــــى هـــــــذا امل.عنهـــــــا  ـــــــه وبن ـــــــرتك في ـــــــذي ي ـــــــذ الوقـــــــت ال ـــــــب من ـــــــف هـــــــذا القال ـــــــدا حيمـــــــي حقـــــــوق املؤل ب



 

ـــــــــه املـــــــــادة  ـــــــــرا ملموســـــــــا وهـــــــــذا مانصـــــــــت علي الســـــــــابق ذكرهـــــــــا كمـــــــــا نصـــــــــت  03/05مـــــــــن االمـــــــــر  3اث
ـــــــــاهج " مـــــــــن نفـــــــــس االمـــــــــر علـــــــــى انـــــــــه  7املـــــــــادة  ـــــــــة لالفكـــــــــار واملفـــــــــاهيم واملبـــــــــادئ واملن التكفـــــــــل احلماي

ــــــــــــداع املصــــــــــــنفات الفكريــــــــــــة حبــــــــــــد ذا�ــــــــــــا اال واالســــــــــــاليب واجــــــــــــراءات العمــــــــــــل وامناطــــــــــــه املرتبطــــــــــــة با ي
ــــــــــــري الشــــــــــــكلي  ــــــــــــدرج �ــــــــــــا او �يكــــــــــــل او ترتــــــــــــب يف املصــــــــــــنف احملمــــــــــــي ، ويف التعب ــــــــــــة الــــــــــــيت ت بالكيفي

  ."املستقل عن وصفها او تفسريها او توضيحها 

ان مســــــــوغ اســــــــتبعاد االفكــــــــار مــــــــن نطــــــــاق احلمايــــــــة هــــــــو عــــــــدم صــــــــالحيتها يف حــــــــد ذا�ــــــــا ان تكــــــــون 
ــــــــك حمــــــــال للتملــــــــك مبقتضــــــــى حقــــــــوق  ــــــــه مال ــــــــدعي ان ــــــــان ي ــــــــف ، فمــــــــن اخلطــــــــر ان نســــــــمح للفــــــــرد ب املؤل

افكــــــــــاره، الن حقــــــــــوق املؤلــــــــــف تنشــــــــــئ احتكــــــــــارا لصــــــــــاحل املبــــــــــدع وهــــــــــي حقــــــــــوق حتميهــــــــــا جــــــــــزاءات 
ـــــــــــث ســـــــــــيرتتب علـــــــــــى  ـــــــــــؤدي اىل شـــــــــــلل كامـــــــــــل ، حي ـــــــــــة االفكـــــــــــار ســـــــــــوف ي رادعـــــــــــة والســـــــــــماح حبماي

ــــــــــــداع اذن ماتشــــــــــــمله احل ــــــــــــرخيص مــــــــــــن املؤلــــــــــــف اعاقــــــــــــة االب ــــــــــــة هــــــــــــو اســــــــــــتلزام احلصــــــــــــول علــــــــــــى ت ماي
ـــــــــــري عنهـــــــــــا  ـــــــــــدى التعب ـــــــــــة يف االصـــــــــــل ل ـــــــــــات غـــــــــــري احملمي التجســـــــــــيد احملســـــــــــوس هلـــــــــــذه االفكـــــــــــار واملعطي

ـــــــــل صـــــــــاحبها  ـــــــــدى تنســـــــــيقها وترتيبهـــــــــا بابتكـــــــــار مـــــــــن قب ـــــــــت . ول ـــــــــه اذا كان ـــــــــرى ان ـــــــــاك مـــــــــن ي لكـــــــــن هن
ـــــــــد مـــــــــن محايتهـــــــــا  ـــــــــادة . هلـــــــــذه االفكـــــــــار قيمـــــــــة اقتصـــــــــادية فالب ـــــــــص امل ـــــــــيال اىل ن ـــــــــو عـــــــــدنا قل مـــــــــن  3ل

ــــــــم اجلمهــــــــور وينتفــــــــع بــــــــه  لوجــــــــدا 03/05االمــــــــر  ــــــــف اىل عل ــــــــوج الفكــــــــري للمؤل ــــــــه حــــــــىت يصــــــــل املنت ان
ــــــــربز مــــــــن خالهلــــــــا اىل الوجــــــــود ويكــــــــون معــــــــدا للنشــــــــر ال ان يكــــــــون  ــــــــة ي جيــــــــب ان يفــــــــرغ يف صــــــــورة مادي
جمـــــــــرد فكــــــــــرة دون اطـــــــــار تتجســــــــــد فيـــــــــه واليهــــــــــم بعـــــــــد ذلــــــــــك نـــــــــوع املصــــــــــنف ومنـــــــــط تعبــــــــــريه ودرجــــــــــة 

ـــــــــري نـــــــــص هـــــــــذه املـــــــــادة ،  ـــــــــه حســـــــــب تعب ـــــــــري اســـــــــتحقاقه ووجهت الن مـــــــــن هـــــــــذه املصـــــــــنفات مـــــــــايتم التعب
ــــــــل  ــــــــري عنهــــــــا هــــــــو الصــــــــوت مث ــــــــة والعلميــــــــة ومنهــــــــا مــــــــايكون التعب عنــــــــه بالكتابــــــــة مثــــــــل املصــــــــنفات االدبي
املصـــــــــنفات املوســـــــــيقية الـــــــــيت تلقـــــــــى شـــــــــفويا  كاحملـــــــــاظرات واخلطـــــــــب واملـــــــــواعظ ومنهـــــــــا مـــــــــايكون مظهـــــــــر 

ـــــــــرقص  ـــــــــل وال ـــــــــل التمثي ـــــــــري عنهـــــــــا هـــــــــو احلركـــــــــة مث ـــــــــه كمـــــــــا ان نفـــــــــس املـــــــــا. التعب دة نصـــــــــت علـــــــــى ان ان
مبجــــــــرد ايــــــــداع املصــــــــنف ســــــــتطبق عليــــــــه احلمايــــــــة املقــــــــررة قانونــــــــا ولنــــــــا عــــــــودة هلــــــــذا االمــــــــر يف عناصــــــــر 
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ـــــــــري غـــــــــري بعـــــــــض االمـــــــــور الطفيفـــــــــة جـــــــــدا يف االمـــــــــر  املتعلـــــــــق حبقـــــــــوق  97/10رغـــــــــم ان املشـــــــــرع اجلزائ
 يف كــــــــــلاالانــــــــــه ضــــــــــمن هــــــــــذا االخــــــــــري  03/05املؤلـــــــــف واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة وامللغــــــــــى مبوجــــــــــب االمـــــــــر 

ــــــــادتني  ــــــــه ومهــــــــا كــــــــل  5و4مــــــــن امل احــــــــد هــــــــذه املصــــــــنفات بشــــــــكل حصــــــــري واشــــــــاري دون تفصــــــــيل في
ــــــــرامج احلاســــــــب االيل وقواعــــــــ ــــــــبس ان صــــــــح التعبــــــــري يف مــــــــن ب ــــــــق بعــــــــض الل ــــــــه خل ــــــــات ، كمــــــــا ان د البيان

ــــــــــه  4املــــــــــادة  ــــــــــد قول ــــــــــل احملــــــــــاظرات واخلطــــــــــب :" عن ــــــــــرامج احلاســــــــــب االيل واملصــــــــــنفات الشــــــــــفوية مث وب
ــــــــيت متاثلهــــــــا  ــــــــاقي املصــــــــنفات ال ــــــــارة " واملــــــــواعظ وب ــــــــيت ' متاثلهــــــــا'فعب ــــــــا املصــــــــنفات ال هــــــــل يقصــــــــد �ــــــــا هن

ود علـــــــــــى اخلطــــــــــب واحملـــــــــــاظرات واملـــــــــــواعظ ّ؟ وحســـــــــــب متاثــــــــــل بـــــــــــرامج احلاســـــــــــب االيل ؟ ام اهلــــــــــاء تعـــــــــــ



 

ــــــــة ولعــــــــد ــــــــدا باعطــــــــاء امثل ــــــــه ب ــــــــى املصــــــــنفات الشــــــــفوية الن ــــــــي الشخصــــــــي فهــــــــي تعــــــــود عل ــــــــار م راي االكث
ــــــــه اليوجــــــــد مــــــــامينع املشــــــــرع  ــــــــل هــــــــذه املصــــــــنفات ، ورغــــــــم ان ــــــــل مامياث ــــــــرك ا�ــــــــال مفتوحــــــــا لتخي منهــــــــا ت

ــــــــع اللــــــــبس خاصــــــــة  ــــــــري مــــــــن ذكــــــــر هــــــــذه املصــــــــنفات صــــــــراحة حــــــــىت يرف ــــــــق اجلزائ ــــــــق االمــــــــر بتطبي اذا تعل
ــــــــــري ان يــــــــــدقق ويتشــــــــــدد يف كلمــــــــــات الــــــــــنص  ــــــــــى القاضــــــــــي اجلزائ ــــــــــن جيــــــــــب عل ــــــــــة ، اي نصــــــــــوص جزائي

ــــــــــل التاويــــــــــل واالســــــــــتنتاج الــــــــــذايت  حقــــــــــوق املؤلــــــــــف عرضــــــــــة ومــــــــــن جهــــــــــة اخــــــــــرى جنــــــــــد ان  الــــــــــيت التقب
للعديــــــــــد مــــــــــن االعتــــــــــداءات مبختلــــــــــف اشــــــــــكاهلا وعلــــــــــى اخــــــــــتالف درجــــــــــات االضــــــــــرار الــــــــــيت تلحقهــــــــــا 

ــــــــاملؤلفني حمــــــــل ــــــــك  علــــــــى املشــــــــرع ان يــــــــوفر  ب ــــــــل هــــــــذه االعتــــــــداءات اســــــــتوجب ذل الضــــــــرر ، ولــــــــردع مث
ـــــــــة وقابلـــــــــة للتطبيـــــــــق حـــــــــىت حتمـــــــــى هـــــــــذه احلقـــــــــوق بشـــــــــكل اكـــــــــرب وفعـــــــــال  وكـــــــــذلك  طرقـــــــــا اكثـــــــــر فاعلي
بتظــــــــافر اجلهــــــــود مــــــــع املعلومــــــــاتيني  التقنيــــــــني  لتــــــــوفري الســــــــبل التقنيــــــــة الفعالــــــــة للحمايــــــــة يف ظــــــــل بيئـــــــــة 

ضــــــــــــع املشـــــــــــرع  وســــــــــــائل وقائيـــــــــــة للحمايــــــــــــة باالضــــــــــــافة اىل رقميـــــــــــة جــــــــــــد متطـــــــــــورة والجــــــــــــل ذلـــــــــــك و 
  : الوسائل املوضوعية من محاية جزائية وكذلك مدنية وسنتطرق لكل طريقة فيما يلي 

  : الوسائل الوقائية لحماية حقوق المؤلف  -3-1

ــــــــــداءات وكــــــــــذلك الســــــــــبل  ــــــــــب  وقــــــــــوع هــــــــــذه االعت ان الغايــــــــــة مــــــــــن هــــــــــذه الوســــــــــائل هــــــــــي اتقــــــــــاء وجتن
  : املتوفرة حلماية املؤلف حىت بعد وقوع االعتداء وهي 

يعـــــــــــرت االيـــــــــــداع القــــــــــانوين احـــــــــــد الشـــــــــــروط الشــــــــــكلية الـــــــــــيت جيـــــــــــب : االيــــــــــداع القـــــــــــانوني -3-1-1
لشــــــــرط الـــــــــذي تســـــــــتوجبه كـــــــــل توفرهــــــــا ليحظـــــــــى املصـــــــــنف باحلمايـــــــــة القانونيــــــــة غـــــــــري ان ذلـــــــــك لـــــــــيس با

ـــــــــزم �ـــــــــذا  ـــــــــت تلت ـــــــــيت كان ـــــــــدول ال ـــــــــد مـــــــــن ال ـــــــــة ، حـــــــــىت ان العدي ـــــــــة الفكري ـــــــــة امللكي ـــــــــوفر قرين القـــــــــوانني لت
تنازلـــــــــت عنـــــــــه واصــــــــــبحت التعتـــــــــربه شـــــــــرطا الزاميـــــــــا ليتمتــــــــــع املصـــــــــنف باحلمايـــــــــة القانونيــــــــــة  مث  الشـــــــــرط 

ــــــــــــــات املت ــــــــــــــذيومــــــــــــــن بينهــــــــــــــا الوالي ــــــــــــــةففي نظامهــــــــــــــا ال  كــــــــــــــان يتمســــــــــــــك بشــــــــــــــدة"  حــــــــــــــدة االمريكي
ـــــــــــب امهـــــــــــال  ـــــــــــة ، وامنـــــــــــا بقـــــــــــي يعاق ـــــــــــداع كشـــــــــــرط للحماي ـــــــــــى عـــــــــــن االي ـــــــــــاالجراءات الشـــــــــــكلية ، ختل ب
ــــــــــالتعويض  ــــــــــة ب ــــــــــد او املطالب ــــــــــة اقامــــــــــة دعــــــــــوى التقلي ــــــــــف مــــــــــن امكاني تســــــــــجيل املؤلفــــــــــات حبرمــــــــــان املؤل

ويف فرنســــــــــا فالتشــــــــــريعات االوىل كانــــــــــت كانـــــــــت تشــــــــــرتط االيــــــــــداع ومــــــــــن مث التمتــــــــــع  )2(."عـــــــــن الضــــــــــرر
ــــــــى  ــــــــة �ــــــــذا الشــــــــرط ، رغــــــــم فرضــــــــه عل ــــــــد احلماي ــــــــة يف حــــــــني ان التشــــــــريع احلــــــــايل مل يقي ــــــــة اجلزائي باحلماي

ـــــــــداع االثـــــــــر  ـــــــــف اي ـــــــــديوان الـــــــــوطين . املؤل ـــــــــرب التصـــــــــريح باملصـــــــــنف لـــــــــدى ال ـــــــــري فيعت امـــــــــا املشـــــــــرع اجلزائ
ــــــــة علــــــــ ــــــــف قرين ــــــــنص املــــــــادة حلقــــــــوق املؤل ــــــــة طبقــــــــا ل ــــــــة الفكري ــــــــنص   03/05مــــــــن االمــــــــر  13ى امللكي ــــــــيت ت ال

ـــــــــــك الشـــــــــــخص الطبيعـــــــــــي او " علـــــــــــى ان  ـــــــــــت خـــــــــــالف ذل ـــــــــــف مـــــــــــامل يثب ـــــــــــك حقـــــــــــوق املؤل ـــــــــــرب مال يعت
املعنـــــــــــوي الــــــــــــذي يصـــــــــــرح باملصــــــــــــنف بامســــــــــــه او يضـــــــــــعه بطريقــــــــــــة مشـــــــــــروعة يف متنــــــــــــاول اجلمهــــــــــــور او 

  يقدم تصرحيا بامسه 

              

   127ص.املرجع السابق.ة حقوق التاليف على شبكة االنرتنيت محاي. دياال، عيسى ونسه: 2



 

ـــــــــف واحلقـــــــــوق   ا�ـــــــــاورة  ـــــــــوطين حلقـــــــــوق املؤل ـــــــــص املـــــــــادة "لـــــــــدى الـــــــــديوان ال مـــــــــن  136يف حـــــــــني  ان ن
ـــــــــه  ـــــــــى ان ـــــــــنص عل ـــــــــاحلقوق "نفـــــــــس االمـــــــــر ي ـــــــــديوان شـــــــــرطا لالعـــــــــرتاف ب ـــــــــل التصـــــــــريح باملصـــــــــنف لل الميث
ـــــــــة مبقتضـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــانون  ويعـــــــــد هـــــــــذا تناقضـــــــــا يف هـــــــــذا القـــــــــانون كمـــــــــا اننـــــــــا نصـــــــــل اىل ان " املخول

ــــــــل  ــــــــة ب ــــــــع املصــــــــنف باحلماي ــــــــالزم لتمت ــــــــيس بالشــــــــرط ال نشــــــــر املصــــــــنف جيعلــــــــه جمــــــــرد االيــــــــداع القــــــــانوين ل
ــــــــــد الرمحــــــــــان  ــــــــــديوان ام ال وهــــــــــذا مايؤكــــــــــده االســــــــــتاذ عب ــــــــــدى ال ــــــــــة ســــــــــواء مت تســــــــــجيله ل ــــــــــع باحلماي يتمت

هـــــــــذا التســـــــــجيل لـــــــــدى الـــــــــديوان الـــــــــوطين حلقـــــــــوق املؤلـــــــــف يف حقيقـــــــــة االمـــــــــر "لـــــــــه خلفـــــــــي ايضـــــــــا بقو 
  )3("اليهدف اال خلق قرينة على امللكية ميكن اثبات عكسها 

ــــــــــانوني -ا ــــــــــداع الق ــــــــــى املصــــــــــنف  :مفهــــــــــوم االي ــــــــــزام صــــــــــاحب احلــــــــــق عل ــــــــــداع القــــــــــانوين ال يعــــــــــين االي
ســـــــــواء اكـــــــــان مؤلفـــــــــا او ناشـــــــــرا او طابعـــــــــا او موزعـــــــــا يف حـــــــــاالت معينـــــــــة ، بتســـــــــليم نســـــــــخة او اكثـــــــــر 
ـــــــــــة او اخلاصـــــــــــة  ـــــــــــات الوطني ـــــــــــة او احـــــــــــدى املكتب مـــــــــــن املصـــــــــــنف املنشـــــــــــور الحـــــــــــدى الســـــــــــلطات الرمسي

  )4(اليت حيددها القانون 

ــــــــداع  كــــــــاجراء فــــــــي ح-ب ــــــــف : فــــــــظ حقــــــــوق المؤلــــــــف اهميــــــــة االي اذا كــــــــان االعــــــــرتاف حبــــــــق املؤل
ـــــــــراد  ـــــــــدما ي ـــــــــات خاصـــــــــة عن ـــــــــة تكمـــــــــن يف قضـــــــــايا االثب ـــــــــداع فـــــــــان الصـــــــــعوبات العملي الحيتـــــــــاج اىل اي اي
ـــــــل  ـــــــاع مـــــــن قب ـــــــذا ميكـــــــن اســـــــتعماله كوســـــــيلة دف ـــــــداع ، ل ـــــــاريخ االي معرفـــــــة صـــــــاحب احلـــــــق مـــــــن خـــــــالل ت

دون موافقـــــــــة املؤلـــــــــف ، كمـــــــــا  املؤلــــــــف يف حـــــــــال نشـــــــــر العمـــــــــل بصـــــــــورة رقميـــــــــة علـــــــــى االنرتنيـــــــــت مـــــــــثال
ان التاشــــــــري حبفـــــــــظ حقــــــــوق املؤلـــــــــف واملعــــــــرتف بـــــــــه دوليــــــــا وفقـــــــــا ملــــــــا نصـــــــــت عليــــــــه االتفاقيـــــــــة العامليـــــــــة 

ــــــــــة جنيــــــــــف'حلقــــــــــوق املؤلــــــــــف   Cيعترباجــــــــــراءا هامــــــــــا يتكــــــــــون مــــــــــن ثالثــــــــــة عناصــــــــــر هــــــــــي الرمــــــــــز 'اتفاقي
اي حــــــــــــق املؤلــــــــــــف ، واســـــــــــــم  COPYRIGHT: احملــــــــــــاط بــــــــــــدائرة  وهــــــــــــو احلــــــــــــرف االول مــــــــــــن عبــــــــــــارة 

صــــــــــاحب حـــــــــــق املؤلـــــــــــف وبيـــــــــــان الســــــــــنة الـــــــــــيت مت فيهـــــــــــا نشـــــــــــر املصــــــــــنف الول مـــــــــــرة ، وتزيـــــــــــد هـــــــــــذه 
العالمـــــــــة املنتهـــــــــك هلـــــــــذه احلقـــــــــوق العقوبـــــــــة واالدانـــــــــة اكثــــــــــر النـــــــــه تعمـــــــــد القيـــــــــام �ـــــــــذا العمـــــــــل غــــــــــري 

ـــــــــــة يف هـــــــــــذا الشـــــــــــان املشـــــــــــروع واليكـــــــــــون مبقـــــــــــدوره  العالمـــــــــــة  كمـــــــــــا ان هـــــــــــذه. التـــــــــــذرع حبســـــــــــن الني
ــــــــدفاع عــــــــن حقــــــــه  خاصــــــــة يف  تســــــــاهم ــــــــه ميكنــــــــه ال ــــــــا اي يف غــــــــري دولت يف محايــــــــة حقــــــــوق املؤلــــــــف دولي

ــــــــــني ذاكــــــــــرات  ــــــــــة الــــــــــيت جيــــــــــول فيهــــــــــا املصــــــــــنف احنــــــــــاء العــــــــــامل ب ظــــــــــل الفضــــــــــاءات االفرتاضــــــــــية والرقمي
  .احلواسيب وعلى شاشاته

هنـــــــــــاك العديـــــــــــد مـــــــــــن االجـــــــــــراءات الـــــــــــيت حـــــــــــددها القـــــــــــانون  :االجـــــــــــراءات التحفظيـــــــــــة -3-1-2
   . حالة وقوع االعتداء او حىت قبل وقوع االعتداء حتسبا له من قبل للقيام �ا يف
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يعتــــــــــرب هـــــــــــذا االجــــــــــراء تقنيـــــــــــا بالدرجـــــــــــة :الســـــــــــابقة لوقــــــــــوع االعتـــــــــــداء االجــــــــــراءات التحفظيـــــــــــة -ا
االوىل الن املشــــــــــرع لــــــــــيس هــــــــــو مــــــــــن سيضــــــــــعه بــــــــــل متخصــــــــــص يف االعــــــــــالم االيل صــــــــــاحب املصــــــــــنف 
او الناشـــــــــر او مــــــــــن لــــــــــه مصــــــــــلحة يف محايــــــــــة هــــــــــذا املصـــــــــنف وهنــــــــــاك مــــــــــن القــــــــــوانني الــــــــــيت نصــــــــــت يف 

ـــــــــى هـــــــــذا االمـــــــــر ومنهـــــــــا القـــــــــانون الل ـــــــــاين تشـــــــــريعا�ا عل ـــــــــادة  حـــــــــنييف بن مـــــــــن القـــــــــانون  81جنـــــــــد ان امل
ـــــــــه  75/99 ـــــــــى ان ـــــــــنص عل ـــــــــى حقـــــــــوق  يف" ت ـــــــــداء وشـــــــــيك عل ـــــــــيت خيشـــــــــى فيهـــــــــا مـــــــــن اعت احلـــــــــاالت ال

ــــــــــــــــه العمــــــــــــــــوميني او  املؤلــــــــــــــــف او احلقــــــــــــــــوق ا�ــــــــــــــــاورة جيــــــــــــــــوز لصــــــــــــــــاحب هــــــــــــــــذه احلقــــــــــــــــوق او خللفائ
ــــــــــــة اختــــــــــــاذ كافــــــــــــة االجــــــــــــراءات  ــــــــــــات او شــــــــــــركات ادارة احلقــــــــــــوق اجلماعي اخلصوصــــــــــــيني والســــــــــــيما مجعي

ــــــــة ــــــــك احلقــــــــوق  التحفظي ــــــــى تل ــــــــداء عل ــــــــوع االعت ــــــــع وق ــــــــى   )5( ."ملن ــــــــص عل ــــــــري ن كمــــــــا ان املشــــــــرع اجلزائ
ــــــــادة  ــــــــك يف امل ــــــــه  144ذل ــــــــب "مــــــــن االمــــــــر الســــــــالف ذكــــــــره ان ــــــــك احلقــــــــوق املتضــــــــرر ان يطل ميكــــــــن مال

مــــــــن اجلهــــــــة القضـــــــــائية املختصــــــــة اختــــــــاذ تـــــــــدابري حتــــــــول دون املســــــــاس الوشـــــــــيك الوقــــــــوع علــــــــى حقوقـــــــــه 
ــــــــــــــن االعتــــــــــــــداء تقنيــــــــــــــة فمــــــــــــــن بــــــــــــــني هــــــــــــــذه التقنيــــــــــــــات الــــــــــــــيت ." تســــــــــــــاهم يف محايــــــــــــــة املصــــــــــــــنف م
واكثرهـــــــــــــا اســــــــــــتعماال خاصـــــــــــــة يف الــــــــــــدول املتقدمـــــــــــــة تقنيــــــــــــة تشـــــــــــــفري تعـــــــــــــرف  cryptologieالتشــــــــــــفري"

و�ــــــدف اىل التعــــــرف علــــــى النســــــخ غــــــري املــــــؤذون �ــــــا ، وتقــــــوم   le tatouage éléctroniqueب
علــــــــى الصــــــــورة الـــــــــيت يف الصــــــــفحة او  pixelهــــــــذه التقنيــــــــة علــــــــى وضــــــــع عالمــــــــة صــــــــغرية عــــــــادة تكــــــــون 

ينبغــــــــي محايتهــــــــا وعنــــــــدما ينســــــــخ املصــــــــنف فانــــــــه حيمــــــــل معــــــــه العالمــــــــة الــــــــيت تســــــــمح بــــــــالتعرف علــــــــى 
  .النسخ وعلى احلائز غري الشرعي  مصدر

ــــــــــداء -ب ــــــــــة الحقــــــــــة لوقــــــــــوع االعت ــــــــــة   :اجــــــــــراءات تحفظي ــــــــــوفر االجــــــــــراءات االزمــــــــــة حلماي اذا مل ت
ت ملنـــــــــع اســــــــتمرار وقـــــــــوع االعتـــــــــداء املصــــــــنف ووقـــــــــع االعتــــــــداء وضـــــــــع املشــــــــرع جمموعـــــــــة مـــــــــن االجــــــــراءا

ـــــــــــى ذلـــــــــــك يف االمـــــــــــر  ـــــــــــادة الضـــــــــــرر اىل حـــــــــــني الفصـــــــــــل يف القضـــــــــــية ولقـــــــــــد نـــــــــــص عل يف  03/05وزي
ـــــــــــــواده  ـــــــــــــدة شـــــــــــــريطة -وهـــــــــــــي  147و  146م حجـــــــــــــز نســـــــــــــخ دعـــــــــــــائم املصـــــــــــــنفات او االداءات املقل

 االستنســـــــــاخ غـــــــــري ايقـــــــــاف كـــــــــل عمليـــــــــة صـــــــــنع جاريـــــــــة ترمـــــــــي اىل -وضـــــــــعها حتـــــــــت حراســـــــــة الـــــــــديوان 
  حجز كل عتاد استخدم اساسا لصنع الدعائم املقلدة -نف املشروع للمص

ـــــــــــة -3-2 ـــــــــــة يف كـــــــــــل مـــــــــــن :الوســـــــــــائل الموضـــــــــــوعية للحماي ـــــــــــل الوســـــــــــائل املوضـــــــــــوعية للحماي تتمث
  احلماية املدنية واجلزائية وكل التشريعات كرست هذان النوعان من احلماية 

ــــــــــــة  -3-2-1 ــــــــــــة المدني ــــــــــــة هــــــــــــو تكــــــــــــريس : الحماي ــــــــــــوع مــــــــــــن احلماي ان اهلــــــــــــدف مــــــــــــن هــــــــــــذا الن
ـــــــع  ـــــــة بعـــــــد رف ـــــــتم تكـــــــريس هـــــــذه احلماي ـــــــذوي احلقـــــــوق وي ـــــــذي حلـــــــق ب دعـــــــوى  التعـــــــويض عـــــــن الضـــــــرر ال

مدنيـــــــــة امـــــــــام اجلهـــــــــات املختصـــــــــة وتكـــــــــون مــــــــــن اختصـــــــــاص القضـــــــــاء املـــــــــدين وهـــــــــذا مانصـــــــــت عليــــــــــه 
  واملشرع اجلزائري كرس هذا.من االمر حمل الدراسة  143املادة 
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ــــــــــداء الســــــــــالف ذكرهــــــــــا وكــــــــــذا  ــــــــــة الالحقــــــــــة لالعت ــــــــــة وضــــــــــمنه االجــــــــــراءات التحفظي ــــــــــوع مــــــــــن احلماي الن
ــــــــــل الضــــــــــحية واجلهــــــــــة املختصــــــــــة للفصــــــــــل يف  ــــــــــة املتخــــــــــذة واملتبعــــــــــة مــــــــــن قب ــــــــــع االجــــــــــراءات القانوني مجي

  من نفس االمر  150اىل املادة  148القضية وذلك من خالل املواد 

   :الحماية الجزائية -3-2-2

ــــــــا ولقــــــــد  ــــــــه جزائي ــــــــدي وتعاقب ــــــــردع املعت ــــــــاجراءات ت ــــــــة اذا مل تعــــــــزز ب ــــــــة تبقــــــــى غــــــــري كافي ــــــــة املدني ان احلماي
ـــــــــد فقـــــــــط  ـــــــــة غـــــــــري ا�ـــــــــا اقتصـــــــــرت علـــــــــى فعـــــــــل التقلي ـــــــــوع مـــــــــن احلماي ـــــــــري هـــــــــذا الن وفـــــــــر املشـــــــــرع اجلزائ

ــــــــــرب ت ــــــــــيت تعت ــــــــــري بتعــــــــــداد االعمــــــــــال ال ــــــــــدا يفاملصــــــــــنف كجنحــــــــــة ولقــــــــــد قــــــــــام املشــــــــــرع اجلزائ املــــــــــادة  قلي
  :من االمر السابق وهي 151

الكشـــــــــــــف غـــــــــــــري املشـــــــــــــروع للمصـــــــــــــنف او املســــــــــــــاس بســـــــــــــالمة مصـــــــــــــنف او اداء لفنـــــــــــــان مــــــــــــــؤد او -
  .عازف 

  استنساخ مصنف او اداء باي اسلوب من االساليب يف شكل نسخ مقلدة -

  استرياد او تصدير نسخ مقلدة من مصنف او اداء  -

  بيع نسخ مقلدة ملصنف او اداء -

تــــــــــاجري او وضــــــــــع رهــــــــــن التــــــــــداول لنســــــــــخ مقلــــــــــدة ملصــــــــــنف او اداء ولقــــــــــد حــــــــــدد عقوبــــــــــة التقليـــــــــــد -
اشـــــــــهر اىل ثـــــــــالث ســـــــــنوات وبغرامـــــــــة بـــــــــني مخســـــــــمائة الـــــــــف دينـــــــــار اىل مليـــــــــون دينـــــــــار 6بــــــــاحلبس مـــــــــن 

ـــــــــوت التهمـــــــــة تقـــــــــوم اجلهـــــــــة املختصـــــــــة بـــــــــالغلق املؤقـــــــــت  ســـــــــواء كـــــــــان النشـــــــــر يف اجلزائـــــــــر او اخلـــــــــارج وبثب
ان تقـــــــــــرر الغلــــــــــــق و املقلـــــــــــد او شـــــــــــريكه  للمؤسســـــــــــة الـــــــــــيت يســـــــــــتغلهاســـــــــــتة اشـــــــــــهر  ملـــــــــــدة التتعـــــــــــدى

ــــــــادة  ــــــــص امل ــــــــد االقتضــــــــاء حســــــــب ن ــــــــيت تســــــــاوي   156النهــــــــائي عن ــــــــالغ ال ــــــــتم مصــــــــادرة املب ــــــــه ي كمــــــــا ان
الناجتــــــــــــة عـــــــــــن االســـــــــــتغالل غـــــــــــري الشـــــــــــرعي للمصــــــــــــنف او  اليـــــــــــراداتمبلـــــــــــغ االيـــــــــــرادات او اقســـــــــــاط ا

 )157املادة (االداء احملمي 

اتفاقيـــــــــــات حمايــــــــــــة الملكيـــــــــــة الفكريــــــــــــة التـــــــــــي انظمــــــــــــت لهــــــــــــا :  الثــــــــــــاني المبحـــــــــــث 
  الجزائر 

وذلـــــــك لغــــــــرض  مـــــــن دول العـــــــامل  هنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن االتفاقيـــــــات الدوليــــــــة الـــــــيت ابرمـــــــت بـــــــني العديــــــــد
ـــــــــــــدويل يف هـــــــــــــذا ا�ـــــــــــــال ـــــــــــــاون ال ـــــــــــــة حقـــــــــــــوق املؤلفني،وكـــــــــــــذلك لغـــــــــــــرض التع ـــــــــــــراتســـــــــــــد  و محاي   الثغ

ــــــــــع  ــــــــــة ومن ــــــــــداء طــــــــــاالقانوني ــــــــــداء الن هــــــــــذا االعت ــــــــــدول املتقدمــــــــــة منهــــــــــا و الســــــــــائرة يف االعت ــــــــــع ال ل مجي
ـــــــــات ـــــــــق النمـــــــــو ،وســـــــــنتطرق الهـــــــــم هـــــــــذه االتفاقي ـــــــــار ان  طري ـــــــــر باعتب ـــــــــيت انظمـــــــــت هلـــــــــا اجلزائ ـــــــــر ال اجلزائ

عــــــــــن ماحيـــــــــدث يف هـــــــــذا العـــــــــامل ولكــــــــــي تاكـــــــــد وعيهـــــــــا بامهيـــــــــة محايــــــــــة  منـــــــــأىليســـــــــت ببعيـــــــــدة او يف 



 

ــــــــو كــــــــان ذ ــــــــاخرا اال ا�ــــــــا هــــــــذه احلقــــــــوق فلقــــــــد انظمــــــــت اىل بعــــــــض هــــــــذه االتفاقيــــــــات حــــــــىت ول ــــــــك مت ل
  انظمت هلا يف االخري وسنتطرق اىل اهم هذه االتفاقيات 

  : انظمام الجزائر التفاقية بيرن – 1

ـــــــة حقـــــــوق  ل العـــــــامل حبمايـــــــة هـــــــذا ؤلـــــــف ضـــــــرورة البـــــــد منهـــــــا ولقـــــــد اهتمـــــــت العديـــــــد مـــــــن دو املان محاي
ــــــــــوذ    احلــــــــــق ــــــــــداع والفكــــــــــر البشــــــــــري علــــــــــى تقــــــــــدمي االفضــــــــــل دون ان خيــــــــــافل كل مــــــــــن  تشــــــــــجيع االب

ــــــــــة  ــــــــــيت ســــــــــيتعرض هلــــــــــا  مصــــــــــنفه ، واحساســــــــــا مــــــــــن دول العــــــــــامل بامهي ــــــــــات  النهــــــــــب والســــــــــرقة ال عملي
كـــــــــان للخطـــــــــاب الـــــــــذي القـــــــــاه "و1876ذلـــــــــك مت انشـــــــــاء اجلمعيـــــــــة االدبيـــــــــة والفنيـــــــــة يف بـــــــــاريس عـــــــــام 

ــــــــامي ــــــــور هيغــــــــو يف احلفــــــــل اخلت ــــــــب  الفرنســــــــي فيكت ــــــــره  االدي ــــــــاريس اث ــــــــذي عقــــــــد يف ب ــــــــاب ال ملــــــــؤمتر الكت
ـــــــــة  الفعـــــــــال يف انشـــــــــاء  ـــــــــة الدولي ـــــــــرن )6(."هـــــــــذه اجلمعي ـــــــــة مـــــــــن عقـــــــــد معاهـــــــــدة ب ـــــــــت هـــــــــذه اجلمعي متكن

ووصـــــــــــل االهتمـــــــــــام حبقـــــــــــوق املؤلـــــــــــف اىل الـــــــــــنص عليـــــــــــه يف االعـــــــــــالن العـــــــــــاملي حلقـــــــــــوق "1886عــــــــــام 
  : منه  27الذي جاء نص املادة  1948االنسان عام 

ـــــــــــات ا�تمـــــــــــع الثقـــــــــــايف ويف االســـــــــــتمتاع -1  ـــــــــــرد احلـــــــــــق يف ان يشـــــــــــرتك اشـــــــــــرتاكا حـــــــــــرا يف حي لكـــــــــــل ف
 بالفنون واملسامهة يف التقدم  العلمي واالستفادة من نتائجه

لكـــــــــل فـــــــــرد احلـــــــــق يف محايـــــــــة املصـــــــــاحل االدبيــــــــــة واملاديـــــــــة املرتتبـــــــــة علـــــــــى انتاجـــــــــه العلمــــــــــي او االديب .2 
  )7(."او الفين

ــــــــــرن -1-1 ــــــــــة ب ــــــــــفاتفاقي ســــــــــبق هــــــــــذه االتفاقيــــــــــة عــــــــــدة لقــــــــــاءات ومــــــــــؤمترات  :لحقــــــــــوق المؤل
ــــــــــدا هامــــــــــا وهــــــــــو 1858كــــــــــان امههــــــــــا مــــــــــؤمتر بروكســــــــــل ســــــــــنة  االعــــــــــرتاف العــــــــــاملي :الــــــــــذي وضــــــــــع مب

ــــــــــة االنتــــــــــاج االديب والفــــــــــين ــــــــــرين لعــــــــــام  مبلكي والــــــــــيت �ــــــــــدف اىل توحيــــــــــد  1882مث جــــــــــاءت اتفاقيــــــــــة ب
ــــــــى اســــــــاس  ــــــــدول  وعل ــــــــد مــــــــن ال ــــــــني العدي ــــــــازع القــــــــوانني ب ــــــــة والفكريــــــــة مســــــــالة تن ــــــــة االدبي ــــــــة امللكي محاي

ــــــــــدول بعضــــــــــها بعــــــــــض  ــــــــــني ال ــــــــــة" ب ــــــــــى ان  تقــــــــــدمت اللجن ــــــــــت فكر�ــــــــــاترتكز عل الفرنســــــــــية بوثيقــــــــــة كان
ـــــــــــع مـــــــــــؤلفي املصـــــــــــنفات املنشـــــــــــورة املعروضـــــــــــة يف دول متعاقـــــــــــدة ن والي جنســـــــــــية ينتمـــــــــــي هـــــــــــؤوالء  مجي

ـــــــــــــــوطنيني دون اخلضـــــــــــــــوع الي اجـــــــــــــــر  ـــــــــــــــدول االخـــــــــــــــرى كـــــــــــــــاملؤلفني  ال ـــــــــــــــاملون يف ال  اءاتاملـــــــــــــــؤلفني يع
ـــــــــــة اعضـــــــــــاءهذه اال)8(" ـــــــــــة عشـــــــــــرة دول فقـــــــــــط واالنكـــــــــــان يف البداي ـــــــــــة  77عـــــــــــددها  ا صـــــــــــبح تفاقي دول

  دول عربية ، ولقد عرفت هذه االتفاقية عدة تعديالت امهها 7منها 
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   كانت اول اضافة باطالة مدة حق الرتمجة ومحاية االعمال املعمارية 1896 عام -

اضــــــــــــــافت مصــــــــــــــنفات التلحــــــــــــــني للــــــــــــــرقص ومصــــــــــــــنفات االستعراضــــــــــــــات الصــــــــــــــامتة  1908عــــــــــــــام -
  . التطبيقية والسنما وما يدخل يف جماهلاوالتصوير الشمسي ومصنفات الفنون 

ــــــــــث 1914عــــــــــام - ــــــــــدخل يف حكمهــــــــــا مــــــــــن اعمــــــــــال شــــــــــفاهية والب ــــــــــة احملاضــــــــــرات وماي ادرجــــــــــت محاي
  )9(االذاعي

ناقشــــــــــــت اتفاقيــــــــــــة بــــــــــــرن موضــــــــــــوع تســــــــــــويات جديــــــــــــدة حلقــــــــــــوق املؤلــــــــــــف يف الــــــــــــدول 1971عـــــــــــام -
 مســـــــــــاعدة هــــــــــذه الـــــــــــدول يف الرتخــــــــــيص بالرتمجــــــــــة لالعمـــــــــــال االصــــــــــلية واعـــــــــــادة يفالناميــــــــــة ، ويتمثــــــــــل 

ــــــــــة وغــــــــــري .اصــــــــــدارها  ــــــــــة الال�ائي ــــــــــة الرتاخــــــــــيص االلزامي ــــــــــة امكاني ــــــــــدان النامي ــــــــــيح ملصــــــــــلحة البل كمــــــــــا تت
ـــــــــة ، فيمـــــــــا خيـــــــــص الرتمجـــــــــة  ـــــــــة للحـــــــــق كلي ـــــــــة والجـــــــــراءات الدراســـــــــات والبحـــــــــوث الالناقل غـــــــــراض تعليمي

ـــــــــــاح هـــــــــــذه الرتاخـــــــــــيص واعـــــــــــادة اصـــــــــــدار املصـــــــــــنف الســـــــــــتعماله يف ـــــــــــة وتت ـــــــــــة النظامي  االنشـــــــــــطة التدريبي
انظمــــــــت اجلزائـــــــــر اىل هــــــــذه االتفاقيـــــــــة  الي مــــــــواطن ينتمــــــــي لدولـــــــــة ناميــــــــة وذلـــــــــك وفــــــــق شــــــــوط معينـــــــــة

ــــــــــــل 19يف  ــــــــــــؤرخ يف  97/341مــــــــــــن خــــــــــــالل املرســــــــــــوم الرئاســــــــــــي رقــــــــــــم  1998افري ســــــــــــبتمرب  13:امل
ئــــــــــــر مـــــــــــع الــــــــــــتحفظ اىل واملتضــــــــــــمن انظمـــــــــــام اجلزا) 8الصـــــــــــفحة  61جريـــــــــــدة رمسيـــــــــــة العــــــــــــدد( 1997

ـــــــــــــة واملؤرخـــــــــــــة  ـــــــــــــة والفني ـــــــــــــة املصـــــــــــــنفات االدبي ـــــــــــــرين  حلماي ـــــــــــــة ب املتممـــــــــــــة  1886ســـــــــــــبتمرب 9يف  اتفاقي
ــــــــــص دويل واملعدلــــــــــة ، وتعــــــــــد هــــــــــذ ــــــــــة اقــــــــــدم ن يف هــــــــــذا ا�ــــــــــال ، ولقــــــــــد انظمــــــــــت هلــــــــــا  مــــــــــربمه االتفاقي

ـــــــد  وتعتـــــــرب ـــــــرن مـــــــن ابرامهـــــــا رغـــــــم ا�ـــــــا  تعـــــــدل يف كـــــــل مـــــــرة لتواكـــــــب اجلدي ـــــــر بعـــــــد اكثـــــــر مـــــــن ق  اجلزائ
ـــــــــات ـــــــــة  مـــــــــن اهـــــــــم االتفاقي ـــــــــيت حتتويهـــــــــا االتفاقي ـــــــــة (الصـــــــــارمة فيمـــــــــا خيـــــــــص القـــــــــوانني ال ـــــــــود االتفاقي ) بن

ومـــــــــدى ثرائهــــــــــا ومتيزهـــــــــا بتشــــــــــدد االحكـــــــــام اخلاصــــــــــة حبقـــــــــوق املؤلــــــــــف وهـــــــــي مــــــــــن االتفاقيـــــــــات الــــــــــيت 
متيـــــــــل حلمايــــــــــة حقـــــــــوق املؤلــــــــــف كثـــــــــريا وختــــــــــدم مصـــــــــاحلهم اكثــــــــــر مـــــــــن اي اتفاقيــــــــــة اخـــــــــرى  ، فمــــــــــثال 

ــــــــويف متنحــــــــه مخســــــــون ســــــــنة بعــــــــد منحــــــــت هــــــــذه االتفا ــــــــا  وان ت ــــــــة مــــــــادام حي ــــــــة ابدي ــــــــف محاي ــــــــة للمؤل قي
ـــــــــة ـــــــــه  كمـــــــــا ان هـــــــــذه االتفاقيـــــــــة تواكـــــــــب كـــــــــل مـــــــــرة اجلديـــــــــد يف عـــــــــامل املعلومـــــــــات واملعرف وتعـــــــــدل  وفات

ـــــــــة  ـــــــــة املصـــــــــنفات الرقمي ـــــــــات الدوليـــــــــة الـــــــــيت تســـــــــعى ايضـــــــــا حلماي ماجيـــــــــب تعديلـــــــــه ، فهـــــــــي مـــــــــن االتفاقي
  .مبختلف انواعها 

ــــــــــــــع: انظمــــــــــــــام الجزائــــــــــــــر التفاقيــــــــــــــة جنيــــــــــــــف -2 ــــــــــــــف مت توقي ــــــــــــــة جني ــــــــــــــوبر  29يف  اتفاقي اكت
ـــــــــــرخيص �ـــــــــــا مـــــــــــن  1971 ـــــــــــة منتجـــــــــــي التســـــــــــجيالت الصـــــــــــوتية ضـــــــــــد اعمـــــــــــال النســـــــــــخ دون ت حلماي

�ـــــــــــدف هـــــــــــذه االتفاقيــــــــــــة اىل . اصـــــــــــحاب احلقـــــــــــوق وهـــــــــــي نفســـــــــــها مـــــــــــايعرف باتفاقيـــــــــــة الفونـــــــــــوغرام 
  النسخ غري" صة ملصنفا�م محاية منتجي الفونوغرام ضد  االنتاجات غري املرخ
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ــــــــــة  1971ولقــــــــــد مت توقيعهــــــــــا ســــــــــنة " املشــــــــــروع  ــــــــــف كمــــــــــا ســــــــــبق ذكــــــــــره  وتعــــــــــرف ايضــــــــــا باتفاقي جبني
ــــــــق  ــــــــدان االبتكــــــــار ســــــــواء باذاعــــــــة هــــــــذه االعمــــــــال عــــــــن طري ــــــــة مبي الفونوغرامــــــــاف وال�ــــــــتم هــــــــذه االتفاقي

ـــــــــــــث ـــــــــــــة  االســـــــــــــطوانات او الب ـــــــــــــك باســـــــــــــتغالل االقمـــــــــــــار االصـــــــــــــطناعية  وهـــــــــــــذه االتفاقي االذاعـــــــــــــي وذل
ــــــــــــــل حتمــــــــــــــي منتجــــــــــــــي الفونــــــــــــــوغرام ومؤسســــــــــــــات البــــــــــــــث " الحتمــــــــــــــي االشــــــــــــــخاص وال املصــــــــــــــنفات ب

ــــــــات غــــــــري املشــــــــروعة الــــــــيت عربعنهــــــــا مــــــــن خــــــــالل بالقرصــــــــنة  االجتماعــــــــات االذاعــــــــي مــــــــن بعــــــــض العملي
ــــــــة ا) 10("والنهــــــــب والســــــــلب  ــــــــة اول اتفاقي ــــــــرب هــــــــذه االتفاقي ــــــــك تعت ــــــــر ولقــــــــد كــــــــان ذل نظمــــــــت هلــــــــا اجلزائ

املتعلــــــــــــــق بانظمـــــــــــــــام  1979جويليــــــــــــــة  5املــــــــــــــؤرخ يف  73/26رقـــــــــــــــم  املرســــــــــــــوم التنفيــــــــــــــذي مبوجــــــــــــــب
واملراجعــــــــــة ببـــــــــــاريس 1952اجلزائــــــــــر اىل االتفاقيــــــــــة العامليـــــــــــة حلقــــــــــوق املؤلـــــــــــف املنعقــــــــــدة جبنيــــــــــف ســـــــــــنة 

ـــــــــــــة العـــــــــــــدد( 1971جـــــــــــــوان  24يف  ـــــــــــــدة رمسي ـــــــــــــر)  762الصـــــــــــــفحة   53جري ـــــــــــــاخرت اجلزائ  ولقـــــــــــــد ت
الــــــــــذي   1971وذلــــــــــك بســــــــــبب تعـــــــــديل االتفاقيــــــــــة ســــــــــنة   1973يف االنضـــــــــمام اليهــــــــــا حــــــــــىت ســـــــــنة 

بعـــــــدم تطبيـــــــق شـــــــرط احلمايـــــــة علـــــــى العالقـــــــات املوجــــــــودة بـــــــني الـــــــدول الناميـــــــة الـــــــيت ختـــــــرج مـــــــن احتــــــــاد 
ــــــــف  ــــــــة جني ــــــــرين ، فمــــــــثال اتفاقي ــــــــة ب ــــــــل صــــــــرامة مــــــــن احكــــــــام اتفاقي ــــــــة اق ــــــــرين ، واحكــــــــام هــــــــذه االتفاقي ب

ــــــــنص علــــــــى مــــــــدة  ــــــــل ســــــــنة   25ت ــــــــر قب ــــــــيت تبنتهــــــــا اجلزائ ــــــــه وال ــــــــف بعــــــــد وفات ــــــــة حلقــــــــوق املؤل كمــــــــدة محاي
ــــــــيت اصــــــــبحت فيمــــــــا بعــــــــد  ــــــــرين  وال ــــــــة ب ــــــــىن  50انظمامهــــــــا التفاقي ــــــــرين  ولقــــــــد تب ــــــــة ب ســــــــنة وفقــــــــا التفاقي

ــــــــرين وا�ســــــــدة يف االمــــــــر  ــــــــة ب ــــــــري عــــــــدة مــــــــواد مــــــــن اتفاقي ــــــــاالمر  73/02املشــــــــرع اجلزائ ــــــــذي عــــــــدل ب ال
97/10  

مل يفكــــــــــر العــــــــــرب :العربيــــــــــة لحمايــــــــــة حقــــــــــوق المؤلــــــــــف انظمــــــــــام الجزائــــــــــر لالتفاقيــــــــــة -3
ـــــــــــــوق املؤلـــــــــــــف اال يف عـــــــــــــام  ـــــــــــــة بشـــــــــــــان حق ـــــــــــــوزراء الثقافـــــــــــــةالعرب  1976يف اتفاقي يف املـــــــــــــؤمتر االول ل

الــــــــذي عقــــــــد بــــــــاالردن والــــــــذي كــــــــان ضــــــــمن موضــــــــوعاته موضــــــــوع االتفاقيــــــــة العربيــــــــة حلقــــــــوق املؤلــــــــف 
ـــــــــــذا للمـــــــــــادة  ـــــــــــة ا 21وذلـــــــــــك تنفي ـــــــــــة العربي ـــــــــــاق الوحـــــــــــدة الثقافي ـــــــــــة مـــــــــــن ميث لـــــــــــذي اصـــــــــــدره وزراء الرتبي

ـــــــــــــاجلزائر . 1964مـــــــــــــؤمترهم املنعقـــــــــــــد يف بغـــــــــــــداد عـــــــــــــام  والتعلـــــــــــــيم العـــــــــــــرب يف يف اجتمـــــــــــــاع موســـــــــــــع ب
ــــــــذكور بوضــــــــع التصــــــــور  ــــــــيت كلفــــــــت خــــــــالل اجتمــــــــاع عمــــــــان امل ــــــــة املتخصصــــــــة ال العاصــــــــمة  مجــــــــع اللجن
املبــــــــــدئي ملشـــــــــــروع االتفاقيـــــــــــة كمـــــــــــا حضـــــــــــرها خـــــــــــرباء متخصصـــــــــــون وخـــــــــــرباء مـــــــــــن منظمـــــــــــة الينســـــــــــكو 

ـــــــــــويف عـــــــــــام  ومنظمـــــــــــة ـــــــــــة العـــــــــــرب يف مـــــــــــؤمترهم 1979الويب ـــــــــــر وزراء الثقاف ـــــــــــة اق ـــــــــــة طـــــــــــرابلس الليبي مبدين
  الثاين تكليف جلنة  لصياغته من جديد على ضوء املالحظات

  

  

              

ــــود :10 ــ ــ ــ ــ ــ ــــد حممـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ، حممـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد عبيـ ــ ــ ــ ــ ـــالمية . حممـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدان االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاديات البلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يف تنميةاقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ودورهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة العامليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة . منظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــب القانونيـ ــ ــ ــ ــ : دار الكتـ

  408ص .2007مصر ،



 

ــــــــة ومت حتديــــــــد  ــــــــؤمتر واعيــــــــدت  الصــــــــياغة النهائيــــــــة ومتــــــــت املوافقــــــــة املبدئي ــــــــيت توصــــــــلو اليهــــــــا خــــــــالل امل ال
ــــــــه ويف  ــــــــى املشــــــــروع ووضــــــــع املالحظــــــــات حول ــــــــة عل ــــــــدول العربي فــــــــرتة ال تتجــــــــاوز ســــــــتة اشــــــــهر ملوافقــــــــة ال

ـــــــــع عليهـــــــــا خـــــــــالل املـــــــــؤمتر مـــــــــن  1981عـــــــــام  ـــــــــة العـــــــــرب ومت التوقي دولـــــــــة عربيـــــــــة  12اقـــــــــره وزراء الثقاف
ـــــــــورا ـــــــــنص علـــــــــى ضـــــــــرورة وضـــــــــع وثيقـــــــــة  30الفصـــــــــل .)11(ف ـــــــــف ي ـــــــــة حلقـــــــــوق املؤل ـــــــــة العربي مـــــــــن االتفاقي

ــــــــــة والثقافــــــــــة والعلــــــــــوم  للــــــــــدول  ــــــــــة للرتبي ــــــــــدى املــــــــــدير العــــــــــام للمنظمــــــــــة العربي التصــــــــــديق او االنضــــــــــمام ل
ــــــــــة  ــــــــــة يفالراغب ــــــــــع ضــــــــــعف هــــــــــذا .  االنضــــــــــمام لالتفاقي ولقــــــــــد صــــــــــادقت ســــــــــت دول فقــــــــــط رغــــــــــم توقي

ومــــــن مميـــــزات هــــــذه االتفاقيــــــة لــــــو مت تنفيـــــذها ا�ــــــا نصــــــت علــــــى انشــــــاء  خــــــالل املــــــؤمتر العـــــدد عليهــــــا
ـــــــــة مـــــــــع  ـــــــــذ االتفاقي ـــــــــدول االعضـــــــــاء ملتابعـــــــــة تنفي ـــــــــف مـــــــــن ممثلـــــــــي ال ـــــــــة حقـــــــــوق املؤل ـــــــــة دائمـــــــــة حلماي جلن

  . انشاء مكتب حلماية امللكية االدبية والفنية والعلمية يف االدارة العامة للمنظمة

ـــــــــــني   ـــــــــــر مـــــــــــن ب ـــــــــــة  املربمـــــــــــة يف بغـــــــــــداد ســـــــــــنة  12تعتـــــــــــرب اجلزائ ـــــــــــة املمضـــــــــــية علـــــــــــى هـــــــــــذه االتفاقي دول
ـــــــــــة ، ولعـــــــــــل انظمـــــــــــام اجلزائـــــــــــر اىل  1982 ـــــــــــوزراء العـــــــــــرب املكلفـــــــــــني بالثقاف ـــــــــــاء املـــــــــــؤمتر الثالـــــــــــث لل اثن

ـــــــــق احلـــــــــس العـــــــــريب  ـــــــــر يف املســـــــــامهة يف تعمي ـــــــــة مـــــــــن اجلزائ ـــــــــة حســـــــــب اعتقـــــــــادي هـــــــــو رغب هـــــــــذه االتفاقي
ــــــــدول حــــــــول مشــــــــروع فعــــــــال خللــــــــق نظــــــــا ــــــــف ،  والتفــــــــاف هــــــــذه ال ــــــــة حقــــــــوق املؤل م عــــــــريب موحــــــــد حلماي

ـــــــــة ورد ذكـــــــــره يف االمـــــــــر  ـــــــــا ان جممـــــــــل ماجـــــــــاء يف هـــــــــذه االتفاقي ـــــــــا الحظن كمـــــــــا ا�ـــــــــا   97/10كمـــــــــا انن
ـــــــــــة   ـــــــــــا املعلومـــــــــــات والوســـــــــــائل احلديث ـــــــــــه تكنولوجي ـــــــــــة  وماجـــــــــــادت ب ـــــــــــة للمصـــــــــــنفات الرقمي ـــــــــــويل امهي مل ت

  كلها 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

ــراد :  11 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاح ، مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة .عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة العامليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات ومنظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات اجلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التفاقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوص العربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرح النصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة .شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــب القانونيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر :دار الكتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصــ

   18ص.1997،



 

ـــــــــــة لحقـــــــــــوق المؤلـــــــــــف:المبحـــــــــــث الثالـــــــــــث  ـــــــــــرب  حـــــــــــق املؤلـــــــــــف  واحلقـــــــــــوق : االدارة الجماعي يعت
األخــــــــرية  تســــــــببت فيهــــــــا ا�ــــــــاورة مــــــــن امليــــــــادين  الــــــــيت عرفــــــــت حتــــــــوالت كبــــــــرية خــــــــالل هــــــــذه الســــــــنوات 

ــــــــــرت بشــــــــــكل فاعــــــــــل يف خمتلــــــــــف قواعــــــــــد النظــــــــــام القــــــــــانوين احلــــــــــايل مــــــــــن  ــــــــــيت  أث ــــــــــة املعلومــــــــــات ال تقني
حيــــــــث مرتكـــــــــزا تـــــــــه ومـــــــــن حيـــــــــث العالقـــــــــات القانونيــــــــة الناجتـــــــــة عنـــــــــه، الـــــــــيت ظهـــــــــر أثرهـــــــــا الواضـــــــــح يف 

ــــــــيت أف ــــــــدة ال ــــــــة  للمصــــــــنفات اجلدي ــــــــوفري احلماي ــــــــدا فيمــــــــا يتصــــــــل بت ــــــــة، وحتدي ــــــــة الفكري رز�ــــــــا حقــــــــل امللكي
ــــــــة ــــــــا علــــــــى القــــــــائمني علــــــــى هــــــــذا )12(الثــــــــورة الرقمي ــــــــذلك فــــــــان مــــــــن أهــــــــم  التحــــــــديات املطروحــــــــة حالي ل

ا�تمـــــــــــع هــــــــــــي  بنــــــــــــاء  نظــــــــــــام قــــــــــــانوين مـــــــــــرتابط ومتــــــــــــوازن حيــــــــــــوي متغــــــــــــريات النمــــــــــــوذج االقتصــــــــــــادي 
ـــــــــــة  ـــــــــــة الرقمي ـــــــــــات واحلقـــــــــــوق األساســـــــــــية يف البيئ ـــــــــــد  مـــــــــــع ضـــــــــــمان احلري واالجتمـــــــــــاعي  والثقـــــــــــايف اجلدي

   )13(ملؤلف إحدى أمهها و رمبا أمهها على اإلطالقاليت يعد حق  ا

اكدت العديد من التجارب للعديـد مـن الـدول ان املؤلـف لوحـده الميكنـه ان يتتبـع كـل مـاجيري يف الوسـط الـذي يـتم 
تداول مصنفه فيه ، خاصة بعد ظهور الوسائل التكنولوجيـة احلديثـة مـن حوامـل وفضـاءات رقميـة وافرتاضـية  سـهلت 

على الشبكات واحلوامل الرقمية املختلفة وكل  نشر املصنفات بشكل قانوين واكثرها ينشر بشكل غري مشروع خاصة
اسـتنادا اىل :"A/157احلاملـة للـرقم "الويبـو "هذا اكدته اكدته الوثيقة الصادرة عن املنظمة العامليـة للملكيـة الفكريـة 

فيها  جتربة السنوات االخرية اذازداد التاكيد على ان املمارسة الفردية للحقوق مسالة غري عملية ، فثمة حاالت حيتاج
لـذلك اسـتوجب ذلـك وجـود سـند اخـر للمؤلـف يسـاعده * ."املنتفعون اىل منفذ سريع لكمية واسـعة مـن املصـنفات 

على نشر مصنفه وحتصيل حقوقه املادية مقابل التداول احلقيقي لعملـه يف ا�تمـع  وكـان هـذا الطـرف مبثابـة مجعيـات 
ول مرة وماذا نعين �ا ؟ وماذا تقدم للمؤلف يف ظل بيئـة املؤلف ، فكيف ظهرت  هذه االدارة ا تتكفل بادارة حقوق

  افرتاضية ورقمية جد متطورة

لقد ورد يف الوثيقة السابقة الذكر  :نبذة تاريخية عن االدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة -1-
تأسست يف فرنسا :"واملعدة من طرف الويبو بعنوان مقدمة حول االدارة اجلماعية حلق املؤلف واحلقوق ا�اورة مايلي 

  ثر من جمردكانت أكأول مجعية للمؤلفني  

  

        

  :  كذلك  انظر.   وما بعدها 133تداول املصنفات عرب االنرتنت  ص . أحمد بدر ،أسامةـ  12

- KEREVER,A.   Le droit d’auteur en Europe Occidentale « hommage a DESBOIS (h) 

Etudes de propriété intellectuelle éd.  Dalloz : 1974 ,   p36  

13- Benboudiaf  Mohamed .El Kamel. La protection de l’Ouvre Numérique dans l’Espace 

Virtuel. (Mémoire de master ,Droit et Santé. Université Lille 2 ,2008/2009) p. introduction   



 

ـــــــــــة مهنيـــــــــــة وقـــــــــــد ناضـــــــــــلت أيضـــــــــــاً يف ســـــــــــبيل اقـــــــــــرار حقـــــــــــوق املـــــــــــؤلفني يف مصـــــــــــنفا�م وارتـــــــــــبط .مجعي
ـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذا النـــــــــوع، ارتباطـــــــــاً  فهـــــــــو . وثيقـــــــــاً باســـــــــم الكاتـــــــــب املســـــــــرحي بومارشـــــــــيتأســـــــــيس أول مجعي

ـــــــــيت ـــــــــة ضـــــــــد املســـــــــارح ال ـــــــــاد املعـــــــــارك القانوني ـــــــــذي ق ـــــــــؤلفني  ال ـــــــــة يف االعـــــــــرتاف حبقـــــــــوق امل مل تكـــــــــن راغب
ــــــــــة واحرتامهــــــــــا ــــــــــة واملعنوي ــــــــــف اىل تأســــــــــيس . املالي ــــــــــادرة مــــــــــن املؤل وأدى االنتصــــــــــار يف هــــــــــذه املعــــــــــارك ومبب

ــــــــــــب ــــــــــــوىل االدارة  SACD مكت ــــــــــــة تت ــــــــــــذي  1777ع املســــــــــــرحي يف عــــــــــــام التشــــــــــــريو وهــــــــــــي أول مجعي وال
وســـــــــار .اجلماعيـــــــــة حلقـــــــــوق املـــــــــؤلفني حتــــــــول الحقـــــــــاً اىل مجعيـــــــــة مـــــــــؤلفي األعمـــــــــال املســــــــرحية وملحنيهـــــــــا

ــــــــرن  كبعــــــــد أ ــــــــزاك، والكســــــــندر دومــــــــا، وفكتــــــــور هوغــــــــو، كــــــــثــــــــر مــــــــن نصــــــــف ق ل مــــــــن هونــــــــوري دي بل
 تــــــــــاب فرنســــــــــيون آخــــــــــرون علــــــــــى هــــــــــذه الطريــــــــــق الــــــــــيت عقــــــــــدت مجعيتهــــــــــا العامــــــــــة للمــــــــــرة األوىل يفكو 

جمــــــــــــال األدب عنـــــــــــدما شــــــــــــكلوا اجلمعيــــــــــــة الفرنســـــــــــية لالدبــــــــــــاء غــــــــــــري  يف  SGDL 1837�ايـــــــــــة عــــــــــــام 
ــــــــــــة مطــــــــــــورة متامــــــــــــاً بــــــــــــدأت عــــــــــــام  ــــــــــــيت قــــــــــــادت اىل ادارة مجاعي عنــــــــــــدما أقــــــــــــام 1847أن األحــــــــــــداث ال

امللحنــــــــــان بــــــــــول هنريــــــــــون وفكتــــــــــور بــــــــــاريزو، والكاتــــــــــب ارنســــــــــت بــــــــــورجي، مبســــــــــاندة ناشــــــــــرهم دعــــــــــوى 
. ة الشــــــــــــانزيليزي يف بــــــــــــاريسحانـــــــــــالقــــــــــــائم يف " االمباســــــــــــادور" : "املقهــــــــــــى املســـــــــــرحي"قضـــــــــــائية ضــــــــــــد 

" االمباســــــــــادور"وقــــــــــد رأوا تناقضــــــــــاً صــــــــــارخاً قــــــــــي الــــــــــزامهم بتســــــــــديد مثــــــــــن املقعــــــــــد ووجبــــــــــة الطعــــــــــام يف 
واختــــــــذوا القــــــــرار .بينمــــــــا مل يشــــــــأ أحــــــــد أن يــــــــدفع مثنــــــــاً ألعمــــــــاهلم الــــــــيت تؤديهــــــــا اجلوقــــــــة املوســــــــيقية فيــــــــه

ـــــــــــكاجلـــــــــــريء  واملنطقـــــــــــي  باالمتنـــــــــــاع عـــــــــــن الـــــــــــدفع مـــــــــــا دام مل يـــــــــــدفع هلـــــــــــم با ســـــــــــب كو . ملقابـــــــــــل آذل
ــــــــــري مــــــــــن الرســــــــــومكاىل تســــــــــديد مبلــــــــــغ  " االمبســــــــــادور"املؤلفــــــــــون القضــــــــــية واضــــــــــطر صــــــــــاحب وفــــــــــتح . ب

ـــــــــــني ولكـــــــــــاتيب النصـــــــــــوص يف املصـــــــــــنفات  ـــــــــــة للملحن ـــــــــــدة هائل ـــــــــــات جدي ـــــــــــذلك امكان ـــــــــــرار احملكمـــــــــــة ب ق
ولكنــــــــه تبـــــــني بوضــــــــوح أ�ــــــــم لــــــــن يتمكنــــــــوا مبفــــــــردهم مــــــــن . املوســـــــيقية مــــــــن غــــــــري املســــــــرحيات املوســــــــيقية

ـــــــــــة  ـــــــــــرت حـــــــــــديثاً مراقب ـــــــــــيت أق ـــــــــــع اىل تأســـــــــــيس و . وانفـــــــــــاذ حقـــــــــــوقهم ال ـــــــــــة كوأدى وعـــــــــــيهم هلـــــــــــذا الواق ال
ســـــــــــــرعان مـــــــــــــا حلـــــــــــــت حملهـــــــــــــا مجعيـــــــــــــة املـــــــــــــؤلفني وامللحنـــــــــــــني وناشـــــــــــــري  1850للتحصـــــــــــــيل عـــــــــــــام 

وتأسســـــــــــت يف أواخـــــــــــر القـــــــــــرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر .والـــــــــــيت ال تـــــــــــزال تعمـــــــــــل اىل اآلن SACEMاملوســـــــــــيقى
مـــــــــا يف بعـــــــــض كل البلـــــــــدان األوروبيـــــــــة تقريبـــــــــاً،  كـــــــــ ويف خـــــــــالل العقـــــــــود األوىل مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرين يف

ـــــــــــــوق األداء(ذلك، منظمـــــــــــــات مماثلـــــــــــــة للمـــــــــــــؤلفني كـــــــــــــاألخـــــــــــــرى   البلـــــــــــــدان ـــــــــــــات حق ). عرفـــــــــــــت جبمعي
ـــــــــة كـــــــــوتطـــــــــور التعـــــــــاون بـــــــــني هـــــــــذه املنظمـــــــــات تطـــــــــوراً ســـــــــريعاً وأدر   ـــــــــة دولي ت حاجتهـــــــــا اىل وجـــــــــود هيئ

ـــــــــأمني محايـــــــــة أ . ل أحنـــــــــاء العـــــــــاملكـــــــــيف  ثـــــــــر فعاليـــــــــة حلقـــــــــوق املـــــــــؤلفني كتنســـــــــق أنشـــــــــطتها وتســـــــــاهم يف ت
ـــــــــــة، يف شـــــــــــهر 18وأنشـــــــــــأ ممثلـــــــــــو  ـــــــــــران /ويونيـــــــــــ مجعي وراحـــــــــــت عضـــــــــــوية االحتـــــــــــاد  CISAC 1926حزي

ـــــــــني  ـــــــــات املـــــــــؤلفني وامللحن ـــــــــدويل جلمعي ـــــــــك احلـــــــــني وهـــــــــي تشـــــــــمل االحتـــــــــاد ال ـــــــــذ ذل تتســـــــــع باســـــــــتمرار من
ــــــــــرب األ ــــــــــات الــــــــــيت تعت ــــــــــات تتعامــــــــــل مــــــــــع أمنــــــــــاط أخــــــــــرى كاآلن، اضــــــــــافة اىل اجلمعي ــــــــــر تقليديــــــــــة، مجعي ث

اذن .)"مـــــــــــن مثـــــــــــل مصـــــــــــنفات الفنـــــــــــون اجلميلـــــــــــة واملصـــــــــــنفات الســـــــــــمعية البصـــــــــــرية(ملصـــــــــــنفات مـــــــــــن ا
ــــــــــت �ــــــــــتم  ــــــــــت مــــــــــن فرنســــــــــا  وكان ــــــــــف واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة كان ــــــــــة حلقــــــــــوق املؤل انطالقــــــــــة االدارة اجلماعي
ـــــــــدول يف هـــــــــذا  ـــــــــت فرنســـــــــا انشـــــــــط هـــــــــذه ال بـــــــــاحلقوق ا�ـــــــــاورة حلقـــــــــوق املؤلـــــــــف بالدرجـــــــــة االوىل  ومازال



 

ــــــــــــــة "ديــــــــــــــد مــــــــــــــن الــــــــــــــدول االوربيــــــــــــــة فمــــــــــــــثال مت تاســــــــــــــيس ا�ــــــــــــــال  ولقــــــــــــــد تبعتهــــــــــــــا الع  SUISAمجعي
لتجمعـــــــــــــــــات الــــــــــــــــدول االســـــــــــــــــكندنافية NCBاالملانيــــــــــــــــة وGEMAاليونانيـــــــــــــــــة و AEIPIالسويســــــــــــــــرية و 

ــــــــــــرويج والســــــــــــويد ( ــــــــــــدا وايســــــــــــلندا وليتشــــــــــــوانا والن ــــــــــــه مــــــــــــن APAو) الــــــــــــدامنارك وفلن ــــــــــــة كمــــــــــــا ان الربتغالي
الطبيعـــــــــي جــــــــــدا ان ينشــــــــــا تعــــــــــاون بــــــــــني اجلمعيـــــــــات الســــــــــابقة  يف ظــــــــــل التكــــــــــتالت االوروبيــــــــــة الجــــــــــل 

الــــــــــــــذي انشـــــــــــــــىء يف BELSAمت تكــــــــــــــوين املكتــــــــــــــب االورويب "حقــــــــــــــوق املــــــــــــــؤلفني   تــــــــــــــدعيم محايــــــــــــــة 
الفرنســــــــــــــية ، ويف SDRMيف بـــــــــــــاريس بــــــــــــــني اجلمعيــــــــــــــات الســـــــــــــابقة ومجعيــــــــــــــة 1997مـــــــــــــن مــــــــــــــايو 12

ــــــــــة فرنســــــــــا جــــــــــاء الت ــــــــــاتج عــــــــــن جلن ــــــــــر الن متضــــــــــمنا ضــــــــــرورة تســــــــــهيل  1994يف عــــــــــام SIRINELLIقري
االدارة اجلماعيـــــــــــــــة للحقـــــــــــــــوق اخلاصـــــــــــــــة بـــــــــــــــاملؤلفني يف نطـــــــــــــــاق املســـــــــــــــتجدات التقنيـــــــــــــــة يف الوســـــــــــــــائط 

 1996الـــــــــــيت بــــــــــدا تاسيســــــــــها يف عـــــــــــام SESAMاملتعــــــــــددة ، وبنــــــــــاء عليــــــــــه جتســـــــــــد ذلــــــــــك يف مجعيــــــــــة 
ـــــــــات  ـــــــــد مـــــــــن اجلمعي ـــــــــادرة مـــــــــن العدي ـــــــــو مـــــــــن عـــــــــام اىل ان مت ا...مبب عتمـــــــــاد نظامهـــــــــا االساســـــــــي يف يوني

1997")14(  

ـــــــــــــف  1-2 ـــــــــــــة لحقـــــــــــــوق المؤل ـــــــــــــة حلقـــــــــــــوق  :مفهـــــــــــــوم االدارة الجماعي ـــــــــــــاالدارة اجلماعي يقصـــــــــــــد ب
ــــــــــف واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة  ــــــــــواله شــــــــــركات او مجعيــــــــــات مــــــــــرخص هلــــــــــا : " املؤل ــــــــــك التســــــــــيري الــــــــــذي تت ذل

ــــــــــف  ــــــــــام باعمــــــــــال التســــــــــيري للحــــــــــق املــــــــــايل للمؤل والصــــــــــحاب احلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة مبوجــــــــــب القــــــــــانون القي
بصــــــــفتها وكـــــــــيال قانونيـــــــــا متـــــــــارس صـــــــــالحيتها يف ضـــــــــوء اخلطـــــــــوط العريضـــــــــة الـــــــــيت خطهـــــــــا هلـــــــــا القـــــــــانون 

ــــــــــــــف : " كمــــــــــــــا يعرفهــــــــــــــا االســــــــــــــتاذ ســــــــــــــامر حممــــــــــــــود داللعــــــــــــــة )15(." ــــــــــــــة حلقــــــــــــــوق املؤل االدارة اجلماعي
ــــــــــة اصــــــــــحاب احل ــــــــــل حلماي ــــــــــا يقــــــــــود اىل االســــــــــلوب االمث ــــــــــل نظامــــــــــا قانوني قــــــــــوق واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة متث

ـــــــري عـــــــن  ـــــــة تلـــــــك احلقـــــــوق ، مهمـــــــا كـــــــان شـــــــكل التعب ـــــــة القائمـــــــة علـــــــى رعاي املنضـــــــوين حتـــــــت مظلـــــــة اهليئ
 )16(."تلــــــــــك اهليئــــــــــة ، علــــــــــى ان يتوافــــــــــق ذلــــــــــك مــــــــــع الغايــــــــــة االساســــــــــية الــــــــــيت وجــــــــــدت مــــــــــن اجلهــــــــــا 

ولعـــــــــــل هـــــــــــذه االدارة كانـــــــــــت بـــــــــــديال الدارة فرديـــــــــــة مل تـــــــــــتمكن مـــــــــــن الصـــــــــــمود امـــــــــــام العديـــــــــــد مـــــــــــن 
ــــــــــــــريات والتحــــــــــــــوالت  ــــــــــــــث اتاحــــــــــــــت التغي ــــــــــــــة حي خاصــــــــــــــة علــــــــــــــى الصــــــــــــــعيد املعلومــــــــــــــايت  اي املعلوماتي

التكنولوجيـــــــــا وســـــــــائل جديــــــــــدة ومل تتوقـــــــــف عنـــــــــد اجلــــــــــدة فحســـــــــب بـــــــــل جــــــــــد ذكيـــــــــة ســـــــــامهت هــــــــــذه 
ى مــــــــــن املســــــــــتفيدين ممــــــــــا جعــــــــــل ات مبختلــــــــــف اشــــــــــكاهلا اىل عــــــــــدد الحيصــــــــــاالخـــــــــرية يف نشــــــــــر املصــــــــــنف

ــــــــــد املــــــــــايل احلقــــــــــي ــــــــــد العائ ــــــــــداول  جعــــــــــل اصــــــــــحاب هــــــــــذه االعمــــــــــال عــــــــــاجزين عــــــــــن حتدي ــــــــــل للت املقاب
  الفعلي العماهلم ، فاصبحت بذلك املعلومات تسبح يف فضاء رقمي افرتاضي دون 
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ــة : 16 ــ ــ ــ ــ ــــود ، داللعـــ ــ ــ ــ ــامر حممــ ــ ــ ــ ــ ــــق .ســ ــ ــ ــ ــ ــة والتطبي ــ ــ ــ ــ ــ ــــني النظري ــ ــ ــ ــاورة بـــ ــ ــ ــ ــ ــــوق ا�ــ ــ ــ ــ ــــــف واحلقــ ــ ــ ــــوق املؤلـــ ــ ــ ــ ــة حلقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال االدارة اجلماعي ــ ــ ــ ــ ــة يف جمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدابري الدولي ــ ــ ــ ــ ــ ــة :الت ــ ــ ــ ــ دراســـ
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ــــــــــــب ، اىل درجــــــــــــة ان املســــــــــــتفيد اصــــــــــــبح اليعــــــــــــرف مــــــــــــن هــــــــــــو صــــــــــــاحب  ــــــــــــة رقي االصــــــــــــلي اي املعلوم
ـــــــــــى هـــــــــــذه  ـــــــــــداءات والســـــــــــرقات الواقعـــــــــــة عل ـــــــــــك بســـــــــــبب االنتهاكـــــــــــات واالعت املصـــــــــــنف االصـــــــــــلي وذل

ــــــــد . االعمــــــــال دون علــــــــم صــــــــاحبها  ــــــــق ســــــــببا الجيــــــــاد خمــــــــرج جدي ــــــــت كــــــــل هــــــــذه املشــــــــاكل والعوائ فكان
هلـــــــذه االزمــــــــة ومتثــــــــل ذلــــــــك يف توحيــــــــد اجلهــــــــود مــــــــن خــــــــالل عمــــــــل مجــــــــاعي يتنــــــــازل فيــــــــه املؤلــــــــف عــــــــن 

ـــــــــــة او جـــــــــــزء ـــــــــــوىل ادارة هـــــــــــذه احلقـــــــــــوق اىل جهـــــــــــة متخصصـــــــــــة تســـــــــــهر علـــــــــــى حقوقـــــــــــه املادي ا منهـــــــــــا لت
ــــــــى الضــــــــفر  ــــــــة عل ــــــــيت تعمــــــــل كــــــــل دول ــــــــة ال ــــــــة واالدبي ــــــــة هــــــــذه احلقــــــــوق وكــــــــذلك املكتســــــــبات العلمي محاي
ـــــــــة هلـــــــــذه  ـــــــــذلك االدارة اجلماعي ـــــــــت ب ـــــــــاكرب عـــــــــدد منهـــــــــا لرتســـــــــخ ثقافتهـــــــــا وتارخيهـــــــــا وحضـــــــــار�ا ، فكان ب

ــــــــــة دعــــــــــت اىل احلقــــــــــوق احلــــــــــل املنطقــــــــــي واالنســــــــــب هلــــــــــذه املشــــــــــكلة ، ــــــــــة بــــــــــرن اول اتفاقي ــــــــــرب اتفاقي وتعت
ــــــــــيت وضــــــــــعت االســــــــــس الكفيلــــــــــة بارســــــــــاء هــــــــــذه االدارة  ــــــــــريبس ال ــــــــــة ت هــــــــــذه االدارة بينمــــــــــا تلتهــــــــــا اتفاقي
ودعـــــــــت مجيــــــــــع الـــــــــدول املنظمــــــــــة اىل اتفاقيـــــــــة بــــــــــرن ان تعمـــــــــل علــــــــــى تطبيقهـــــــــا يف ارض الواقــــــــــع وهــــــــــذا 

صـــــــــت اجلزائـــــــــر يف االمــــــــــر ولقـــــــــد ن 'تـــــــــريبس'مـــــــــن هــــــــــذه االتفاقيـــــــــة  67ادة املـــــــــ ايضـــــــــا مانصـــــــــت عليـــــــــه
االدارة اجلماعيـــــــــــة حلقــــــــــوق املؤلـــــــــــف علــــــــــى  -الــــــــــذي ســــــــــنتطرق لـــــــــــه بشــــــــــئ مـــــــــــن التفصــــــــــيل- 03/05

ـــــــــيت مساهـــــــــا املشـــــــــرع اجلزائـــــــــري ب بالتســـــــــيري اجلمـــــــــاعي حلقـــــــــوق املؤلـــــــــف واجلهـــــــــة املمثلـــــــــة لـــــــــه هـــــــــي  :ال
  الديوان الوطين حلقوق املؤلف

الــــــــــنص  القـــــــــــانوني االســــــــــاس القــــــــــانوني لــــــــــالدارة الجماعيــــــــــة لحقـــــــــــوق المؤلــــــــــف  ضــــــــــمن  -3
ــــــــدول الــــــــيت كرســــــــت الوســــــــائل القانونيــــــــة والفنيــــــــة لتجســــــــيد هــــــــذا :الجزائــــــــري  تعــــــــد اجلزائــــــــر مــــــــن بــــــــني ال

ـــــــــــة لتكـــــــــــون  ـــــــــــه ضـــــــــــمن تشـــــــــــريعا�ا كمـــــــــــا ا�ـــــــــــا كلفـــــــــــت جهـــــــــــة معين النـــــــــــوع مـــــــــــن االدارة ونصـــــــــــت علي
ــــــــــر  ــــــــــة وزي ــــــــــف حتــــــــــت رعاي ــــــــــوطين حلقــــــــــوق املؤل ــــــــــديوان ال ــــــــــت هــــــــــي ال املســــــــــؤولة عــــــــــن هــــــــــذه االدارة وكان

وكــــــــــــذلك ضــــــــــــمن  03/05علــــــــــــى ذلــــــــــــك يف تشــــــــــــريعا�ا ضــــــــــــمن احكــــــــــــام االمــــــــــــر  الثقافــــــــــــة ونصــــــــــــت
ــــــــــق املرســــــــــوم  ــــــــــف واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة وف ــــــــــوطين حلقــــــــــوق املؤل ــــــــــديوان ال احكــــــــــام القــــــــــانون االساســــــــــي  لل

والـــــــــــذي تـــــــــــنص مادتـــــــــــه اخلامســـــــــــة علـــــــــــى  2005ســـــــــــبتمرب 21املـــــــــــؤرخ يف  356/05التنفيـــــــــــذي رقـــــــــــم 

ورة مهمـــــــــة الســــــــهر علـــــــــى محايـــــــــة املصـــــــــاحل يتــــــــوىل الـــــــــديوان الـــــــــوطين حلقـــــــــوق املؤلــــــــف واحلقـــــــــوق ا�ـــــــــا: "

ــــــــــدفاع عنهــــــــــا، وكــــــــــذا  ــــــــــة للمــــــــــؤلفني أو ذوي حقــــــــــوقهم وأصــــــــــحاب احلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة وال املعنويــــــــــة واملادي
ـــــــــك العـــــــــام يف  ـــــــــة الواقعـــــــــة ضـــــــــمن املل ـــــــــدي واملصـــــــــنفات الوطني ـــــــــة مصـــــــــنفات الـــــــــرتاث الثقـــــــــايف التقلي محاي

امـــــــــــا االمـــــــــــر " حـــــــــــدود اهلـــــــــــدف االجتمـــــــــــاعي وعلـــــــــــى حنـــــــــــو مـــــــــــا حيـــــــــــدده هـــــــــــذا القـــــــــــانون األساســـــــــــي
ـــــــــــه  11فلقـــــــــــد خصـــــــــــص  03/05  130مـــــــــــادة الرســـــــــــاء االســـــــــــاس القـــــــــــانوين هلـــــــــــذه االدارة مـــــــــــن مادت

حبيـــــــــــث اســـــــــــندت مهـــــــــــام هــــــــــــذه االدارة رمسيـــــــــــا للـــــــــــديوان الـــــــــــوطين حلقـــــــــــوق املؤلــــــــــــف  142اىل املـــــــــــادة 

ـــــــــــادة  ـــــــــــدا ضـــــــــــمن امل ـــــــــــى  139وحتدي ـــــــــــنص عل ـــــــــــيت ت ـــــــــــف  : "ال ـــــــــــوطين حلقـــــــــــوق املؤل ـــــــــــديوان ال ـــــــــــوىل ال يت

ــــــــدة  واحلقــــــــوق ا�ــــــــاورة مهمــــــــة التســــــــيري اجلمــــــــاعي للحقــــــــوق اخلاصــــــــة املعــــــــرتف �ــــــــا يف هــــــــذا األمــــــــر لفائ
ــــــــة الواقعــــــــة ضــــــــمن امللــــــــك العــــــــام ــــــــدي واملصــــــــنفات الوطني ــــــــرتاث الثقــــــــايف التقلي ــــــــة ال ــــــــام حبماي  ذويهــــــــا والقي

كمــــــــــا ان انضــــــــــمام اجلزائـــــــــــر اىل االتفاقيــــــــــات الدوليـــــــــــة يعتــــــــــرب احلــــــــــافز االول واملهـــــــــــم الــــــــــذي جعلهـــــــــــا " 



 

ـــــــري  ـــــــل قـــــــانوين حيمـــــــي هـــــــذه ختطـــــــو هـــــــذه اخلطـــــــوة الكب ـــــــف ضـــــــمن تكت ـــــــة حقـــــــوق املؤل ة فيمـــــــا خيـــــــص محاي
ــــــــــــة الوصــــــــــــية علــــــــــــى هــــــــــــذه االدارة وهــــــــــــذا مايؤكــــــــــــده كــــــــــــل مــــــــــــن اســــــــــــتاذايا  ــــــــــــل يف اهليئ احلقــــــــــــوق واملتمث

ـــــــــــــدين يف قوهلمـــــــــــــا  ـــــــــــــان عزال ـــــــــــــة قمـــــــــــــوح وبودرب ـــــــــــــر إىل هـــــــــــــذه  "الكـــــــــــــرميني ناجي ويعـــــــــــــد انضـــــــــــــمام اجلزائ

ــــــــة ألنــــــــه أعطــــــــى دفعــــــــا ج ــــــــدة ملــــــــا تتطلبــــــــه حقــــــــوق االتفاقيــــــــات أمــــــــرا يف غايــــــــة األمهي ديــــــــدا، وروحــــــــا جدي
املؤلــــــــــف واحلقــــــــــوق احملــــــــــاورة يف الوقــــــــــت احلاضــــــــــر مــــــــــن محايــــــــــة، وأمــــــــــن، وضــــــــــمانات ذلــــــــــك أن مثـــــــــــل 
هـــــــــذه احلمايـــــــــة ال تكـــــــــون ذات فعاليـــــــــة إذا اقتصـــــــــرت علـــــــــى احلمايـــــــــة الداخليـــــــــة فقـــــــــط ألن مـــــــــن طبيعـــــــــة 

وهــــــــــذا يســـــــــــتلزم . املؤلفــــــــــات األدبيــــــــــة والفنيــــــــــة أن ال تبقــــــــــى حبيســــــــــة إقلـــــــــــيم معــــــــــني أو منطقــــــــــة معينــــــــــة
ولقـــــــــد   )17(."ضــــــــرورة وجـــــــــود محايـــــــــة علــــــــى الصـــــــــعيدين الـــــــــوطين والـــــــــدويل لفــــــــض النزاعـــــــــات االحتماليـــــــــة

بـــــــــدافع تكـــــــــريس محايـــــــــة أكثـــــــــر وتقويـــــــــة الضـــــــــمانات املتعلقـــــــــة بـــــــــاحلقوق األدبيـــــــــة والفنيـــــــــة  "كــــــــان هـــــــــذا 

ـــــــــا ووطنيـــــــــا ـــــــــني . للمؤلـــــــــف اجلزائـــــــــري دولي ـــــــــك أن حتقيـــــــــق هـــــــــذا اهلـــــــــدف يتطلـــــــــب تطـــــــــور العالقـــــــــات ب ذل
ــــــــــــد ــــــــــــة مــــــــــــن جهــــــــــــة ، وأيضــــــــــــا ضــــــــــــرورة  األخــــــــــــذ مببــــــــــــادرات ال ول بواســــــــــــطة وضــــــــــــع تشــــــــــــريعات دقيق

وتوصـــــــــيات  كافـــــــــة االتفاقيــــــــــات الدوليـــــــــة  يف ا�ـــــــــال مــــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى، �ــــــــــدف تكامـــــــــل األحكــــــــــام 
ـــــــــــا ـــــــــــا ودولي ـــــــــــف داخلي ـــــــــــة وضـــــــــــمان محايـــــــــــة املؤل ـــــــــــة مـــــــــــع الدولي و�ـــــــــــذا  يكـــــــــــون ")18(."القانونيـــــــــــة الوطني

ــــــــــــري قــــــــــــد حــــــــــــدد اهليكلــــــــــــة القا ــــــــــــديوان املشــــــــــــرع اجلزائ ــــــــــــة واملتمثلــــــــــــة يف ال ــــــــــــة لنظــــــــــــام اإلدارة اجلماعي نوني
الــــــــــــوطين حلقـــــــــــــوق املؤلـــــــــــــف واحلقــــــــــــوق ا�ـــــــــــــاورة  الـــــــــــــيت أخــــــــــــذت شـــــــــــــكل املؤسســـــــــــــة العموميـــــــــــــة ذات 
اإلشـــــــــراف احلكـــــــــومي وهـــــــــي �ـــــــــذا تكـــــــــون أكثـــــــــر  اتفاقـــــــــا مـــــــــع الظـــــــــروف الواقعيـــــــــة للـــــــــبالد باعتبارهـــــــــا 

  )19("دولة نامية

ـــــــــــة لحقـــــــــــوق -4 لقـــــــــــد مت حتديـــــــــــد وتســـــــــــطري املهـــــــــــام :المؤلـــــــــــف وظـــــــــــائف  هيئـــــــــــة االدارة الجماعي
ــــــــــة اجلزائــــــــــري تســــــــــميتها بالتســــــــــيري  او كمــــــــــا حيلــــــــــو للمشــــــــــرع -والوظــــــــــائف املناطــــــــــة هليئــــــــــة االدارة اجلماعي

ــــــــــف  ــــــــــوطين حلقــــــــــوق املؤلــــــــــف –اجلمــــــــــاعي حلقــــــــــوق املؤل مــــــــــن خــــــــــالل القــــــــــانون االساســــــــــي للــــــــــديوان ال
وحتــــــــت  ا تســــــــيري هــــــــذه احلقــــــــوقواحلقــــــــوق ا�ــــــــاورة الســــــــابق ذكــــــــره باعتبــــــــاره اهليئــــــــة املخــــــــول هلــــــــا قانونــــــــ

هلــــــــذه العمليـــــــــة املـــــــــنظم مـــــــــن املرســــــــوم التنفيـــــــــذي الســــــــابق 5الثقافـــــــــة ومــــــــن خـــــــــالل املــــــــادة رعايــــــــة وزيــــــــر 

ـــــــــى  ـــــــــنص عل ـــــــــيت ت ـــــــــوطين حلقـــــــــوق املؤلـــــــــف واحلقـــــــــوق ا�ـــــــــاورة مهمـــــــــة الســـــــــهر  : "وال ـــــــــديوان ال يتـــــــــوىل ال

  قوق ا�اورةعلى محاية املصاحل املعنوية واملادية للمؤلفني أو ذوي حقوقهم وأصحاب احل

              

أعمـــــــــــــال املـــــــــــــؤمتر الواحـــــــــــــد .محايـــــــــــــة املصـــــــــــــنف الرقمـــــــــــــي يف الفضـــــــــــــاء االفرتاضـــــــــــــي ضـــــــــــــمن الـــــــــــــنص الـــــــــــــوطين اجلزائـــــــــــــري . ناجيـــــــــــــة ،قمـــــــــــــوح ، عـــــــــــــزا لـــــــــــــدين،بودربان   :17

الفــــــــــــرص والتحــــــــــــديات الــــــــــــذي نظــــــــــــم  مبدينــــــــــــة  –الضــــــــــــرورة   @املكتبــــــــــــات الرقميــــــــــــة العربيــــــــــــة  عــــــــــــريب : العشــــــــــــرين  لإلحتــــــــــــاد العــــــــــــريب للمكتبــــــــــــات واملعلومــــــــــــات حــــــــــــول 
  2، ا�لد  2010مكتبة امللك عبد العزيز العامة ،: الرياض. 2010أكتوبر  8-6لبنان يف الفرتة ما بني  -بريوت  

خمـــــــــــــرب تكنولوجيـــــــــــــا .لومـــــــــــــاتجملـــــــــــــة املكتبـــــــــــــات واملع.االدارة اجلماعيـــــــــــــة حلـــــــــــــق املؤلـــــــــــــف واحلقـــــــــــــوق ا�ـــــــــــــاورة ضـــــــــــــمن الـــــــــــــنص الـــــــــــــوطين اجلزائـــــــــــــري .ناجيـــــــــــــة ،قمـــــــــــــوح : 18
  4ص.2011: 8ع.املعلومات ودورها يف التنمية الوطنية 
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ــــــــــة الواقعــــــــــة  ــــــــــدي واملصــــــــــنفات الوطني ــــــــــرتاث الثقــــــــــايف التقلي ــــــــــة مصــــــــــنفات ال والــــــــــدفاع عنهــــــــــا، وكــــــــــذا محاي
ضـــــــــــمن امللـــــــــــك العـــــــــــام يف حـــــــــــدود اهلـــــــــــدف االجتمـــــــــــاعي وعلـــــــــــى حنـــــــــــو مـــــــــــا حيـــــــــــدده هـــــــــــذا القـــــــــــانون 

  : ويكلف يف هذا اإلطار مبا يأيت.. . األساسي

ــــــــــدور احلمــــــــــائي للمــــــــــؤلفني وألصــــــــــحاب احلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة، و  - ــــــــــه االضــــــــــطالع بال ــــــــــص علي فقــــــــــا ملــــــــــا ن
ـــــــــــــانون ـــــــــــــوقهم وأصـــــــــــــحاب  -.الق ـــــــــــــة للمـــــــــــــؤلفني أو ذوي حق ـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن املصـــــــــــــاحل املعنويـــــــــــــة واملادي ال

  .احلقوق ا�اورة

ــــــــ متثيـــــــل املـــــــؤلفني وكـــــــل مالـــــــك آخـــــــر للحقـــــــوق لـــــــدى املســـــــتعملني يف إطـــــــار نشـــــــاطه املتعلـــــــق بالتســـــــيري 
ـــــــــع �ـــــــــ ـــــــــيت يتمت ـــــــــك ال ـــــــــة لتل ـــــــــة مماثل ا املؤلفـــــــــون وكـــــــــل اجلمـــــــــاعي للحقـــــــــوق واألداءات مـــــــــع ضـــــــــمان محاي

مالـــــــــك آخـــــــــر للحقـــــــــوق مـــــــــن املنضـــــــــمني وفقــــــــــا اللتزامـــــــــات اجلزائـــــــــر الدوليـــــــــة بشـــــــــان مالـــــــــك احلقــــــــــوق 
  .األجنيب

ــــــــة وحقــــــــوق أصــــــــحاب احلقــــــــوق ا�ــــــــاورة مــــــــن املــــــــواطنني  ــــــــة واملادي ــــــــؤلفني املعنوي ــــــــ اســــــــتحقاق حقــــــــوق امل ـ
ــــــــــــــــوقهم يف  نطــــــــــــــــاق االســــــــــــــــتغالل  العمــــــــــــــــومي ملصــــــــــــــــنفا�م و  أو ألداء ا�ــــــــــــــــم، ســــــــــــــــواء يف/وذوي حق

ـــــــــــــاوى .اجلزائـــــــــــــر أو خارجهـــــــــــــا، وحبمايتهـــــــــــــا طبقـــــــــــــا للتشـــــــــــــريع والتنظـــــــــــــيم املعمـــــــــــــول �مـــــــــــــا  قـــــــــــــبض األت
  املستحقة مقابل االستغالل االقتصادي للمصنفات واألداءات

ــــــــ توزيــــــــع مــــــــا يقبضــــــــه مــــــــن أتــــــــاوي بعــــــــد خصــــــــم مصــــــــاريف التســــــــيري، مــــــــرة يف الســــــــنة علــــــــى األقــــــــل    ـ
القيــــــــــــــام بأعمــــــــــــــال �ــــــــــــــدف إىل التعريــــــــــــــف باملصــــــــــــــنفات واألداءات املرتبطــــــــــــــة  و.علــــــــــــــى ذوي احلقــــــــــــــوق

بــــــــــالرتاث الثقــــــــــايف علــــــــــى اخـــــــــــتالف أنواعــــــــــه وترقيتهــــــــــا، وكــــــــــذلك املصـــــــــــنفات الواقعــــــــــة ضــــــــــمن امللـــــــــــك 
ــــــــــري قــــــــــد واكــــــــــب التشــــــــــريعات .العــــــــــام ــــــــــادة جنــــــــــد ان املشــــــــــرع اجلزائ ــــــــــص هــــــــــذه امل اذن فمــــــــــن خــــــــــالل ن

  جناح مهام هذه اهليئة الدولية ووظع االطر واالسس  الالزمة حىت يتم ا

ـــــــــنص الـــــــــوطني -5 لقـــــــــد نظـــــــــم  :اجـــــــــراءات تنفيـــــــــذ االدارة الجماعيـــــــــة لحقـــــــــوق المؤلـــــــــف فـــــــــي ال
املشــــــــرع اجلزائــــــــري االمــــــــور املتعلقــــــــة �ــــــــذا النــــــــوع مــــــــن االدارة مــــــــن اجلانــــــــب النظــــــــري لكــــــــن جيــــــــب ايضــــــــا 
ــــــــــــوفر املشــــــــــــرع الســــــــــــبل الكفيلــــــــــــة بــــــــــــالتطبيق الفعلــــــــــــى هلــــــــــــذه االدارة لتحقيــــــــــــق احلمايــــــــــــة الالزمــــــــــــة  ان ي
ـــــــــوع مـــــــــن التســـــــــيري اجلمـــــــــاعي يف ظـــــــــل  ـــــــــرار هـــــــــذا الن ـــــــــرب الســـــــــبب االول الق ـــــــــيت تعت ـــــــــؤلفني وال حلقـــــــــوق امل

ـــــــه يف تقـــــــدم بي ـــــــف بالـــــــدور الفعـــــــال الـــــــذي يلعب ـــــــة جـــــــد متطـــــــورة وذكيـــــــة جـــــــدا اعرتافـــــــا هلـــــــذا املؤل ـــــــة رقمي ئ
الــــــــذي يعــــــــد حلقــــــــة مــــــــن سلســــــــلة  " عجلــــــــة املعرفــــــــة والنهــــــــوض بركــــــــائز االمــــــــة وهــــــــذا االنتــــــــاج الفكــــــــري 

ــــــــك أن الفضــــــــل يعــــــــود  ــــــــوطين بشــــــــكل خــــــــاص، ذل حلقــــــــات التقــــــــدم اإلنســــــــاين بوجــــــــه عــــــــام، والتطــــــــور ال
ـــــــــدعني  ـــــــــاريخ حـــــــــىت إىل هـــــــــؤالء املب ـــــــــذ فجـــــــــر الت ـــــــــة وتطـــــــــور من ـــــــــه البشـــــــــرية مـــــــــن مدني فيمـــــــــا وصـــــــــلت إلي
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ــــــــــــة قمــــــــــــوح واالســــــــــــتاذ الــــــــــــدكتور بودربــــــــــــان   ويف احــــــــــــدى الدراســــــــــــات الــــــــــــيت قــــــــــــدمتها الــــــــــــدكتورة ناجي
ــــــــــة ب ــــــــــري : واملعنون ــــــــــوطين اجلزائ ــــــــــنص ال ــــــــــف واحلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة  ضــــــــــمن ال ــــــــــة حلــــــــــق املؤل االدارة اجلماعي

الحظـــــــــا جمموعــــــــــة مـــــــــن النقـــــــــاط املهمــــــــــة وســـــــــأوردها كمــــــــــا جـــــــــاءت بتفصــــــــــيلها  ادنــــــــــاهواملشـــــــــار اليهـــــــــا 
  : ظات دقيقة جدا ال�ا جد هامة ومالح

ـــــــــــا  إمهـــــــــــال  املشـــــــــــرع لـــــــــــبعض  األحكـــــــــــام التفصـــــــــــيلية " بـــــــــــالرجوع إىل إحكـــــــــــام الـــــــــــنص الـــــــــــوطين  الحظن
ـــــــــذ املهـــــــــام الـــــــــيت أوكلـــــــــت إىل  املتعلقـــــــــة بإنفـــــــــاذ حقـــــــــوق املؤلـــــــــف  خاصـــــــــة تلـــــــــك املتعلقـــــــــة بكيفيـــــــــة تنفي

صـــــــــــل هيئــــــــــة اإلدارة اجلماعيــــــــــة  الــــــــــيت  ميارســــــــــها الــــــــــديوان الــــــــــوطين بنــــــــــاء علــــــــــى التــــــــــوكيالت الــــــــــيت يتح
ـــــــــــذين يتعـــــــــــني علـــــــــــيهم إذا كـــــــــــانوا يرغبـــــــــــون يف إحلـــــــــــاق  عليهـــــــــــا مـــــــــــن املـــــــــــؤلفني أو مـــــــــــن ذوي حلقـــــــــــوق ال
حقــــــــــــــوقهم ومراقبــــــــــــــة خمتلــــــــــــــف أشــــــــــــــكال اســــــــــــــتغالل مصــــــــــــــنفا�م وأداءهــــــــــــــم بــــــــــــــاإلدارة اجلماعيــــــــــــــة  أن 

حســـــــــب مــــــــا نـــــــــص عليــــــــه املشـــــــــرع، . ينظمــــــــوا إىل الــــــــديوان الـــــــــوطين حلقــــــــوق املؤلـــــــــف واحلقــــــــوق ا�ــــــــاورة
ـــــــــــف أو صـــــــــــاحب ويعـــــــــــد هـــــــــــذا أول اإلجـــــــــــراءا ـــــــــــة الـــــــــــيت يتعـــــــــــني علـــــــــــى كـــــــــــل مؤل ـــــــــــة  والقانوني ت اإلداري

ـــــــــزات نظـــــــــام اإلدارة اجلماعيـــــــــة، كمـــــــــا يتعـــــــــني عليـــــــــه  حقـــــــــوق جمـــــــــاورة االلتـــــــــزام �ـــــــــا  إذا أراد  التمتـــــــــع مبي
التصـــــــــريح إىل الـــــــــديوان الـــــــــوطين بكـــــــــل مصـــــــــنف فـــــــــين أم أديب يقـــــــــوم بـــــــــه املؤلـــــــــف أو أي مالـــــــــك آخــــــــــر 

ــــــــــة املصــــــــــنف وم ــــــــــة ملكي ــــــــــةللحقــــــــــوق قصــــــــــد مــــــــــنح قرين ــــــــــة احلقــــــــــوق احملمي ــــــــــنص .لكي كمــــــــــا مل حيــــــــــدد ال
احلـــــــــــــايل  إجــــــــــــــراءات تتبـــــــــــــع االســــــــــــــتغالل املــــــــــــــايل للمصـــــــــــــنفات الــــــــــــــيت ميارســـــــــــــها الــــــــــــــديوان يف إطــــــــــــــار 
ــــــــــه ال ميكــــــــــن للــــــــــديوان  ــــــــــيت جــــــــــاء بشــــــــــأ�ا أن ــــــــــيت مينحهــــــــــا وال صــــــــــالحياته  مــــــــــن خــــــــــالل الرتاخــــــــــيص ال

ـــــــــــــرخص باســـــــــــــتغالل املصـــــــــــــنفات واألداء بصـــــــــــــفة  مـــــــــــــن تلقـــــــــــــاء نفســـــــــــــه ودون  ةاســـــــــــــتئثاريالـــــــــــــوطين أن ي
ـــــــل مـــــــن  ـــــــوطين علـــــــى توكي ـــــــديوان ال موافقـــــــة مـــــــالكي احلقـــــــوق وهـــــــو مـــــــا يعـــــــين ضـــــــمنا ضـــــــرورة حصـــــــول ال
صـــــــــاحب احلــــــــــق ،كــــــــــذلك الحظنــــــــــا وجــــــــــود ضـــــــــعف يف اإلجــــــــــراءات املتبعــــــــــة يف عمليــــــــــة  التعويضــــــــــات 

إضـــــــــــافة إىل مـــــــــــا ســـــــــــبق  ســـــــــــجلنا أيضـــــــــــا  أن  صـــــــــــالحيات  الـــــــــــيت تعـــــــــــود للمـــــــــــؤلفني و ذوي حقـــــــــــوقهم
اجلماعيــــــــــة املتصــــــــــلة   بالــــــــــدفاع عــــــــــن حقــــــــــوق األعضــــــــــاء  والــــــــــيت تــــــــــتم إمــــــــــا عــــــــــن طريــــــــــق هيئــــــــــة اإلدارة 

ـــــــــذي  ـــــــــة  بتعـــــــــويض الضـــــــــرر ال ـــــــــع دعـــــــــوى قضـــــــــائية أمـــــــــام القضـــــــــاء للمطالب ـــــــــق رف املصـــــــــاحلة أو عـــــــــن طري
ـــــــــــــديوان  يلحـــــــــــــق بأصـــــــــــــحاب هـــــــــــــذه احلقـــــــــــــوق ويف الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي اقرهـــــــــــــا  املشـــــــــــــرع وبصـــــــــــــريح إىل ال

ـــــــــوطين ـــــــــا أن املشـــــــــرع نفســـــــــه  يســـــــــند  صـــــــــالحية. ال ـــــــــني  الحظن ـــــــــيت قـــــــــد تنشـــــــــأ ب ـــــــــث يف النزاعـــــــــات ال الب
ـــــــــــــف يف  ـــــــــــــل املؤل ـــــــــــــني مســـــــــــــتغلي املصـــــــــــــنفات، وكـــــــــــــذا متثي ـــــــــــــنهم وب ـــــــــــــبعض، أو بي املـــــــــــــؤلفني بعضـــــــــــــهم ب
النزاعـــــــــات الـــــــــيت يتعـــــــــرض هلـــــــــا فيمـــــــــا خيـــــــــص مصـــــــــنفاته، فضـــــــــال عـــــــــن حـــــــــق التقاضـــــــــي باســـــــــم املـــــــــؤلفني  

ــــــــــــة املصــــــــــــاحلة املوجــــــــــــودة علــــــــــــى  مســــــــــــتوى وزارة الثقــــــــــــاف. وذوي حقــــــــــــوقهم ــــــــــــدري ولســــــــــــنا .  إىل هيئ ن
الســــــــــبب الــــــــــذي جعلـــــــــــه يســــــــــلك هــــــــــذا  املســـــــــــلك  املتنــــــــــاقض ، وال ســــــــــبب خروجـــــــــــه عــــــــــن القاعـــــــــــدة 
ـــــــــدفاع  عـــــــــن حـــــــــق املؤلـــــــــف و ذوي حقـــــــــوقهم  وبـــــــــأي شـــــــــكل   ـــــــــيت تقضـــــــــي بإســـــــــناد مهمـــــــــة ال العامـــــــــة ال
ـــــــــة املصـــــــــاحلة هـــــــــذه وحـــــــــىت يف  ـــــــــةبل أن هيئ ـــــــــت هلـــــــــا مهمـــــــــة اإلدارة اجلماعي ـــــــــة الـــــــــيت أوكل كـــــــــان  إىل اهليئ

ــــــــــــد يثريهــــــــــــا حــــــــــــق املؤلــــــــــــف حــــــــــــال التســــــــــــليم  بصــــــــــــالحيتها   ــــــــــــض خمتلــــــــــــف املنازعــــــــــــات الــــــــــــيت ق يف ف



 

والتقاضــــــــي بشــــــــأ�ا  فإننــــــــا نعتقــــــــد أن مثــــــــل هـــــــــذا التضــــــــارب يف توزيــــــــع املهــــــــام قــــــــد يتســــــــبب يف إربـــــــــاك 
ــــــــــداخل و تضــــــــــارب يف الصــــــــــالحيات ــــــــــه مــــــــــن ت ــــــــــاألمر، إضــــــــــافة إىل مــــــــــا قــــــــــد  حيدث ــــــــــني ب واملهــــــــــام  املعني

ــــــــــه ســــــــــوء اإلدارة األمــــــــــر  الــــــــــذ ــــــــــيت بــــــــــني اهليئتــــــــــني  ممــــــــــا ينجــــــــــر عن ــــــــــب عليــــــــــه ضــــــــــياع احلقــــــــــوق ال ي يرتت
  )21("يفرتض حرص هذه اهليئات على تأمينها ألصحا�ا وليس العكس

اذن مــــــــن خــــــــالل مجيــــــــع هــــــــذه املالحظــــــــات الدقيقـــــــــة جــــــــدا  جنــــــــد ان جمــــــــرد االقــــــــرار والتنصــــــــيص علـــــــــى 
اخلطــــــــوط العريضـــــــــة احملـــــــــددة ملهـــــــــام هـــــــــذه اهليئـــــــــة الـــــــــيت كانـــــــــت مـــــــــن املفـــــــــرتض ان تســـــــــهر علـــــــــى محايـــــــــة 

ـــــــــــؤلف ـــــــــــدة كـــــــــــل البعـــــــــــد عـــــــــــن حقـــــــــــوق امل ـــــــــــف ، بعي ـــــــــــوطين حلقـــــــــــوق املؤل ـــــــــــديوان ال ني واملتمثلـــــــــــة يف يف ال
املغــــــــــــزى احلقيقــــــــــــي مــــــــــــن وراء تنصــــــــــــيب هيئــــــــــــة وصــــــــــــية لتنفيــــــــــــذ االدارة اجلماعيــــــــــــة حلقــــــــــــوق املــــــــــــؤلفني 
ـــــــة مـــــــدى تطبيـــــــق هـــــــذه اهليئـــــــة  واحلقـــــــوق ا�ـــــــاورة ، لـــــــذا كـــــــان مـــــــن امللـــــــزم ان تنشـــــــأ هيئـــــــة مســـــــتقلة ملراقب

ـــــــــوع مـــــــــن ا ـــــــــى هـــــــــذا الن ـــــــــداءات الوصـــــــــية عل ـــــــــل مـــــــــن حـــــــــدة االعت ـــــــــؤلفني والتقلي الدارة حلـــــــــل مشـــــــــاكل امل
  .الواقعة على حقوقهم 
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  :خامتة 

جهد وصرب ليسا باهليينني وكان هذا العمل املتواضع يف عامل املعرفة بتوفيق اهللا عز وجل مت هذا العمل بعد 

" والكبري يف مساري الدراسي والعلمي اىل يومنا هذا ، فمن خالل دراسيت هذه اليت انصب موضوعها حول 

واليت كانت دراسة قانونية من " لتشريع اجلزائري محاية امللكية الفكرية االدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل ا

منظور اخصائي معلومات حمتك بعامل املعلومة بطريقة مباشرة ، فبعد تقصينا واطالعنا على املنظومة التشريعية 

اجلزائرية يف اطار محاية حقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة توصلنا اىل ان املشرع اجلزائري ليس يف معزل عن 

تطورات احلديثة اليت عرفها جمتمع املعلومات وعلى الرغم من احملاوالت البطيئة واحملتشمة من قبل االحداث وال

املشرع اجلزائري ملواكبة التقدم التكنولوجي الذي اثر اجيابا وسلبا على حقوق املؤلف والتغريات املذهلة يف هذا 

قوق وذلك بتحيني قوانينه وكذلك بانظمامه اىل العامل الرقمي اال انه ابدى اهتمامه ووعيه بامهية محاية هذه احل

اهليئات واالتفاقيات الدولية اليت تشرتك معها يف اهلدف وهو محاية حقوق املؤلف يف كل مكان وكل زمان 

وحتت كل الظروف ، كما ا�ا عملت على تطبيق بنود الكثري من االتفاقيات واليت انعكست اجيابا على نصها 

واملتمثلة كذلك يف ارساء نظام االدارة اجلماعية حلقوق املؤلف لتسهيل تسيري ' بورن ' القانوين خاصة اتفاقية

  .هذه احلقوق يف ظل بيئة  جد متطورة تقنيا 

ــــــــــم  ــــــــــايل جــــــــــدا ، علــــــــــى العكــــــــــس فهــــــــــو يالئ ــــــــــري كامــــــــــل ومث ــــــــــنص القــــــــــانوين اجلزائ واليعــــــــــين هــــــــــذا ان ال
ــــــــر منهــــــــا يف البيئــــــــ ــــــــة ورقيــــــــة اكث ــــــــف يف بيئــــــــة تقليدي ــــــــه بعيــــــــد جــــــــدا محايــــــــة حقــــــــوق املؤل ــــــــة كمــــــــا ان ة الرقمي

ــــــــــنص القــــــــــانوين اخلاصــــــــــة مبفــــــــــرزات الوســــــــــط الرقمــــــــــي   ــــــــــالزم ايضــــــــــاحها يف ال عــــــــــن كــــــــــل التفصــــــــــيالت ال
ـــــــــــذ بشـــــــــــكل فعـــــــــــال يف هـــــــــــذا الوســـــــــــط  اذن علـــــــــــى .كاملصـــــــــــنفات الرقميـــــــــــة واالجـــــــــــراءات القابلـــــــــــة للتنفي

املشـــــــــــرع اعـــــــــــادة النظـــــــــــر يف يف هـــــــــــذا االمـــــــــــر وكـــــــــــذلك اشـــــــــــراك جهـــــــــــات خمتلفـــــــــــة  خاصـــــــــــة اخصـــــــــــائي 
ــــــــــا االعــــــــــ الم االيل لتوضــــــــــيح بعــــــــــض االمــــــــــور التقنيــــــــــة وحماولــــــــــة اجيــــــــــاد الصــــــــــيغ املناســــــــــبة واملالئمــــــــــة قانوني

  اذن مجيع الفرضيات اليت وضعناها حتققت .لتضمينها النص القانوين 

 
  

  

  

  

  



 

  

  
  

  
  

  



 

  : الكتب باللغة العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــاب. الـــــــــــــــــــــــــــذهين  اإلنتـــــــــــــــــــــــــــاجحقـــــــــــــــــــــــــــوق .امحـــــــــــــــــــــــــــد ، ســـــــــــــــــــــــــــويلم العمـــــــــــــــــــــــــــري   -1                          دار الكت

  1967.القاهرة : العريب 

االســـــــــــــــــكندرية ، : دار الفكـــــــــــــــــر اجلـــــــــــــــــامعي .اجلـــــــــــــــــرائم املعلوماتيـــــــــــــــــة .امحــــــــــــــــد خليفـــــــــــــــــة ، امللـــــــــــــــــط -2

2006.   

ـــــــــــــب،زروقي -3 اجلزائـــــــــــــر :ديـــــــــــــوان املطبوعـــــــــــــات .تنـــــــــــــازع القـــــــــــــوانني :القـــــــــــــانون الـــــــــــــدويل اخلـــــــــــــاص.الطي

.1999.  

: احلــــــــــــــــديث   املكتــــــــــــــــب اجلــــــــــــــــامعي. ريــــــــــــــــة محايــــــــــــــــة حقــــــــــــــــوق امللكيــــــــــــــــة الفك. ، طلبــــــــــــــــة  أنــــــــــــــــور -4

  2004 ،اإلسكندرية

  .1985.اجلزائر:املؤسسة الوطنية للكتاب.السرقات األدبية .بدوي،طبانة -5

           حريــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحافة وفــــــــــــــــــق تشــــــــــــــــــريعات مجهوريــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــر .مجــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــدين ، العطيفــــــــــــــــــي  -6

  1974القاهرة ،].ن.د.[العربية 

املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم انون قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط يف ال.حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،الفكهاين -7

  .1987،]م.د]:[ن.د.[1ج.1976لسنة34

  ].س.د[اإلسكندرية،:منشاة املعارف.5ط.املدخل إىل علم القانون.حسن،كرية-8

دراســـــــــــــــة : محايـــــــــــــــة حقـــــــــــــــوق التـــــــــــــــاليف علـــــــــــــــى شـــــــــــــــبكة االنرتنـــــــــــــــت .عيســـــــــــــــى ونســـــــــــــــه، ديـــــــــــــــاال -9

  2010.بريوت.املنشورات احلقوقية صادر .مقارنة

دار النهضـــــــــــــــة .جــــــــــــــرائم االعتــــــــــــــداء علــــــــــــــى االشــــــــــــــخاص واالنرتنيــــــــــــــت .رمضــــــــــــــان  ،مــــــــــــــدحت   -10

   2000العربية ، 



 

ــــــــــدين ،صــــــــــالح-11 ــــــــــن ال ــــــــــة .زي ــــــــــة الفكري نشــــــــــأ�ا ومفهومهــــــــــا ونطاقهــــــــــا وأمهيتهــــــــــا :املــــــــــدخل اىل امللكي

  .2004االردن،.دار الثقافة.وتكييفها وتنظيمها ومحايتها

عنويـــــــــــة يف القــــــــــانون العراقــــــــــي ، وزارة الثقافـــــــــــة حقــــــــــوق املؤلــــــــــف امل.ســــــــــهيل حســــــــــني ، الفـــــــــــتالوي  -12

  1978العراق ، : 

جملــــــــــس الثقافــــــــــة .نشــــــــــأة حقــــــــــوق امللكيــــــــــة الفكريــــــــــة وتطورهــــــــــا.عبـــــــــد اجلليــــــــــل فضــــــــــيل،الرب عصــــــــــي-13

  .2006ليبيا،:العام

ـــــــــــد الرمحـــــــــــان ، خلفـــــــــــي -14 ـــــــــــف واحلقـــــــــــوق ا�ـــــــــــاورة منشـــــــــــورات .عب ـــــــــــة اجلزائيـــــــــــة حلقـــــــــــوق املؤل احلماي

   .2007بريوت .احلليب احلقوقية 

ــــــــــرزاق ، الســــــــــنهوري  -15 ــــــــــد ال ــــــــــدين اجلديــــــــــد . عب . حــــــــــق امللكيــــــــــة : الوســــــــــيط يف شــــــــــرح القــــــــــانون امل

  1986.منشورات احلليب احلقوقية. 3ط.8ج

  .1964،]م.د]:[ن.د.[3ط.8ج.شرح القانون املدين.عبد الرزاق ،السنهوري -16

ـــــــــــف  األديباحلـــــــــــق .شـــــــــــديد  مـــــــــــأمونعبـــــــــــد الرشـــــــــــيد ،  -17 دار .النظريـــــــــــة العامـــــــــــة وتطبيقا�ـــــــــــا : للمؤل

  1987،] م.د[النهضة العربية ،

ــــــــــــراد  -18 ــــــــــــاح ، م ــــــــــــد الفت ــــــــــــات اجلــــــــــــات ومنظمــــــــــــة التجــــــــــــارة .عب ــــــــــــة التفاقي شــــــــــــرح النصــــــــــــوص العربي

   1997مصر ،:دار الكتب القانونية .العاملية 

ــــــــــــــف ، صــــــــــــــويف  -19 ــــــــــــــد اللطي ــــــــــــــات .عب ــــــــــــــت يف املكتب ــــــــــــــة واالنرتن قســــــــــــــنطينة .املعلومــــــــــــــات االلكرتوني

  2001مطبوعات جامعة منتوري ، .

امللكيــــــــــة الفكريــــــــــة علــــــــــى شــــــــــبكة  القانونيــــــــــة حلقــــــــــوقاحلمايــــــــــة .عبــــــــــد اهللا عبــــــــــد الكــــــــــرميعبــــــــــد اهللا، -20

ـــــــــــة  األطـــــــــــر مقارنـــــــــــة يفدراســـــــــــة :االنرتنيـــــــــــت القانونيـــــــــــة للحمايـــــــــــة مـــــــــــع شـــــــــــرح النظـــــــــــام القـــــــــــانوين للملكي



 

ــــــــــــــــــة يف التشــــــــــــــــــريعات املصــــــــــــــــــريةواالردنية  ــــــــــــــــــةالفكري ــــــــــــــــــتومعاهــــــــــــــــــد واألوروبي ــــــــــــــــــة .يت االنرتني دار اجلامع

  .2008االزاريطة،:اجلديدة

جامعـــــــــــة منتـــــــــــوري، .₁ج.حماضـــــــــــرات يف تكنولوجيـــــــــــا املعلومـــــــــــات .عبـــــــــــد املالـــــــــــك ،بـــــــــــن الســـــــــــبيت -21

  2004) .اجلزائر (قسنطينة 

دارا .احلقــــــــــــــــــــوق علــــــــــــــــــــى املصــــــــــــــــــــنفات األدبيــــــــــــــــــــة والفنيــــــــــــــــــــة والعلميــــــــــــــــــــة.علي،أبــــــــــــــــــــو اليزيــــــــــــــــــــد-22

  .1967اإلسكندرية:ملعارف

ـــــــــــي -23 ديـــــــــــوان املطبوعـــــــــــات .مـــــــــــذكرات يف القـــــــــــانون الـــــــــــدويل اخلـــــــــــاص اجلزائـــــــــــري .ســـــــــــليمانعلي،عل

  1993اجلزائر،:

ـــــــــــــــدين،خليل -24 ـــــــــــــــاب حقـــــــــــــــوق .عمـــــــــــــــاد ال ـــــــــــــــأليف ونشـــــــــــــــر كت مالحظـــــــــــــــات حـــــــــــــــول حقـــــــــــــــوق الت

  1981.بريوت:الرسالة.االبتكار

موســـــــــــــــوعة .ملعلومـــــــــــــــايت واحلكومـــــــــــــــة االلكرتونيـــــــــــــــة اا�تمـــــــــــــــع .عمـــــــــــــــر حممـــــــــــــــد ، بـــــــــــــــن يـــــــــــــــونس  -25

  2003.]م.د[، ]ن.د[التشريعات العربية 

  .]س.د[،]م.د[، ]ن.د[.عيسى ، طوين ، التنظيم القانوين لشبكة االنرتنت -26

ــــــــــاح , غســــــــــان  -27 ــــــــــة والفنيــــــــــة مــــــــــع دراســــــــــة . رب ــــــــــة الفكريــــــــــة األدبي الــــــــــوجيز يف قضــــــــــايا محايــــــــــة امللكي

  2008بريوت ،: منشورات احلليب احلقوقية , مقارنة حول جرائم املعلوماتية 

ـــــــــــــاوي فـــــــــــــاروق ، علـــــــــــــي  -28 ـــــــــــــوتر ونظـــــــــــــم املعلومـــــــــــــات .احلفن ـــــــــــــانون الكمبي ـــــــــــــاب .موســـــــــــــوعة ق الكت

ــــــــــــــوتر : االول  ــــــــــــــات الكمبي ــــــــــــــة لربجمي ــــــــــــــات دراســــــــــــــة معمقــــــــــــــة يف االحكــــــــــــــام القانوني دار .قــــــــــــــانون الربجمي

  القاهرة.الكتاب احلديث 



 

ــــــــــــــاوي  -29 ــــــــــــــي احلفن ــــــــــــــات .فــــــــــــــاروق ، عل ــــــــــــــوتر ونظــــــــــــــم املعلوم ــــــــــــــانون الكمبي ــــــــــــــود .موســــــــــــــوعة ق عق

ــــــــــــــــوتر  ــــــــــــــــاين .الكمبي ــــــــــــــــاب الث ــــــــــــــــات  ₁ج .الكت ــــــــــــــــود الربجمي ــــــــــــــــاب احلــــــــــــــــديث .عق ــــــــــــــــاهرة : دار الكت الق

.2003  

  .2000].م.د.[دار املريخ .ترمجة امحد،عبد اخلالق ، حقوق امللكية الفكرية .كوريا.كارلوس ،م-30

  . 2008,دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية .كوثر ، مازوين ، الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكية الفكرية   -31

ــــــــــيت . حممــــــــــد مجــــــــــاد  -32 ماهيتهــــــــــا ، موضــــــــــوعها ، اهــــــــــم صــــــــــورها : جــــــــــرائم احلاســــــــــوب .مــــــــــرهج اهلي

  ].س .د[،]م .د] :[ن.د.[، والصعوبات اليت تواجهها 

  . 1987.دار الثقافة ، االزاريطة .احلماية القانونية لربامج احلاسب االلكرتوين .حممد حسام ، حممود لطفي -33

  .1988, دار سعد الصباح الكويت .املنافع واحملاذير : االنرتنيت .حممد سعيد ، سار  -34

منظمــــــــــــة التجــــــــــــارة العامليــــــــــــة ودورهــــــــــــا يف تنميةاقتصــــــــــــاديات . حممــــــــــــد عبيــــــــــــد ، حممــــــــــــد حممــــــــــــود  -35

  .2007مصر ،: دار الكتب القانونية . البلدان االسالمية 

ـــ.حممـــد عبيـــد ،الكعـــيب -36 دار .دراســـة مقارنـــة : ت اجلـــرائم الناشـــئة عـــن االســـتخدام غـــري املشـــروع لشـــبكة االنرتني

  .2005,القاهرة : النهضة العربية 

دار النهضــــــــــــــــــــــــة .تارخيهــــــــــــــــــــــــا وتطورهــــــــــــــــــــــــا:املكتبــــــــــــــــــــــــات يف العـــــــــــــــــــــــامل.حممـــــــــــــــــــــــد ماهر،محــــــــــــــــــــــــادة-37

  .1969القاهرة،:العربية

ـــــــــــــــــــــق.حممـــــــــــــــــــــد،الطالب -38 ـــــــــــــــــــــد اإلغري ـــــــــــــــــــــاريخ املعرفـــــــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــــــني.ت ـــــــــــــــــــــك ل ودار  مؤسســـــــــــــــــــــة فران

  1970.بريوت:الثقافة

حقـــــــــــــــوق امللكيـــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــة يف التشـــــــــــــــريع اجلزائـــــــــــــــري ، ديـــــــــــــــوان .،الـــــــــــــــوايل  إبـــــــــــــــراهيمحممــــــــــــــود  -39

  .1983] م .د.[ املطبوعات اجلامعية



 

دار اجلامعـة .احلماية القانونية للملكية الفكرية يف جمـال احلاسـب االيل واالنرتنـت .حممود عبد الرحيم ، الديب -40

  .2005.اجلديدة ،االسكندرية 

ديـــــــــــــــوان .والفنيـــــــــــــــة  األدبيـــــــــــــــةحماضـــــــــــــــرات يف امللكيـــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــة .حمـــــــــــــــي الـــــــــــــــدين ،عكاشـــــــــــــــة  -41

 . 1999،] م .د: [ املطبوعات اجلامعية 

  .2000,القاهرة : دار الكتب العلمية .دليلك اىل شبكة االنرتنت .مصطفى ، السيد  -42

ــــــــــــــــــة .مصــــــــــــــــــطفى ، حممــــــــــــــــــود موســــــــــــــــــى  -43 ــــــــــــــــــائي يف اجلــــــــــــــــــرائم االلكرتوني ــــــــــــــــــق اجلن ، ]ن.د[.التحقي

  .2011.]م.د[.

ـــــــــــري حممـــــــــــد ، اجلنبيهـــــــــــي  -44 ـــــــــــدويل يف جمـــــــــــال محايـــــــــــة . ممـــــــــــدوح حممـــــــــــد ، اجلنبيهـــــــــــي .من التعـــــــــــاون ال

  2004االسكندرية ،:دار الفكر اجلامعي .حقوق امللكية الفكرية 
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  :مقاالت باللغة العربية 

ـــــــــــــدوة .التحكـــــــــــــيم والوســـــــــــــاطة التـــــــــــــابع ملنظمـــــــــــــة امللكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة مركـــــــــــــز .إيريـــــــــــــك ، ويلـــــــــــــريز -59 ن

حتـــــــــــديات محايـــــــــــة امللكيـــــــــــة الفكريـــــــــــة عربيـــــــــــا ودوليـــــــــــا : اجلمعيـــــــــــة الدوليـــــــــــة حلمايـــــــــــة امللكيـــــــــــة الصـــــــــــناعية 

منشـــــــــــــــورات اجلمعيـــــــــــــــة املصــــــــــــــــرية حلمايـــــــــــــــة امللكيــــــــــــــــة .1997اكتــــــــــــــــوبر  23اىل21مـــــــــــــــن .القـــــــــــــــاهرة .

  .1999القاهرة ، : الصناعية 

ــــــــــدراوي  -60 ــــــــــة حم.حســــــــــن ،الب ــــــــــة الفكري ــــــــــدوة احتــــــــــاد احملــــــــــامني العــــــــــرب .اضــــــــــرة يف امللكي بنغــــــــــازي : ن

.2002  

التــــــــــــــدابري الدوليــــــــــــــة يف جمــــــــــــــال اإلدارة اجلماعيــــــــــــــة حلقــــــــــــــوق املؤلـــــــــــــــف . داللعــــــــــــــة ،ســــــــــــــامر حممود -61

ـــــــد  ـــــــارة، ا�ل ـــــــة ـ املن ـــــــق ـ دراســـــــة مقارن ـــــــة والتطبي ـــــــني النظري ، 8، العـــــــدد 13واحلقـــــــوق ا�ـــــــاورة ب

2007  



 

ـــــــــــدويل االول . التجـــــــــــارة احلـــــــــــرة يف الســـــــــــلع . عـــــــــــادل ، علـــــــــــي عبـــــــــــد الســـــــــــالم  -62 املـــــــــــؤمتر العـــــــــــريب ال

   .1995نوفمرب   3اىل 1لبنان من . لالدارة حول التجارة احلرة يف السلع واخلدمات 

ـــــــــــرزاق ، مصـــــــــــطفى  -63 ـــــــــــد ال ـــــــــــؤمتر العـــــــــــريب .عب ـــــــــــة ، امل ـــــــــــة الثالث ـــــــــــع االلفي ـــــــــــة يف مطل ـــــــــــات العربي املكتب

ــــــــــاين عشــــــــــر لالحتــــــــــاد  ــــــــــاب الوقــــــــــائع ،مــــــــــجالث ــــــــــات واملعلومــــــــــات ، كت -5.الشــــــــــارقة :  2العــــــــــريب للمكتب

  .2001نوفمرب  8

ـــــــــــــد اهللا ،حممـــــــــــــد الشـــــــــــــريف  -64 افـــــــــــــاق : تشـــــــــــــريعات حقـــــــــــــوق التـــــــــــــاليف يف الـــــــــــــوطن العـــــــــــــريب . عب

املـــــــــــــؤمتر . تطويرهـــــــــــــا يف ظـــــــــــــل االتفاقيـــــــــــــات العربيـــــــــــــة والدوليـــــــــــــة واســـــــــــــتخدام تكنولوجيـــــــــــــا املعلومـــــــــــــات 

ـــــــــــاين عشـــــــــــر لالحتـــــــــــاد ال ـــــــــــم(عـــــــــــريب العـــــــــــريب الث ـــــــــــائع).اعل ـــــــــــاب الوق  8اىل 5مـــــــــــن .الشـــــــــــارقة.2مـــــــــــج.كت

  2001نوفمرب 

ــــــــــة .محايــــــــــة احلقــــــــــوق ا�ــــــــــاورة حلــــــــــق املؤلــــــــــف .حممــــــــــد الســــــــــعيد ،رشــــــــــدي  -65 جملــــــــــة احلقــــــــــوق الكويتي

  1997. ₂ع.

مـــــــــــــؤمتر القـــــــــــــانون .التجـــــــــــــارة الدوليـــــــــــــة االلكرتونيــــــــــــة عـــــــــــــرب االنرتنـــــــــــــت .حممــــــــــــد الســـــــــــــيد ،عرفـــــــــــــة  -66

  2000جامعة االمارات ،مايو .والكمبيوتر واالنرتنت 

ـــــــــــــــــــوغرام والفيـــــــــــــــــــديوغرام وحـــــــــــــــــــق املؤلـــــــــــــــــــف.حممدحســـــــــــــــــــام،حممدلطفي -67 جملـــــــــــــــــــة .تـــــــــــــــــــاجري اللفون

  1968وافريل مارس.4وع3ع.احملاماة

ـــــــــــة ،قمـــــــــــوح -68 ـــــــــــدين ، ناجي محايـــــــــــة املصـــــــــــنف الرقمـــــــــــي يف الفضـــــــــــاء االفرتاضـــــــــــي .  ،بودربان عـــــــــــزا ل

ــــــــــري  ــــــــــوطين اجلزائ ــــــــــنص ال ــــــــــات .ضــــــــــمن ال أعمــــــــــال املــــــــــؤمتر الواحــــــــــد العشــــــــــرين  لإلحتــــــــــاد العــــــــــريب للمكتب

ــــــــــــات الرقميــــــــــــة العربيــــــــــــة  عــــــــــــريب : واملعلومــــــــــــات حــــــــــــول  الفــــــــــــرص والتحــــــــــــديات  –الضــــــــــــرورة   @املكتب

: الريــــــــــــاض. 2010أكتـــــــــــوبر  8-6 لبنـــــــــــان يف الفــــــــــــرتة مـــــــــــا بــــــــــــني -الـــــــــــذي نظــــــــــــم  مبدينـــــــــــة بــــــــــــريوت  

   2، ا�لد  2010مكتبة امللك عبد العزيز العامة ،

 ســربارين جملــة .محايــة امللكيــة الفكريــة يف البيئــة الرقميــة مــن خــالل منظــور االســاتذة اجلــامعيني .هنــد ، علــوي  -69

  . 2007.مارس . 12 ع.االلكرتونية 



 

ــــــــــــة يف البيئــــــــــــة الرقميــــــــــــة .وداد ، امحــــــــــــد العيــــــــــــدوين  -70 بــــــــــــرامج احلاســــــــــــوب : محايــــــــــــة امللكيــــــــــــة الفكري

ـــــــــــات منوذجـــــــــــا  ـــــــــــات واملعلومـــــــــــات الســـــــــــعودية .وقواعـــــــــــد البيان ـــــــــــة املكتب ـــــــــــة .املـــــــــــؤمتر الســـــــــــادس جلمعي البيئ

  . 2010افريل 07-06.املفاهيم والتشريعات والتطبيقات : املعلومات االمنة 

 أعمــال. الويبــو ودور الفكريــة امللكيــة نزاعــات لتســوية لــةالبدي الســبل. ،عــال زهــران-71

 متـــوز 11 إىل 10 مــن :. الريمـــوك جامعــة. الفكريــة للملكيـــة األول العلمــي املــؤمتر

  .2000 ، الريموك منشورات.2000

ـــــــــــــــــن الدين،صـــــــــــــــــالح-72 االحكـــــــــــــــــام القانونيـــــــــــــــــة لالســـــــــــــــــم والعنـــــــــــــــــوان التجـــــــــــــــــاري يف التشـــــــــــــــــريع .زي

  .2000:الثاين كانون.1ع.ا�لة القضائية.االردين

ــــــــــــــاليف يف الــــــــــــــوطن العــــــــــــــريب .عبــــــــــــــد اهللا ، حممــــــــــــــد الشــــــــــــــريف -73 افــــــــــــــاق : تشــــــــــــــريعات حقــــــــــــــوق الت

ــــــــــا املعلومــــــــــات ــــــــــة واســــــــــتخدام تكنولوجي ــــــــــة والدولي ــــــــــات العربي ــــــــــؤمتر العــــــــــريب .تطويرهــــــــــا يف ظــــــــــل االتفاقي امل

ـــــــــــاين عشـــــــــــر لالحتـــــــــــاد العـــــــــــريب للمكتبـــــــــــات واملعلومـــــــــــات  الشـــــــــــارقة :  2كتـــــــــــاب الوقـــــــــــائع ، مـــــــــــج : الث

  2001فمرب نو  5-8.

محايــــــــــــــة امللكيـــــــــــــــة الفكريــــــــــــــة ومــــــــــــــدى تاثريهـــــــــــــــا علــــــــــــــى امـــــــــــــــن .عبــــــــــــــد اهللا،مصــــــــــــــطفى محـــــــــــــــداهللا-74

املفـــــــــــاهيم :بيئـــــــــــة املعلومـــــــــــات االمنـــــــــــة.املـــــــــــؤمتر الســـــــــــادس جلمعيـــــــــــة املكتبـــــــــــات واملعلومـــــــــــات.املعلومـــــــــــات

  .2010افريل7اىل6الرياض ،من.والتشريعات والتطبيقات

  : مقاالت باللغة االجنبية 

-75  Elisabeth,kolmayer,bases de données et organization les 
connaissances,bulletin des bibliothéques de france (BBF).1992.vol 37,n°6 

  :مذكرات بالعربية 



 

ـــــــــــداول وحـــــــــــق .شـــــــــــهرزاد، ذوادي. صـــــــــــونية ، حقـــــــــــاص  -78 ـــــــــــة الت ـــــــــــني حري ـــــــــــة ب املعلومـــــــــــات االلكرتوني

  .2005.التاليف، مذكرة ليسانس،جامعة منتوري ، قسم علم املكتبات 

ـــــــــــد ، شـــــــــــنوف  -79 ـــــــــــة .العي ـــــــــــف ومحايتهـــــــــــا القانوني ـــــــــــل .احلقـــــــــــوق ا�ـــــــــــاورة حلـــــــــــق املؤل مـــــــــــذكرةخترج لني

ـــــــــة الفكريـــــــــة .شـــــــــهادة املاجســـــــــتري  ـــــــــون .كليـــــــــة احلقـــــــــوق .ف عمـــــــــر الزاهـــــــــي اشـــــــــرا.فـــــــــرع امللكي ـــــــــن عكن ب

  . 2003.اجلزائر .

ــــــــــة احلديثــــــــــة يف اثبــــــــــات .عــــــــــايض راشــــــــــد ، عــــــــــايض املــــــــــري  -80 ــــــــــة الرســــــــــائل التكنولوجي مــــــــــدى حجي

  .1998,رسالة دكتوراء ، جامعة القاهرة .العقود 

جامعـة .قـانون اخلـاص رسـالة دكتـوراه يف ال.دراسـة مقارنـة: مدى احلماية القانونية حلق املؤلـف .اجمد ، حسان  -81

  .2008.ايب بكر بلقايد بتلمسان 

  مذكرات باللغة االجنبية 

82- Mohamed el kamel ,ben boudiaf .la protection de l’oeuvre 
numerique dans l’espace .virtuel .memoire master 2(droit du 
cyberspace.lille 2) 2009 
  

- 83 Nicolas ,Topas. La contrefaçon et les œuvres d’arts. Thèse de 
DEA  de droit pénal et science criminelles . Université Montpellier ; 
2002.  

  http://www.memoireonline.com: متاحة على املوقع االلكرتوين 

  :معاجم وموسوعات 

ــــــــــــدوي -84 ــــــــــــاب املصــــــــــــريةاللبنانية .العــــــــــــريب امليســــــــــــر املعجــــــــــــم .امحــــــــــــد زكــــــــــــي ،ب      ، ] م .د[   :دار الكت

  ] س.د[ 

ـــــــــــــان . ₂ط.معجـــــــــــــم الكـــــــــــــيالين ملصـــــــــــــطلحات احلاســـــــــــــب االلكـــــــــــــرتوين .الكـــــــــــــيالين -85 ـــــــــــــة لبن : مكتب

  .1998لبنان ، 



 

  :متفرقات 

ه املوافـــــــــــــــق لــــــــــــــــ  1420ذي القعـــــــــــــــدة  17املـــــــــــــــؤرخ يف  41/ 2000مرســــــــــــــوم تنفيـــــــــــــــذي رقـــــــــــــــم -86

ـــــــــــاوة علـــــــــــى النســـــــــــخة  2000فربايـــــــــــر ســـــــــــنة  22 ـــــــــــة املتعلقـــــــــــني باالت ـــــــــــات التصـــــــــــريح واملراقب حيـــــــــــدد كيفي

  اخلاصة 

مـــــــــــــــارس  06ه املوافـــــــــــــــق لــــــــــــــــ  1417شـــــــــــــــوال عـــــــــــــــام  27املـــــــــــــــؤرخ يف  10/  97امـــــــــــــــر رقـــــــــــــــم -87

 اورة يتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ا�1997

ــــــــــــؤرخ يف  73/46مــــــــــــر رقــــــــــــم ا-88 ــــــــــــة عــــــــــــام  25امل ــــــــــــق ل 1393مجــــــــــــادى الثاني يوليــــــــــــو  25ه املواف

 ) م . ح . و . م (يتضمن احداث املكتب الوطين حلق املؤلف  1973سنة 

يونيـــــــــــــو  ســــــــــــــنة  5: ه املوافـــــــــــــق ل  1393مجـــــــــــــادى االوىل عـــــــــــــام  4املـــــــــــــؤرخ يف  73/26امـــــــــــــر -89

ــــــــــة ا 1973 حــــــــــول حــــــــــق املؤلــــــــــف املراجعــــــــــة  1952لعامليــــــــــة لســــــــــنة يتعلــــــــــق بانضــــــــــمام اجلزائــــــــــر لالتفاقي

  1971يوليو سنة  24بباريس يف 

  2005اجلزائر ، :وزارة العدل .القانون املدين -90

اجلريـــــــــــدة الرمسيــــــــــــة .واملتعلـــــــــــق حبــــــــــــق املؤلـــــــــــف  1973افريـــــــــــل  3املــــــــــــؤرخ يف  73/14مـــــــــــر رقـــــــــــم ا-91

 اجلزائرية 

ـــــــــــــذي رقـــــــــــــم  -92 ــــــــــــــ  1419م شـــــــــــــعبان عـــــــــــــا 02املـــــــــــــؤرخ يف  366/  98مرســـــــــــــوم تنفي ه املوافـــــــــــــق ل

ــــــــــــوفمرب  21 ــــــــــــف واحلقــــــــــــوق  1998ن ــــــــــــوطين حلقــــــــــــوق املؤل ــــــــــــديوان ال يتضــــــــــــمن القــــــــــــانون االساســــــــــــي لل

 ا�اورة 

ــــــــــــــ   1394رمضـــــــــــــان عـــــــــــــام  7قـــــــــــــرار مـــــــــــــؤرخ يف  -93 يتضـــــــــــــمن  1974ســـــــــــــبتمرب  24ه املوافـــــــــــــق ل

 حتديد شروط الضمان للمؤلفني علة مكسب وطين حلق املؤلف 

  2008اجلزائر ،: وزارة العدل.قانون العقوبات  -94

--95  ministére des affaires économiques française ,guide à 
destination des utilisateurs d’internet .crid.avril 2000 . 
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  ": الويبو "املوقع االلكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  -96

http://WWW.WIPO.INT 

http://WWW.WIPO.INT/MEMBERS/EN/.HYPERLIK 

  :املوقع االلكرتوين لاللسكو -97
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  :ملخص 

فلــــــــــم يعــــــــــد –صـــــــــناعية وأدبيــــــــــة فنيـــــــــة –يعتـــــــــرب موضــــــــــوع امللكيـــــــــة الفكريــــــــــة موضـــــــــوع الســــــــــاعة واحـــــــــد املواضــــــــــيع الـــــــــيت حــــــــــاول الكثــــــــــري تســـــــــليط الضــــــــــوء عليهـــــــــا بقســــــــــميها 

ويف موضــــــــــــوعنا  هــــــــــــذا  درســــــــــــنا قســــــــــــم امللكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة .لــــــــــــى املختصــــــــــــني يف جمــــــــــــال القــــــــــــانون فحســــــــــــب بــــــــــــل درس مــــــــــــن منــــــــــــاظري عــــــــــــدة حكــــــــــــرا عهــــــــــــذا املوضــــــــــــوع 

نيـــــــــــة وحتديـــــــــــدا حقـــــــــــوق املؤلـــــــــــف مـــــــــــن منظـــــــــــور أخصـــــــــــائي املعلومـــــــــــات ،فحاولنـــــــــــا كشـــــــــــف الســـــــــــتار عـــــــــــن هـــــــــــذا املوضـــــــــــوع الـــــــــــذي دخـــــــــــل  ختصـــــــــــص علـــــــــــم األدبيـــــــــــة والف

املكتبـــــــــــــات وأوجـــــــــــــب علينـــــــــــــا ذلـــــــــــــك التعريـــــــــــــف مبصـــــــــــــطلحاته والبحـــــــــــــث يف تارخيـــــــــــــه ونشـــــــــــــأته وأقســـــــــــــامه مث التعمـــــــــــــق أكثـــــــــــــر يف املشـــــــــــــاكل الـــــــــــــيت طرحـــــــــــــت يف موضـــــــــــــوع 

ولوجيــــــــــة احلديثــــــــــة ،مــــــــــن تعــــــــــديات علــــــــــى حقــــــــــوق املــــــــــؤلفني يف بيئــــــــــة رقميــــــــــة متطــــــــــورة جــــــــــدا بوابتهــــــــــا الواســــــــــعة هــــــــــي شـــــــــــبكة حقــــــــــوق املؤلــــــــــف يف ظــــــــــل التطــــــــــورات التكن

وأخـــــــــــــريا قمنـــــــــــــا بعمليـــــــــــــة تقصـــــــــــــي عـــــــــــــن اإلجـــــــــــــراءات وردات فعـــــــــــــل املشـــــــــــــرع .االنرتنــــــــــــت ونوافـــــــــــــذها املتعـــــــــــــددة هـــــــــــــي خمتلـــــــــــــف احلوامـــــــــــــل الرقميـــــــــــــة احلديثـــــــــــــة للمعلومــــــــــــات 

الــــــــــدويل والـــــــــــداخلي  فوجـــــــــــدنا انــــــــــه مواكـــــــــــب لألحــــــــــداث رغـــــــــــم بطــــــــــؤه يف اإلجـــــــــــراءات  واظهــــــــــر وعيـــــــــــه باالنضـــــــــــمام  اجلزائــــــــــري حـــــــــــول هــــــــــذا املوضـــــــــــوع علــــــــــى املســـــــــــتويني

أمــــــــــا داخليـــــــــــا . للعديــــــــــد مــــــــــن االتفاقيـــــــــــات  الدوليــــــــــة اهلامــــــــــة جـــــــــــدا يف جمــــــــــال امللكيـــــــــــة الفكريــــــــــة وتبــــــــــىن أفكارهـــــــــــا ومبادئهــــــــــا خاصـــــــــــة اإلدارة اجلماعيــــــــــة حلقــــــــــوق املؤلـــــــــــف 

والــــــــــذي كــــــــــان حمــــــــــل دراســــــــــتنا  05-03ني الــــــــــيت حتمــــــــــي حقــــــــــوق املؤلــــــــــف وحتيينهــــــــــا يف كــــــــــل مــــــــــرة وكــــــــــان آخرهــــــــــا األمــــــــــر فكــــــــــان ذلــــــــــك بإصــــــــــداره للعديــــــــــد مــــــــــن القــــــــــوان

  .هذه 

Abstract  

The subject of intellectual property is concerned as topical threads that tried to be highlighted on its two 
branches  : industrial and literary artistic. This topic is no longer the preserve of specialists in field of law but 
also studied fro several perspectives . in our topic in this section we have studied the intellectual property and 
literary and artistic copyright specifically from the perspective of information specialist ,unveiled information on 
the subject who entered to the specialty of library science obliged us giving definition to its terms , and 
research in its history , origins, divisions, and more in- depth problems that were raised on subject of copyright 
in light of recent technological developments, from encroachments one the rights of authors in a digital 
environment which is very sophisticated gate is wide web and its different windows are the various digital  
information support .                                                          

    Finally ,we have investigated the procedures and reactions of Algerian legislature on this subject at the 
international and national levels , and we found that he is processing events despite the slow procedures and 
show consciousness to join the many international conventions which are  very important in the field of 
intellectual property , and the adoption of its ideas and principles , especially the collective management of 
copyright. But internally ,it was issuing  many of the laws that protect copyrights and updating at a time , and 
its most recently is the command 05/03 which was the subject of this study.   

Résumé 

Le sujet  de la propriété intellectuel c’est le sujet de l’heur et l’un des sujet qui plusieurs ont essayé de 
dégotter la lumière  sur ses deux parties ;industrielle et littéraire et culturelle , et ce sujet là sa ne devient pas 
un apanage  pour les spécialistes au Domène de droit iniquement ; mais également a  étudié  parmi plusieurs 
visions ;et dans notre sujet là en a spécifier pour la propriété littéraire et artistique , et précisément les droits 
d’auteur par une vision d’un spécialiste d’information . En a essayé de dévoiler la cache sur se sujet là qui a 
entré dans la spécialité de la bibliothéconomie ; et sa nous nous obligeons de définir ses vocabulaires et faire 
une recherche dans son histoire et sa naissance et ses parties aussi ; puis il faut approfondir plus au 
problèmes qui a posé dans le sujet de droit d’auteur a la lumière des développements des nouvelles 
technologies qui provoquent des empiètements sur les droits d’auteur dans un environnement numérique très 
développé ; sa grande partielle c’est l’internet et ses plusieurs fenêtres sont les différentes nouvelles supports 
numériques de l’information . 

Enfin nous avons fait un processus pour suivre les procédures et la réaction de législateur algérien sur se 
sujet ;au deux nivaux :national et international .  

Ensuite ; nous avons constaté que se thème poursuit les évènements ; bien que sa lente dans ses procédures 
et hl a montré sa conscience et association aux nombreuses conventions internationales  qui sont très 
importantes dans le Domaine de la propriété intellectuelle et l’adoption de ses idées et ses principes ; surtout 
l’administration collective des droit d’auteurs .antérieurement il a mis plusieurs lois qui protègent les droits 
d’auteur et renouvellent à chaque fois et plus récemment le code 03-05et qui faisait l’objet de cette étude .                                   

  

 


