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 والتقدير الشكر
 

 ذا ـــــهنــجاز وا  ام ــــني إلتمــلى أن وفقــل ثناؤه عــره جـــد اهلل وأشكــأحم

 العمل المتواضع

 اذ ـــاضل األستـــــأستاذي الفإعترافا بالفضل أوجـــه شكــــري وتقديري إلى 

 وقدم لي النصائحعلى هذا العمل،  أشرف الذي "حيتالة معمر"الدكتور 

 والتوجيهات القيمة

 أعضاءأتوجه بالشكر الجزيل وكل االحترام والتقدير لألساتذة الكرام  كما

  وتحملـواروحة ــــة هــذه األطـــعــقــوا على مراجفلجنة المناقشة، الــــذين وا          

ا ومناقشتهاتقييــمــــــــــــه عبء  

 وأتقدم بالشكر أيضا لجامعتي الموقرة التي احتضنتني بين أروقتها طيلة 

(دكتوراه-ماجستير–ليسانس )مشواري الدراسي   

  

 

 



 

 

 داءــــــــإه
 الرحمــــن رضــــــــاه بـــــــرضـاهــــــــــما إلـــــى مـــــــن قــــــرن

 .ــمــــاـــطــــــــال اهلل فـــي عمرهــأديــــن الكــــريمين ــــوالــــال

 ذي شجـعـــــنــي ودعمنيــى شـــــــريـــــك دربــــــي الــــــإل

 .يةدنــي زوجــــــــي الكـــــريم سفـــيــــان مصـابحــــوســــان

 .ى أخـــــــواتي الغاليات عويشة ومليكة وأزواجهماـــإل

 .وســـامية وربــيــعة  وأخــــــــــــــي العــــــزيـــز عبــد القادر

 بنـــــــة أخـــــتـــــي الغالـــــــــــــــــية بلبشيــــر كـــوثــــراإلـــى 

 .المساعــدة والـدعمالتــــي لــم تبــخــل يــومـــا بتقــديــم 

 إلى كــــــــــل أســــــاتــــــذتي وزمـــــــــــالئي وزميـــــــــــــالتي

 .فـــــــــــي مــــشـــــــــواري الـــــــــــــدراســــــــــــــي والمــــهـــــنـــــي

 .إلى من مألتا حياتي باألمل والفرح بناتي هبة وياسمين

 .ـرـــــزائــــــري واعتـــــزازي وطنـــــي الجـفــــخـ إلى عشقــــي و
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 :مقدمة
ممها ي هو   الفكرية الحق الذي يتمتع به  الشه ص نتيجهة إبداهاته  الذ،نيهة تعتبر الملكية 

فقد رافقهت الملكيهة  وبالتالي ومعنوي تجاه الغير وما ينتج هن  من هائد مادي ل  االستئثار ب  
 .دوليا ووطنيا  الفكرية التطور االقتصادي و التجاري

تنظيمهههها مهههن قبههه  م تلههه  التشهههريعات ونتيجهههة اي،ميهههة البالغهههة للملكيهههة الفكريهههة فقهههد تهههم 
 .القديمة والمعاصرة  وما يترتب هن االستعما  واالستغال  والتصر  من آثار قانونية ومالية

تهههد  الملكيهههة الفكريهههة بصهههفة هامهههة هلهههى كههه  مههها ينتجههه  العقههه  البشهههري مهههن  فكهههار يهههتم 
ج ذ،نههي  ترجمتههها إلههى  شههياء ملموسههة  فهههي تشههم  كهه  مهها يجههود بهه  هقهه  اإلنسههان مههن إنتهها

 .1تنطوي تحت  ك  الحقوق الصناهية والتجارية والفنية وايدبية لإلنسان
،مها القسهم ايو  يشهم  الملكيهة الصهناهية والتجاريهة  : تنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين

العالمههههههههات كهالمههههات  و إشههههارات مميههههههههزة فههههي تتمثهههه  و جديههههدة البتكههههارات التههههي تههههرد هلههههى اال
و سهههههرار التجهههههارة  و  تسهههههميات المنشههههه و ايسهههههماء التجاريهههههة و ال دمهههههة و الصهههههناهية و  التجههاريههههههههههة 

 .المعلومات غير المفصح هنها
وتشهم   ياها  ومجموهة   هر  تهرد هلهى بهراءات اال تهراع والرسهوم والنمهاذج الصهناهية 

وت هههو  المؤشهههرات الجغرافيهههة والتصهههميمات الت طيطيهههة للهههدوائر المتكاملهههة  ايصهههنا  النباتيهههة 
 .،هههههههذه الحقههههوق لصاحبههههها  ن يسهههت ثهههر قب  الكهههافة باستغاللها واالستفادة منها ماليا

تشهم   وتتمثه  فهي حقهوق المؤله  التهي يشهم  الحقهوق ايدبيهة والفنيهة ف ما القسهم الثهاني 
ة   وجهة   ر  الحقوق المجهاورة التهي تشهم  حقهوق ،يئهات اإلذاههمن جهة ايهما  اإلبداهية

 .والتلفزيون ومنتجي التسجيالت الصوتية وكذا حقوق المؤدين
نسههههان المفهههها،يم هههههر  اإل  نتههههاج الفكههههري لإلنسههههانية فههههي العصههههور القديمههههةمنههههذ بدايههههة اإل

ثهر كبيهر فهي حمايهة وتطهوير مفههوم  و،هذا كهان له   دبية والفنيهة ساسية المرتبطة بالملكية اياي
ى ظههور مجموههة  جديهدة مهن الحقهوق منهها الحقهوق لهإد   وتطور الدراسات  نتاج الفكري اإل

 .لى جانب الحقوق العينية والش صيةإالمادية والمعنوية 
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و،هههذا الهههذ،ني  نتهههاج هرفهههت الحاهههارات القديمهههة مفههها،يم كثيهههرة مرتبطهههة بتطهههور مفههههوم اإل
  الحاهارة السهومريةمن  وائ  الحاارات التهي هرفهت ذله  و  الورق وظهور الطباهة  كا تراع
وقهد هثهر   " ر "باسهم  ةوراتهبمنطقهة ذكهرت فهي ال ل  في العراق جنوب شهرق السهماورة وكان ذ

دونههت بواسههطة  ةتاههمن وثههائق اقتصههادي  رقههيم طينههي 6000كثههر مههن  فههي تلهه  المدينههة هلههى 
ظهههور ثههم تلههي ،ههذه المرحلههة  2 لهه  الرابعههة قبهه  المههيالدقههدم  نههواع الكتابههة وكههان ذلهه  فههي اي 

   مهها فقهههاء الشههريعة اإلسههالمية فقههد لههى الحاههارة اليونانيهةإوصههوال   الصههينية بالحاههارة الكتابهة
 .3اهترفوا بالحق المالي للمؤل  والذي ي  ذ معنى الملكية والمل 

و،هذا  ن  لهم يهرد فيهها نهص  هاص  اهتبرت حقوق الملكية الفكرية مشمولة بالحماية رغم 
وال  تبههها يعهههتمشههههدوا إذا  و "لههه  تعهههالى همالههه  لقو  نههه  سيحاسهههب هلهههى  اليقهههين دا ههه  بكههه  إنسهههان 

وهنههد   "ال اههرر وال اههرار"ومههن السههنة قولهه  صههلى اهلل هليهه  وسههلم4 "ياههار كاتههب وال شهههيد
ت ملنا للحديث الشهري  فقهد بهين  سهس منهع الفعه  الاهار ومها يترتهب ههن نتائجه  مهن تعهوي  

  .5هن الارر وتقرير العقوبة و،و مبد  لجلب المنافع ورد المفاسد
و،هههذا مهههن  هههال  نشهههره  دور الحاهههارة الغربيهههة كبيهههر فهههي تطهههوير اإلنتهههاج الهههذ،ني كهههان 

فههي  وا ههر القههرن السههادس هشههر   فوروبيههةفكانههت بوادر،هها فههي الههدو  اي الطباهههةبواسههطة آلههة 
نتيجة اع  الشركات ال اصة بنشهر الكتهب مهن  جه     تنظيم حقوق المؤل   حاولت بريطانيا
  ثههم شههيئا فشههيئا  تطههور حههق المؤلهه  فههي ههههد الثههورة الفرنسههية التههي كانههت 6حمايههة منشههوراتها

 8قهههرت فرنسههها ترسهههانة مهههن القهههوانينبعهههد،ا   CHAPELLIER 7شهههابوليي  "قائمهههة هلهههى قهههانون 
 . والفنية ايدبيةلحماية الملكية 

                                                           
 .66ص  6192جانفي  611العدد  مجلة هالم المعرفة  و  القسم اي تاريخ الكتاب   مترجم هن الكسندر ستيبتشفيتش محمد ايرناؤوط - 2
 .899ص  8062دار الجامعة الجديدة سنة  دراسة مقارنة    في اوء الثورة المعلوماتية الحديثة المؤل  حقوق  محمد هلى النجار - 3
 .828سورة البقرة اآلية  القرآن الكريم - 4
 .820ص  نفس المرجع  محمد هلى النجار - 5
 .19-11صص   8068طبعة الجزائر  دار ال لدونية للنشر والتوزيع   زمات حقوق الملكية الفكرية  هجة الجياللي  -6
الهههذي مههنح الاههمانات الجزائيهههة لحههق التمثيهه  المسهههرحي هههن طريههق نسهههبة  6916جههانفي  61الصهههادر فههي  CHAPELLIERقههانون شههابوليي   - 7

  ومهنح المؤل ه الغيهر  والمسهاس به  مهنلى الحمايهة مهن االهتهداء إباإلاافة   اومعنوي ادبي هلي  باهتباره حق  استئثارياف  ومنح  حقا لى مؤل  إ  المصن  
ق المؤلههه  فهههي حقههو  بهههومعزة سهههمية : للمزيههد مهههن التفاصهههي  راجههع   سهههنوات لورثتههه  لمهههدة  مههسو،هههذا مهههد  الحيههاة  المسههرحي حهههق اسههتغال  مسهههرحيات 

السياسهههية قسهههم العلههوم كليههة الحقهههوق و  ت صههص ملكيهههة فكريهههة  ماجسهههتير فههي الحقهههوق مههذكرة  الرقمههي فهههي ظهه  التشهههريع الجزائهههري النطههاقين التقليهههدي و 
 .62ص  8061-8062السنة الجامعية  -6-الحقوق  جامعة باتنة

8
المتعلههق بقمههع الغههش للمصههنفات ايدبيههة  6212فيفههري  01من بينههها قههانون  والفنيههة ايدبيههةقههرت فرنسهها ترسههانة مههن القههوانين لحمايههة الملكيههة  فقههد  - 

وبعههد،ا صههدر  المتعلههق بالتفرقههة بههين حههق الملكيههة وحههق النسههخ  6160ريهه  ب  01وقههانون  الفنيههة دبيههة و مههن  جهه  الحمايههة مههن السههرقات اي و،ههذا والفنيههة
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 ر  بإصدار قهوانين تتعلهق بحمايهة وروبية ايلبلدان اياقامت و نتيجة لتل  التطورات   
الواليههات المتحههدة 9  6918سههبانيا فههي سههنة ا  و  6926لملكيههة الفكريههة ومههن بينههها النههرويج سههنة ا

 . 692110 مريكيةاي
فين الع المههههؤل  مريكيههههة و،ههههذا بعههههد اط ههههتطههههورت حقههههوق المؤلهههه  فههههي الواليههههات المتحههههدة اي

 ونفههوبههالموازاة طالههب المؤل   فين فههي بريطانيهها ايمههريكيين هلههى التطههور الههذي مههس حقههوق المههؤل  
فصههدر قههانون لتشههجيع اآلداب والنبههو  بتههاريخ   فههي الواليههات المتحههدة ايمريكيههة بحمايههة حقههوقهم

 .ميالدي بوالية كونكت 6921
واليههة بإصههدار قههوانين ت ههص  68مريكيههة فقامههت بعههد،ا همههت الفكههرة معظههم الواليههات اي 

،ههذا القههانون  ن إال   6910  بتههاريخ و  تشههريع فههدرالي لحقههوق المؤل هه صههدر ف   حههق المؤل هه
وبالنتيجهههة فهههي  11 بهههداع الفكهههريي هههص حمايهههة المصهههنفات المكتوبهههة فقهههط دون غير،ههها مهههن اإل

 .12وقع الرئيس كلينتون قانون ايلفية الرقمية لحقوق الت لي  والنشر 6112
دبية والفنيهة بالواليهات نجلترا هلى مسار الملكية ايإ  بثر تطور حماية حقوق المؤل   فقد 
  بههدو  المؤل هه وققامههت بالته ثير هلههى تطهور قههانون حقه لهذل  يههرة و،هذه اي مريكيههة المتحهدة اي

                                                                                                                                                                                

سههبتمبر  86وبعههد،ا صههدر قههانون  لههزام واههع نسهه تين منهه  للمكتبههة الوطنيههة إالههذي مههنح الحمايههة للمؤلرهه  بمجههرد صههدوره مههع  6182مههاي  81قههانون 
المتعلهق بالحمايهة الشهاملة للحقهوق ايدبيهة والماليهة  6129مهارس 66د،ا صهدر قهانونوبعه     بعد وفاة المؤل  المصن   احتكارالذي نظم طريقة  6126

  ب  قانون حماية الملكية الفكريهة و،هذا بتحديهد نظهام الذي هد   6110نوفمبر  81وبعد،ا صدر قانون 8 مكانية التناز  هنهاإدبية والفنية مع للملكية اي
وبعهد،ا صهدر قهانون الملكيهة الفكريهة الفرنسهي  هشهرة سهنة  تهع الرسهوم بالحمايهة المحهددة ب مهسلكي تتم يداع الرسومإلزم  والذي  الرسوم و المعامالت 

 ايهمها   قهانون ال هاص بالتجهارة ليقهوم بحمايهة كافهةال 6112فيفهري  02 بتهاريخ بعهد،ا صهدرو  6118جويليهة 06المهؤر  بتهاريخ  18/219 تحت رقم
 .609-602-601 ص ص المرجع السابق  الفكرية  زمات حقوق الملكية  هجة الجياللي  :نظرا
جامعهههة  كليهههة الحقهههوق بهههن هكنهههون  محااهههرات السهههنة الرابعهههة ليسهههانس   رة  والحقهههوق المجهههاو حقهههوق المؤل ههه همهههر الزا،هههي  قهههانون الملكيهههة الفكريهههة -9

 .02  ص8066-8060السنة الجامعة الجامعية  الجزائر 
ت صهص ملكيهة  الماجسهتير فهي الحقهوق درجهة الرقمهي فهي ظه  التشهريع الجزائري مهذكرة لنيه  التقليهدي و ق المؤل  في النطاقين حقو  بومعزة سمية -10

 .80ص  8061-8062السنة الجامعية  -6-العلوم السياسية قسم الحقوق  جامعة باتنةكلية الحقوق و  فكرية 
 .80ص المرجع السابق  بومعزة سمية - 11
 وقد  ل  بعنوان الملكية الفكرية للكتاب ايبي  والبيئة التحتية الوطنية للمعلومات  اكلينتون تقرير   صدر فريق هم  إدارة الرئيس ايمريكي- 12

وقع الرئيس كلينتون قانون ايلفية  6112وبالنتيجة في التكنولوجية   كون  ناقش جانب التحاي  هلى نظام الحماية  جدال بالنسبة للسلطة التشريعية 
و،ذا  كون  وف ر حماية لحقوق الطبع والنشر و،ذا بتسليط هقوبات مدنية وجنائية للذين يتالهبون بالمعلومات  لنشر الرقمية لحقوق الت لي  وا

 .صنفات الرقمية هلى شبكة االنترنتباي ص من  ج  حماية الم
David Paul Nord ,Joan Shelley Rubin,Michael Schudson , A History Of The Book In America,volume5 The 

Enduring Book Print Culture in Postwar America;Published in Association With The American Antiquarin 

Society by The University of North Carolina Press Chapel Hill,2009,p164. 
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وبدولهة  6212  بدولهة الشهيلي سهنة وكنتيجهة صهدر قهانون حمايهة حهق المؤل ه  مريكا الالتينيهة 
 .629613المكسي  سنة  ثم 6211سنة رجنتين وبعد،ا بدولة اي 6221البيرو في سنة 

  مهن  هال  ت ثر،ها بالحاهارة نينها ال اصة بحقهوق المؤل هستمدت الدو  العربية قواكما ا
الحاههههارة العثمانيههههة هههههن طريههههق قههههانون حههههق التهههه لي   إلههههىسههههالمية وايوروبيههههة باإلاههههافة اإل

  لحمايههة حههق المؤل هههربههي تشههريع    يعتبههر  و 6298سههبتمبر  66العثمههاني الصههادر بتههاريخ 
القهانون العهراق مهن  هال  إصهدار  ثهم ايردن ثهم   6221،و القانون التونسي الصادر بتاريخ 
القهههانون المغربهههي لحمايهههة المؤلفهههات ايدبيهههة   بعهههد،ا صهههدر العراقهههي ال هههاص بالملكيهههة الفكريهههة

 .15نسى ذكر القانون اللبناني والمصري ن نو بدون 14 6161والفنية لسنة 
قهة بحهق المؤله   هر تله  التطهورات المتعلللمشرع الجزائري فقد واكهب ،هو اآل  ما بالنسبة

 و  قهههانون جزائهههري ي هههص حمايهههة حقهههوق المؤلههه  دون الحقهههوق المجهههارة مهههن  هههال  إصهههدار 
لغههههى القههههانون  وبعههههد،ا صههههدر قههههانون جديههههد  16 62-91تحههههت رقههههم  6191 فريهههه  01بتههههاريخ 

و صهبحت الحمايهة لحقهوق  1760-19تحهت رقهم  6119مارس 01السال  الذكر و،ذا بتاريخ 
مههر ،ههو اآل ههر وصههدر قههانون جديههد شههام  بتههاريخ لغههي ،ههذا اي و  المؤلهه  والحقههوق المجههاورة 

  والحقهوق المجهاورة وميهزة متعلهق بحمايهة حقهوق المؤل ه 02-01تحهت رقهم  8001جويلية 61
 .18ن  يتماشى مع االتفاقيات الدولية ،ذا القانون 
،مههها اتفاقيهههة  المتعلقهههة بحقههوق الملكيههة التهههي صههادقت هليههها الجزائهههر ومههن  تلهه   اصههة

وبعههد،ا صههدر المرسههوم التنفيههذي رقههم 20 والتههي نصههت هلههى حمايههة المصههنفات الرقميههة 19بههرن
                                                           

  8002  ولهىالطبعهة اي  ايردنهمهان  الثقافهة للنشهر والتوزيهع دار    النمهاذج المعاصهرة لحهق المؤله  ووسهائ  حمايته  نوا  كنعهان  حهق المؤل ه-13
 .21-28صص 

شهركة  اينجلهو  مريكهي هههارنة بهين النهههظام الال تينهي و محمد هلي فارس الزغبي  الحماية القانونية لقواهد البيانات وفقا لقانههون حههق المؤلههه  دراسة مق-14
 .88ص  8001 جال  للطباهة 

 .21-28ص رجع السابق  صالم نواع كنعان -15
 09  الصههادرة فههي 81ع .ر.جالمتعلههق بحههق المؤلهه    6191 بريهه  سههنة  01الموافههق  6111صههفر هههام  81المههؤر  فههي  62-91ايمههر رقههم  -16

 .6191 بري   60  الموافق 6111ربيع ايو  
  الصهادر 61 ع.ر.جالمتعلق بحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة   6119مارس  01  الموافق 6269شوا  هام  89المؤر  في  60-19ايمر  -17
 .6119مارس  68  الموافق 6269ذو القعدة هام  02
 .01-02صص المرجع السابق   همر الزا،ي -18
19
 61  والمعدلههة ببههرلين فههي 6211مههاي  02والمتممههة ببههاريس فههي  6221سههبتمبر 01اتفاقيههة بههرن لحمايههة المصههنفات ايدبيههة والفنيههة المؤر ههة فههي  -

ببههاريس  ثههم  6119يوليههو  81ببروكسهه  فههي  ثههم 6182يونيههو  08  والمعدلههة فههي رومهها بتههاريخ 6162مههارس 80والمتممههة ببههرن فههي  6102نههوفمبر
سههبتمبر  61  واناههمت إليههها الجزائههر بههتحفظ بموجههب المرسههوم الرئاسههي الصههادر بتههاريخ 6191سههبتمبر  82  والمعدلههة فههي 6196 يوليههو 82بتههاريخ 
 .12العدد رقم  6119سبتمبر  62الصادرة بتاريخ ر.جمن  126-19تحت رقم  6119
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ال هههاص بالقهههانون ايساسهههي للهههديوان الهههوطني لحقهههوق  8002سهههبتمبر  86بتهههاريخ   02-121
 .21المؤل  والحقوق المجاورة

الثهورة التكنولوجيهة فهي القهرن  ازد،ار  و،ذا نتيجة الطلب هلى حماية حقوق المؤل   ازداد
ونمههو العالقههات الدوليههة فههي مجهها  المصههنفات ايدبيههة والفنيههة والعلميههة واتسههاع  التاسههع هشههر 

 .هلى المستو  الدولي 22م ذل  ظلى ارورة ظهور اتفاقيات تنإمما دفع  الترجمة 
حمايهة االبتكهارات العقليهة التهي لهم تحهظ با،تمهام  إلهىدت  إن الدراسات القانونية الحديثهة 

  للطبهههههع والنشههرة هههههبعههد ظهههور الوسههائ  الحديثو،ههذا إال منههذ هههههههد قريههب  المشههرهين مههن قبهه  
   و،ههذا مههافههههههههههالم والمصههنفات اي ههر صهههههههدار الكتههههههب واالسطههههوانههههههات وايإ هلههىالهههههذي شههجع و 

 .23التعدي هلى حقوقهم إلىفي م تل  الدو   يندباء والفنان  ايهر  
 والنظههام  رشههسههاس الن   حقههوق المؤلهه  فههي البيئههة الرقميههة والتكنولوجيههات الحديثههة   تعتبههر

 اصهة و ن قهانون  هالم هلهى ا تالفهها ن تتبلور تحت غطائ  وسائ  اإل القانوني الذي يجب 
  فين وك  مبدهي المصهنفات الفكريهةههونية للمؤل  هههة القانههذي يعطي الحمايهههههو الههه، المؤل  حقوق 

ن حمايهههة حقهههوق  لهههى إباإلاهههافة  يصههها  ،هههذه المصهههنفات للجمههههور ا  وكهههذا القهههائمين بالنشهههر و 
 .لجمهورلبالغ  إلبداع الفكري ونشره تشجيع اإل إلى  تهد  المؤل  

ب نهههه    لحههههق المؤل هههه 24(WIPO)المنظمههههة العالميههههة للملكيههههة الفكريههههة الويبههههو  هرفتههههلههههذل  
 دبيههة والفنيههة مصههطلح قههانوني يصهه  الحقههوق الممنوحههة للمبههدهين فيمهها ي ههص مصههنفاتهم اي

فات مههههههن الكتههههههههب والموسيهههههههههقى واللوحهههههههههات الزيتيهههههههههة مصههههههن  المههههههن  واسههههههعة ويغطههههههي مجموهههههههة

                                                                                                                                                                                
المؤر هة  22العهدد  ر.ج 8001يوليهو  61المهؤر   فهي   والحقوق المجاورة المتعلق بحقوق المؤل   02-01مر من اي 89و02و 02المواد انظر -20

 .8001جويلية81في 
القههانون ايساسههي للههديوان الههوطني  متاههمن 8002سههبتمبر  86  الموافههق 6281شههعبان هههام  69المههؤر  فههي  121-02 التنفيههذي رقههمالمرسههوم -21

 .8002سبتمبر  86الموافق    6281شعبان  69  الصادرة في 12 ع.ر.جلحقوق المؤل  والحقوق المجاورة وتنظيم  وتسييره  
مصهههطفى محمهههد ههههز العهههرب  محمهههد رؤو  حامهههد  ياسهههر محمهههد جهههاد اهلل  مسهههتقب  اتفاقيهههة حقهههوق الملكيهههة الفكريهههة  فهههي اهههوء بعههه  اتجا،هههات -22

 .821  ص8006 مركز بحوث ودراسات التجارة ال ارجية  جامعة حلوان الزمال  المعاراة هلى المستو  العالمي 
 .22  ص8068دار الكتب القانونية ومطابع شتات  سنة  حقوق المؤل  وسلطة الصحافة  كما  سعدي مصطفى -23
24
الا ةةو  املةةا  World Intellectual Property Organization هةةا اصارةةمو لل ةةمو  (WIPO)المنظمةةا اللملم ةةا ليميا ةةا الااو ةةا ال   ةة  -

ماصررا مااوعةا عةو  اةماأل ا مةم الما ةخ ص مصارةا يةا ااة  و نظةمم خ لةا ماة اأو  ماة و  فة و نظةمم ااةميا او ةخام  اا ااةمو   اةمهم يةا 

  م جةةا ااامة ةةا ال   ةة     ااةة  و مةةو الةةخ ا ا عأةةمت ي زةةم مةةو  جةةا الأ ةةأ  مم ةةا 7691الانم ةةا ال ان ةةا    مةةا المرةةي ا اللمماصا ااةةأل اةةنا 

محمههد شهههاب   :نظههراالميا ةةا الااو ةةا ع ةةو اللةةملم عيةةع اةة  ا الالةةم و  ةة و الةةخ ا   المنظمةةمأل الخ ل ةةاص    ةةس م وهةةم يةةا مخ نةةا جن ةة  الا  اةةو اص 
  مكتبهههة الوفهههاء القانونيهههة  WIPO (الويبهههو)اتفاقيهههات ومعا،هههدات حقهههوق الملكيهههة الفكريهههة  الصهههادرة ههههن المنظمهههة العالميهههة لحقهههوق الملكيهههة الفكريهههة

 .02  ص8066االسكندرية  طبعة 
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هالنهههات وال هههرائط الجغرافيهههة بهههههههرامج الحاسههههههوب وقواههههد البيانهههات واإلو فهههههههالم والمنحوتههههههات واي
 .25والرسوم التقنية

  لكههه  مبتكهههر للعمههه  وصههه  المؤل ههه26جرمهههاني التهههي تتبهههع النظهههام الالتينهههوتمهههنح الهههدو  
ومههن بينههها الههدو    و دو  الكوبيرايههت نجلوسكسههونية مهها الههدو  اي لههى غيههره إالههذ،ني وال تنتقهه  

لههرب  لههى الناشههر  وإ  لههيس المبتكههر للعمهه  الههذ،ني فقههط إنمهها قههد تنتقهه  ن المؤل ههإمريكيههة فههاي
 .27رالعم  الذي يعم  لدي  العام  المبتك

  ومنهه  فلههها   مرتبطههة بشهه ص المؤل ههن حقههوق المؤل هه  النظههام الالتينههو جرمههاني اهتبههرو 
النظهههام اينجلوساكسهههوني  و مههها يعهههر    مههها لش صهههية صهههاحب   امتهههدادهتبهههار ش صهههي و،هههو ا

  .28كثر منها حقوق معنوية مالية  اطبع حقوقالحقوق و   حقوق المؤل   بالكوبيرايت فقد اهتبر
  ،ي التي يتمتهع بهها كه  شه ص له  صهفة حقوق المؤل  فقد اهتبر المشرع الجزائري  ما 
  كههذل  وتشههم  حقههوق المؤل هه30 دبههي و  بههداع فنههي إ يههر ،ههو كهه  صههاحب و،ههذا اي29 المؤلهه 

الرقميهة لى المصهنفات إصلية والمشتقة وكذا المصنفات المكتوبة والشفوية وتمتد المصنفات اي
ن المشههرع الجزائههري جههاء تعريفهه  ناقصهها فههي هباراتهه  التههي إومنهه  فهه وبههرامج الحاسههوب والصههورة 

،مهها  تحديهههد الطبيعهههة القانونيهههة إمهههع    كانههت فافااهههة ومرنهههة فههي تحديهههد معنهههى حههق المؤل ههه
غفا   لحقوق المؤل    .31الجهد الفكريو صالة   من ايمعايير اكتساب حقوق المؤل   وا 

                                                           
جامعههة  ت صههص القههانون  العلههوم  طروحههة لنيهه  شهههادة دكتههوراه فههي  دراسههة مقارنههة  حمايههة الملكيههة الفكريههة مههن التقليههد والقرصههنة  زوانههي ناديههة -25

 .26ص الجزائر كلية الحقوق بن يوس  بن  دة 
فريقيهها  و   وروبههاتجمههع مجموهههة مههن الههدو   واغلبههها دو   يطلههق هليهه  دو  القههانون المههدني  و،ههي الال تينوجرمههاني النظههام-26 مسههتعمراتها  بايصههحوا 

و،ههي نظههام اينجلوسكسههوني  و،ههي تجمههع مجموهههة مههن  الكوبيرايههت  نظههام مهها  الصههين و،ههي الجزائههر  مصههر  فرنسهها   لمانيهها  اسههبانيا  اليابان   ةالسههابق
جهوا،ر السهبيعي  مقها  الفهرق بهين النظهامين اينجلهو سكسهونس اإلنجليهزي والنظهام  الهخ ...كنهدا  ايمريكيهة  بريطانيها   سهتراليا الهند الدو  و،ي الدولة 

  69:00هلى الساهة  8061-02-61الذي تم االطالع هلي  بتاريخ  الموقع االلكتروني المدني الالتيني  ترجمة  نس المعولي
Legal Degree San Antonio, From ST.MARY’S School of law; https ://www.n-sientific.org 

سههالمية للحقههوق الذ،نيههة فههي منظومههة االقتصههاد العههالمي حههق المؤلهه  فههي العالقههات ال اصههة الدوليههة والنظههرة العربيههة واإل جمهها  محمههود الكههردي -27
 .69ص  8001الطبعة الثالثة سنة  سكندرية مصر اإل درا الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع  الجديد 

منشهههورات زيهههن الحقوقيهههة  موسهههوهة الملكيهههة الفكريهههة الجهههزء ال هههامس  دراسهههة مقارنهههة  حقهههوق الملكيهههة الفكريهههة والحقهههوق المجهههاورة  الجياللهههي هجهههة  -28
 .81-82ص ص  8062ولى سنة الطبعة اي دبية واي
 .8001يوليو  61مجاورة المؤر   في المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق ال 02-01مر من اي 08المادة - 29
 . 8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر   في  02-01مر من اي 01المادة - 30
حماية الملكية الفكرية  حقوق المؤل  في ظ  التشهريعات الوطنيهة واالتفاقيهات الدوليهة   طروحهة دكتهوراه هلهوم ت صهص هلهم   جبران  لي  ناصر- 31

احمههد بههن بلههة  كليههة العلههوم اإلنسههانية والعلههوم اإلسههالمية  قسههم هلههم المكتبههات والعلههوم الوثائقيههة  السههنة  -6-عههة و،ههرانالمكتبههات والعلههوم الوثائقيههة  جام
 .22ص   8062-8069الجامعية 
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 سهتئثارياال  وذل  من  هال  الحهق برز معنى حق المؤل   رع الفرنسي ن المش في حين 
كه  مبهدع له   منه  يستفيدو،ذا االمتياز   شم  الحقوق المادية والحقوق المعنويةي ومانع  و،الو 

 .32و بعد اكتما  المصن  نجاز ناء اإل ثمصن  فكري سواء 
 لههق ميكانيزمههات و دوات قانونيههة   ،ميههة حمايههة المعلوماتيههة ومههؤ را دركهت المجتمعههات  
فقههد   ،ميههة صههبحت تجسههد قيمههة ماليههة لمهها لههها مههن  كونههها  فههراد هليههها بههين اي االهتههداءلمنههع 

ولههها  فههي نقطتههين  ساسههيتين  احصههر، و يههرة هلههى دراسههة تههدفق المعلومههات ركههزت الجهههود اي
 منهها  لالسهتفادةهها تطوير هملية فهم المعلومات ومكوناتها وطريقة حصهر،ا وتصهنيفها  وتحليل

جههه  تجميهههع المعلومهههات  ظههههور تكنولوجيههها المعلومهههات و،هههي تقنيهههات ووسهههائ  مهههن فمههها الثانيهههة  
 .33ووسائ  االتصا  هن بعد رقراص الليز  وت زينها كالحسابات و 

شهههههد العقههههد اي يههههر مههههن القههههرن العشههههرين انطههههالق الثههههورة المعلوماتيههههة فههههي مجهههها  البيئههههة 
المجههاالت وظهههور طههرق جديههدة لالتصهها  ونقهه  المعلومههات  و،ههذا مهها الرقميههة  و،ههذا فههي جهه  

سههه  لرفههراد والمؤسسههات إلههى الولههوج إلههى بنههو  المعلومههات المحليههة والدوليههة  ف وجههب كنتيجههة 
حتمية واع  طهر قانونيهة تهتحكم فهي ،هذا التطهور التقنهي الممهنهج بموجهب هالقهات تعاقديهة و 

ع نصههههوص  اصههههة  و دوليهههها بموجههههب معا،ههههدات قانونيههههة  و،ههههذا سههههواء دا ليهههها بموجههههب تشههههري
 .لالنترنت 34واتفاقيات كمعا،دة الويبو

فقههد تههم التوجهه  مههؤ را إلههى حمايههة حقههوق المؤلهه  لههيس بالطريقههة القديمههة و،ههي هلههى     
الكتاب الورقي الذي  لف   و اللوحة الزيتية التي رسمها  و المقطوهة الموسهيقية  إنمها تهم إيجهاد 

بما فيها المصنفات الرقمية مث  برامج الكمبيوتر وقواهد البيانات إلهى صور مستحدثة للحماية 
 .35 ن نص  إلى الحماية هلى شبكة االنترنت

                                                           
32- Article .L.111-1.(L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre , du seul fait de sa création, d’un 

droit de propriété incorporelle exclusif er opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et 

moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres leur et lll du présent code. 

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit 

n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1
er

.) Article L.111-1, Créé par LOI n 

92-597 année1992-07-01 annexe JORF 03 -07-1992 , Code de la propriété intellectuelle partie 

législative.(France). Journal officiel de la République Française n°0153 du 3 juillet 1992, p 8801. 
33

 .62-69ص  ص  8002ومة للطباهة والنشر والتوزيع  الجزائر  كوثر مازوني  الشبكة الرقمية وهالقتها بالملكية الفكرية  دار ،- 
وقهههد صهههادقت هليهههها الجزائهههر بموجهههب المرسهههوم  6111ديسهههمبر10بشهههان حهههق المؤلههه  المعتمهههدة فهههي جني  و،هههذا بتهههاريخ  WIPOمعا،هههدة الويبهههو -34

 . 8061ماي 88الصادرة بتاريخ  89  ج ر ع 681-61تحت رقم  8061 فري  01الرئاسي الصادر بتاريخ
 .610  ص8060التوزيع  همان  لنشر و لفاتن حسين حو   المواقع اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية  دار الثقافة -35
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حمايهههة  إلهههى ظهر الحاجهههة فهههالرقميهههة  لهههى اللغهههةإفهههات التقليديهههة تطهههور المجتمهههع مهههن المؤل  
بمها فيهها  في ظ  توسع مجا  االهتداء اصة   "نترنتشبكة اإل" البيئة ه  في ،ذحقوق المؤل  

ن القهههانون لههههم يواكهههب ،ههههذا باإلاهههافة  36القرصهههنة االلكترونيهههة هلههههى م تلههه  حقهههوق المؤلهههه  
ههدة  تومنه  صهدر  الفهرا  القهانوني  وبالتهالي تجلهىالتطور إال بعد بروز االهتهداءات المتكهررة 

 .37 اص بالمصنفات الرقمية رات لواع قانونمباد
غيههره مههن هقههود النشههر التقليديههة لبقيههة  صوصههية تميههزه هههن  يعتبههر النشههر اإللكترونههي ذا

النشههر اإللكترونههي يسههتوجب معالجههة المعلومههات بطريقههة رقميههة  ومنهه  يصههبح  ينالمصههنفات  
فكههههان مههههن  نتيجههههة الطبيعههههة ال اصههههة لتلهههه  المصههههنفات ك المصههههن  الرقمههههي مطابقهههها لرصهههه  

حايهه  هلهههى ومنهه  تههم تجههريم  ي ت ايجههدر تبنههي قواهههد  اصههة بههها لحمايتههها مهههن االهتههداءات 
 التههدابير التكنولوجيههة فههي ظهه  البيئههة الرقميههة و،ههذا لحمايههة حقههوق المؤلهه  فههي البيئههة الرقميهههة 

مههن 38 كثههر نجاهههة وفعاليههة فههي ظهه  التطههور الرقمههي والتههي تعههد  االسههتباقيةكنههوع مههن الحمايههة 
 . كبر مواكبة لك  التطورات ج  توفير حماية  

قانونيهة  مهن  جه  إيجهاد ايطهر المناسهبة ن ،ذا المواوع يثير هدة صهعوبات ومن ثم فإ
لتههوفير  فاهه  حمايههة لحقههوق المؤلهه  فههي ظهه  البيئههة الرقميههة بطههرق مسههتحدثة  ومنهه  فههان ،ههذه 

 .الدراسة لها  ،مية محلية و  ر  دولية
لذل  من  ال  ،ذا البحهث سهنحاو  بيهان الحمايهة القانونيهة لحقهوق المؤله   ههن طريهق 

تحديهد محه  الحمايهة مهن بالحماية في ظ  البيئهة الرقميهة  و،هذا إظهار الت ثير الذي لحق بتل  
المصهههنفات التقليديههههة إلههههى التطههههور الههههذي  فرزتههه  الثههههورة االلكترونيههههة  المتمثهههه  فههههي المصههههنفات 

رقمية  ومن  بيان مد  توافق النصوص التشريعية لحق المؤل  مهع التطهورات التقنيهة  وكهان ال
 .لدي الحافز من  ج  تقديم ،ذه الدراسة نقص الدراسات المت صصة والمراجع شك 

يجهاد الحلهو  المناسهبة  لقد اهتمهدت المهنهج الوصهفي الهذي بموجبه  يهتم واهع المشهاك  وا 
لهههها  والمههههنهج التحليلههههي و،هههذا مههههن  جهههه  تحليهههه  الظهههرو  واالحتمههههاالت ال اصههههة بالمشههههكالت 

تشهههريعية للنظهههام ال اصهههة بالبحهههث والهههذي يسهههاند،ا المهههنهج المقهههارن و،هههذا مهههن  هههال  العراقهههة ال
مهههة لطبيعهههة ثهههراء البحهههث  كهههوني وجدتههه   كثهههر مالءالالتينوجرمهههاني والنظهههام اينجلوسكسهههوني إل

                                                           
 .20بومعزة سمية  المرجع السابق  ص-36
 .80كوثر مازوني  المرجع السابق  ص-37
 .622فاتن حسين حو   المرجع نفس   ص-38
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الرسههالة  و،ههذا نظههرا لحداثههة المواههوع المتعلههق بالبيئههة الرقميههة التههي تتميههز بههالتطور المسههتمر 
 .والسريع

حهة لحقهوق مهة الحمايهة الممنو راسة لهذا المواهوع فهي مها مهد  مالءيكمن الهد  من الد
المؤله  فهي التشهريع الجزائهري ومواكبتهها للتطههور التكنولهوجي فهي البيئهة الرقميهة  وكهذا التشههريع 

 .الدولي هن طريق تبيان المعا،دات المعتمدة للتكنولوجيات الحديثة
وهلى اوء ذل  فقد اهتمدنا لدراسة ،ذا المواوع اإلشهكالية التهي تطرحهها ،هذه الدراسهة 

الجزائــري والمعاهــدات الدوليــة نطــاق وحليــات الحمايــة المســتحدثة كيــف نظــم المشــر  : و،ههي
أي مدى وفق المشر  الجزائري في حمايـة حقـوق  و الى حقوق المؤلف في البيئة الرقمية؟
 المؤلف في ظل البيئة الرقمية؟

،  القوانين الحالية المتعلقة بحقوق المؤله  والحقهوق : تتفرع هنها تساؤالت فرهية  ،مها
كافية لحماية حقوق المؤل  هلى الشبكة الرقمية؟ و،  اآلليات الحاليهة كافيهة لحمايهة المجاورة 

حقهههوق المؤلههه  فهههي ظههه  البيئهههة الرقميهههة   م يسهههتوجب إيجهههاد آليهههات مسهههتحدثة لتهههوفير الحمايهههة 
 المناسبة وايكثر مرونة؟

الحمايههههة "لإلجابههههة هلههههى اإلشههههكالية المطروحههههة هالجنهههها مواههههوهنا الههههذي تههههم هنونتهههه  ب 
مهن  هال  تقسهيم  إلهى بهابين وكه  بهاب إلهى " ستحدثة لحقوق المؤل  في ظ  البيئة الرقميةالم

 .فصلين
بنهطههههاق حهمههايههههة حههقههههوق المهؤلهههه  فههي ظهههههه  البيئهههههة الرقمهيههههة  افالبههههاب ايو  كههان معنونهه 

الذي بدوره قمنا بتقسيم  إلهى فصهلين  فالفصه  ايو  حاولنها فيه  معالجهة كه  مها يتعلهق بمحه  
وبشههروط الحمايههة لحقههوق المؤلهه  فههي ظهه  البيئههة الرقميههة   مهها الفصهه  الثههاني فتطرقنهها فيهه  إلههى 

 .مشمولة بالحماية في ظ  البيئة الرقميةهحقههوق المههؤل  ال
بآليهات حمايهة حقهوق المؤله  فهي ظه   ا ما فيما ي هص البهاب الثهاني الهذي كهان معنونه  

 ههر إلههى فصههلين  الفصههه  ايو  تطرقنهها مههن  اللهه  إلهههى يئههة الرقميههة  قمنهها بتقسههيم  ،هههو اآلالب
ميهة   مهها الفصه  الثههاني اآلليهات الوطنيهة المسههتحدثة لحمايهة حقهوق المؤلهه  فهي ظهه  البيئهة الرق

 .تطرقنا في  إلى اآلليات الدولية المستحدثة لحماية حقوق المؤل  في ظ  البيئة الرقمية
وفههي اي يههر سههن تتم ،ههذه الدراسههة ب اتمههة تتاههمن  ،ههم النتههائج التههي تههم التوصهه  إليههها 

 .واالقتراحات المقدمة
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 نـطــاق حـمــايــة حــقــوق المـؤلــف في ظــــل البيئـــة الرقمـيــة:البــاب األول
كر سهههت فيهههها  فقههد  مؤلههه  هبهههر العصههور وبتطهههور الحاهههاراتتطهههورت حقههوق الظهههرت و 

ببلورتههها فههي قامههت  التههيلكههن بعههد وصههولها للههدو  ايوروبيههة  م تلهه  الحقههوق بطريقههة هرفيههة 
وسههادت فههي بقيههة دو   نتشههارااللههى إميز،هها هههن غير،هها ودفههع بههها  ممهها  شههك  قههوانين واههعية

 .العالم
 اهتبهههارومنههه  فلهههها      مرتبطهههة بشههه ص المؤل هههن حقهههوق المؤل ههه الفقههه  الالتينهههي  اهتبهههر

 DROIT"وبالتههههالي تمههههت تسههههميتها بمصههههطلح  لش صههههية صههههاحب   متههههداداش صههههي و،ههههو 
D’AUTEUR  ""41ة مهههن قبههههههه  اتفهههههاقية بههههههرن،ههههههذه العبههههههار  هتمهههاداوقهههههد تهههم "40المؤل ههه  39حهههق  

  ال ههاص بهه  المصههنر   و ن تكييهه  العالقههة الموجههودة بههين المؤل هه ،ههذا المصههطلح المغههز  مههن و 
بويههة مههن جهههة العنصههر  وهالقههة  لمههالي اقههة ملكيههة مههن جهههة العنصههر المههادي و هال هتبار،ههابا

 .42المعنوي
  ب نه  مصهطلح قهانوني حهق المؤل ه "الويبهو"فقد هرفهت المنظمهة العالميهة للملكيهة الفكريهة 

 يغطههي مجموهههةو  دبيههة والفنيههة وحههة للمبههدهين فيمهها ي ههص مصههنفاتهم اييصهه  الحقههوق الممن
فههههههههالم مههههن الكتههههههب والموسيهههههههقى واللوحهههههههات الزيتيهههههههة والمنحوتهههههههات وايفات مصههههن  المههههن  واسههههعة

 .43الرسوم التقنيةهالنات وال رائط الجغرافية و بههههرامج الحاسهههوب وقواهد البيانات واإلو 

                                                           
والحهزم والجهدير ويقها  ،هو و،و الموجود الثابت واآلمر المقاهي   يقا  حق الشيء  ي ثبت ووجب وجمعهههههه  حقههههوق و،و اد البهههههاط   :الحق لغة-39

  6121المطبعههة الكاثوليكيههة بيههروت  الطبعههة ال امسههة هشههر سههنة  حههقب بكههذا  ي جههدير بهه   انظههر لههويس معلههو   المنجههد فههي اللغههة وايدب والعلههوم 
 .622ص

هههههههه   والت ليهههههه  والمؤلره  ،هو الكتهاب جمعهت فيه  بعاه  البعههههه  والكتههههههاب جمعب ي وصهههههه   جهاء مهن فعه   ل ههههه  فيههقا   لشه  الشهيء :المؤلِّف لغـة-40
 .61نظر لويس معلو   المرجع نفس   صا  ،و منشئ الكتاب  ي المؤلر    ما المؤل   مسائ  هلم من العلوم 

 61لمعدلهة ببههرلين فههي   وا6211مههاي  02والمتممهة ببههاريس فهي  6221سههبتمبر 01اتفاقيهة بههرن لحمايهة المصههنفات ايدبيهة والفنيههة المؤر هة فههي  -41
ببههاريس  ثههم  6119يوليههو  81ببروكسهه  فههي  ثههم 6182يونيههو  08  والمعدلههة فههي رومهها بتههاريخ 6162مههارس 80والمتممههة ببههرن فههي  6102نههوفمبر
سههبتمبر  61  واناههمت إليههها الجزائههر بههتحفظ بموجههب المرسههوم الرئاسههي الصههادر بتههاريخ 6191سههبتمبر  82  والمعدلههة فههي 6196يوليههو  82بتههاريخ 

 .12العدد رقم  6119سبتمبر  62الصادرة بتاريخر .جمن  126-19تحت رقم  6119
 .68  ص8001الفكر الجامعي  اإلسكندرية  محمد  مين الرومي  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة  دار  - 42
 .26زواني نادية  المرجع السابق  ص-43
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لههى إ  مبتكههر للعمهه  الههذ،ني وال تنتقهه    لكههوصهه  المؤل هه الالتينههوا جرمههانيتمههنح الههدو  
للعمه  الهذ،ني فقهط إنمها قهد تنتقه     لهيس المبتكهرن المؤل هإنجلوسكسهونية فها الدو  اي م غيره 

 .44رم  الذي يعم  لدي  العام  المبتكالناشر  و لرب العلى إ
كثههر  ماليههة  احقوقهه باهتبار،هها  حقههوق طبههع الفقهه  اينجلههو  مريكههي حقههوق المؤل هه هتبههرا   
 COPY RIGHT"طلههق هليههها مصههطلح  و،ههذا نتيجههة لمرجعيههة تاري يههة و  يههة معنو  امنههها حقوقهه

التههي  "آن"و  مههن طلههب الطبههع ،ههم جماهههة مههن الههوراقين فههي هصههر الملكههة  ن   اهتبههارهلههى "
 .6960ون ينظم الطبع سنة قان  صدرتوافقت هلى طلبهم وبعد،ا 

انتشهرت فهي المجتمعهات اينجلهو  ن لهذل  المصهطلح داللهة فلسهفيةإ هر  فه ومن جهة    
ومنهه  فهههي ال تهههتم  ي صههاحبها      منفصههلة هههن المؤل ههحقههوق المؤل هه هتبههرتامريكيههة التههي  

  ،ههو منتههوج مههادي ن المصههن   لههى إ  وبالتههالي فإنههها تنظههر بههالمعنى الش صههي لحقههوق المؤل هه
  لمصهنف  بالنشهر الهذي ن الطبهع ،هو صهورة مهن صهور اسهتغال  المؤل ه و  فه  منفص  ههن مؤل  

 .45ينتج هن  حق مالي يمكن التناز  هن  بموجب هقد النشر للناشر
هلههى  نهه  شههك  مههن "حههق المؤل هه   ن مكتههب النشههر بالواليههات المتحههدة ايمريكيههة فقههد ذكههر

بمها فهي ذله  ايهمها   للته لي   ايصهلية شكا  قانون الملكية الفكرية الهذي يحمهي المصهنفات 
ج ايغههاني وبههرامثهه  الش ههعر والروايههات وايفههالم و و،ههذا م ايدبيههة والمسههرحية والموسههيقية والفنيههة 

 .46وفي ،ذه الحالة تكون الحماية مباشرة بعد النشر  "الكمبيوتر والهندسة المعمارية
من قبي  ايهما  التقليدية في الواليات المتحدة ايمريكية  اصة بعهد   صبحإال  ن ذل  

يهر كايهمها  غ"و،هذا مهن  هال  اسهت دام مصهطلحات جديهدة التطور التكنولوجي الهذي هرفته  
 .لشك  الرقميو،ذا في ا"المادية

فإنهه  يمكهههن  كههون  ن همليههة االستنسهها  والتوزيههع هفهها هنهههها الههزمن فههي العصههر الرقمههي 
و،ههذا   صههوات  و صههورا  و م ططههات  و  رقمنههة جميههع ايهمهها  سههواء كانههت نصوصههاللنههاس 

وبالتهالي اسهتبد  االستنسها  المهادي  هن طريق دمجها ومزجها وتحويلها إلنشاء  هما  فردية 

                                                           
 .69 ص المرجع السابق جما  محمود الكردي - 44
 .81ص المرجع السابق  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  هجة الجياللي - 45
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وبالتههالي فههإن مفهههوم حقههوق المؤلهه  فههي شههك  متطههور دائمهها و،ههذا مواكبههة  الرقمههي باالستنسهها  
 .47للتطور التكنولوجي

نه  سلههههطة    حهق المؤل هفقهد ههر   مرقـــص سليمانالفقهههي    ما الفق  العربي من بين    
 همله  لتمكينه  هر  نتجهت ههن  و مزيهة  و ا تراع اكتشف    فكرة ابتكر،ا ولهههة لش ص هلى م

 .48و المزية  تراع و اال بنسبة من ،ذه الفكرة  االحتفاظمن 
مجموههة المزايها  إلهىنسهب ي  حهق المؤل ه نه   فعرف  هلىالصدة عبد المنعم الدكتور  ما 

محمــد الهدكتور و اهها    دبيهة والماليههة التهي تثبههت للكاتههب  و الفنهان  و العههالم هلههى مصهنف اي
نتاجهه  إ  الههذي يكههون للمصههنفات التههي يقههوم بإنتاجههها هههن طريههق ن حههق المؤل هه  حســن قاســم

ن حهق   هرفه  هلهى نهوريسـعبـد الـرزاق الالهدكتور  إلهىوبهالرجوع   الفكري تكون نافدة للكافهة
 .49شياء غير المادية التي تدر  بالفكر المجرد وال تدر  بالحس  التي ترد هلى ايالمؤل  

حهههد،ما مواهههوهي يشههههم   ههههه  لهههها معنيههههان المؤله  ن حقههههههوق  اهتبهههرت المدرسهههة الحديثهههة 
ومعنههههى ش صههههي يتعلههههق بالمزايهههها   شههههكالها و نماطههههها دبيههههة بم تلهههه  تعههههههابير،ا و المصههههنفات اي

في ،ذه الحالة من حيث الكهم و،هذا ههن طريهق   ويقا   متيازات المرتبطة بالمؤل  الحقوق واالو 
المميههههههزة باإلاههههههافة إلههههههى الجههههههودة  المبههههههذولين العمهههههه  الفكههههههري والوقههههههت والجهههههههدوكيفيههههههة كميههههههة 

 .50للمصن 
،ههي التههي يتمتههع بههها كهه  شهه ص لهه    نههها  قههد اهتبههر المشههرع الجزائههري حقههوق المؤل ههو 
  تشههم  حقههوق المؤل ههو 52 دبههي و  بههداع فنههي إ يههر ،ههو كهه  صههاحب و،ههذا اي51 المؤلهه صههفة 

 المصهنفات لهىإلمشتقة وكذا المصنفات المكتوبة والشهفوية وتمتهد اصلية  و كذل  المصنفات اي
 .الرقمية وبرامج الحاسوب والصورة
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  6129ة نالطبعهة السادسهة سه النهاهة العربيهة مصهر القها،رة دار  المد   في العلوم القانونيهة  الوافي في شرح القانون المدني  مرقص سليمان - 48
 .221ص

 .21ص المرجع السابق  بومعزة سمية -49
نيهة  ابهن فرحة زراوي صالح  الكام  فهي القهانون التجهاري الجزائهري الحقهوق الفكريهة  حقهوق الملكيهة الصهناهية والتجاريهة حقهوق الملكيهة ايدبيهة والف-50

  .202-209-201  ص ص8001 لدون للنشر والتوزيع  
 .8001يوليو  61 المؤر  في  والحقوق المجاورة المتعلق بحقوق المؤل   02-01مر يامن  08المادة -51
 .8001يوليو  61 المؤر  في  والحقوق المجاورة المتعلق بحقوق المؤل   02-01مر يامن  01المادة -52
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مرنهة ا فهي هباراته  التهي كانهت فافااهة و ن المشرع الجزائهري جهاء تعريفه  ناقصهإومن  ف
غفههها و   ،مههها  تحديههد الطبيعهههة القانونيههة لحقهههوق المؤل ههإمههع    فههي تحديههد معنهههى حههق المؤل ههه  ا 
 .53الجهد الفكريو صالة   من ايمعايير اكتساب حقوق المؤل  

 سهتئثارياال  وذل  من  هال  الحهق ز معنى حق المؤل  بر  ن المشرع الفرنسي  في حين 
كه  مبهدع له   منه  يسهتفيدو،هذا االمتيهاز   معنويهةالحقهوق الشم  الحقوق المادية و ي وو، مانعالو 

 .54و بعد اكتما  المصن  نجاز اإل  ثناءمصن  فكري سواء 
لههى تعريهه  إمههن دون التطههرق  المؤل هه لمصههري فقههد قههام بتحديههد محهه  حههق مهها المشههرع ا 

ومنهه  فقههد هههر  مجموهههة مههن 55   المؤل ههواالبتكههار و   قههام بتعريهه  المصههنر و    حقههوق المؤل هه
 .ذاتها   من دون تعري  الحقوق في حد  المصطلحات ال اصة بحقوق المؤل  

ثههر بشههك  فعهها  هلههى فههي مجهها  المعلوماتيههة  التطههور التكنولههوجي الههذي شهههده العههالم إن 
 ،هم و    ات المبنيهة هلهى  سهاس حهق المؤل ه،هم الصهناه بهروز و،ذا مهع   المجتمع و االقتصاد

ثهههم  التطهههور التكنولهههوجي فهههي ظههه  البيئهههة الرقميهههة   سهههاس الهههذي يعتبهههر الكمبيهههوتر نتهههاج لهههها ،هههو
ولهى لنقه  صهبحت الوسهيلة العالميهة اي الوقهت و  ا تصهرتنترنهت الدوليهة التهي ظهرت شبكة اإل

 .56المعلومات
،ههههي التههههي فراههههها التطههههور التكنولههههوجي و الصههههناهات فههههي ظهههه  البيئههههة الرقميههههة و  ،ههههم إن 
مجموهههة مههن المصههنفات التههي تعتبههر ،ههي محهه  الحمايههة   وجههدتوبالتههالي   الحاسههوب صههناهة

لمههها لهههها مهههن صهههور متعهههددة هلهههى شهههبكة  القانونيهههة لحقهههوق المؤلههه   فهههي ظههه  البيئهههة الرقميهههة 
الرقمية التي تعتبهر طريقهة جديهدة للتعبيهر وليسهت طائفهة فوجد ما يسمى بالمصنفات  نترنت اال

 .جديدة بحد ذاتها
                                                           

 .10ص المرجع السابق   كوثر مازوني-53
54 - Article L.111-3.( La propriété incorporelle définie par l’article L.111-1 est indépendante de la propriété de 

l’objet matériel…) Article L.111-3, Créé par LOI n 92-597 année1992-07-01 annexe JORF 03 -07-1992 , Code 

de la propriété intellectuelle partie législative.(France). Journal officiel de la République Française 

n°0153 du 3 juillet 1992 p 8801. 
يونيهه  سههنة  01الموافهق  6281ربيههع ايو  سههنة  86فهي  برئاسههة الجمهوريهة العربيههة المصههرية  الصههادر 8008-28 رقهم قههانونالمههن  612المهادة -55

-6:في تطبيق  حكام ،ذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنهى الهوارد قهرين كه  منهها) المصري تنص بقانون حماية حق المؤل ال اص  8008
الطهابع اإلبهداهي :االبتكهار-8  و فني  و هملي  يًا كان نوه   و طريقة التعبير هن   و  ،ميت   و الغر  مهن تصهنيف   دبيهم  مبتكر ك  :المصن 

انظهر المرجهع وسهيم حسهام الهدين ايحمهد  مجموههة قهوانين حمايهة ...(الشه ص الهذي يبتكهر المصهن  :مؤله ال-1الذي يسهب  ايصهالة هلهى المصهن  
 . 822-829-881  ص ص8066حق المؤل  في الدو  العربية  منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة ايولى 

 .01ص  المرجع السابق كوثر مازوني - 56
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تحديهههد ،هههذه المصهههنفات التهههي تعتبهههر ،هههي محههه  الحمايهههة لحقهههوق  معههه  ايمهههر الهههذي يجهههب
وبعههد ذلهه   تلهه  الحمايههة القانونيههة مههع تبيههان الشههروط الواجههب توفر،هها لالسههتفادة مههن  المؤلهه  

 .لمؤل مامون تل  الحماية لحقوق ا إلىرق طتن
نبههين فههي الفصهه  ايو  تحديههد محهه  وشههروط   فصههلين إلههىالبههاب ،ههذا ومنهه  سههيتم تقسههيم 

فههي حههين نتنههاو  فههي الفصهه  الثههاني  الحمايههة القانونيههة لحقههوق المؤلهه  فههي ظهه  البيئههة الرقميههة 
 .حقوق المؤل  المشمولة بالحماية في ظ  البيئة الرقمية
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 قوق المؤلف في ظل البيئة الرقميةمحل وشروط الحماية لح:الفصل األول
لتكنولوجيههههات ل اإلههههى ظهههههور بيئههههة رقميههههة كانههههت نتاجهههه يلمههههالعاالقتصههههادي و التطههههور   د 
ومنهه  بهههرزت   والهههذي  ثههر بصهههورة وااههحة هلهههى اإلنتههاج الهههذ،ني لصههاحب المصهههن    الحديثههة

 .من قب هلي  الحاجة الملحة لحماية حقوق المؤل  بطريقة مستحدثة هما كانت 
،هههي حقهههوق المؤل ههه  صهههبحت    كثهههر انتشهههارا هالميههها  اإلنترنهههتن العهههالم الرقمهههي و  وبمههها  

  وبهههذل   صهههبح لحقهههوق المؤلههه  طهههابع دولهههي  ابقاكثهههر انتشهههارا ممههها كانهههت هليههه  سههه  هههر  اي
يههنظم ويحمهههي   لهههى تكههريس نظهههام دولههي موحهههدإملحههة الحاجهههة الظهههرت وكنتيجههة حتميههة لهههذل  

 . ملكية الفكرية هلى المستو  الدوليلالفنية لة و ههدبيالحقوق اي
 تعتبهر المصهنفاتإلى حماية حقهوق المؤله  التهي  تهد  قوانين حقوق المؤل ن ومن  فإ

الواجههب توفر،هها شههروط اللكههن ال يكههون ذلهه  إال بعههد تههوفر 57  ال اصههة بهههامحهه  الحمايههة  ،ههي
 .لالستفادة من تل  الحماية القانونية

مههههن قههههانون حقههههوق المؤلهههه  والحقههههوق  الثالثههههةفقههههد فههههر  المشههههرع الجزائههههري فههههي المههههادة 
كههان نوههه   و شههكل   و نمههط التعبيههر هنهه  مهما كانههت   يههاكهه  مصههن  لحمايههة ال 58 المجههاورة

و،ههههذا بمجههههرد تههههوفر شههههروط المصههههن  سههههواء العامههههة  و  درجههههة اسههههتحقاق  وكههههذا الغههههر  منهههه  
قانونيهههة لكهههن ،هههذه القاههههدة لهههم تكهههن هامهههة إنمههها ت اهههع بعههه  المصهههنفات للحمايهههة ال ال اصههة 

 .59من الحماية الم ولة لحقوق المؤل  والبع  اآل ر تم استثناؤه
نبهههين فهههي المبحهههث ايو  تحديهههد محههه    مبحثهههين إلهههىسهههيتم تقسهههيم الفصههه  ايو  وهليههه  

 فهي حههين نتنهاو  فههي المبحهث الثههاني الحمايهة القانونيهة لحقههوق المؤله  فههي ظه  البيئههة الرقميهة 

 .شروط حماية المصنفات في البيئة الرقمية
 
 
 

                                                           
  8002  ايولهىالطبعهة  مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشهر والتوزيهع  دراسة مقارنة  قانون حق المؤل  في ال بكر   بومحمد  لي  يوس  -57
 .669ص
 .22  ج ر ع8001يوليو  61 المؤر  فيمجاورة المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق ال 02-01ايمر  من 01المادة - 58
دار الجامعههة   (الصههناهية براءة اال تههراع والنمههاذجحههق المؤل  العالمات الرسههوم )الحقههوق المعنويههة وحمايتههها فههي القههانون الجزائههري شههري  ،نيههة -59

 .28ص  8062  مصر   اإلسكندرية  للنشرالجديدة 
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 قوق المؤلف في ظل البيئة الرقميةمحل الحماية لح:المبحث األول
مهن قهانون حقهوق المؤل ه   هشهرة الحاديةإلى  الثالثةذكر المشرع الجزائري في المواد من 

و،ههذا لمهها    نههواع المصههنفات المحميههة و،ههذا هلههى سههبي  المثهها  ال الحصههر 60والحقههوق المجههاورة
  مها إلهى مصهنفات  صهلية و  هر  مشهتقةوقسه  االجتمهاهي واالقتصهاديالثقهافي و ينتج  الواقهع 

ون حقههههوق المؤلهههه  والحقههههوق الم الفههههة ،نهههها  مصههههنفات غيههههر محميههههة بموجههههب قههههانوبمفهههههوم 
 .المجاورة

وكهههذا البيانههههات   مجموهههههة مهههن النصهههوص الرسهههمية المحميهههةت المصهههنفات غيهههر نتاهههم
 و المسهههتعملة يغههرا  غيهههر   الصههحفية واي بهههار اليوميههة المنشهههورة فههي المجهههالت والصههح 

 .61مربحة
النصهههوص القانونيهههة والتهههي رفعهههت هنهههها بسهههاط ها تفهنههها  بعههه  المصهههنفات التهههي حهههدد

وقههد تههم ذكر،هها فههي المههادة 62 الحمايههة القانونيههة طبقهها لقههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة
والتههي ذكههرت  ن التشههريعات والتنظيمههات والقههرارات والعقههود  الحاديههة هشههر مههن نفههس القههانون 

و،هذا  م نشهر،ا فهي الجريهدة الرسهمية الجماهات المحلية والتهي ته  و ةاإلدارية الصادرة من الدول
 .63ما هبرت هن  المادة التاسعة بمصنفات الدولة

 نهه  يمكههن تمديههد مفهههوم المههادة  مههن  ههال  وجهههة نظههره عجــة الجياللــي ايسههتاذوقههد  كههد 
   وكهذاايهما  التحايرية والمشاريع ال اصهة بهالقوانين إلى 64من نفس القانون ةالحادية هشر 

تمهس بهايمن العمهومي  و النظهام العهام  و  هلهى شهرط  ن ال هر  المناقشهات  مهام البرلمهان 
 مصنفة تحت شعار السر المهني  و المصنفات التهي تهرتبط بالمصهالح الحيويهة للدولهة تكون 

سهتعما  فهي ،ههذه الحالهة ليسهت مرجعيته  الحمايهة الم ولهة طبقها لقههانون ومنه  فهإن المنهع مهن اال
 .66إنما هلى  ساس قانون  اص ب 65والحقوق المجاورة  حقوق المؤل 

                                                           
 .8001جويلية81المؤر ة في  22 ع.ر.ج 8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر   في  02-01ايمر  - 60
 .606  صالمرجع السابقمحمد  مين الرومي  - 61
 .8001جويلية81المؤر ة في  22 ع.ر.ج  8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر   في  02-01ايمر  - 62
يمكهن  ن تسهتعم  اسهتعماال :"...ذكرت هبهارة 8001يوليو  61  في المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر  02-01ايمر من  1المادة -63

 ..."حرا مصنفات الدولة
المؤر ههههههة فههههههي  22 ع.ر.ج  8001يوليههههههو  61المتعلههههههق بحقههههههوق المؤل هههههه  والحقهههههوق المجههههههاورة المههههههؤر   فههههههي  02-01مههههههن يمههههههر  66المهههههادة  -64
 .8001جويلية81
 .8001جويلية81المؤر ة في  22 ع.ر.ج  8001يوليو  61اورة المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المج 02-01ايمر  - 65
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ها بموجهب نهات الصهحفية و اي بهار اليوميهة فهإن المشهرع الجزائهري لهم يسهتثن ما ههن البيا
 إذا كانهت صهادرة مهن الدولهة والمؤسسهات المتفرههة هنهها  ناةتثا مسإنما  كد  نه67 نص صريح

  واإلبههداعايصههالة هنصههر االبتكههار و  ههها ال تحتههوي هلههىالفقهه  ف كههد  نههها غيههر محميههة كون ا مهه
 حههدث اليههومي فههي  قههرب وقههت ممكههن و ن ذلهه و نههها تنطههوي تحههت شههعار إيصهها  ال بههر  و ال

والهذي يتنهافى فهي مبادئه  مهع مبهد  االحتكهار واالسهتئثار كهون  اإلههالميندرج ذل  امن قهانون 
 .68اي بار تهم الجمهور  ن

ة فهي ت ص المصنفات التهي تسهتعم   ما المصنفات التي تستعم  يغرا  غير مربح
ومنه  فهان التهر يص 69 اإلهالميهة و بمناسبة التظها،رات العموميهة يغرا  تربوية  و تعليمية 
 .70الستعمالها افي استعمالها يعتبر إجباري

وثههائق فههي شههك  مشههروهية استنسهها ها مههن قبهه  المكتبههات ومراكههز حفههظ ال إلههىباإلاههافة 
لتكون منشورة في مصنفات تعليمية   ر   و من  ج  إههداد و،ذا   مصن  م تصر  و مقا 

والشههههرط ايساسههههي انهههه  تسههههتعم  لغههههر  الدراسههههة  و  منشههههورات  و جرائههههد  و نشههههريات دوريههههة 
تر يصها 71 لحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة ال يمنح الديوان الهوطني  نالبحث العلمي هلى 

االستنسها  يهتم فهي ايصه  لمناسهبات معينهة كهون  ن  نجهاز نسهخ   هر  لهها يسمح بإ  جماهيا
 .72ومميزة

                                                                                                                                                                                
المتاهمن قهانون العقوبهات المعهد  والمهتمم   6111يونيهو سهنة  02الموافهق  6121صهفر ههام  62المهؤر  فهي  621-11من ايمر  108المادة -66
 .6111يونيو 66الصادرة  21 ع.ر.ج
التي تنطوي هلى التحلي  الصهحفي فإنهها محميهة بموجهب قهانون حقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة المقاالت الصحفية السياسية  و ايدبية  و الفنية -67

 .لتوفر،ا هلى هنصر ايصالة وباإلبداع كونها تحتوي هلى اإلنتاج الذ،ني للصحفي  و المحل  8001يوليو 61المؤر  في  02-01بموجب ايمر 
 .621 صالسابق المرجع  جاورةحقوق الملكية الفكرية والحقوق الم  هجة الجياللي-68
صهادية لوراري نوا  شهناز  حقهوق المؤله  كعهائق  مهام الوصهو  إلهى المعلومهات وتهداولها مقا  منشهور فهي المجلهة الجزائريهة للعلهوم القانونيهة واالقت -69

 .11-18-16  ص ص8060والسياسية  جامعة الجزائر كلية الحقوق هدد 
المؤر ههههههة فههههههي  22 ع.ر.ج  8001يوليههههههو  61بحقههههههوق المؤل هههههه  والحقههههههوق المجههههههاورة المههههههؤر   فههههههي المتعلههههههق  02-01مههههههن ايمههههههر  11المههههههادة -70
 .8001جويلية81
متاههمن القههانون ايساسههي للههديوان الههوطني  8002سههبتمبر  86  الموافههق 6281شههعبان هههام  69المههؤر  فههي  121-02المرسههوم التنفيههذي رقههم  -71

  معهههد  ومهههتمم 8002سهههبتمبر  86الموافهههق    6281شهههعبان  69الصهههادرة فهههي  12لحقهههوق المؤلههه  والحقهههوق المجهههاورة وتنظيمههه  وتسهههييره  ج ر ع 
 .8066نوفمبر  61الصادرة في  29 ع.ر.ج  8066 كتوبر  69المؤر  في  121-66م بالمرسوم التنفيذي رق

المؤر ههههههة فههههههي  22 ع.ر.ج  8001يوليههههههو  61المتعلههههههق بحقههههههوق المؤل هههههه  والحقههههههوق المجههههههاورة المههههههؤر   فههههههي  02-01مههههههن ايمههههههر  22المههههههادة -72
 .8001جويلية81
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ومنههه  فهههان المشهههرع الجزائهههري ميهههز بهههين المصهههنفات المسهههتثناة مهههن الحمايهههة طبقههها لقهههانون 
وبالمقابههه  قهههام بهههذكر المصهههنفات المشهههمولة بالحمايهههة  كمههها ،هههو مبهههين  ههههاله 73حقهههوق المؤلههه  

ي ذكر،هها هلههى سههبي  المثهها  ال والتهه74القانونيههة طبقهها لقههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة 
وتر  القائمة مفتوحة لما ،و مستجد من تطهورات هبهر الهزمن  اصهة فهي ظه  البيئهة   الحصر

 .الرقمية والمستجدات المستحدثة من فترة ي ر 
المصنفات الرقميهة  ومن  ارت ينا تقسيم ،ذا المبحث إلى مطلبين نعالج في المطلب ايو 

 طبقهها لقههانون حقههوق المؤل هه  العامههةالمصههنفات  بعههد تحويلههها مههن صههيغتها ايوليههة و،ههي نفسههها
 مههها فهههي المطلهههب الثهههاني   و،هههي تشهههم  المصهههنفات ايصهههلية والمشهههتقة وكهههذا هنهههوان المصهههن 

مسهتحدثة وال ال اصهةالمصهنفات و،هي   المصهنفات الرقميهة بحسهب طبيعهة نشه تها نتطرق إلىف
و المرتبطههههة بشههههبكة  هلههههى ا ههههتال   نواهههههها المرتبطههههة بالحاسههههب اآللههههي   لبيئههههة الرقميههههةفههههي ا

 .المعلوماتية
 ة بعد تحويلها من صيغتها األوليةالرقميالمصنفات  :المطلب األول

مهن قهانون حقهوق المؤل ه   هشهرة الحاديةإلى  الثالثةالمشرع الجزائري في المواد من  هدد
 هلههى سههبي  المثهها  ال الحصههر  جههاءتالتههي   و المصههنفات المحميههة نههواع 75والحقههوق المجههاورة 

و  هههر    القهههانون نفهههس والتهههي نصهههت هليهههها المهههادة الرابعهههة مهههن ها إلهههى مصهههنفات  صهههليةقسهههمف
 .76والتي ذكرتها المادة ال امسة من نفس القانون مشتقة
العامهة مهن تهم التمييهز بهين  نهواع المصهنفات المحميهة  فقد 77انطالقا من ،اتين المادتينو 

نتطرق فههي الفههرع ايو  إلههى المصههنفات سهه ومنهه  مصههنفات  صههلية و   ههر  مصههنفات مشههتقة 
 .عنوان المصن ف ما الفرع الثالث   ايصلية ثم بعد ذل  المصنفات المشتقة في الفرع الثاني

 
 
 

                                                           
 .8001يوليو  61المجاورة المؤر  في المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق  02-01من ايمر  22المادة  - 73
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر  في  02-01من ايمر  66إلى  01المواد من - 74
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر  في  02-01من ايمر  66إلى  01المواد من - 75

 .8001جويلية81المؤر ة في  22 ع.ر.ج  8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر   في  02-01ايمر - 76
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر  في  02-01من يمر  02و 02ن االمادت - 77
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 المصنفات األصلية:الفر  األول
من قانون حقوق  الرابعةصت هليها المادة إبداها  صليا والتي نالمصنفات ايصلية  تعد

نتهاج هلمهي  إلىوبالتالي يمكن تصنيفها 78 المؤل   والحقوق المجاورة نتهاج فنهي وا  إنتاج  دبي وا 
نتاج تكنولوجي رقمي  .وا 
 المصنفات األدبية:النقطة األولى

في مادتها الثانية  نهها جميهع فهروع ايدب  79رنلمصنفات ايدبية طبقا التفاقية بيقصد با
فهههههرع   يفلسهههههفية  و تاري يهههههة  و جيولوجيهههههة  و  سهههههواء اجتماهيهههههة  و اقتصهههههادية  و سياسهههههية  و

 :وتت ذ المصنفات ايدبية إما الشك  المكتوب  و الشك  الشفوي و،ي كالتالي80  رآ
  المصنفات المكتوبة-أوال

ن حقهههوق مهههن قهههانو 81هليههه  المهههادة الرابعهههةتهههد   فهههي نطهههاق ايهمههها  المكتوبهههة مههها نصهههت 
و،نهها  و اصههيتها  نههها تعتمههد هلههى الكتابههة كوسههيلة للتعبيههر هنههها   المؤل هه  والحقههوق المجههاورة

ت  ههذ الكتابههة بمفهومههها الواسههع سههواء هههن طريههق اآللههة الكاتبههة فههي القههديم  و هههن طريههق جهههاز 
  82 و بكتابههة الشههريط بههة العاديههةال اصههة بههالمكفوفين  و بالكتا (البرايهه )  و بطريقههة الحاسههوب 

وهند الكتابة ال يهم إن كان المؤل  ،و من قام بعملية الكتابهة ش صهيا  و قهام بإمالئهها للغيهر 
 .83فال  ثر لذل 

المؤلفههات ال ياليههة كالقصههص ميههة و لههم يقههم المشههرع الجزائههري بههالتمييز بههين المؤلفههات العل
 و المقهاالت التحليليهة المنشهورة  و الفههارس ومن  فإن القانون يطبق سواء هلى المعهاجم  مثال 

 .84 و المنشورات  و الرسائ 
                                                           

 .8001يوليو  61المجاورة المؤر ة في المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق  02-01ايمر - 78
 61  والمعدلههة ببههرلين فههي 6211مههاي  02والمتممههة ببههاريس فههي  6221سههبتمبر 01اتفاقيههة بههرن لحمايههة المصههنفات ايدبيههة والفنيههة المؤر ههة فههي  -79

  تههم ببههاريس 6119يوليههو  81تههم ببروكسهه  فههي  6182يونيههو  08  والمعدلههة فههي رومهها بتههاريخ 6162مههارس 80والمتممههة ببههرن فههي  6102نههوفمبر
 .6191سبتمبر  82  والمعدلة في 6196يوليو  82بتاريخ 

 .681محمد  لي  يوس   بو بكر  المرجع السابق  ص-80
تعتبهر هلهى ال صهوص :""  تهنص8001يوليهو  61المتعلهق بحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة المهؤر   فهي  02-01الفقرة   من ايمر  02المادة -81

المحهاوالت ايدبيهة والبحوث العلميهة والتقنيهة والروايهات والقصهص والقصهائد :المصنفات ايدبية المكتوبة مث - : و فنية محمية ما ي تي كمصنفات  دبية
 ..."الشعرية وبرامج الحاسوب

لمشههتري  ن يسههمع هههو  وم اكتابههة الشههريط و،ههي طريقههة اسههتحدثتها الشههركات اليابانيههة الم تصههة فههي صههناهة ايجهههزة االلكترونيههة حههديثا  وفيههها يقهه-82
 .او،ذا بتسجي  الكتابة في الشريط هن طريق جهاز تسجي  ويعتبر ا تراه  قراءة الكتيب

 .866نوا  كنعان  المرجع السابق  ص -83
 .262فرحة زراوي صالح  المرجع السابق  ص -84
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قهههانون حقهههوق المؤلههه  مهههن  الرابعهههةتعهههددت و تنوههههت المصهههنفات المكتوبهههة طبقههها للمهههادة 
وبالتههالي نظههرا لمهها ،ههو معمههو  بهه    هلههى سههبي  المثهها  ال الحصههر ذكههرتو 85الحقههوق المجههاورةو 

كالشههعارات واإلشهههار والطوابههع والصههور وغير،هها  دوليهها يمكههن إاههافة مصههنفات لههم تههرد اههمنها
 .مجهود الفكري الذي يستحق الحمايةمما يد  هلى ال

المقههههههاالت المنشههههههورة هلههههههى شههههههبكة االنترنههههههت  و فههههههي الجرائههههههد العاديههههههة  إلههههههى باإلاههههههافة 
كغير،هها مههن المصههنفات تشههترط دهامههة ماديههة وفههي   المصههنفات المكتوبههة وااللكترونيههة ونشههرات

 :كما يلي ،ذه الحالة فهي ت  ذ هدة  شكا  من بينها الكتب والكتيبات والرسائ  ال اصة
 الكتاب .  

،ههو مصههن  ورقههي يعتبههر  داة اتصهها  بههالجمهور هههن طريههق النشههر والتوزيههع فههي م تلهه  
 تسهعة و ربعهونال تقه  ههن  ويتكون مهن مجموههة مهن الصهفحات المجاالت ايدبية  و العلمية 

 .86صفحة طبقا للمعايير المعتمدة من قب  اليونسكو
إمهها اليههد  و  شههك  مههدون مهمهها كانههت ايداة المسههت دمة فههي تدوينهه    يويعتبههر الكتههاب 

مهمههههها كانهههههت ايداة و   (البرايههههه ) و كتابهههههة  االلكترونيهههههةالمطبعهههههة  و اآللهههههة الكاتبهههههة  و الكتابهههههة 
المكتهههوب إمههها بهههالعين المجهههردة  و ههههن طريهههق جههههاز الحاسهههب اآللهههي  ي المسههتعملة فهههي قهههراءة 

و،ههذا التوسههيع لمفهههوم الكتابههة نههاتج هههن التطههور التكنولههوجي  الكمبيههوتر  و هههن طريههق السههماع 
 .87في ظ  البيئة الرقمية

 الكتيبات .ب 
تعتبهههر والفنيههة  ،ههي هبههارة هههن مصهههنفات مكتوبههة م تلهه  المجههاالت ايدبيهههة  و العلميههة 

صهفحة  و ربعهون تسهعوال تتجهاوز  قصيرة تصدر هادة في شك  غير مجلهد  االكتيبات نصوص
 .88وطبقا للمعايير المعتمدة من قب  اليونسك

 الرسائل الخاصة.ت
ه  إليه  هن ،ي هبارة  ه  والمرس   وسيلة إ بارية تتمث  في مراسالت مكتوبة ما بين المرسش

مثهه  الرسههائ    شههرط اإلبههداع وايصههالةتكههون محميههة هههن طريههق حقههوق المؤلهه  إذا تاههمنت 
                                                           

85
 .8001يوليو  61 المؤر  فيالمتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة  02-01ايمر من  02المادة  - 

86
- WIPO. Understanding copyright and related rights; first pub; 2006;second edition:2016;word intellectual 

property organization 34,chemin des colombettes ,P.O.BOX 18CH-1211.Geneva20.SWITZERLAND. 
 .866ص نوا  كنعان  المرجع السابق - 87
 .601بومعزة سمية المرجع السابق  ص- 88
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واهتبرتهها بعه   وفهي غيهر ذله  تكهون سهرية وغيهر قابلهة للنشهر 89 (مهي زيهادة)ايدبية للكاتبة 
البريطههاني وكههذا و،ههذا كالقههانون ايمريكههي و  القههوانين مصههنفات  دبيههة مكتوبههة يسههتوجب حمايتههها 

 .612990القانون الفرنسي لسنة 
ال ت هه  حمايههة الرسههائ  ال اصههة بالحمايههة الممنوحههة   نيجههب  ن ن  ههذ بعههين االهتبههار 

 .91بموجب احترام الحياة ال صوصية
 المقاالت.ث

،ههي هبههارة هههن مههدونات مكتوبههة يسههتوجب  ن تتسههم بايصههالة التههي تبههين الجهههد المبههذو  
 .من قب  المؤل   سواء كانت مقاالت مواوهية حديثة  و قديمة

ال ههرائط كتههب القههواميس والمجههامع اللغويههة و المههن قبيهه  اهتبههر الفقهه  و القاههاء الفرنسههي 
وكلها ت اع للحماية طبقا لقواههد قهانون حقهوق  الجغرافية والمرشد والدلي  السنوي والتصاميم 

 .92المؤل 
 المصنفات الشفوية-ثانيا

وتتمثه  فهي  ما يتم توجيه  شفا،ة للجمهور من إنتاج فكري 93تعتبر المصنفات الشفوية 
شههفا،ة سههواء لعامههة الجمهههور  و  حيانهها للجمهههور المت صههص فههي إطههار المحااههرات الملقههاة 

وبالتهالي فهي   و ال طب التي تلقى شفا،ة في ايص   و مع حمه  ورقهة معهدة لهذل   التكوين 
 اإلبههداعوبالتههالي فههإن  سههلوب  ،ههذه الحالههة تتمتههع بالحمايههة المزدوجههة و،ههي المكتوبههة والشههفوية 

 .94بذو  في المصنفات المكتوبةوجهد التعبير الشفوي ،و نفس  الم

                                                           
مهيالدي بمدينهة الناصهرة بفلسهطين  يب لبنهاني و م سهورية    6221 و ماري زيادة و،ي لبنايهة فلسهطينية ولهدت فهي ههام ( مي إلياس زيادة)الكاتبة -89

مهيالدي بعهد  ن  6126يهت فهي ههام ميالدي  وتوف 6181ميالدي  و صبحت رئيسة تحرير جريدة المحروسة في  6109تم انتقلت للعيش بمصر في 
تركههت إرثهها كبيههرا فههي ايدب  ومههن  شهههر  دبياتههها بعهه  الرسههائ  التههي  رسههلتها إلههى جبههران  ليهه  جبههران  انظههر جميهه  جبههر  رسههائ  مههي   صههفحات 

 .02-01  ص ص6126وهبرات من  دب مي ال الد  منشورات مكتبة بيروت 
 .المتعلق بالملكية ايدبية والفنية 6129مارس  66الصادر في  812-29القانون رقم - 90
 .861نوا  كنعان  المرجع نفس  ص- 91
 .111  ص8006محمد فواز محمد المطالقة  المصنفات ايدبية والفنية  دراسة في التشريعات ايردنية والمصرية اربد ايردن  - 92
المصههنفات "...  تههنص فههي الفقههرة   منههها8001يوليههو  61ؤر  فههي المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة المهه 02-01مههن ايمههر  02المههادة -93

 ..."الشفوية مث  المحاارات وال طب والمواهظ وباقي المصنفات التي تماثلها
 .61همر الزا،ي  المرجع السابق  ص- 94
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الجمههور ههن طريهق الكهالم واإللقهاء شهفا،ة  إلهىتعتبر ايهما  الشفوية ،ي التهي تصه  
وتكهون  يعبهر هنهها بهالكالم  ،نا  من اهتبر المصنفات الشفوية  هماال  و من ش ص  و  كثر

 95.الذ،ني المبتكر اإلنتاجويشترط فيها  موجهة لش ص واحد  و إلى مجموهة من الناس 
وذلهه  كونهها تلقهى هلههى  تعتبهر ال طهب الدينيهة محميههة قانونها ههن طريههق حقهوق المؤله  

 مها  طابهات رجها  السياسهة  جمهور محدد وبالتالي فال يجوز نشر،ا إال بعهد موافقهة صهاحبها 
رة إال  ن الهدكتو 96 فإنها هامة وال ت اع للحماية نتيجة طبيعتها كونهها موجههة لكافهة الجمههور

لههها نظههرة مغههايرة و،ههي  نهه  مههن الناحيههة المنطقيههة  ن تههتم حمايههة  طههاب  فرحــة زراوي صــالح
 .97الرج  السياسي كون  ال يصح  ن يكون  ملكا للجمهور

ومنههه  فقهههد   اهتبهههرت اتفاقيهههة بهههرن ال طابهههات وال طهههب والمهههواهظ مهههن ايهمههها  المحميهههة
 .98اهترفت بالمصنفات الشفوية

ولههيس هلههى  شههفوياتنصههب حمايههة المصههنفات الشههفوية هلههى ماههمون المصههن  الملقههى 
ن الحمايهة الهتالوة العلنيهة للقهرآن الكهريم فهإلهذه القاهدة استثناء يتجلى في   ن إال طريقة إلقائ  

 .99تنصب هلى طريقة إلقاء التالوة
الجزائهري الشهعبي  التهراثاهمن المصهنفات الشهفوية عجة الجياللـي  الدكتورفقد  اا  
إلهههى جانهههب المرافعهههات الملقهههاة مهههن  ه بواسهههطة مههها يسهههمى بالمهههداح  و الحكهههواتي الهههذي يهههتم إلقهههاؤ 

 .100طر  المحامي  و  هااء النيابة العامة
اهتبههرت محكمههة السههين الفرنسههية  ن مرافعههات المحههامي ،ههي ثمههرة ايبحههاث التههي قههام بههها 

فهي مادتهه   11-92القههانون اللبنهاني رقههمو،ههذا مها   ههد به   المحهامي مههن  جه  التوصهه  للحقيقهة 
 .101الثانية

                                                           
 .612ص  السابقمحمد  لي  يوس   بو بكر المرجع - 95
المجههاورة  ملكيههة فكريههة  دراسههة فههي القههانون المقههارن  منشههورات الحلبههي الحقوقيههة  الطبعههة الثانيههة  نعههيم مغبغههب  الملكيههة ايدبيههة والفنيههة والحقههوق -96

 .92 ص8002
 .281فرحة زراوي صالح المرجع السابق ص- 97

98
- WIPO. Understanding copyright and related rights, o.c 

 .602بومعزة سمية المرجع السابق ص- 99
 .11هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  المرجع السابق  ص - 100
ال ههاص بحمايههة الملكيههة ايدبيههة والفنيههة  انظههر وسههيم حسههام الههدين ايحمههد  المرجههع السههابق   ص  6111لعههام  92مههن القههانون رقههم  08المههادة -101
 .221-222ص
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اههههمن 102حقههههوق المؤلهههه  والحقههههوق المجههههاورة مههههن قههههانون  الرابعههههةلمههههادة فقههههد ورد فههههي ا
فهههههي ايهمهههها  المشههههابهة لرهمهههها  الشههههفهية و،ههههذا  (التههههي تماثلههههها) هبههههارة المصههههنفات الشههههفوية

لعههدد محههدد مههن  كمحااههرات ايسههاتذة الشههفوية كونههها ثمههرة ايبحههاث الش صههية و،ههي موجهههة
و،ههذا ينطبههق هلههى الشههاهر الههذي يلقههي  وبالتههالي فههال يجههوز نشههر،ا إال بعههد مههوافقتهم  الجمهههور 

 .بشعره  مام العامة فهذا ال يعني تنازلهم هن حقوقهم
 المصنفات الفنية :النقطة الثانية

بالطريقهههة  الفنههي ،هههو الههذي يتعلهههق باإلحسههاس والجمههها  للجمهههور العهههام يعتبههر المصهههن  
 و،ههذه وق والتربيههة صههفة مالزمههة للرقههي االجتمههاهي والههذ و،ههي المشههاهرالتههي تثيههر اإلحسههاس و 

قههانون مههن  الرابعههةالمصههنفات مشههمولة بحمايههة حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة طبقهها للمههادة 
 .المذكور آنفا103حقوق المؤل  والحقوق المجاورة 
العمه  الفنهي يحتهوي بدا له    ن" فهي مقولته  الشههيرة "ادجار بو"وذكر الكاتب القصصهي 

 .104"ك  ما ،و مطلوب لفهم 
فقد فرق ما بهين الفنهون التشهكيلة 105قانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورة  إلىبالرجوع 

والفنهههون التطبيقيهههة  وكهههذا الفنهههون الموسهههيقية والفنهههون الفلكلوريهههة والثقافهههة الشهههعبية وكهههذا الفنهههون 
وغير،ها  الفنون التصهويرية وفهن الرسهم وفنهون العمهارة  إلىباإلاافة المسرحية والفنون الدرامية 

والتهههي سهههو  نتطهههرق لهههها  مهههن الفنهههون والتهههي تعتبهههر فهههي حهههد  ذاتهههها مصهههنفات محميهههة قانونههها 
 :بالتفصي  كما يلي

 المصنفات المسرحية-أوال
و،هي تهرتبط بكلمهة   تعتبر المصنفات المسرحية تله  المصهنفات المعهدة مهن  جه  التمثيه 

تههم تطههورت  اهتمههد هليههها قههدماء اليونههان فههي حلقههات دائريههة يجلههس فيههها الجمهههور مسههرح التههي 
بعههد ذلهه  ليتحههو  إلههى مكههان مههن  جهه  هههر  الممثلههين ومنهه  تحولههت لعههر  المسههرحيات  مههام 

 .106الجمهور

                                                           
 .8001يوليو  61لمجاورة المؤر  في المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق ا 02-01ايمر  - 102
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر  في  02-01ايمر  - 103
 .61  ص6112رشاد رشدي  فن كتابة المسرحية  الهيئة المصرية العامة للكتاب  طبعة - 104
 .8001يوليو  61 المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر  في 02-01ايمر  - 105
 .810نوا  كنعان  المرجع السابق  ص - 106
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فههههو اآل هههر يعتمهههد هلهههى العقههه  الهههذي يتميهههز بهههين  يعتبهههر فهههن المسهههرح كغيهههره مهههن الفنهههون 
 .107لتنش  كيمياء متكاملة تتسم بايصالةالمزج بين النق  والتعبير 

من ،نا ظهر ما يسمى بفكهرة المصهنفات المسهرحية باهتبار،ها مصهنفات بحهد ذاتهها سهواء 
 كمهها يمكههن  ن يصههاحب المسههرحية مصههن  موسههيقي    شهه اصيؤديههها شهه ص واحههد  و هههدة 

مصههن  إال  ن المسههرحية ولههو كانههت مكتوبههة إال  ن الحمايههة التههي تتمتههع بههها ،ههي هلههى  سههاس 
 .108مسرحي

  للمصههن  المسههرحي هههدة  شههكا  و،ههذا كالمصههن  المسههرحي الموسههيقي ورقههص الباليهه 
دمجهههها المشهههرع الجزائهههري طبقههها للمهههادة ائي  و مههها يسهههمى بالبهههانتوميم وقهههد  وكهههذا التمثيههه  اإليمههه

الههذي يطهرح نفسه  ،ههو  اإلشهكا إال  ن 109 قههانون حقهوق المؤله  والحقههوق المجهاورةمهن  الرابعهة
 افتقاد،هها للدهامههة الماديهههة ممهها ينههتج هنههه  اسههت دام المصههن  مهههن دون تههر يص مههن المؤلههه  

 .110من قب  المؤل  اإلبداع إثبات،ذا التعدي هن طريق  ويتم منع
 شهرط ايصهالة  المصن  المسهرحي به ي إجهراء مها ههدا لم يربط المشرع الجزائري حماية

رع البرازيلههي يشههترط الكتابههة فههي المصههنفات المسههرحية اإليقاهيههة إال  ن المشههرع الفرنسههي والمشهه
 .111واإليمائية
 المصنفات الموسيقية -ثانيا

 و آالت  اإلنسهههههانتعتبههههر الموسهههههيقى ظههههها،رة سهههههمعية ناتجهههههة ههههههن تنسهههههيق  نغهههههام صهههههوت 
هلى  ن الموسيقى ،هي ايجهدر للتعبيهر ههن  "Dupareدوبار "الموسيقار  اوقد هرفه موسيقية 

مكههان ن المشههاهر واحههدة فههي كهه  زمههان  و هلههى اهتبههار   المشههاهر الم تلفههة للههنفس البشههرية 
 .112هادات ومالبس السكان ا تال هلى 
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 تعريف المصنف الموسيقي .  
ويمكهن  ن هم  تركيبي ممزوج ما بين الصوت البشري والت لي  الموسهيقي ،و هبارة ه 

و،ههههذا مهههها يعههههر  بههههالملحن الههههذي  يكههههون مههههن دون صههههوت بشههههري وذلهههه  مثهههه  السههههنفونيات  ن 
 .113نيستعم  النوتات الموسيقية التي لها تمثي   طي هالمي يستعمل  كافة الملحني

 نهه  مجموهههة مههن  صههوات مبتكههرة تنبعههث  "وقههد هههر  بعهه  الكتههاب المصههن  الموسههيقي
 الههذي يقههوم بت ليفهه  المؤلهه   الههذي  اإلنسههانيمههن اآللههة الموسههيقية تههؤثر فههي العاطفههة والشههعور 

مهها موسههيقية لتصهه  بعههد ذلهه  للجمهههور إيسههمى الموسههيقار كونهه  يعبههر فيهه  هههن  فكههاره بآلتهه  ال
 .114"بالسمع  و بتدوين النوتة الموسيقية

اهتبههههر الفقهههه   ن إنتههههاج المصههههن  الموسههههيقي مههههن ثالثههههة هناصههههر و،ههههي اللحههههن  و الههههنغم 
مههن ياههي  التوزيههع اآللههي  الههوزن و،نهها و ايصههوات واإليقههاع  و والتنسههيق  و توافههق ايلحههان  

 :نواحها كما يليسو 
 "la mélodie" الّلحن.2

حقة  يتوجه  نحهو والمتال المتتابعةواينغام الموسيقية ايصوات  سلسلة من ،و هبارة هن
منا  من ايصوات يعتبر في  الهنغم  و اللحهن العنصهر ايساسهي فهي  اإلحساس من  ج   لق

نه  واهتبرت محكمة النق  الفرنسهية   يستوجب  ن يكون بعيدا هن التقليد  الت لي  الموسيقي 
وبالتالي فهان إههادة نشهر   اإذا تم تشاب  في  حد العناصر المكونة للنغم  و اللحن يعتبر تشابه

للقهانون باهتبهاره يتمتهع بالحمايهة  م الفهاوافقهة صهاحب  يعتبهر همهال اللحن  و لجزء منه  بهدون م
 .115القانوني طبقا لقانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورة

اللحن الموسهههيقي يقهههع مههها بهههين درجهههات السهههلم الموسهههيقي الهههذي بهههدوره يتكهههون مهههن سهههبع فههه
و،ههههههههي تكههههههههون بالترتيههههههههب   (سههههههههي)وتنتهههههههههي بدرجههههههههة (دو)تبههههههههد  بالدرجههههههههة الغليظههههههههة  درجههههههههات 

 .116وتكون في ك  سلم موسيقي من  ج  تكوين اللحن( دو ري مي فا صو ال سي)التالي
 

                                                           
 .22ص  السابقنعيم مغبغب  المرجع  - 113
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 .122ص
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 "l’harmonie" توافق األصوات أو التنسيق .0
فههو هبهارة ههن الهنغم  الهذي يتكهون  ،و هبارة هن تناغم وائتال  ايصوات فيمها بينهمها 

اي يهرة ال تتمتهع بالحمايهة  و،هذه لكه  نغمهة من اللحن الموسيقي الذي يته ل  مهن وحهدة زمنيهة 
وبالتهالي  الهنغم   وإال بعهد دمجهها مهع اللحهن  117طبقا لقانون حقوق المؤل  والحقهوق المجهاورة

و،نهها  مههن يعبههر هنههها بتههآل  ايصههوات مههن  جهه  تكههوين 118 تنههتج ش صههية القطعههة الموسههيقية
 .119ما يعر  بالتلحين

 " le rythme" الوزن أو اإليقا  .3
ومنهه  فهههو الههوزن  تتجسههد ايبعههاد الزمنيههة مهها بههين اينغههام والل حههن فههي الههوزن  و اإليقههاع 

 الههذي ال يمكههن تملكهه  ينهه  يجههوز يي مؤلهه  اسههتعمال  120 الموسههيقي الههذي يبنههى هليهه  الههنغم
ن الحههس  وبالتههالي فههإن الحمايههة تتجسههد هههن توافههق وتناسههق اللحههن  و الههنغم مههع ايصههوات لتكههو 

 .121وبالتالي وجود إنتاج ش صي يتمتع باالبتكار وايصالة  اإليقاع الفني الناتج هن
 األركسترا ليالتوزيع اآللي أو .4

تجمههع هههددا مههن ف ايركسههترا  مهها التوزيههع يقههوم بهه  مؤلهه  اللحههن ايصههلي  و مؤلهه  آ ههر 
 .122العازفين للقطعة الموسيقية

 أنوا  المصنفات الموسيقية.ب
و،هي  ةإال  نها تشتر  مجملها فهي هناصهر،ا الثالثه تتنوع وت تل  المصنفات الموسيقية 

ترتكههههز هلههههى هنصههههر  ةالثالثههههو،ههههذه العناصههههر   ايصههههواتتجههههانس اإليقههههاع و الههههنغم  و اللحههههن و 
والههذي فههي تقههديره للسههلطة التقديريههة لقااههي المواههوع الههذي يسههتعين بههدوره  ايصههالة واالبتكههار 
و،ذا من  جه  تقهدير اللحهن محه  النهزاع ولهيس مهن  جه  تقهدير ايصهالة   ب بير في الموسيقى

ومنههه  سهههنذكر بعههه   نهههواع المصهههنفات الموسهههيقية المتداولهههة ونهههذكر مهههن بينهههها 123 مهههن ههههدمها
 :مايلي

                                                           
 .8001يوليو  61 المؤر  فيالمتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة  02-01ايمر  - 117

118
 -BERTRAND André, le droit d’auteure et les droits voisins, 2

ème
 éd,1999, Dalloz, Delta..p73. 
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 المصنفات الموسيقية الصامتة .6
ومهههن  مثلتهههها  مهههن صهههوت بشهههري  فات الموسهههيقية الصهههامتة التهههي ت لهههو،هههي هبهههارة ههههن المصهههن

 .124كسنفونية موزار وسنفونية بتهوفنالسنفونيات 
 المصنفات الموسيقية الغنائية .8

وبالتههالي فلههها حمايههة مزدوجههة مهها  ،ههي هبههارة هههن مههزيج مهها بههين الموسههيقى و الغنههاء  ي ايداء 
 بههين حمايههة المؤلهه  الموسههيقي وحمايههة كلمههات ايغههاني هههن طريههق قههانون حقههوق المؤلهه  

 .125  الحقوق المجاورة باإلاافة إلى حماية فنان ايداء هن طريق
 المصنفات االستعراضية .1

،هههي هبهههارة ههههن مهههزيج مههها بهههين الموسهههيقى والهههرقص  و الحركهههات االيمائيهههة  و الحركهههات التهههي 
 .تماثلها

 المصنفات الموسيقية التراثية .2
المصههههنفات الموسههههيقية ومههههن  مثلتههههها  126،ههههي هبههههارة هههههن تههههراث تقليههههدي وشههههعبي  و فلكلههههوي 

 .و،ي محمية هن طريق التراث الثقافي الشعبيةالموسيقى الكالسيكية و 
 المصنف الموسيقي السينمائي .2

الههذي يتمتههع بالحمايههة  يكههون المصههن  الموسههيقي فههي ،ههذه المرحلههة تابعهها للمصههن  السههينمائي 
مهههع شهههرط تهههوفر الدهامهههة الماديهههة ههههن طريهههق كتابهههة اللحهههن الموسهههيقي  و تسهههجيل  لتشهههكي  

 127.الموسيقى التصويرية
فيمههههها ي هههههص المصهههههنفات 128قهههههانون حقهههههوق المؤلههههه  والحقهههههوق المجهههههاورة إلهههههىبهههههالرجوع 

 .الموسيقيالتوزيع الموسيقي والتحوي   و التغيير  إلىفإن  لم يتطرق   الموسيقية
و،ههو هبههارة    ههر التوزيع الموسههيقي ،ههو هبههارة هههن تطههابق همهه  مكتههوب آللههة مههع آلههة فهه

وبالتهههالي فههههو همههه  فرههههي للعمههه  ايصهههلي مهههن دون تغييهههر للعناصهههر   ههههن ترجمهههة موسهههيقية
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تغييههرات جديههدة تميههز العمهه  الجديههد هههن العمهه   إاههافة مهها التحويهه  الموسههيقي فهههو  ايساسههية 
 .129يكتسب فيها المؤل  حرية  كبر في الوزن  و التوافق  و ايصوات  و اللحن  ايصلي

 المصنفات السمعية البصرية-ثالثا
مهن دون  ن  130حقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورةة الرابعهة مهن قهانون ا المهادنصت هليه

 نه  يعتبهر "131ههامن ايولهىالفقهرة  ةالسادسهة هشهر إنما ذكرت المادة  تمنح لها تعريفا  اصا بها 
لفكههري بصههفة مباشههرة كهه  شهه ص ا إبداههه مصههنفا سههمعيا بصههريا المصههن  الههذي يسهها،م فههي 

 ".طبيعي
 ايشه اصوقد ذكهر المشهرع الجزائهري فهي الفقهرة الثانيهة مهن نفهس المهادة المهذكورة  ههاله 

والم ههرج   ومؤلهه  الحههوار  و الههنص النههاطقناريو ومؤلهه  االقتبههاس الطبيعيههين فههي مؤلهه  السههي
للمصهن  السهمعي  س  ومؤل  التلحين الموسهيقي الم صهصالمقتب ايصليومؤل  المصن  

 .لرسم المتحر والرسم الرئيسي ل البصري 
المعبهر هنههها بواسهطة مجموهههة مههن  اإلبههداهاتسههباني الهذي اهتبر،هها  مها طبقهها للقهانون اإل

وتشههم   وتكههون معههدة لعراههها هلههى الجمهههور ب يههة وسههيلة  الصههور مرفقههة بكلمههات  و بههدونها 
 .132،ذه المصنفات المصن فات السينمائية والمصنفات اي ر 

 المصنفات السينمائية.أ
رت للوجههود بظهههور الصههورة كونههها ظههه ا يبسههينمائية حديثههة النشهه ة نسههالمصههنفات التعتبههر 

 .المتحركة
ب نه  مجموههة مهن اللقطهات  و المشها،د المسهجلة هلهى "هر   الفقه  المصهن  السهينمائي 

هلهههى مهههادة حساسهههة مناسهههبة مصهههحوبة بالصهههوت  و بدونههه  ومعهههدة للعهههر  كصهههورة  التهههوالي 
ويعر  ،ذا الفهيلم هلهى الشاشهة  السينمائي صور الفيلم  و الشريط ويت ذ المصن   متحركة 

وال يههههم مواهههوع الفهههيلم الهتبهههاره  وقهههد يكهههون الفهههيلم قصهههير المهههدة كمههها قهههد يكهههون طويههه  المهههدة 
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وقههد   ا و مسههرحي اروائيه اكمصهن  فقههد يكههون فيلمها إ باريهها  و فيلمهها تسهجيليا  و وثائقيهها  و فيلمهه
 .133"  وايسود و بايبي ايكون الفيلم ملون

 01-66 القانون رقممن  الثانية  السينمائي طبقا للمادة نهر  المشرع الجزائري المص  
كهه  فههيلم  يهها  يقصههد فههي مفهههوم ،ههذا القههانون بالعمهه  السههينمائي "هلههى  ن  134المتعلههق بالسههينما

هلى  ن يكهون هراه  ايو  فهي قاههات   هلى ا تال  مدت  وهلى جميع الدهائم  كان نوه 
القانون الواجهب  إلىإال  ن ،ذا التعري  لم يشر   "السينمائي بواسطة هر  سينمائي العر 

 .التطبيق ولم يقدم تعريفا دقيقا للمصن  السينمائي
و،ههههم المنههههتج   نجههههازهسههههينمائي و،ههههذا بعههههدد المشههههاركين فههههي إتتعههههدد هناصههههر المصههههن  ال

وغيهههههر،م مهههههن همههههها   والصهههههوت والصهههههورة  اإلاهههههاءةوالم هههههرج والممثههههه  والمصهههههور ومهنهههههدس 
 .135الدهم

ومؤله    الحقوق امن المصن  السينمائي من مؤل  النص ايدبي  صحابكثرة  رغم
م هههرجين الومصهههمم الهههديكور وايزيههاء وكهههذا المهههؤدين و   السههيناريو ومؤلههه  المصهههن  الموسههيقي

فمهههن ،هههو ايحهههق بنسهههب  بالتهههاليو  فهههان ملكيتههه  تكهههون لواحهههد فقهههط والمنتجهههين وهمههها  الدهامهههة 
 إلي ؟ المصن 

نتيجههة مهها  و،ههذا لمنههتج الحههق فههي ملكيههة المصههن  السههينمائي ا الجزائههري لقههد مههنح المشههرع
لكهن ،هذا ال يمنهع مهن احتفهاظ  وحهده ديهة وبشهرية وماليهة اه مة يتحملهها يتكبده مهن تبعهات ما

بشههرط  ن يتمتههع المصههن  السههينمائي  المشههتركين بحقههوقهم ايدبيههة والفنيههة ال اصههة بالمصههن  
 .136طبقا للمشرع الجزائريبايصالة 
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 المصنفات السمعية البصرية األخرى.ب
المصههنفات المعبههر هنههها ب سههلوب يشههب  "،ههذه المصههنفات بعبههارة  137رنهرفههت اتفاقيههة بهه 
مههن قههانون  الرابعههةمههادة وذكههر فههي ال ري لههم ي  ههذ بهههذه التسههمية ئههالمشههرع الجزا  نإال   "السههينما

المصههههنفات السههههمعية البصههههرية اي ههههر  سههههواء "تسههههمية  138حقههههوق المؤلهههه  والحقههههوق المجههههاورة
زائههري لههم يتقيههد بتسههمية اتفاقيههة بههرن   ن المشههرع الجاوبالتههالي فهه  "مصههحوبة ب صههوات  و بههدونها

 .ما فحو  المفهوم ال اص بتل  المصنفات فهو يتشاب  بين ،ذه االتفاقية والمشرع الجزائري 
وكهههذل  الرسهههوم  ى جههههاز الفيهههديوتيب تعتبهههر التسهههجيالت السهههمعية البصهههرية المسهههجلة هلههه

 .المتحركة باهتبار،ا سلسلة من الصور والتي يتم تحريكها بواسطة جهاز م صص لذل 
حقهههوق المؤلههه  قهههانون  ن مهههنالثانيهههة وثمهههاني إلهههى نابعهههة وسهههبعير مهههن المهههت المهههواد قهههد نظ

 .شروط هقد السمعي البصري139والحقوق المجاورة
 :المصن  سمعيا بصريا و،ي الهتبار،نا  جملة من الشروط يجب توفر،ا 

 من مجموعة من الصور اأن يكون المصنف متكون .2
ال اصهههة بتوزيههع اإلشههارات التههي تحمههه  بههرامج مرسههلة هبههر التوابهههع  140تعتبههر اتفاقيههة بروكسهه 
المصههن  السههمعي البصههري يجههب  ن يتكههون   نههها ايولههى الفقههرة الثانيههة تالصههناهية فههي ماد

 بشهه ن ايداء السههمعي البصههري 141بيجههين ذلهه  معا،ههدة و يههدت هلههى مجموهههة مههن الصههور 
معي الههذي ال يحتههو  هلههى الصههور سههفههي المههادة الثانيههة منههها هلههى اهتبههار  ن المصههن  ال

 .إذاهياما مصنفا موسيقيا  و مصنفا إيكون 
 
 

                                                           
 61  والمعدلهة ببهرلين فهي 6211مهاي  02والمتممهة ببهاريس فهي  6221سهبتمبر 01اتفاقية بهرن لحمايهة المصهنفات ايدبيهة والفنيهة المؤر هة فهي  -137

  تههم ببههاريس 6119يوليههو  81تههم ببروكسهه  فههي  6182يونيههو  08  والمعدلههة فههي رومهها بتههاريخ 6162مههارس 80والمتممههة ببههرن فههي  6102نههوفمبر
 .6191سبتمبر  82  والمعدلة في 6196يوليو  82يخ بتار 
المصهنفات السهينمائية "...تهنص 8001يوليهو  61المتعلهق بحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة المهؤر   فهي  02-01الفقرة د من ايمر  02المادة -138

 ..."والمصنفات السمعية البصرية اي ر  سواء كانت مصحوبة ب صوات  و بدونها
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر   في  02-01ايمر  - 139
ببروكسهه   6192مههاي  86اتفاقيههة بروكسهه  بشههان توزيههع اإلشههارات الحاملههة للبههرامج المرسههلة هبههر التوابههع الصههناهية افتتحت للتوقيههع هليههها فههي -140

 .6191 غسطس  82بلجيكا  ود لت حيز التنفيذ في 
  وتتنههاو  8068يونيههو  81إلههى  80  وانعقههدت بموجهب المههؤتمر المنعقههد ببيجههين مههن 8068بشهه ن ايداء السههمعي البصههري لسههنة معا،هدة بيجههين -141

 .ةالمعا،دة حقوق الملكية الفكرية لفناني ايداء في  وج   دائهم السمعي البصري  و،ي متاحة للدو  ايهااء في الويبو وللجماهة ايوروبي
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 أن تكون الصورة متحركة .0
و،هههذا ههههن طريهههق  تكهههون الصهههور المكونهههة للمصهههن  السهههمعي البصهههري متحركهههة   نيسهههتوجب 

حقههوق مههن قههانون  الرابعههةمههادة  يههرة تكههون محميههة طبقهها للاي و،ههذه التتههابع للصههور الثابتههة 
 .في جزئية الصورة الفوتوغرافية142المؤل  والحقوق المجاورة

 صر األصالة للمصنف السمعي البصريتوفر عن .3
مهن  ايولهىمن الشروط العامة المنصوص هليها في المادة الثالثهة الفقهرة  يعتبر شرط ايصالة

 ن يكههون يسههتوجب  ن المصههن  الوبالتههالي فههإ143 قههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة
 .الفكري اإلبداعيحتوي قدرا من  منقوال و ن

مثبتها فهي   و 144فال يشترط في المصن  السهمعي البصهري  ن يكهون مصهحوبا ب صهوات
الته جير   ووال يشهترط الوجههة الموجه  لهها سهواء للبيهع وال يشهترط تقنيهة معينهة 145 دهامة ماديهة

 .146السينما  و لالستعما  ال اص  و
 المصنفات اإلذاعية.ت

فقهد  147حقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة من قانون  نالثالثة والثمانيمادة ال إلىبالرجوع 
بينت  ن المصنفات اإلذاهية يطبهق هليهها  حكهام المصهنفات السهمعية البصهرية و،هذا لتشهابهها 

 .من حيث ال صائص
 ،ههههو ذلهههه  المصههههن  الههههذ،ني ايدبههههي  و الموسههههيقي للمؤلهههه   اإلذاهههههييعتبههههر المصههههن  

وذلههه  مثههه  الرسهههوم  اسهههمعي اإذاهيههه اتكهههون مصهههنف  نو،نههها  مهههن بهههين المؤلفهههات التهههي ال يمكهههن 
بينما يمكن بث المصنفات الموسيقية وال طهب والمحااهرات والروايهات ههن  نقش السة و والهند
 .148اإلذاهةطريق 

                                                           
 .8001يوليو  61لق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر  في المتع 02-01ايمر  - 142
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر  في  02-01ايمر  - 143
المتعلههق بحقههوق المؤل هه  والحقههوق المجههاورة  02-01المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة ايمههر  02-01الفقههرة د مههن ايمههر  02المههادة -144

 ..." والمصنفات السمعية البصرية اي ر   سواء كانت مصحوبة ب صوات  و بدونها"...  تنص 8001يوليو  61المؤر  في 
 تبهثلتهي ن اإلشارات التي تحم  برامج مرسلة هبر التوابع الصناهية التي تحهدثت ههن المصهنفات التلفزيونيهة ا كس  بشمن اتفاقية برو  68المادة -145

 .مباشرة هن طريق  جهزة التلفزيون
الجزائههر كعهبش هبهد الو،ههاب  الصهحافة هبهر االنترنههت وحقهوق المؤله   دراسههة مقارنهة  مههذكرة ماجسهتير فهي الحقههوق فهرع الملكيهة الفكريههة  جامعهة -146

 .11  ص8009-8001كلية الحقوق  السنة الجامعية 
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر   في  02-01ايمر  - 147
 .219فرحة زراوي صالح  المرجع السابق  ص- 148



 الرقمية البيئة ظل في المؤلف لحقوق الحماية وشروط محل                : األول الفصل

32 

والسهمعية ( الفونوغرامهات)و،نا  من  طلق هليهما تسهمية مصهنفات التسهجيالت الصهوتية
لرصوات الناتجهة  ا بحتاسمعي ا  ولك  منهما معنى فايو  يعتبر تثبيت(الفيديوغرامات)البصرية

الثانية فهي مصهن  معهد للسهمع  اهن  داء  و تمثي  وتتم هلى دهامة مادية كاالسطوانات   م
 .149والنظر وتتم بواسطة دهامة مادية تسمى التثبيتات السمعية البصرية ك شرطة الفيديوتيب

هند صياغة   صابقد  المشرع الجزائري  ن إلى الدكتورة فرحة زراوي صالح شارتفقد  
و،ههذا باسههتعما  هبههارة 150حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة قههانون مههن  ةالسههابعة هشههر المههادة 

 .152كونها كانت شاملة 151"البث اإلذاهي"
 مصنفات الفنون التشكيلية-رابعا
حقهههوق المؤلههه  قهههانون مهههن  الرابعهههةم المشهههرع الجزائهههري الفنهههون التشهههكيلية فهههي المهههادة نظههه

 :يلي وسو  نفص  فيها كما ذكر،ا هلى سبي  المثا  ال الحصر وقد 153 والحقوق المجاورة
 مصنفات النحت.أ

،ههو العمهه  الفنههي الههذي تنصههب مادتهه  ايوليههة المعههادن والحجههارة واي شههاب  و الطههين  و 
  شهكا ويهتم تشهكي   الصلصا   و االسمنت والزجاج وغير،ا مهن المهواد الصهناهية المسهتحدثة 

ويكهون النحهت ثالثهي ايبعهاد يهتم ههن  م تلفة من ابتكار الفنان النحات والتي تتسهم بايصهالة 
والنتيجههة بعههد ذلهه  تكههون فههي شههك   طريههق النحههت فههي مههادة صههلبة  و السههكب فههي قالههب معههين 

 .154يقصده الفنان النحات امعين كتلة واحدة وبارزة تمث  شيئا
الثالثهههة  ايبعهههادإن تصهههميم العمههه  النحتهههي يرتكهههز هلهههى طبيعهههة مشهههكلة التكوينهههات ذات 

المجسهههههمات )وكهههههذا هلهههههى العناصهههههر المرنهههههة للتصهههههميم و،هههههي   (الحجهههههم والكتلهههههة والفهههههرا )و،هههههي
 .155(والمسطحات وال طوط والفرا 

 :ينقسم فن النحت إلى نوهين  ساسيين و،ما النحت المباشر والنحت غير المباشر و،ما
                                                           

 .819نوا  كنعان  المرجع السابق  ص- 149
 .8001يوليو  61المجاورة المؤر   في المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق  02-01ايمر  - 150
وبالتهالي فههي "radiophonique"  و "  radiodiffusion" فهي تشهم  العبهارتين  "radiophonique"  وباللغة الفرنسية " البث اإلذاهي"هبارة -151

 . شاملة
 .211فرحة زراوي صالح  المرجع نفس   ص-152
مصههنفات الفنههون التشههكيلية والفنههون التطبيقيههة (ه"...حقههوق المؤلهه  و الحقههوق المجههاورة تههنصالمتعلههق ب 02-01مههن ايمههر " ه"الفقههرة  02المههادة -153
 ..."الرسم والرسم الزيتي والنحت والنقش والطباهة الحجرية وفن الزرابي:مث 
 .602ص المرجع السابق   نعيم مغبغب - 154
 .18-16صص   8000لطبعة الثانية ا ق للطباهة والنشر والتوزيع دمشق دار دمش فن النحت  نذير الزيات - 155
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 النحت المباشر فن .6
وذلهه  برسههم  زميهه  والمطرقههة هلههى قطعههة ال شههب  و الحجههر يههتم فيهه  تشههكي  التمثهها  باإل

 .156 و يتم فوق الحجر القاسي السطوح لتشكي  الحجم 
 فن النحت غير المباشر .8

وينصهههههب هلهههههى مهههههادة  يعتبهههههر فهههههن النحهههههت غيهههههر المباشهههههر ايسهههههاس فهههههي تعلهههههم النحهههههت 
 و،نهها يسههتعم  الطههين كمعجههون صههغير تصههنع منهه   شههكا  م تلفههة   البالستسههين  و المعجههون

 .لها بواسطة اليد  و صب  في قوالبكما يستعم  الطين الصلصا  و،و مادة مرنة يتم تشكي
مهها يسههمى بالنحههت الغههائر ويسههت دم ،ههذا النههوع مههن النحههت فههي   وو،نهها  النحههت البههارز 

 ت به هر يسهمى تعشهيق الزجهاج والهذي اشهتبمها   صنع الميداليات وايهما  الجدارية  و الزجهاج
 .157اإلسالمية الحاارة في ظ  الدو  العربية و اصة 

فهنهها  مههن مههنح الحمايههة للمنتههوج بعههد  ا تلهه  الفقهههاء فههي حههدود حمايههة مصههن  النحههت 
وقهد  القالب  إلىو،نا  من مدد الحماية وجعلها تتعد  ذل  158 هملية صب المادة في القالب

بههههادر المشههههرع الفرنسههههي ومههههنح الحمايههههة هلههههى  سههههاس مصههههن  المههههادة المصههههبوبة فههههي القالههههب 
 .159نس ة الفنان المعرواة للبيع إلىباإلاافة 
 مصنفات الرسم.ب

والتهههي ههههر  فيهههها الرسهههم ههههن طريهههق  ههههر  الرسهههم ههههن طريهههق الحاهههارات التاري يهههة 
مسهيحية وجهدت صهور لصهلوات ففهي زمهن السهراديب ال الصور و،ذا قب  وجهود اللغهة المكتوبهة 

فك  هم  فكهري ،هو نتيجهة مقهدار معهين مهن الت طهيط و،هذا كتجربهة ذ،نيهة  من  ج  ايموات 
  .160للرسام

                                                           
 .62ص  نفس المرجع  نذير الزيات - 156
 .26-66-09ص ص المرجع السابق   نذير الزيات - 157
 .122داليا لبزي   المرجع السابق  ص- 158
 .10محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص - 159
محمههد  طههاب الفنون التشههكيلية وكيهه  نتههذوقها  شههركة فههرانكلين برنههارد مههايرز  ترجمههة سههعد المنصههوري ومسههعد القااههي ومراجعههة وتقههديم سههعيد -160

 .11  ص6128للطباهة والنشر بشراء حق الترجمة  مكتبة النهاة المصرية  القا،رة  دار الز،راء الريا   طبعة 
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وبالتهالي فهإن الرسهم ،هو هبهارة  ن و بهالفطرة ،هم نهادرو  ن الذين يتمتعون بالمو،بهةالرسامو 
القواههههد ايساسهههية و،هههذا ههههن طريهههق تعلهههم  ههههن حرفهههة يمكهههن  ن نتعلمهههها كغير،ههها مهههن الحهههر  

  .161والتقنيات المتبعة و،ذا بإتباع منهجية معينة
 الصهور  و ايلهوان  و الشهك  لوحهة يهتم التعبيهر هنهها بالرسهوم و في شك   الرسمتم ظهر 

و،ههذا طبقهها للمههادة المسههت دمة فههي الرسههم سههواء ايلههوان  الاههوء ويههتم تبيانهه  هههن طريههق الظهه  و 
 جه  إحهداث النتيجهة و،هي اللوحهة المرغهوب فيهها سهواء  لكن ،ذا مهن المائية  و قلم الرصاص 

  .162غير زيتية  وكانت لوحة زيتية 
 مصنفات الطباعة الحجرية.ت

 (lithos=pierre )،هي كلمهة إغريقيهة ايصه  تعنهي  (lithographe)الطباههة الحجريهة
 (. graphein=écrire)و

وذله  ( Aloys Senfelden سهانفلدان  لهويس)الممثه  ايلمهاني ا ترهت من قب  الكاتب و 
سهههي  همليههة نشههر لت كوسههيلة للنسههخ وطباهههة الصههور  آنههذا واسههتعملت  ب لمانيهها  6911سههنة 

وفههي اجتمههاع  الفنيههة   همههالهممههن قبهه  الموسههيقيين والمسههرحيين للتههرويج هههن  الكتههب واإلهههالن
تعهديالت اهمن  إدراجهاتم  6160روبي للملكية الفكرية سنة و االتحاد الدولي اي  هااءدو  

 .163ايدبيةقانون حقوق المؤل  ال اصة بالمصنفات 
 مصنفات فن الزرابي.ث

مها قبه  المهيالد وتعتبهر   اإلنسهانالصناهات التهي هرفهها   قدمتعتبر صناهة السجاد من 
،هههرت ،هههذه الصهههناهة فهههي العصهههر داز  صهههناهة السهههجاد   مهههاكنالسههههوب ايوراسهههية مهههن  وائههه  

 الذي توجد نماذج من  بالمتهاح  االيطاليهة "المملوكي"ببالد الشام وما يسمى بالسجاد  اييوبي
 .إلى الحاارة العثمانيةوتطور 

                                                           
 .02ناي  محمود هتريسي  فن الرسم  دار الراتب الجامعية سوفنير  بيروت لبنان  ص- 161
 .886السابق  صنوا  كنعان  المرجع  - 162

163
- BERNE ,Droit d’auteur organe mensuel du bureau international de l’union pour la protection des œuvres 

littéraires et artistiques ; VINGT-TROISIEME Année-N I ,imprimerie coopérative ;15 AVRIL 1910 ;BERNE 

P49. 
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ويتنههوع  و،ههي الصههو  والقطههن والحريههر   ساسههيةمههواد  اهة هلههى ثههالثقههوم ،ههذه الصههنت 
اش وايلهوان وكه  مهنهم يتميهز بنهوع النقه والقوقازي والصهيني  السجاد كالسجاد التركي واإليراني
 .164 المستعملة التي تميزه هن غيره

  اهتبهههر المشهههرع الجزائهههري فهههن الزرابهههي كمصهههن  محمهههي بموجهههب قهههانون حقهههوق المؤلههه 
 .بعد نسجيها وغزلها بواسطة آلة النسيج165و،ذا بعد استكما  الزربية

 مصنفات الفنون التطبيقية-خامسا
م صصهة لمنتجهات صهناهية و  هر  حرفيهة تتسهم   شهياءمصنفات الفنهون التطبيقيهة ،هي 

ومههن  مثلتههها  وبالتههالي فلههها وظيفتههين واحههدة جماليههة و  ههر  نفعيههة همليههة  بايصههالة واالبتكههار 
 .166 ايثاث المنزلي والمصابيح وغير،ا

   دمهههج المشهههرع الجزائهههري الفنهههون التطبيقيهههة اهههمن حقهههوق المؤلههه  مهمههها كانهههت وظيفتهههها
 .167  الحقوق المجاورةقانون حقوق المؤل  و من  ةالرابعو،ذا طبقا للمادة 

الفكريهههة كصهههناهة المجهههو،رات  اإلبداهيهههةمهههن الفنهههون   تعتبهههر الفنهههون التطبيقيهههة الحرفيهههة
 للحهائط  الز رفهة والملبوسهات والمرسهوم والمصابيح و دواتصناهة ايثاث  وايحجار الكريمة 
 .168 الملون المنقوشة والزجاجوال ز  وايدوات 

 مصنفات فن العمارة -سادسا
  "صههناهة البنههاء"و طلههق هليههها ابههن  لههدونللغههة العربيههة ،ههي التشههييد والبنههاء العمههارة فههي ا

وقهههد  وفههي الغهههرب ،ههي فهههن بنههاء المبهههاني طبقههها لقواهههد ،ندسهههية وفنيههة ورقميهههة وجماليههة محهههددة 
و،ههذه   وال رسههانةتوظيهه  الصهه ر وال شههب "هلههى  نههها Le Corbusier لــي كوربوزييــههرفههها 

ولكهن هنهدما تتصه  بقلبهي  واإلبداع فهي العمه  االنتشاء،ذا ،و  لمواد تبني المباني والقصور ا

                                                           
 :81:02هلى الساهة  8080-01-88 الذي تم االطالع هلي  بتاريخ الموقع االلكتروني نظرا  معرفة  سجاد -164

 m.marefa.org https:// www.  
الغيهر مهن استنسها ها رغهم اهتبار،ها   و ال  ومنه  إذا كانهت مصهنفا فانه  يمنهع كمصن  رابيباهتبار الز   إشكاالفقد طرح الدكتور هجة الجياللي - 165

الههدكتور إلههى  نهه  كههان مههن ايجههدر هلههى المشههرع الجزائههري اسههتحداث هبههارة منتجههات الحياكههة الفنيههة والمنتجههات المزركشههة  و اهها   صههناهة تقليديههة
حقههوق الملكيههة الفكريههة والحقههوق  هجههة الجياللههي ال ههاص بحقههوق المؤلهه   انظههر  8001معههد  فههي وال 6190كالمشههرع المغربههي لقانونهه  الصههادر فههي 

 .98ص المرجع السابق  المجاورة 
 .621ص المرجع السابق  نوا  كنعان - 166
مصنفات الفنون التشكيلية (ه"...السال  الذكر تنص 8001يوليو  61 المؤر  في المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة 02-01من ايمر  02المادة -167

 ..."والفنون التطبيقية
 . 621محمد  لي  يوس   بو بكر المرجع السابق ص- 168
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وبالتالي فانه  هلهى حسهب قوله  فهان اإلبهداع يتجلهى 169 "سعد ،ذه الهندسة المعماريةوتجعلني  
 .في توظي  المواد إلنشاء التح  المعمارية

 و  ي مشهههروع معهههد يشهههغا  للبنهههاء  ام صصههه ا و تصهههميم ا،ندسهههي تعتبهههر العمهههارة شهههكال
الههذ،ني  اإلنتههاجوبالتههالي فههان  همهها  العمههارة محميههة بحقههوق المؤلهه  سههواء كانههت مههن  البنههاء 

  .170حرفي  وفنان معماري   يللمهندس المعماري  و 
المهندس المعماري ،و ذل  الش ص الذي هلى دراية تقنية و هلميهة بمهواد الهندسهة بمها 

ومعرفهههة المهههواد الهندسهههية  ص الفيزيائيهههة والميكانيكيهههة للمعهههاد فيهههها المعهههادن الصهههناهية وال هههوا
 .171المستعملة وطرق تجهيز،ا

ممها يسهتوجب  فإن المهندس المعماري يقوم بهدور فنهي وآ هر تقنهي   هالهمما سبق ذكره 
الحمايههة ال اصههة بحقههوق المؤلهه  تنصههب هلههى ايهمهها  الفنيههة التههي يقههوم بههها   نالتنبيهه  إلههى 

بالحمايههة طبقهها   مهها الجانههب التقنههي فههال يحاههى لههى فههي ايشههكا  الهندسههية المعمههاري التههي تتج
 172.لمبادئ قانون حقوق المؤل 

 مصنفات التصوير الفوتوغرافية -سابعا
فتكههون الحمايههة للصههورة  فنيههة تسههتوجب تههوفر هنصههر االبتكههار فيههها  ايهمهها تعتبههر ،ههذه 

 .173 الفوتوغرافية نفسها وليس المكان الذي   ذت من 
الصهههورة الفوتوغرافيهههة اهههمن ايهمههها  الفنيهههة  فههههي تهههتم بواسهههطة ماكينهههات وآالت  تنهههدرج

تلهههتقط الصهههور بطريقهههة ميكانيكيهههة  وبالتهههالي فهههإن طريقهههة التقهههاط الصهههورة ،هههي التهههي تجعههه  مهههن 
 . 174الصورة الفوتوغرافية همال فنيا

 175ورةاهتبر المشرع الجزائري في المادة الرابعة من قانون حقوق المؤل  والحقوق المجا
 هلههى سههطح حسههاس للاههوء وكانههت ثابتههة   نجههزتبحههد ذاتهه  إذا  االصههور الفوتوغرافيههة مصههنف

                                                           
 :60:10هلى الساهة  8080-01-81الذي تم االطالع هلي  بتاريخ  الموقع االلكتروني نظرا فن العمارة مقا  هن  سليم همر  - 169

 http ://www.draftsman.wodpress.com  
 .622-622نعيم مغبغب  المرجع السابق  ص ص - 170
 . 66-01-08 ص ص8061  جامعة وادي الني   الطبعة الثانية المنقحة يناير (8) سامة محمد المراي سليمان  كتاب همليات تصنيع-171

 .886نوا  كنعان  المرجع السابق  ص- 172
 .628ص المرجع السابق  حق المؤل  في القانون  محمد  لي  يوس   بو بكر - 173
 .12ص المرجع السابق  نعيم مغبغب - 174
المصهههنفات التصهههويرية (ح"...تهههنص8001يوليهههو  61المتعلهههق بحقهههوق المؤلههه  و الحقهههوق المجهههاورة المهههؤر   فهههي  02-01مهههن يمهههر  02المهههادة -175

 ..."والمصنفات المعبر هنها ب سلوب يماث  التصوير
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واسهتوجب الفقه  تهوفر الجانهب الهذ،ني فهي التقهاط الصهورة  مهما كانت التقنية المتبعة فهي ذله  
بالتهالي فهان   و التصهويرو ويتجلى ذل  هند ا تيار مكان وزمان ات اذ الصهورة   وكذا ايصالة 

الفوتوغرافيهههة تتمتهههع بالحمايهههة إذا اتسهههمت باآلليهههة واإلبهههداع الهههذ،ني وتظههههر ش صهههية الصهههورة 
   .176وا تيار المناظر اإلااءةالمصور هند ا تيار الزوايا وتوزيع 

فقههد اهتبهههر قههانون الملكيهههة الفكريهههة الفرنسههي الصهههورة الفوتوغرافيهههة محميههة بموجهههب قهههانون 
 .و،ذا مع اي ذ بمعيار االبتكار 177الملكية الفكرية

الجهههد الههذ،ني المبههذو  فههي همليههة  مههن  ههال  تتجلههى ايصههالة فههي الصههورة الفوتوغرافيههة
 وتحهت رقابهة قااهي المواهوع  اإلثبهاتذل  بك  طهرق  إثباتويتم  التصوير ويتجاوز التقنية 

تحمياههها   ووبالتههالي فههان مؤلهه  الصههورة ،ههو مالهه  الشههريط ولههيس مههن يقههوم بالتقههاط الصههورة 
 ما في الصهورة الرقميهة فهإن حهق المؤله  يكهون لماله  آلهة التصهوير  و،ذا في الحالة التقليدية 
مالهه   سههطوانة ذات الههذاكرة  إلههىولههيس   امعنويهه ا و ش صهه اطبيعيهه االرقميههة سههواء كههان ش صهه
الصههورة ،ههو مقههدم  مهها فههي حالههة طلههب التقههاط الصههورة فيكههون مالهه    و البطاقههة ذات الههذاكرة 

 .178الطلب
  ههههذ صههههورة لههههنفس المكههههان كههههون  ن الحمايههههة  إهههههادةفالصههههورة ال اصههههة بالمكههههان يجههههوز 

 ما الصورة الش صية فيرد هليها قيود فال يجوز   هذ،ا  و هراهها  و  للصورة وليس للمكان 
 .179نشر،ا  و توزيعها إال بإذن صاحبها

الفنيهة فهال يحتهاج   و و الريااية  العامة السياسيةكان الش ص من الش صيات  إذا ما 
 مهها تصههوير   ايمههال  العموميههةو،ههذا نفههس الشههيء بالنسههبة لتصههوير   إذن منهه   إلههىالمصههور 

 .180المصنفات الفنية فإن  يعد همال غير مشروع يستوجب اإلجازة  و اإلذن من صاحبها
 
 

                                                           
 .62ص  المرجع السابق كعبش هبد الو،اب -176
هلههى حمايههة الصههورة الفوتوغرافيههة  6129فقههد اهتمههد قههانون حقههوق المؤلهه  لسههنة  الفرنسههي تبههاين  سههاس حمايههة الصههورة الفوتوغرافيههة فههي القههانون -177

الملكيهة فها فهي قهانون ذحه إلهىوبعد،ا تدار  ال ط  فهي العبهارتين ممها دفهع  يعتمد هلى الجدارة  و توثيقي التي تعتمد هلى الشك    افني باهتبار،ا همال
 .6122لسنة  الفكرية

 .881السابق  صنوا  كنعان  المرجع - 178
 .622محمد  لي  يوس   بو بكر  المرجع السابق  ص- 179
 .12-12محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص ص - 180
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 نفات الثقافة الشعبية والفولكلورمص-ثامنا
تعبيرية منهها مها يكهون   شكا في  تمث ي و،و مل  هام للدولة  ا دبي ايعتبر الفولكلور تراث
  .181 و حركي  و موسيقي  و تعبيرات ملموسة هلى شك  تعبير لفظي 

وشههعبية ت  ههذ شههك   مهه ثورات ثقافيههة تقليديههة"هرفههت منظمههة اليونيسههكو الفولكلههور هلههى  نهه 
تههداولها ونقلههها مههن جيهه  إلههى  همهها  إبداهيههة نابعههة مههن مجتمههع ثقههافي وقائمههة هلههى تقاليههد ويههتم 

 .182"جي  شفا،ة وهبر المحاكاة
 لفتهه  الحاههارات وتركتهه   ءهرفههت الجامعههة العربيههة التههراث الثقههافي  هلههى  نهه   ثههر شههي

ايجيهههها  السههههابقة  وتههههم كشههههف  مههههن هقههههار  و منقههههو  يتصهههه  بههههالفنون  و العلههههوم  و ايدب  و 
 .183 الق  و العقائد وغير،ا وترجع إلى مائتي سنة مات وكانت ل  قيمة تاري ية وفنية اي

مهها يسههمى بههالفولكلور   و اهتههر  المشههرع الجزائههري بالمصههن  النههابع مههن الثقافههة الشههعبية
  واهتبههر التههراث 184 و،ههذا طبقهها للمههادة الثامنههة مههن قههانون حقههوق المؤلهه  و الحقههوق المجههاورة

النهههههاتج مهههههن الممتلكهههههات الثقافيهههههة غيهههههر الماديهههههة الناتجهههههة ههههههن التفهههههاهالت التقهههههافي لرمهههههة ،هههههو 
  .185االجتماهية  سواء الجماهية  و الفردية هبر العصور

 الفولكلورالمصنفات الثقافية التقليدية و أنوا  .أ
 :قسمين  حد،ما وطني و اآل ر دولي إلىالفولكلور و  التراث الثقافي ينقسم

 ن التهراث الثقهافي  186الحقهوق المجهاورةالثامنة من قانون حقوق المؤله  و  المادة اهتبرت
 ةفهي المصهنفات الموسهيقية سهواء كالسهيكي الة  ساسهالمتمث مجموهة من المصنفات ينقسم إلى 

                                                           
 .620محمد  لي  يوس   بو بكر  المرجع نفس   ص - 181
 .10نعيم مغبغب  المرجع السابق  ص  - 182
القانون الدولي  دراسة تطبيقية مقارنة  الطبعهة ايولهى  مكتبهة دار الثقافهة والتوزيهع  سماهي  الحديثي  حماية الممتلكات الثقافية في إهلي  لي   - 183

 .822  ص6111ايردن  
  .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة المؤر   في  02-01من ايمر  02المادة -184
 69الصهادرة بتهاريخ  22 ع.ر.جالمتعلهق بحمايهة التهراث الثقهافي   6112 يونيهو 62المهؤر  فهي  02-12مهن القهانون  رقهم  08الفقرة  08المادة -185

بههداهات ايفههراد )  تههنص 6112يونيههو  وتعههد جههزءا مههن التههراث الثقههافي لرمههة  ياهها الممتلكههات الثقافيههة غيههر الماديههة الناتجههة هههن تفههاهالت اجتماهيههة وا 
 .(إلى يومنا ،ذاوالجماهات هبر العصور والتي تعرب هن نفسها منذ ايزمة الغابرة 

تسهتفيد مصهنفات التهراث الثقهافي "تهنص 8001يوليهو  61المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة المؤر   في  02-01من ايمر  02المادة  -186
نفات التهراث  التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع فهي ههداد المله  العهام حمايهة  اصهة كمها ،هو منصهوص هليهها فهي  حكهام ،هذا ايمهر  وتتكهون مصه

 المصهههنفات الموسهههيقية وايغهههاني التقليديهههة   ايشهههكا  التعبيريهههة الشهههعبية المنتجهههة  والمترهرههههة ةالتقليدي ةمصهههنفات الموسهههيقى الكالسهههيكي:التقليهههدي مهههن
مصهنفات الفنهون    الشهعبية والمرسه ة فهي  وسهاط المجموههة الوطنيهة والتهي لهها ميهزات الثقافهة التقليديهة للهوطن  النهوادر وايشهغا  والرقصهات والعهرو 

رة الشهههعبية مثههه  الرسهههم و الرسهههم الزيتهههي والهههنقش والنحهههت وال هههز  والفسيفساء المصهههنوهات هلهههى مهههادة معدنيهههة و شهههبية والحلهههي والسهههاللة و شهههغا  اإلبههه
 ."ومنسوج الزرابي والمنسوجات
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الموسيقى الصهحراوية والموسهيقى القبائليهة و الحوزي والقناوي و ي و ايندلس  و  و شعبية كالمالو 
مصههنفات التعبيههر الحركههي التههي تتمثهه  فههي العههرو  الشههعبية للههرقص وكههذا  الشههاوية وغير،هها 

 .ص البدوي  و العاصمي  و القبائليكالرق
 تهراث المهديح و  187عبية والتي منها الشعر الملحهون ما المصنفات ايدبية كايحاجي الش

فات النسههههيج وكههههذا مصههههن  منمههههاتمنالوالز ههههر  الشههههعبية كههههال ط العربههههي و  مصههههنفات الرسههههمو 
ليديهههة كالفاهههة و،هههذا الجهههوا،ر التقالجبهههة القسهههنطينية والقفطهههان  والحلهههي و والقنهههدورة و كهههالبرنوس 

بمهها تحتويه  مههن  188لشهدة المسهتغانميةوا تلمسههان والههذ،ب كحلهي قسهنطينية و   كحلهي تيهزي وزو
 النباتيهةمهن الز رفهة  االتهي تعتبهر نسهيج ر مهن ذ،هب والعصهابةافيهصهذ،ب هلى شهك  ورود و 

والملحفهة  الجبهادولي والمنسهوجو و البلهوزة والفريملهة والقفطهان   المصنوهة من الهذ،ب  و الفاهة
       189.والمرمة

والمنظمهة العالميهة للملكيهة الفكريهة   190التقسيمات الدولية هليها منظمة اليونيسكوفنصت 
ر و،ههههذا مههههن  جهههه  حمايههههة  شههههكا  التعبيههههر الفولكلههههوري مههههن االسههههتغال  غيهههه 6121و،ههههذا سههههنة 

قصهص الما التعبير اللفظي كالشعر الشعبي و والذي قسم إلى  ربع مجموهات و،ي إ  المشروع
التعبيههر   شههكا الههرقص الشههعبي  و بيههر الحركههي كالمسههرحيات الشههعبية و  شههكا  التع  والشههعبية 

بيههههر المههههادي وكههههذا  شههههكا  التع الموسههههيقية كايغههههاني الشههههعبية المسههههتمدة مههههن التههههراث الشههههعبي 
 التقليديهة الحهر  إشهكا   يال شهب التصويرية والف ار وال ز  والجوا،ر والنسيج و كايهما  

 .191والمهارات المرتبطة بها  والمعار  والممارسات المتعلقة بالكون والطبيعة

                                                           
 08الهزمن  القنهاة السهمعية البصهرية النههار الجديهدة  تهم هراه  م لو  شري   روبورتاج مستغانم لؤلؤة الغرب الجزائري هادات وتقاليد تصهارع  -187

 :8086جوان 
https://www.ennaharonline.com 

هههة  مينههة دايههم  ريبورتههاج الشههدة المسههتغانمية بههين البههارح واليههوم  تصههوير وتركيههب محمههد ميلههود بوسههماط  إ ههراج محمههد ميلههود بوسههماط   إنتههاج إذا-188
 :8080فيفري  01ريخ تم هرا  بتا مستغانم الظهرة  

http://www.youtube.com/channel/UCttYKAP7_yj9q0-9lg-GTZA 
القنههاة السههمعية بصههرية   حمههادي.مكههرابش  تركيههب ز.   تصههوير   إرث ثقههافي يههروي هراقههة المنطقههةروبورتههاج الشههدة المسههتغانمية كميلههة حمههوم   -189

 : 8080 وت  10المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري  تم هرا  
https://www.entv.dz 

"  9ات  وتمههههت تسههههميت يههههبههههدا اال،تمههههام بالههههدولي بههههالفلكلور مههههن قبهههه  منظمههههة اليونيسههههكو والمنظمههههة العالميههههة للملكيههههة الفكريههههة فههههي بدايههههة الثمانين-190
Traditionnal Know Ledge"  ونتيجههة نقههص الحمايههة للفلكلههور و اصههة للههدو  الناميههة قامههت بإصههدار قوانينههها ال اصههة كالقههانون التونسههي فههي

المعدلهة التفاقيهة  6119وبعهد،ا تهم االهتهرا  بهالفلكلور دوليها ههن طريهق اتفاقيهة سهطوكهولم سهنة  6191  وفي الجزائهر  و  قهانون صهدر فهي  6119
 .16وغير المنشور للدو  المنتمية التحاد برن انظر محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص مجهو   المؤل  ابرن باهتباره مصنف

 .11-18محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص ص - 191
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 حماية الفولكلور.ب
الجزائر  ن  يستوجب حماية الفولكلور هن طريق قانون حقوق المؤله  والحقهوق  تاهتبر 

 نومنه  فهإ  192 قانون حقوق المؤله  والحقهوق المجهاورةمن  نمائة وثالثيالمجاورة طبقا للمادة 
التههههر يص واالنتفههههاع التصههههر  و  التهههراث يتمتههههع بكافههههة الحقهههوق ال اصههههة بههههالمؤل  هههههن طريهههق

الهههديوان الهههوطني لحقهههوق المؤلههه   إلهههى،هههذه المهمهههة   سهههندتقهههد و   المهههالي و توزيعههه بهههالمردود 
 .193والحقوق المجاورة

والحقهههوق  اسهههتبعد الفقههه  الهههدولي الفولكلهههور مهههن الحمايهههة ال اصهههة بقهههانون حقهههوق المؤلههه 
طبقههها لقهههانون حقهههوق المؤلههه   مههها فهههي  االمؤلههه  يكهههون معلومههه  ن المجاورة و،هههذا هلهههى  سهههاس

 ن الفولكلهور ،هو تهراكم معرفهي طويه  ايمهد  إلىباإلاافة  الفولكلور فان المؤل  ،و مجهو  
و ن الفولكلههور ،ههو  يحسههب بههالقرون ولههيس بالسههنوات كمهها ،ههو الحهها  بالنسههبة لحقههوق المؤلهه  

يكههههون  حقههههوق المؤلهههه  فهههههي منتههههوج ش صههههي نههههادرا مهههها  مهههها  منتههههوج  ههههاص بمجتمههههع برمتهههه 
 .194اجماهي

ن العمهه  لههيس كههون المؤلهه  فههإمحهه  الش صههية التههي تفهإذا كههان العمهه  يصههعب تمييههز مال
 .195ال اصة بحقوق المؤل  يةوبالتالي فان  ال ي اع للحماية القانون مبتكرا 

 مصنفات مبتكرات األزياء والوشاح-تاسعا
بالرسههم و،ههذا سهواء  ايقمشهة دون اسهتثناء   صههنا فهوق جميهع 196النسهيج  و،هو الحياكههة 
بواسهطة  يظهر بموجبه  ش صهية المؤله   مبتكر إطارو،ذا في   هلى النسيج ومن ينفذه فعليا

 .197وغير،ا ايجسامايلوان وتناسق 
 
 
 

                                                           
 . المرجع السابق8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة المؤر   في  02-01ايمر  - 192

المتعلههق بالقههانون ايساسههي للههديوان الههوطني لحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة  8002-01-86المههؤر  فههي  121-02المرسههوم التنفيههذي رقههم - 193
 ...."مهام المسندة إلي  في ميدان حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدياليتكف  الديوان بتبعات ال دمة العمومية الناجمة هن "من  تنص  01المادة 

 .626المرجع السابق  ص محمد  لي  يوس   بو بكر  - 194
 .22نعيم مغبغب  المرجع السابق  ص- 195
 .202لويس معلو   المرجع السابق ص- 196
 .601نعيم مغبغب  المرجع نفس   ص- 197
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 المصنفات العلمية:النقطة الثالثة
المصنفات العلمية ،ي االبتكارات الذ،نية للمؤل  في م تله  المجهاالت االجتماهيهة  و 

بدقهههة سهههو   اولتفصههيله198 فلسهههفية القتصهههادية  و اال  وجيولوجيههة التاري يهههة  و الالسياسههية  و 
 .وكذا الشروط المعتمد هليها في الحماية ا نواههإلى تعريف  و نتطرق 

 تعريفها-أوال
و،هذا   طبقها لقواههد المهنهج العلمهيدراسهات  هبهارة ههناهتبهر الفقه   ن المصهن  العلمهي 

 إنسهههانيهلهههم والفيزيهههاء  و  الكيميهههاء يههها كهههان ت صصههه  كالريااهههيات و لموااهههيع تتعلهههق بهههالعلم 
 .199اإلنسانيةي ص الظوا،ر 

 شروط الحماية -ثانيا
 صالة المصهن  العلمهي  ،مالمصنفات العلمية يستوجب توفر شرطين و لكي تتم حماية ا

 :ليي و توفير الدهامة المادية من  ج  تثبيت  والتي نشرحها فيما
و،هذا  ههن جههد المؤله  وفكهره  اناتجه اش صي ا صالة المصن  العلمي كون  مجهود-6

باإلاههافة  هلميهة سهابقة  بحهوثنفات العلميهة ،هي تطهوير لدراسهات و المصه نيال يعنهي الجهدة 
 .200التفاصي  للوصو  للنتائج العلمية ومعالجتهاإلى ا تيار العناصر و 

 الدهامهة الماديهة للمصهن  العلمهي فهي شهك   سهطوانة  و كتهاب  و  يهة وسهيلة   هر  -8
 .201و مسموهة  و رقميةمهما كانت الوسيلة المستعلمة للتعبير سواء ورقية مكتوبة  

 أنواعها -ثالثا
علهههوم منهههها الريااهههية و الفيزيهههاء والعلهههوم مجموههههة مهههن ال إلهههىتنقسهههم المصهههنفات العلميهههة 

 :ما يليفي إليهاوالتي نتطرق  اإلنسانيةة كالكيمياء وكذا العلوم بييالتجر 
 المصنفات الرياضية .أ 

تسهههت دم مهههن  جههه  حهههه  تعتبهههر الريااهههيات مجموههههة مهههن الرمهههوز و القهههوانين المشهههتركة 
الجبهههر هههها الهندسهههة و نإلهههى مجموههههة مهههن العلهههوم مو،هههي تنقسهههم  المسهههائ  و تطهههوير النظريهههات 

هلهم الوراثهة وسهرهة ويتجلهى دور الريااهيات فهي هلهم الهزالز  والجينهات و   اإلحصاءوالدوا  و 
                                                           

 .681محمد  لي  يوس   بو بكر  المرجع نفس   ص- 198
 .28الحسن ولد موسى  المرجع السابق  ص - 199
 .601ص  نفس المرجع  نعيم مغبغب - 200
 .21ص المرجع السابق  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  الجياللي هجة  - 201
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سههكر قههوانين منههد  والعلههوم الطبيههة مههن ت طههيط الههدما  ونسههبة المجهها  الحيههواني و الريهاح وفههي ال
إلهههى هلهههوم تطبيقيهههة كاالحتمهههاالت واإلحصهههاء وبالتهههالي تفرههههت الريااهههيات  فهههي الهههدم وغير،ههها 

 .202وهلم الرياايات البحتة كالفااء وهلوم الكم الذكاء االصطناهي و 
 :مجموهات و،ي كالتالي ثالث إلىتصن  مواايع الرياايات 

 .دراستها  ساسب لفروع م تلفة حس تالرياايا الرياايات البحتة والتي تقسم هلى-6
 .دراسة دقيقة  ية  والجبر الحسابات والهندسة و  إلىالرياايات الفلسفية وتقسم -8
  الهندسهة والعلهوم والتجهارة الرياايات التطبيقية والتي تقوم هلهى تبيهان طهرق اسهتعما-1

 .203الرياايعتمد هلى التحلي  العددي والميكانيكي و وت الصناهة وايهما  و 
الريااية بمجموهة من ال صائص تميز،ا هن غير،ا من المصهنفات وتتميز المصنفات 

 :و،ي
سهند  إلهىال تحتهاج اإلثبات كونها تتسم بالبديهية و  هلىال تعتمد المصنفات الريااية -6
 .إلثباتها
ال  و،هذا دقيقهة  افهي المصهنفات الريااهية باهتبار،ها هلومه إليهادقة النتائج المتوص  -8

 .مما نتج هن  ظهور المذ،ب الفراي االستنتاجي هلم الجبر و  ينطبق هلى العلوم الهندسية
 .المسلمات و،ي ما يتم واع  من قب  هالم الرياايات كمنطلق لفرايات -1

 :ما يليالمفا،يم في مادة الرياايات   ،ممن 
وبالتهالي فههو  تحلي  مجموع البيانات ودراستها تم يقوم بتمثيلها الذي يقوم ب اإلحصاء-6

 .اإلنسانيةالعلوم ايهما  و يد   في هلم االجتماع و قطاع 
 شههكالها الهههرم   ،ههمومنهه   واإلحجههامت الهندسههة الفراغيههة والتههي تقههوم بدراسههة المسههاحا-8

 .وغير،ا سطوانة والمستقيماتايوالمكعب والمنشور والكرة و 
التكامههه  فههههو العمليهههة   مهههامعهههدالت التغيهههر  بإيجهههادالتفااههه  و التكامههه  والهههذي يههههتم -1

 .204 و غير محدود امحدود إماالعكسية والذي يكون 

                                                           
 :60:00هلى الساهة  2021-01-81الذي تم االطالع هلي  بتاريخ  الموقع االلكترونيهلم الرياايات  - 202

https ://www.shmllo.com 
203

 :60:10هلى الساهة  8086-06-09الذي تم االطالع هلي  بتاريخ  الموقع االلكتروني  الريااياتتعري  هلم حو    مقا   غادة الحاليقة - 
https ://www.mawdoo3.com                                                                                                

204
 :68:10هلى الساهة  8086 -06-09الذي تم االطالع هلي  بتاريخ  الموقع االلكتروني  مفا،يم في الرياايات  محمد مروان - 

https ://www.mawdoo3.com 
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 المصنفات الفيزيائية .ب 
العميقهة لم تله  ،ي هبارة هن قاههدة  ساسهية لم تله  العلهوم باهتبار،ها تقهدم التفاصهي  

مههن نههواة وذرة والجزئيههات وال اليهها الحيههة والمههواد الصههلبة والغههازات والههدما   الظههوا،ر الطبيعيههة 
 .ري واينظمة المعقدة والحواسيب السريعةالبش

و صه  كلمهة فيزيهاء   ايساسهيةتفهاهالت العناصهر يزياء يهتم بدراسة بنيهة المهادة و هلم الف
العلهوم ومركهز تطور،ها كونهها تتاهمن جوانهب الطبيعهة كافهة المرئيهة   سهاس و،هيكلمة يونانية  

الجاذبيهههة والكهرومغناطيسهههية  نهههها تهههدرس قهههو  كمههها  ههههن طريهههق المجههههر   وبهههالعين المجهههردة 
 .205القو  النوويةو 

  النظريهات الفيزيائيهة إحهد ن المصنفات الفيزيائية هبارة هن طريقهة هلميهة ههن طريهق إ
 .ومقارنة دقة نتائجها ومطابقتها مع التوقعات و،ذا من  ج  ت كيد،ا من هدم 
الكيميهاء الهذي ،هو  تتجلى  ،مية هلم الفيزياء في ارتباطها بم تل  العلوم الطبيعية كعلهم

هلهم  وتطبيهق  لعلهم الكيميهاء  هلم ايحيهاء الهذي ،هو بهدوره تطبيهقوكذل   تطبيق لعلم الفيزياء 
ما يعهر  بالبيئهة الرقميهة  إنشاءفي   ثرتبدور،ا  والتيالفيزياء يساهد في تطوير االلكترونيات 

 206.فتاكةال كالصواريخجديدة   سلحةوكذا ظهور  الناتجة هن التطور التكنولوجي 
وتتفهرع   البيوفيزيهاءمهع العلهوم اي هر  كالجيوفيزيها و  تتميز المصهنفات الفيزيائيهة بتهدا لها

وهلهم المغنهاطيس   هدة هلوم فرهية منها هلم الفيزياء الكالسيكي وهلهم الهديناميكا الحهراري إلى
الطاقهة الشمسهية والعلهوم الحديثهة المرتبطهة بهها كعلهم  والكهرباء والاوء وهلهم الفيزيهاء الحديثهة 

 .207والبالزما وايليا  الاوئية
تتميز  المصنفات الفيزيائية بايصالة هن طريق نظرية الميكانيكا الكالسهيكية التهي تقهوم 

ونظريههة الكهرومغناطيسههية وذلهه  كظهها،رة  هلههى ز ههم الحركههة والطاقههة و،ههذا كسههرهة الصههارو  
التههي تصهه   208ونظريههة النسههبية ة الرهههد والبههرق وموجههات الراديههوا والهههات  وايليهها  البصههري

                                                           
 :68:00هلى الساهة  8086-06-09الذي تم االطالع هلي  بتاريخ  الموقع االلكتروني   تعري  هلم الفيزياء  الرا هبيات - 205

https ://www.mawdoo3.com 
 .السابق المرجع  تعري  هلم الفيزياء  الرا هبيات - 206
207

 :69:00هلى الساهة  8086-08-09الذي تم االطالع هلي  بتاريخ  الموقع االلكتروني  فرصة  نبدة هن ت صص الفيزياء - 
https ://www.for9a.com 

الثقهههوب الفهههرا  و  لقيهههاس توسهههع الكهههون وطاقهههةالنظريهههة  م وتسهههتعم  ،هههذه6102ليهههها العهههالم  لبهههرت  ينشهههطاين سهههنة إنظريهههة النسهههبية العامهههة توصههه  -208
 بيههة فههي كتابهه  المبههادئ الريااههية للفلسههفة الطبيعيههة بمهها يعههر  بقههانون الجاذ 6129ي هههام وقد اسههتمد،ا ،ههو اآل ههر مههن العههالم إسههحق نيههوتن فههالسههوداء 
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والتهي ت هص انتقها  الطاقهة  اإلحصهائيةحركة ايجسام ونظرية الديناميكا الحرارية و الميكانيكا 
 .وتحولها  وكذا نظرية الميكانيكا ال اصة بالذرات والبوتونات وااللكترونات

 المصنفات الكيميائية.ت
و،ذا ههن    رآلوتحوالتها من شك   هلم الكيمياء يقوم بدراسة المادة و واصها وتركيبها

 ومد  تفاهلهها فيمها بينهها وكهذا تفاهه  الجزئيهات ودراسهة كافهة المتغيهرات  راتطريق دراسة الذ
هلههم هههة مههن العلههوم منههها هلههم الصههيدلة و تتجلههى اههرورة دراسههة هلههم الكيميههاء فههي دراسههة مجمو و 
 .209الهندسةالجيولوجيا و و  لطب وايحياءا

يعتبهههر هلهههم الكيميهههاء مهههن العلهههوم التجريبيهههة وبالتهههالي فانههه  يعتمهههد هلهههى التجربهههة والنتهههائج 
والتههي تكههون محميههة بموجههب  والطههرق الصههناهية المسههتعملة الكتشهها  المههواد  إليهههاالمتوصهه  

 .210رقانون حقوق المؤل  بشرط توفر،ا هلى ايصالة و،ي االبتكا
ت ههص  التههيالكيميههاء الالهاههوية و   وال: كالتههالي فههروع و،ههيإلههى  مسههة تنقسههم الكيميههاء 

عاههههوية ت ههههص تركيههههب  التفههههاهالت الكيميههههاء الوثانيهههها  تفههههاهالت المركبههههات الغيههههر هاههههوية 
ايصهههه  اينظمههههة الكيميائيههههة و الكيميههههاء الفيزيائيههههة ت ههههص دراسههههة ثالثهههها و  المركبههههات العاههههوية 
لمواد الكيميائية التي تحدث للكائنهات الحيوية تدرس فيها ا ورابعا الكيمياء الفيزيائي للتفاهالت 

الكيميههاء التحليليههة مههن  ههال  تحليهه  هينههات  مههن المههادة لمعرفههة تركيبتههها   امسهها الحيههة و  يههرا
 .211الكيمائية

 اإلنسانيةمصنفات العلوم .ث
ن العلهوم الم تصهة التهي تعتبهر مهن بهي  اإلنسهانيةمن بين فروع هلوم المعرفة نجد العلوم 

المهنهج  ءنهوع مهن المنها،ج سهوا  ي تبهاعباو،هذا  ثقافتهم بطريقة هلمية ممنهجة بدراسة البشر و 
بتوثيهههق تجربهههة البشهههر و،هههذا باسهههتعما   اإلنسهههانيةوتتميهههز العلهههوم  التحليلهههي  و المهههنهج النقهههدي 

 .212م تل  آلياتها
                                                                                                                                                                                

لكهربههائي هبههر سههطح ومههن  ،ههم القههوانين المهمههة فههي الفيزيههاء قههانون جههاوس للعههالم ايلمههاني كههار  فريههديريش غههاوس والههذي قههام بعههد  طههوط المجهها  ا
 .السابق المرجع  تعري  هلم الفيزياء  الرا هبيات انظر مغلق 

 : 69:00هلى الساهة  8086-08-60 الذي تم االطالع هلي  بتاريخ الموقع االلكتروني فروع الكيمياء  ويكيبيديا-209
https ://www.ar.wikipedia.org/w/index.php 

 .12ص المرجع السابق  والحقوق المجاورة  حقوق الملكية الفكرية هجة الجياللي -210
 .60-1-2-9ص ص  المرجع السابقفروع الكيمياء - 211
  8086-06-01مها المقصهود بهالعلوم اإلنسهانية  مقها  منشهور هبهر االنترنهت  الموقهع االلكترونهي الهذي تهم االطهالع هليه  بتهاريخ  محمد السهيد  -212

 :66:00هلى الساهة 
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تهه ثرت مصههنفات العلههوم اإلنسههانية المحميههة بمصههنفات العلههوم التجريبيههة و،ههذا مههن  ههال  
 .متبع لتطبيق  هلى  نشطة البشرالمنهج ال

 :يلي مجموهة متنوهة من الفروع من بينها يمكن  ن نذكر ما اإلنسانيةتشم  العلوم 
و،هذا  ا وحهديثا مهن بقايها ماديهة قهديم اإلنسهانفهو ي تص بدراسة ما  ل ف  :علم اآلثار-2

والغاية من ذل  ،هو تطهوير  بهراتهم مهن   اإلنسانية  الوصو  لفهم واسع و شام  للثقافة بهد
مجموههة مههن الدراسههات  إلههىوبالتههالي فعلهم اآلثههار يتفهرع   اإلنسهانية هال  معرفههة تطهور مراحهه  

 :و،ي
 .هلم اآلثار الحيوية و،و يدرس البقايا البشرية-
 .هلم اآلثار الحيوانية الذي يدرس بقايا الحيوانات-
 .هلى تحديد المواقع ايثريةهلم دراسة التقنيات وايدوات المساهدة -
 .الص ورايا ايحجار و هلم دراسة بق-
 .213هلم الحفريات القديمة ال اص بدراسة بقايا النباتات القديمة-
ــم اال-0   اإلنسههانيةالمجتمعههات االجتماهيههة والجماهههات و فهههو دراسههة للحيههاة  :جتمــا عل

الفهوارق بهين الثقافهات وتقيهيم آثهار  إدرا يهنعكس ذله  هلهى بتحلي  سلوكيات البشر وتحليلهها  و 
  فعالنهههاوبالتهههالي يهههتم التنهههوير الهههذاتي مهههن  هههال  معرفهههة البواههههث الكامنهههة مهههن وراء   السياسهههات
 .214في المستقب  الت ثيرهم  المجتمع و  و ساليب
حهد فهروع دراسهة نهة مها بهين  م هتص فهي دراسهة الهدين المقهارن  ي المقار :علم األديان-3
وذلههه   يشهههمل  مههن ممارسههات دينيههة م تلفهههة وكههذا مهها يههرتبط بهههها مههن تقاليههد و،ههذا مهها  ايديههان 

 ر ههههالمي  كهههاديمي و بههالرجوع لرسهههس الفلسههفية التهههي تقهههوم هليههها تلههه  ايديههان و،هههذا مهههن منظهه
 .215التشاب  ونقاط اال تال ية من ذل  تحديد نقاط االرتباط و والغا

ــاري -4 ــم الت مههر الههزمن سههعيا لفهههم  هلههى اإلنسههاني،ههو هبههارة هههن حكايههة المااههي :عل
فقهد "،رنشهو" مها الفقيه    "قاسم هبده قاسهم"استشرا  آفاق المستقب  و،ذا طبقا للفقي  الحاار و 

                                                                                                                                                                                
https ://www.mawdoo3.com 

 .01محمد السيد  ما المقصود بالعلوم اإلنسانية  المرجع السابق  ص - 213
بعهة انتوني غدنز بمساهدة كارين بيردسا  ترجمة فايز الصي ا   هلم االجتماع  مع مد الت هربية  المنظمة العربية للترجمهة بيهروت لبنهان  الط -214

 .26-20 ص ص8002ايولى 
 .01نسانية  المرجع السابق  صمحمد السيد  ما المقصود بالعلوم اإل - 215
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ومهها يشههمل  مههن  تحقيههق ،ههو هلههم نقههد وتحليهه  و  هرفهه  هلههى  ن التههاريخ لههيس هلههم تجربههة ولكنهه 
سهههجالت ش صهههية و الوراق ايو  مطبوههههاتالصهههح  و الصهههادر متنوههههة سهههواء وثهههائق كالكتهههب و م

 و النقههوش و،ههي حههرو  الكلمههات و واههاهها  الوثههائق الرسههمية  و اآلثههار كههالتح  و  ايرشههي 
يخ وايسهماء وكهذا  و المسكوكات و،ي العملة الرسمية والتي تساهد في اهبط التهوار  تركيبها و 

الههديني   و اآلثههار القلميههة ويههتم االسههتعانة بكهه  ،ههذه المصههادر التطههور السياسههي واالقتصههادي و 
قبهههه  البههههاحثين فههههي التههههاريخ مههههن  جهههه  تشههههكي   نمههههاط مترابطههههة مههههن القصههههص المتسلسههههلة مههههن 

االجتمهههههاهي للجهههههنس تيجهههههة لههههه   ثهههههر هلهههههى الواهههههع السياسهههههي و و،هههههذا بالن لرحهههههداث المااهههههية 
 .216البشري

فتتنهافس  ايجيها و  ايمهمالتهاريخ ،هو فهن مهن الفنهون المتداولهة بهين   ناهتبر ابهن  لهدون 
يكهون  ن ظها،رة ال يسهمو   نه كهون  الجهها  تسهاو  فهي فهمه  العلمهاء و   ويئهابالقفيه  الملهو  و 

تحقيهههق وتعليههه  للوقهههائع ففهههي باطنههه   مههها   المتتاليهههة ايزمهههانلر بهههار ههههن الهههدو  فهههي  اسهههرد
 .217لذل  فهو  ص  الحكمة ايسبابو 

غيهههر  ثقهههافيمهههن موسهههيقى و رقهههص ومسهههرح و تهههراث  ايداءتتنهههوع فنهههون :علـــم األداء-5
 .218قافة الشعبيةثالبشري من  ال  ال اإلبداعو،و يظهر جانب  مجتمع  ييمادي 
مهن لقهب نفسه    و فيثاغورس الهذي  إلى ينسب،و حب الحكمة الذي  :علم الفلسفة-6

هلههم ب نهها " الفهارابي مها اصهطالحا فعرفههها  جهه  تمييهز نفسه  ههن الغيههر بالفيلسهو  و،هذا مهن  
وظههور العلهم الحهديث للفلسهفة  ،219للحكمهةوبالتهالي فههي دراسهة " الموجودات بمها ،هي موجهودة

فلسههفة هقالنيههة و فلسههفة تجريبيههة وفلسههفة مثاليههة وفلسههفة مطلقههة و  يههرا فلسههفة  إلههىوالههذي قسههم 
 .220الحياة

                                                           
  ص8009طبعهة  نجلهو مصهرية القها،رة مصهر مكتبهة اي منتد  سور ايزبكيهة  اقتراب جديد  هلم التاريخ واتجا،ات تفسيره   نور محمود زناتي -216
 .28-20-21-22-29ص
المبتهههدإ وال بر بتحقيهههق المستشهههرق الفرنسهههي   م هبهههد الهههرحمن بهههن محمهههد بهههن  لدون مقدمهههة ابهههن  لهههدون الجزء ايو  مهههن كتهههاب العبهههر وديهههوان -217

 .08 ص6118بيروت طبعة  هلي موال  المجلد ايو  مكتبة لبنان6222كاترمير هن طبعة باريس سنة 
 . المرجع السابقيد ما المقصود بالعلوم االنسانيةمحمد الس- 218
 : 8086-06-60م االطالع هلي  بتاريخ الموقع االلكتروني الذي ت  مقا  منشور هبر تعري  الفلسفة  محمد فياي - 219

https ://www.mawdoo3.com 
 .22-22صص  8066الفلسفة الحديثة  مؤسسة ديمو برس للطباهة  و التجارة و النشر والتوزيع هبيروت لبنان طبعة    م  مبرو  - 220
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فههههي الهههههد   ،ههههو ال طههههاب الهههههاد  الههههذي يكمههههن فههههي المسههههار ال ايدب:علــــم األدب-7
والغايهة ،هي التعهر  هلهى  ايدبيهة تشهك  حيهاة ايدب نفسهها  ايجنهاسن وبالتهالي فهإ النههائي 
 .221وبلو  الغاية لك  منها ايجناس
تعتبههر و  للمعرفههة   دواتالتههي تشههك   شههاراتاإل،ههو نسههق مههن الرمههوز و  :علــم اللغــات-8

فهههي  ال  لغههة حههو  العههالم سههت آحههوالي وتوجههد  التواصهه  فههي المجتمههع وسههيلة لالحتكهها  و 
 .222المكانتتنوع وتتطور هبر الزمان و 

 ثيره هلهههى تهههباالتصههها  هلهههى اإلههههالم و بط دراسهههة تهههرت :ودراســـات التواصـــل اإلعـــالم-9
 :نذكر منها اإلهالمفي ت صص  اي،ميةات وتشم  القاايا ذ  المجتمع
 .هلى حدة   سنةاإلهالم في المجتمع لكدراسة دور -
 .السنة  طوارلى ك  هالمجتمع والحروب ية و سهلى السيا اإلهالموسائ   ت ثيردراسة -

التلفزيهههون والراديهههو وكهههذا ايفهههالم و ،هههم وم تلههه  التقنيهههات المسهههتعملة فهههي صهههناهة دراسههة  
 .هلى شبكات االنترنت

كالتصههوير  ايسههتوديويشههم  مجمهه  الفنههون المرئيههة المصههنوهة فههي :األســتوديوفــن -22
وقههد اسههتعملت هبههارة ايسههتوديو مههن  جهه  التعبيههر  التصههميم والفنههون المشههابهة لهه  فوتههوغرافي و ال

كونهه  يعتمههد هلههى التطههور التكنولههوجي ومهها نههتج هنهه  مههن   العههالم الرقمههي  و الفههن الرقمههيهههن 
وغير،هها مهن المجهاالت التهي لههها  اإلهالميهة المنصهات نهها تصهميم المواقههع االلكترونيهة و فنهون م

  .223والتلفزيون والهوات  الذكية وايفالم الفيديوت ثير فعا  هلى العاب 
الحقهوق المجهاورة حماية طبقها لقهانون حقهوق المؤله  و بال اإلنسانيةحتى تتمتع المصنفات 

مههن مبههد   و،ههذا مههن  جهه  الت كههد  اإلبههداعايصههالة  ي تههوفر فيههها شههرط االبتكههار و ي  نيسههتوجب 
 .ةالذاتي الميو االبتعاد هن المواوهية في الدراسة و 

 
 
 

                                                           
 .01ص  8008 طبعة  دمشق سورية الثقافة  منشورات وزارة  ر  ودراسات  مفهوم ايدب    ترجمة هبود كاسوحة سفيتا  تودورو  - 221
 :8086-06-60الموقع االلكتروني الذي تم االطالع هلي  بتاريخ هبر   مقا  منشور مفهوم اللغة اصطالحا   اصر  لي نسميحة  -222
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 المصنفات المشتقة:الفر  الثاني
المشههرع الجزائههري بتصههني  المصههنفات المشههتقة بصههورة صههريحة ويظهههر ذلهه  مههن    ههذ

نا قبه  تحديهد و  ممها يهده224 ال  المادة ال امسة من قانون حقوق المؤل  و الحقوق المجهاورة
 .مع ذكر  صائصها  والتعريفها   نواهها

 تعريفها:النقطة األولى
 :ما يليفي،نا  تعري  لغوي وآ ر فقهي وتشريعي والتي نبينها 

 التعريف اللغوي للمصنفات المشتقة-أوال
مهههن ايصههه  و،هههي مهههن فعههه  اشهههتق اشهههتقاقا بمعنهههى   هههد  اي هههذكلمهههة مشهههتق تعنهههي لغويههها 

 .واستلهم من شيء موجود في السابق
 لتعريف الفقهي للمصنفات المشتقةا-ثانيا

و،نهها  " همهه  ذ،نههي مشههتق مههن همهه  ذ،نههي  صههلي"هرفهه  الكاتههب جههورج جبههور هلههى  نهه 
 ن المصن  المشتق ،و مصن  يهتم ابتكهاره اسهتنادا إلهى مصهن  آ هر سهابق "هرف  هلى من 
 .225"ل 

 التعريف التشريعي للمصنف المشتق-ثالثا
هدد المشرع الجزائري المصنفات المشتقة فهي المهادة ال امسهة مهن قهانون حقهوق المؤله  

إال ان  باستقراء تله  المهادة يتبهين لنها  من دون ذكر تعري  صريح لها  226ةو الحقوق المجاور 
  لمصهنا في شهك  ترجمهة  هم  ذ،ني هلى  ن  ن النص التشريعي هر  المصن  المشتق 

 .شك  االقتباس  و في    ر لغة ل
 
 
 

                                                           
تعتبهر  ياها مصهن فات :"  تهنص  8001يوليهو  61بحقوق المؤل  و الحقهوق المجهاورة المهؤر   فهي المتعلق  02-01المادة ال امسة من ايمر  -224

 همهههها  الترجمههههة و االقتبههههاس والتوزيعههههات الموسههههيقية والمراجعههههات التحريريههههة وبههههاقي التحههههويرات للمصههههنفات ايدبيههههة  و الفنيههههة :محميهههة ايهمهههها  التاليههههة
مههن مصههنفات التههراث الثقههافي التقليههدي وقواهههد البيانههات سههواء كانههت مستنسهه ة هلههى دهامههة قابلههة  مجموهههة والمجموههات والم تههارات مههن المصههنفات 

لمشهتقة لالستغال  بواسهطة آلهة  و به ي شهك  مهن ايشهكا  اي هر  والتهي ته تي  صهالتها مهن انتقهاء مواد،ها وترتيبها وتكفه  الحمايهة لمؤله  المصهنفات ا
 ".دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات ايصلية

 .122محمد هلي النجار  المرجع السابق  ص- 225
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة المؤر   في  02-01من ايمر  02المادة - 226
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 التفاقي للمصنف المشتقالتعريف ا-رابعا
هرفتهه  منظمههة الويبههو هلههى  نهه  مصههن  مبتكههر اسههتنادا إلههى مصههن  سههابق لهه   وتكمههن 

نههه  يتمتهههع ة المصهههن  السهههابق لههه    وبالتهههالي فإلترجمهههصهههالة فيههه  إلهههى العناصهههر اإلبداهيهههة اي
 .227بالحماية دون المساس بالمصن  السابق ل 

 خصائصها:النقطة الثانية
 :نجمعها فيما يلي  نمتاز المصنفات المشتقة بمجموهة من ال صائص يمكن ت

ـــع.أوال وردت فهههي مصهههن  سهههابق مهههع يقصهههد بهههالتجميع ،هههو جمهههع التعهههابير التهههي :التجمي
ينههها لينهتج هنههها مصههن  التعهابير الههواردة فهي المصههن  المشهتق و،ذا هههن طريهق دمجههها فيمها ب

      .228ات منفرد بحد ذ
ت تلههه   صهههالة المصهههن  المشهههتق حسهههب نهههوع المصهههن  المشهههتق فتكون :األصـــالة.ثانيـــا

لم تارات  و المقتطفهات ايصالة في هملية التركيب المنظمة والمرتبة و،ذا إذا كنا  مام جمع ا
لمشههههتق بههههالتعبير وكههههذا يظهههههر المصههههن  ا  المبههههذو وبالتههههالي تكشهههه  هههههن المجهههههود الههههذ،ني 

 .229الدقيقة والسلسةالمستعم  للترجمة 
التركيهب والتعبيهر ههن تله  المقهوالت  يصهالة فهي االقتبهاس مهن  هال  همليهةكما تظهر ا

 مههها همليهههة التحهههوير فإنهههها  ب سهههلوب المؤلههه  الش صهههي و،هههذا مههها ينهههتج ههههن المجههههود الهههذ،ني 
تظهههر ايصههالة منهه  و   هههن المصههن  ايصههلي كليهها  و جزئيهها اتجعهه  المنصهه  المشههتق م تلفهه

 .230في هدم المساس بش صية المصن  ايصلي
تر يص من قب  صاحب المصن  ايصلي  اصهة هنهد فقد تكون بموجب :التبعية.ثالثا

بشههرط  اهامه ا و بهدون تهر يص و،ههذا فهي حالهة مها إذا كههان المصهن  ملكه231تحهوير المصهن  
للمصههن  ايصههلي  و  اإلسهاءةيكهون ،نهها  مجهههود ذ،نهي يظهههر مههن  هال  االبتكههار وهههدم   ن

 . تشويه 
 

                                                           
 .22محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص- 227
 .868  ص8001ية  االسكندرية  هبد الو،اب هرفة  الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية  دار المطبوهات الجامع- 228
لسههنة  28هبههد الرشههيد مهه مون  محمههد سههامي هبههد الصههادق  حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة قههي ظهه  قههانون حمايههة الملكيههة الفكريههة الجديههد رقههم -229

 .802  ص8002  الكتاب ايو  حقوق المؤل   دار النهاة العربية  القا،رة  8008
 .621صنوا  كنعان  المرجع السابق  -230
 .26محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص-231
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 أنواعها:النقطة الثالثة
ال امسههة مههن قههانون حقههوق  ات المشههتقة فههي المههادةهههدد المشههرع الجزائههري  نههواع المصههنف

 .الحقوق المجاورة و،ي هلى سبي  المثا  ال الحصرالمؤل  و 
 ةالمصنفات األدبية المشتق-أوال

و،هي  تتمتع المصنفات المشتقة بالحماية القانونية من دون المساس بالمصنفات ايصلية
 .متنوهة نذكر،ا فيما يلي

 أعمال الترجمة.أ
ويرتكهز  وايسهلوب المناسهب  ايلفهاظوا تيار  التامة باللغتين اإلحاطةتقوم الترجمة هلى 

ذلهه  هلهههى جهههد مهههن قبهه  المتهههرجم لترجمههة المصهههن  ايصههلي مهههن لغتهه  ايصهههلية للغههة المهههراد 
وكهههذا المحتهههو  ايدبهههي  و اظ بهههالمعنى ايصهههلي للمصهههن  ايصههلي مهههع االحتفهه إليهههها الترجمههة 

و  يتسههم باإلبههداع وايصههالة التههي بموجبههها تمههنح الحمايههة وذلهه  الجهههد المبههذ الفنههي  و العلمههي 
ذا تمهههت الترجمهههة للغههه للمصهههن  المتهههرجم  مهههن  اإلذن ة ثالثهههة فهههي ،هههذه الحالهههة يسهههتوجب   هههذوا 

 .232المؤل  ايصلي والمترجم معا
حرفيهة للمؤله  ايصهلي والتهي يعتنهي فيهها المؤله  الترجمهة ن من الترجمة  الو،نا  نوها

يقهههوم  ههههي تههههتم بايفكهههار ال بايلفهههاظ  يو،نههها  ترجمهههة مواهههوهية ف مهههن الفكهههرة   كثهههرللفظ بههها
 233.المؤل  بفهم النص المراد ترجمت 

 شروط مصنف الترجمة-2
اإلبهداع كمها سنواهح  فيمها ايصهالة و ن في مصن  الترجمهة و،مها يستوجب توفر شرطي

 :يلي
 التهوازن  طريهق تحقيهقتتجلهى ايصهالة فهي مصهن  الترجمهة ههن :شرط األصـالة

قواههههد لغهههة   هههر  ههههن طريهههق تراكيهههب الجمههه  و التعبيهههر هنههه  بمههها بهههين المصهههن  ايصهههلي  و 
 .234اللغة

                                                           
 .22فاالي إدريس المرجع السابق ص - 232
 98-96نعيم مغبغب  المرجع السابق ص ص - 233
 .29هبد الرشيد م مون  المرجع السابق  ص- 234
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  فيمهها يبذلهه  المؤلهه  للمصههن  المشههتق مههن جهههد  اإلبههداعيتجلههى :شــرط اإلبــدا
ممها تجعله   المناسبة بلغهة مغهايرة للغهة المصهن  ايصهلي  التعبيرذ،ني وش صي في ا تيار 

جديهههههد دون االنحهههههرا  ههههههن ايمانهههههة ايدبيهههههة المطلوبهههههة فهههههي المصهههههن  المتهههههرجم وك نههههه  همههههه  
 .235المشتق
 االقتباس.ب

ويستوجب ذل  جهد ش صهي مهن  يكون االقتباس إما بالتحوي   و التعدي   و التل يص 
والحقههههوق  المقتههههبس و،ههههذا الجهههههد ،ههههو الههههذي يسههههتوجب الحمايههههة طبقهههها لقههههانون حقههههوق المؤلهههه 

كههون  ن االقتبههاس هههن طريههق   صههالة للمصههن  المقتههبس لمهها يحتويهه  مههن ابتكههار و  المجههاورة 
التكليهه  فتههتم  مهها طريقههة التحويهه  و  بصههورة م تصهرة  ايصههليالمصههن   هههر التل هيص ،ههو 

و،هذا مهن دون مسلسه   و مسهرحية   و فهيلم سهينمائي  إلىهن طريق تحوي  الرواية  و القصة 
اسههتلهام لفكههرة المصههن  ايصههلي ففههي ،ههذه الحالههة ال  إذا كههان مجههرد  مهها  236تغييههر الماههمون

الم تارات فهي مجموهة من المقهاطع   ما  جديد  صلياالقتباس إنما  مام مصن   منكون  ما
بحهههق  اإل هههال لكهههن مهههن دون  بايصهههالةالم تهههارة لغهههر  معهههين  تمتهههاز فهههي ا تيار،ههها  ايدبيهههة

 .237مؤل  المقطع
 شروط المصنف المقتبس.2

و،مها التعبيهر والتركيهب حتهى  ن ساسيان يتوفر في المصن  المقتبس شرطايستوجب  ن 
و،هههذا مههها  الحقهههوق المجهههاورة حمايهههة بموجهههب قهههانون حقهههوق المؤلههه  و يتمتهههع ذلههه  المصهههن  بال

 .238من اهتمده المشرع الجزائري في المادة ال امسة 
قتبهاس ال يجهب  ن يكهون االفه يكون بعبارات مغايرة للمصهن  ايصهلي   نالتعبير يجب 

 .سرقة هلمية إلىال تحو  حرفيا وا  
ال اصههههة بالمصههههن  ايصههههلي والتههههي تظهههههر المجهههههود الههههذ،ني  ايفكههههارإهههههادة تركيههههب 

 .239الش صي لمؤل  المصن  المقتبس المشتق

                                                           
 .821جما  محمود الكردي  المرجع السابق  ص- 235
 .21فاالي إدريس  المرجع السابق  ص - 236
 .818-816-810المرجع السابق  ص صنوا  كنعان  - 237
 .8001يوليو  61المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة المؤر   في  02-01ايمر  - 238
 .18  ص6116 سامة هبد اهلل قايد  الحماية الجنائية لحق المؤل  دراسة مقارنة  دار النهاة العربية  طبعة - 239
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ن الشهههرطين نكهههون  مهههام مصهههن  مشهههتق يجهههب  ن يحتهههرم المصهههن  ايصهههلي بتهههوفر ،هههذي
ذا تههم تجههاوز ذلهه  فانهه  يسههتوجب الحصههو   وهههدم اإلسههاءة لهه  مههع اإللتههزام بحههدود االقتبههاس  وا 

 .240هلى تر يص بذل 
 المصنفات الفنية المشتقة-ثانيا
 .من الطبيعة مباشرة  و من مصن  سابق ومشهور سواءإبداه   الفنان بنق يقوم 

 المنقولة عن الطبيعة.أ
وبالتههالي   و نقصههان  إاههافة  ينقهه  المنظههر الطبيعههي  و المشهههد مههن دون يقههوم الفنههان ب

 فهنها  مهن اهتبر،ها تفتقهد لإلبهداع الفنهي وال تسهتحق الحمايهة  تصبح ك نها نسه ة مهن ايصه  
تغيرت النظرة و صهبحت همليهة  6118ري   ب 81الفرنسة في إال  ن  بعد قرار محكمة النق  

 .241المحاكاة للطبيعة تتص  باإلبداع الش صي ومن  تكتسي الحماية القانونية
 سابقةالمنقولة عن مصنفات .ب

الحالهة يجهب التمييهز بهين الصهورة التهي انتههت مهدة  ت هص الصهور المشههورة   وفهي ،هذه
والصههههورة التههههي ال تههههزا  مشههههمولة   إذن إلههههىحمايتههههها و صههههبحت مههههن المهههها  العههههام وال تحتههههاج 

اإلبهداع الحالتين فان  كلتاففي  من صاحبها  و ذوي الحقوق  ابالحماية القانونية وتستوجب إذن
وبالتهههالي يكتسهههب صهههفة   ش صهههي يكمهههن فهههي دقهههة النقههه  ورسهههم للصهههورة المشههههورةاالبتكهههار الو 

بداهيهههة ولهههيس بطريقهههة  المؤلههه  هلهههى هملههه  المتمثههه  فهههي الصهههورة المنقولهههة بطريقهههة ش صهههية وا 
 .242ميكانيكية
 المصنفات الموسيقية المشتقة-الثاث

وتهتم  للمصهن  المشهتق  االهذي يكهون سهابقشتقاق المصن  من المصن  ايصهلي و يتم ا
 :،ذه العملية هن طريق التحوي   و التوزيع  و المحاكاة التي نذكر،ا با تصار فيما يلي

 
 
 

                                                           
 .621  ص6119ة المعار   اإلسكندرية   والفنية والعلمية  منشايدبية  بو اليزيد المتيت  الحقوق هلى المصنفات - 240
 .18فاالي إدريس  المرجع السابق  ص - 241
 .228فرحة زراوي صالح  المرجع السابق  ص - 242
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 (Arrangement)التحويل الموسيقي .أ
ههز  نفهس القطعهة  إلهي،و تحوي  الطريقهة  و اآللهة التهي ههز  بهها المصهن  ايصهلي 

و،ههذا ،ههو مهها  اإلبههداعو،ههذا يسههتوجب مهههارة فنيههة هاليههة وقههدرة ش صههية هلههى  لكههن بآلههة مغههايرة 
 .243يستمد من   ساس الحماية

 (Variation)التوزيع .ب
  نوفههي ،ههذه ايلحههان يجههب  ،ههو هبههارة هههن الجمههع مهها بههين ايلحههان إلنتههاج لحههن جديههد 

ههن بمههه  اجديههد اش صههي وبراهههة لكههي يعتبههر إنتاجههارة فنيههة هاليههة وكههذا إبههداع فنههي و يتمتههع الملحش
بموجههههب اآلالت  الموسههههيقي والتوزيههههع ايوكسههههترالي   التوزيههههعإهههههادة يههههتم   244يحتههههاج للحمايههههة

تمت بمساهدة التقنية  و بموجهب آالت   هر  لهم تكهن  إذا   ما المعتمدة في المصن  ايصلي
 .245في المصن  ايصلي فال تتمتع بالحماية السالفة الذكر

 (Imitation)المحاكاة .ت
وبالتهالي فهان   فهي ذله  و،هذا مهن دون اشهتقاق ويسهموآ ر سابقا ل  ،ي  ن يبارز مؤلفا 

  246ولههو  ن مههدة حمايههة المصههن  ايصههلي لههم تههنق    صههلياالمؤلهه  الالحههق يصههبح مصههنف  
المحاكههههاة السهههها رة   و التصههههويرية الكاريكاتوريههههة  و المعاراههههة للمصههههن    ن إلههههى باإلاههههافة
مهههن قهههانون حقهههوق  نية و ربعهههاثنانهههو،هههذا مههها اهتهههر  بههه  المشهههرع الجزائهههري فهههي المهههادة  ايصهههلي
  .247حقوق المجاورةالالمؤل  و 
 المراجعات التحريرية-رابعا

التنقهههيح  و الشهههرح هلهههى   ومههها باإلاهههافة الجديهههدة يقصهههد  بهههها مجموههههة مهههن التغييهههرات إ
بعه   إاهافةمهع   248المصهن  ايصهلي و،هذا مهن  جه  تحيينه  فقهط ولهيس لتغييهر ماهمون  

 . بشك  ال يتعار  مع الحق ايدبي للمصن  249التعليقات  واآلراء 
                                                           

 .22محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص- 243
 .12  صالسابقفاالي إدريس المرجع  - 244
  8002المجههاورة  ترجمههة محمههد حسهام لطفي مركههز الملهه  فيصهه  للبحههوث والدراسههات  الريهها  السههعودية  دليها ليبزيهه   حقههوق المؤلهه  والحقههوق -245
 .682ص
 .11ص  نفس المرجع  فاالي إدريس  -246
يعهد همهال مشهروها :"  تهنص8001يوليهو  61مجهاورة المهؤر   فهي المتعلق بحقوق المؤله  و الحقهوق ال 02-01ايمر  من 06الفقرة  28المادة -247

ماس بحقوق المؤل  القيام بتقليد مصن   صلي   معارات   و محاكات  السها رة  و وصهف  وصهفا ،زليها برسهم كاريكهاتوري مها لهم يحهدث تشهويها وغير 
 ..." و حطا من قيمة المصن  ايصلي

 .626ص المرجع السابق  نوا  كنعان -248
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 حويرات األصلية واألدبية والفنيةالت-خامسا
  تعتبههر ،ههذه التحههويرات منقولههة مههن المجموهههات السههابقة سههواء للشههعر  و النثههر  و ايدب

ذ،نهي  إبهداعو،هذا مهن  تشم  ما ،و جديد هما سبقها   نوما يميز،ا هن غير،ا  نها يستوجب 
نتاج فكري مما يجعلها مصنف وليس مجرد جمهع لمصهنفات سهابقة  و ترتيبهها و،هذا مها  اجديد اوا 

 .250  ذت ب  اتفاقية برن
 والمختارات من الثقافة التقليديةالمقتطفات -سادسا

حههههق هليههههها   يملكهههها هامهههها وال يوجههههد  التقليههههدي الثقههههافي راثالتههههتعتبههههر الم تههههارات مههههن 
هليههها كإنتههاج ذ،نههي  إاههافة شههيء جديههدإال انهه  هنههد  ويسههتوجب احترامههها وهههدم المسههاس بههها 

بحمايهة  اصههة ويتمتهع  امشهتق اففهي ،هذه الحالهة يصهبح مصهنفجديهد يتميهز بايصهالة واالبتكهار 
   .251ب  بموجب قانون المؤل 

 موعات والمختارات وقاعد البياناتالمج-سابعا
 و  ايبجههدي المجموهههات ،ههي هبههارة هههن نصههوص يههتم تجميعههها وترتيبههها طبقهها للترتيههب 

 ايهمها و،هي تشهم     و بموجب تسلس  المواايع من العام لل اص اإلصداربموجب تاريخ 
ال يههتم حمايتههها  اهامهه افهههي تعتبههر ملكهه اإلداريههة والنصههوص التشههريعية واالجتهههادات القاههائية 

مههن قههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق  ةالحاديههة هشههر   طبقهها للمههادة بموجههب قههانون حقههوق المؤلهه
 .252المجاورة

مهههع فههي حالههة تجميهههع تلهه  النصهههوص التشههريعية  يتمثههه إال  ن ،ههذه القاهههدة لهههها اسههتثناء 
ففهههي ،هههذه   لهههها التهههاري ي وواهههع فههههارس لتسلسهههلهاام بترتيبهههها طبقههها يهههقالو باجتههههادات   قههههاا رف

ش صههي تههتم حمايتهه  طبقهها لقههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق كههون  مههام مجهههود ذ،نههي الحالههة ن
 .253المجاورة هلى  ساس  نها تتوفر فيها شروط المصن  المشتق

                                                                                                                                                                                
 .821ص المرجع السابق  اليزيد المتيت   بو-249
 .611ص المرجع السابق  بكر محمد  لي  يوس   بو  -250
 .220ص المرجع السابق   فرحة زراوي صالح-251
ال تكفههه  الحمايهههة المقهههررة : " تهههنص 8001يوليهههو  61المتعلهههق بحقهههوق المؤلههه  و الحقهههوق المجهههاورة المهههؤر   فهههي  02-01مهههن ايمهههر 66المهههادة -252

والعقههود اإلداريههة الصههادرة هههن مؤسسههات الدولههة والجماهههات المحليههة  لحقههوق المؤلهه  المنصههوص هليههها فههي ،ههذا ايمههر للقههوانين والتنظيمههات والقههرارات
 ".وقرارات العدالة والترجمة الرسمية لهذه النصوص

 .812نوا  كنعان  المرجع السابق  ص - 253
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 اهنها  مهن هرفههف  و الفنيهة مهن مصهنفات  صهلية  ايدبيهة مها الم تهارات مهن النصهوص 
ات موسهوهمجموهة من القطع الم تارة من م تل  المواد المكتوبهة  و مها تعهر  بال" اهلى  نه

ن  بحهد ذاته  يتهوفر هلهى ومن  ال  ،ذا التعري  يتبين  نها مصه  "كموسوهة الفق  اإلسالمي
 .254و افي هلي  وص  االبتكارايصالة واإلبداع 

فههات قواهههد البيانههات فهههي  هبههارة هههن مواقههع لمسههتودع إلكترونههي للبيانههات تجمههع مل  مهها
 وبالتههالي فههإن الغايههة منههها ،ههي الجمهههور طالع هليههها مههن قبهه  مترابطههة فيمهها بينههها يسههمح بههاال

والتهي يهتم التعامه  معهها ههن طريهق ههدة بهرامج  وتصهني  المعلومهات وترتيبهها  ،هاوفرز  اجمعه
ويمكهن  ن تكهون  ا صهلي ان قواههد البيانهات تكهون مصهنفوبالتهالي فهإ من بينها برامج الحاسوب 

شهتق منه  فهي شهك  تنقهيح بمصن  سابق للمصهن  الجديهد الم إذا كانت  دمجت امشتق امصنف
 .255يكون إما دمج  و تعدي  للمصن  ايصلي وبالتالي

 المذاعة أو المبلغة بصورة علنية أواألنباء المنشورة -ثامنا
المنشهورة  و المذاههة  لتشريعات الم تلفة هلهى  ن اينبهاءاو  256اهتبرت مجم  االتفاقيات

و،ههذا   والحقههوق المجههاورة  و المبلغههة بصههورة هلنيههة غيههر محميههة بموجههب قههانون حقههوق المؤلهه 
ها ومنهه  فهههو يصههبح ملكهها مهها ،ههو إال نقهه  لحههوادث قههد سههبق حههدوثال بههر الصههحفي   نباهتبههار 
 .للعامة

بهههر  مههها فهههي حالهههة اسهههتغال  ال بهههر الصهههحفي يغهههرا  تجاريهههة بمجهههرد إذاهتههه   فانههه  يعت
اهههرار بناشهههر اسهههتغالال لههه  تحقيقههها لمصهههلحة تجاريهههة لناشهههر ال بهههر متجهههاوزا حهههدوده الشهههرهية  وا 

لمؤلهه  ال بههر طبقهها لقههانون   مههن التشههريعات مههن منحههت الحمايههة ،نههاال بههر ايو  ومؤلفهه   و 
مههن قهانون حمايههة الملكيههة  257،ههذا طبقها للفقههرة الثانيههة مهن المههادة الثالثهةو حقهوق الملكيههة الفكريهة 
 .258الفكرية وايدبية اللبناني

                                                           
 .611محمد  لي  يوس   بو بكر  المرجع السابق  ص- 254
 .21-22-29محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص ص - 255
 .ن المادة الثانية و الثامنة منها  المرجع السابقاتفاقية بر - 256
ت اههع يحكههام ،ههذا : "  تههنص هلههى  ن6111لسههنة  92الفقههرة الثانيههة مههن المههادة الثالثههة مههن قههانون حمايههة الملكيههة ايدبيههة والفنيههة اللبنههاني رقههم -257

مجموههههات -:...ههههدم اإل هههال  بحقهههوق مؤلههه  العمههه  ايصهههليالقهههانون  ياههها وتسهههتفيد مهههن الحمايهههة التهههي تمنحهههها كافهههة ايهمههها  الفرهيهههة اآلتيهههة شهههرط 
ايهما  ومجموهات المعلومات سهواء  كانهت فهي شهك  مقهروء آليها  و آي شهك  آ هر  المجهازة مهن قبه  صهاحب حهق المؤله   و  لفائه  العمهوميين  و 

 .210المرجع السابق  ص  انظر وسيم حسام الدين ايحمد  "ال صوصيين شرط  ن يكون ا تيار  و ترتيب المامون مبتكرا
 .690-611-612محمد  لي  يوس   بو بكر  المرجع السابق  ص ص  - 258
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 عنوان المصنف :الفر  الثالث
ى اهتبههار هنههوان المصههن  يتمتههع بالحمايههة نفسههها الممنوحههة نههص المشههرع الجزائههري هلهه

 .259ايصليللمصن  
 مفهوم العنوان :النقطة األولى

و،هههو مكهههان   260ديباجتههه   و الظههها،ر ،هههو دليههه  البهههاطنيقصهههد بهههالعنوان لغهههة ،هههو سهههمت  و 
و،ههو مههن فعهه  هنههون  ي واههع اسههما لشههيء معنههوي  و  إقامههة الشههيء ومكههان وجههود الشهه ص 

 .261مادي
فقهاء في ذله  فهنها  مهن اسهتبعده مهن إطهار الملكيهة ايدبيهة اصطالحا فقد ا تل  ال  ما

الهههذي اهتبهههره ملكيهههة مهههن نهههوع  هههاص تشهههب    "Pouilletبهههويالت "و الفنيهههة مهههن  نصهههار،ا الفقيههه 
إنمهها فههي  الفنيههة ايدبيههة و الملكيههة  إطههارتعتبههر مواههوع حمايههة فههي  فههال  و الماركههات الشههعار 

 .262الملكية الصناهية إطار
تمييههزه وان ،ههو ايداة للتعريهه  بالكتههاب و نهه  فيمهها بعههد اتجهه  الفقهههاء إلههى اهتبههار العنههإال   

للكتاب وبالتالي فكرة ايساسية ن العنوان ،و تعبير هن الوبالتالي فإ هن غيره من المصنفات 
وكه  تعهدي   و تغييهر  ن العنوان ،و جزء مهم فهي المصهن  محمهي بموجهب حقهوق المؤله  فإ

العنههوان  كههان إذافهههو يههؤثر هلههى حجههم المبيعههات  بههالحق ايدبههي للمصههن   افيهه  يعتبههر مساسهه
 .263مبتكرا

 شروط حماية العنوان:نقطة الثانيةال
 :فيما يلي  ،مهاتستوجب الحماية ال اصة بعنوان المصن  مجموهة من الشروط نذكر 

فهنهها  فهرق مهها بههين هنههوان   يسهتوجب ارتبههاط العنههوان بوجهود المصههن  مههن هدمهه  -أوال
المصههن  والمصههن  بحههد ذاتهه   فههان هههدم وجههود ابتكههار فههي العنههوان فههال يجههوز االهتههداء هلههى 

 .264المصن  ذات  بتصويره  و نس   دون إذن المؤل 
                                                           

يحظهى هنهوان المصهن   إذا :"  تهنص 8001يوليهو  61المتعلق بحقوق المؤله  و الحقهوق المجهاورة المهؤر   فهي  02-01من ايمر  01المادة -259
 ."اتسم بايصلية  بالحماية الممنوحة للمصن  ذات 

 .212معلو   المرجع السابق  صلويس -260
 .626هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  المرجع السابق  ص-261

262
-COLOMBER Claude, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9éme éd , 1999, Dalloz, Delta, p170. 

 .12محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص-263
  شحات  غريب شلقامي  الملكية الفكرية فهي القهوانين العربيهة  دراسهة لحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة ول صوصهية حمايهة بهرامج الحاسهب اآللهي-264

 .16ص  8002دار الجامعة الجديدة  االسكندرية  
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واهتمهد هلهى   265 ن يتسم العنوان باالبتكار والتفهرد حتهى يجلهب الناشهرين و القهراء-ثانيا
 .266الجدارة و المهارة

نهوان الهذي يصهعب ،هو الع لة العنوان ناتج هن إنتاج ذ،نهي لمؤله  المصهن   صا-ثالثا
 .267كون  يسبب االلتباس بينهماهلى الغير  ن يت ذه كعنوان لمصن  آ ر 

 أنوا  العناوين:النقطة الثالثة
ة فهههي العنههاوين يههيههر المحم مهها غ ة اهتبههر الفقهه  العنههاوين المحميههة ،ههي العنههاوين ايصههلي

كههون  ن العنههاوين ايصههلية ،ههي  ي القههانون الواجههب التطبيههق التفرقههة فهه  ،ميههةوتكمههن   الدارجههة
 مها العنههاوين الدارجهة فهههي غيههر   268الحقههوق والمجههاورةمحميهة بموجههب قهانون حقههوق المؤله  و 

إنمها بواسهطة دههو  المنافسهة غيهر المشهروهة  والحقهوق المجهاورة محمية بقانون حقوق المؤله 
 .269م الناتج هن االست دام غير المشروع لذل  العنوانالارر الجسي إثبات إلزاميةمع 

 العنوان األصلي-أوال
 كونهههها  لمحميههة بواسهههطة قهههانون حقهههوق المؤلههه اتعتبههر العنهههاوين ايصهههلية ،هههي العنهههاوين 

 الهذي ،هو هبهارة ههن الجهدارة و،ي التي تتسهم باالبتكهار لم تل  المصنفات اذ،ني اإبداهتعتبر 
وفي حالة هدم وجود المهارة في العنوان اهتبرت  هلى  نه   طه  فهي مبهد    والمهارة في العنوان

 .270و،ذا ما  كدت  المحاكم الفرنسية في قراراتها المهارة

                                                           
ريههدة الشههعب  وهنههاوين المجههالت كالمجلههة القاههائية  و هنههاوين الجرائههد كجريههدة المجا،ههد  و جالتههي تتسههم باإلبههداع واالبتكههار   مههن  مثلههة العنههاوين-265

 ".قسما" ايناشيد و " الرازي"مجلة صوت القانون  وهنوان الكتاب في العلوم 
 .91نعيم مغبغب  المرجع السابق  ص-266
 .12ص فاالي إدريس  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة  المرجع السابق -267
 .8001يوليو  61 المؤر  فيحقوق المجاورة الالمتعلق بحقوق المؤل  و  02-01مر اي-268
المتعلههق 8001-09-61المههؤر  فههي 01-01لههم يههرد فههي التشههريع الجزائههري تعريهه  للمنافسههة غيههر المشههروهة  إنمهها ذكههر المصههطلح فههي ايمههر -269

  08-02افسهة  وكهذا فهي القهانون   و،ذا تحت تسهمية الممارسهة المقيهدة  و المنافيهة للمن8002-01-82المؤر  في  68-02بالمنافسة المعد  بايمر 
المحههدد للقواهههد المطبقههة هلههى الممارسههات التجاريههة المعههد  والمههتمم سههواء كانههت تعسههفية  و غيههر شههرهية  وفههي القههانون 8002-01-81المههؤر  فههي 

المعهههد   6192-01-81المههؤر  فههي  21-92المعههد  والمههتمم والقههانون التجههاري لرمههر رقههم  6192-01-81المههؤر  فههي  22-92المههدني لرمههر 
نظهر زينههة غهانم هبههد الجبهار الصفار المنافسههة غيهر المشههروهة للملكيهة الصههناهية  دراسهة مقارنههة  الطبعههة ا  01-01م وقههانون حمايهة المسههتهل  والمهتم

 .82  ص 8009الثانية  دار حامد للنشر والتوزيع  همان ايردن  
 .21نعيم مغبغب المرجع السابق  ص-270
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 و مصهههنفات مكتوبهههة المكتوبهههة  و غيهههر الصهههلية ايفات مصهههنال كهههان العنهههوان مهههنسهههواء 
وفهي غيهر ذلهه    كههراإذا لهم يكهن مبت تهع بالحمايههة ال اصهة بالمصهن  بحههد ذاته تمنه  يفإ مشهتقة 

 .271بكار والمهارةحماية  اصة ب  باهتباره يتسم باالن ل  فإ
 العنوان الدارج-ثانيا

التههي تسههت دم للداللههة و 272رال يكههون للعنههوان صههفة االبتكهها والتههية رجههادالتعتبههر العنههوانين 
وفهههي (  حكهههام االلتهههزام) و ( مصهههادر االلتهههزام)هلهههى مواهههوع العمههه  ومثههها  ههههن ذلههه  هنهههوان 

 .273ير،ا من ايلفاظ الجارية االست دامغو (  وروباتاريخ )التاريخ
تفتقههههر العنههههاوين الدارجههههة للحمايههههة ينههههها ال تتههههوفر فيههههها شههههروط العنههههوان و،ههههي ايصههههالة 

وبالتهالي فهال تكهون  بين الناس ولم يبذ  فيها المؤله   ي جههد ذ،نهيفهي دارجة ما  االبتكار و 
 .274محال للحماية

 طبيعة نشأتها حسب الرقمية بالمصنفات :المطلب الثاني
المصههنفات ال اصههة مههن  ،ههم مهها نههتج هههن  المصههنفات الرقميههة بطبيعههة نشهه تها ،ههي تعتبههر

الرقميههههة والتههههي تعتبههههر فظهههههر مهههها يسههههمى بالمصههههنفات  التطههههور التكنولههههوجي لحقههههوق المؤلهههه  
 .المصنفات ذات الطابع ال اص من حيث وسيلة االستعما  وما لها من طبيعة  اصة

تتمثههه  فهههي بهههرامج   صهههليةمصهههنفات  إلهههىالمصهههنفات الرقميهههة   غلهههب التشهههريعات قسهههمت
يم سههههقط بظهههههور ،هههذا التقسهههه  نإال  الحاسهههوب ومصههههنفات مشههههتقة تتمثههه  فههههي قواهههههد البيانههههات 

،نيات التكنولوجيههة وتههم اهتبار،ها ،ههي اي ههر  كمصههنفات رقميههة جديههدة مجموههة جديههدة مههن الههذ
 .محمية

طبيعههة المصههنفات الرقميههة المشههمولة ما،يههة و  إلههى ايو ومنهه  فإننهها سههنتطرق فههي الفههرع 
 لههىإفنتطههرق  مهها فههي الفههرع الثههاني  بالحمايههة فههي ظهه  قههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة 

ثهههم بعهههد ذلههه  تبيهههان المصهههنفات الرقميهههة  تبيهههان المصهههنفات الرقميهههة المرتبطهههة بالحاسهههب اآللهههي 
 .المرتبطة بالشبكة المعلوماتية في الفرع الثالث

 
                                                           

 .10شلقامي  المرجع السابق  صشحاتة غاليب  -271
 .21نعيم مغبغب ا لمرجع نفس   ص -272
 .619محمد  لي  يوس   بو بكر  ص-273
 .12محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص -274
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  وطبيعتها القانونية  المصنفات الرقمية ماهية :الفر  األول
مههن مظهها،ر التكنولوجيههات الحديثههة ظهههور مهها يسههمى بالمصههنفات الرقميههة والتههي ا تلهه  

لهى  ن اتجههوا لحمايتهها اهمن حقهوق المؤله  و،هذا نفهس إ القهانوني  إطار،هاالفقهاء في تحديهد 
 .وغيره من التشريعات الجزائريالمشرع  إلي   ما اتج

وفههي   االقتصههاديةو هيههة فقههد فههر  الحاسههب اآللههي نفسهه  فههي م تلهه  المعههامالت االجتما
 اطههاوكهذا فهي الحيهاة اليوميهة  اصهة بعهد ارتب  اإلبهداع ايدبهي والفنهي والعلمهيم تل  ميادين 

 .بما يسمى بشبكة االنترنت
فههي شههبكة واحههدة  وبظهههور الشههبكة العنكبوتيههة الدوليههة التههي تههربط بههين ماليههين المعلومههات

متعهددة  و نصهوص رقميهة  و مواقهع  و كانهت قواههد  وسائطو،ي شبكة اإلنترنت سواء  كانت 
بيانات ممههها اسهههتوجب تحديهههد ما،يهههة تلههه  المصهههنفات الرقميهههة وطريقهههة حمايتهههها بتبيهههان  نواههههها 

 .واإلطار القانوني ال اص بها
لذل  فان  يتعين هلينا  وال فهم المصهنفات الرقميهة مهن  هال  تبيهان ما،يتهها تهم بعهد ذله  

 .تبيان  نواهها
 مفهوم المصنفات الرقمية:األولى النقطة
   تحهو  ومنهاإلنترنتطريقة التعبيهر بظههور الحاسهب اآللهي وتفعيه  مجها  شهبكة  ت تل 

 و الصهورة  و غير،ها مهن بالكتابهة  و التعبيهر  و الصهوت  التقليديهةالذ،ني مهن الطريقهة  اإلنتاج
تسهههميتها مهههن  لهههى ظههههور مصهههنفات كانهههت نتهههاج البيئهههة الرقميهههة ومنههه  است لصهههتالمصهههنفات  إ

 .البيئة الناتجة هنها لتسمى المصنفات الرقمية
لتبيههين مفهههوم المصههنفات الرقميههة يسههتوجب التطههرق لتعريهه  المصههنفات الرقميههة وبعههد،ا 

 .تبيان طبيعتها القانونية
 تعريف المصنفات الرقمية-أوال

 تعهر  ن الفقههاءالكثيهر مه  نإال  بالرغم مهن حداثهة مصهطلح المصهنفات الرقميهة نسهبيا 
كمها ا،تمهت م تله  المنظمهات الدوليهة  محهاولين اهبط تعريه  لهها للتعري  بتل  المصهنفات 

التشهريعات الدوليهة  هلهى مما انعكهس واع اتفاقيات دولية  إلى بمسائ  الملكية ايدبية والفنية
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فههي مجهها  الملكيههة ايدبيههة  و صوصهها االتفاقيههات ال اصههة بالملكيههة الفكريههة إلههىالتههي اناههمت 
 . 275نيةوالف

 إلهىفسهو  نتطهرق  بكافهة تفاصهيلها  ط بتعري  شام  للمصنفات الرقمية ونلهملكي نحيو 
 .االتفاقياتو  يرا في  التشريع م فيث الفق تعريفها في 

 التعريف الفقهي للمصنفات الرقمية.أ
،نهها  مههن هههر  المصههن  الرقمههي هلههى  نهه  مصههطلح يتكههون مههن كلمتههين ايولههى و،ههي 

 مها الكلمهة   مثبت فهي دهامهة ماديهةالايصالة واإلبداع مصن  الذي يستوجب  ن تتوفر هلى 
 اكبههرامج الحاسههوب  و مشههتق  صههليا كههان سههواء  مصههن التههي تعههود هلههى الرقمههي  الثانيههة و،ههي

 .276كقواهد البيانات
مثهه  التعبيههر هههن النشههاط مصههن  إبههداهي ي"المصههن  الرقمههي هلههى  نهه   ،نهها  مههن يههر و 

الههههذ،ني الش صههههي  تنتمههههي إلههههى بيئههههة المعلوماتيههههة الناتجههههة هههههن  دواتههههها  التههههي جعلههههت منههههها 
 .277"رقميةمصنفات الكترونية  و 

فههي مجهها  نقهه   اإنسههاني اابتكههار ذ،نههي يعكههس اجتهههاد"،نهها  مههن هرفههها هلههى  نههها إال  ن
إال  ن ،هههذا   "ههههور ويهههتم التعبيهههر هنههه  بوسهههائ  تكنولوجيهههة ذات طهههابع رقمهههيالمعرفهههة إلهههى الجم

  مالتعريهه  لههم يبههين الطههابع الرقمههي ولههم يبههين القههانون ال ههاص بالحمايههة سههواء قههانون المؤلهه  
 .278قانون براءة اال تراع

 المصههنفات اإلبداهيههة العقليههة التههي تنتمههي إلههى بيئههة تقنيههة"و،نهها  مههن هرفههها هلههى  نههها 
ن  تم التركيهز فهي ،هذا التعريه  هلهى ومن  فإ  "المعلومات والتي يتم التفاه  معها بشك  رقمي

 .و،ذا يتطابق مع قوانين حقوق المؤل 279الطابع اإلبداهي العقلي للمصنفات
إال  نهه  فههي  وا ههر القههرن العشههرين ظهههر ر ي هرفههها هلههى  نههها الوسههائ  االلكترونيههة التههي 

ت اهع لقهانون  فإنههاالنطهاق وبالتهالي   سهماءفههي  تر و االنترنهت تتجسد في اسهتعما  الكمبيهو 
                                                           

نة الجامعيهة سوفالو  ما   حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية  طروحة دكتوراه في العلوم ت صهص قهانون  جامعهة الجزائهر كليهة الحقهوق  السه-275
 .66  ص8061-8069

 .11  ص8002محمود هبد الرحيم ديب  الحماية القانونية للملكية الفكرية في مجا  الحاسب اآللي واالنترنت  دار الجامعة الجديدة للنشر-276
الكتهههب القهههانوني  القههها،رة  محمهههود محمهههد لطفهههي صهههالح  المعلومهههات وانعكاسهههاتها هلهههى الملكيهههة الفكريهههة للمصهههنفات الرقميهههة  دراسهههة مقارنهههة  دار -277

 .82 ص8062
 .28  ص8006فاروق هلي الحفناوي  قانون البرمجيات دراسة معمقة  دار الكتاب الحديث-278
 .662 ص8002السنة ال امسة يونيو 08معلومة العدد1000حمد الدوي  حقوق المؤل  وحقوق الرقابة مجلة العربية  إبرا،يم -279
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 مهها البرمجيههات وقواهههد البيانههات فهههي ت اههع لقههوانين حقهههوق  ايسههماء و العالمههات التجاريههة 
 .280المؤل  باهتبار،ا مصنفات  دبية

منتههوج ذ،نههي مبتكههر "ميههة هلههى  نهههاتعريهه  المصههنفات الرق إلههى بعهه  الفقهه فقههد توصهه  
 والحقهوق المجهاورة  معبر هن  بوسيلة إلكترونية  و رقمية محمي بقانون حقوق المؤل  و صي 

صههورت  المشههتقة كقواهههد البيانههات  و فههي صههورت  المركبههة   وفههي صههورت  ايصههلية كبرمجيههات 
يعتبههر المصههن  الرقمههي ،ههو المصههن  الههذي ن ،ههذا التعريهه  وبالتههالي فههإ  "كالوسههائط المتعههددة

لمعلومههات مهمهها كههان نوهههها  ويقههوم بترتيبههها وتنظيمههها هههن طريههق جهههاز يقههوم بمعالجههة آليههة ل
الحاسههوب  الههذي يعتبههر آلههة إلكترونيههة حاسههبة تتكههون مههن مجموهههة مههن الوحههدات تقههوم بت ههزين 

شهرة المعطيات المشفرة ومعالجتها وترتيبها طبقها لروامهر التهي يتلقا،ها مهن مسهتعمل  بصهورة مبا
المصههن  الرقمههي يسههتوجب  ن تتههوفر فيهه  شههروط ايصههالة  ن و هههن طريههق البرنههامج  ومنهه  فههإ

اهتبار الرقميهة ،هي  إلىباإلاافة  واالبتكار الهتماده كمصن  محمي بموجب قانون المؤل  
وسههههيلة للتعبيههههر هنهههه  باهتبار،هههها لغههههة تقنيههههة تتكههههون مههههن رقمههههين و،مهههها واحههههد وصههههفر يشههههكالن 

 .281برنامج
 ي التقليديههة ال اصههة المصههنفات العامههة و   قههام بجمههع كهه  مههن الفقهه اإال  نهه  ،نهها  جانبهه

الشهك  الرقمهي لمصهنفات " ن المصهنفات الرقميهة ،هي بقوله و،هذا   مشهتر فهي تعريه  الرقمية و 
موجههودة ومعههدة سههلفا دون تغييههر  و تعههدي  فههي النسهه ة ايصههلية للمصههن  سههابق الوجود كههان 

ورة   و صههههوت وصهههه(مصههههن  سههههمعي)  و الصههههوت(مصههههن   دبههههي)يههههتم نقهههه  الههههنص المكتههههوب
من الوسهط التقليهدي الهذي كهان هليه  ( مصن  بصري)  و الصورة(مصن  سمعي بصري)معا
 و ايسههطوانات المدمجههة ( CD Roms) وسههط تقنههي رقمههي متطههور كههايقراص المدمجههة إلههى

نهههوع مهههن المصهههنفات بحيهههث التثبيهههت  يي  و كانهههت ،هههي الشهههك  منهههذ البهههدء (D.V.D) الرقميهههة
 .282"ن  تم هلى وسط تقني رقمي متطورللمصن  وهم  نسخ م ايو المادي 

                                                           
ترونية في المهواد الجنائيهة  دراسهة قانونيهة مقدمهة اهمن  همها  المهؤتمر ايو  حهو  الجوانهب القانونيهة وايمنيهة حسين الجندي  دور الوسائ  االلك-280

  منشهههورات مركهههز البحهههوث ايكاديميهههة  دبهههي 8001ابريههه   82إلهههى  81للعمليهههات االلكترونيهههة والهههذي نظمتههه   كاديميهههة شهههرطة دبهههي  هههال  الفتهههرة مهههن 
 .09  ص8001

 .602-609ص ص المرجع السابق  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  هجة الجياللي  - 281
 .98  ص8001حمد بدر  تداو  المصنفات هبر االنترنت  دار النهاة العربية  مصر   سامة - 282
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  يالمصنفات العامهة وال اصهة   نواعمما يالحظ من ،ذا التعري   ن  جمع مابين كافة 
المصههنفات  إلههىباإلاههافة  المصههنفات التقليديههة التههي يههتم ترقيمههها وتحويلههها إلههى دهامههة رقميههة 

الفكرة ،و فهي طريقهة الت هزين الرقميهة   ساسن إومن  ف  283التي يتم ابتكار،ا في البيئة الرقمية
 .نش ة المصن   ص بموجب دهامات الكترونية مهما كان 

يسهتوجب باإلاهافة إن ذله  حتى يستطيع المؤل  حمايهة مصهنف  هلهى الشهبكة الرقميهة فه
ايصهالة التهي  إثبهات ن تكهون مدونهة فهي دهامهة ماديهة بعهد   ههالهالشروط السهالفة الهذكر  إلى

 .284تبين الجهد الفكري لإلنتاج الذ،ني
ر كهه  نتههاج ذ،نههي مبتكهه"مصههن  الرقمههي ،ههو ن المههن جهه  التعريفههات السههالفة الههذكر فههإو 

 .285"واع بصيغة رقمية  و تم تحويل  من الصيغة ايولية التي ،و هليها إلى صيغة رقمية
 تعريف التشريعي للمصنفات الرقميةال.ب

الجزائههههري تعريفهههها دقيقهههها للمصههههنفات الرقميههههة إنمهههها ذكههههر  نواهههههها و،ههههي لههههم يقههههدم المشههههرع 
مصهنفات رقميهة مشهتقة تتمثه  فهي  و  هر  مصنفات رقمية  صلية تتمثه  فهي جههاز الكمبيهوتر 

ال امسهههة مهههن قهههانون حقهههوق المؤلههه  والحقهههوق ذا اسهههتنادا للمهههادتين الرابعهههة و قواههههد البيانهههات و،ههه
 .286المجاورة
بهههرامج الحاسهههب اآللهههي للمصهههنفات الرقميهههة   اههها ن المشهههرع الجزائهههري قهههد وبالتهههالي فهههإ 

قواهههد البيانههات باهتبار،هها مصههنفات مسههتحدثة مشههتقة  إلههى و شههار  باهتبار،هها مصههنفات  صههلية
استغال  الحقوق الماليهة و،هذا ههن طريهق االستنسها  ب يهة وسهيلة كانهت  إمكانيةهلى  و كد 287

 .288معالجة المعلوماتيةللجمهور ب ية طريقة لل إبالغ وكذا 

                                                           
ايهة حقهوق الملكيهة الفكريهة  دار   دراسة مقارنة بين واقهع الهدمج االلكترونهي للمصهنفات وقهانون حم"الملتيميديا" حمد بدر  الوسائط المتعددة  سامة- 283

 .822  ص8002الكتب القانونية  مصر 
 .16كوثر مازوني  المرجع السابق  ص-284

 .62سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 285
 .8001يوليو  61 المؤر  فيالمتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة  02-01من ايمر  02و 02تين ذالما -286
 .8001يوليو  61 المؤر  فيالمتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة  02-01من ايمر  08الفقرة  02ة ذالما -287
 .8001يوليو  61 المؤر  فيالمتعلق بحقوق المؤل   والحقوق المجاورة  02-01من ايمر  89ة ذالما -288
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إنمههها هرفهههها   تعريههه  للمصهههنفات الرقميهههة  يالمشهههرع المصهههري فلهههم يقهههدم  وكهههذل  فصههه 
ن باهتبار،ههها كههه  همههه  فنهههي  و  دبهههي  و المائهههة والثمانيهههة والثالثهههيبطريقهههة اهههمنية طبقههها للمهههادة 

 .289مهما كانت طريقة التعبير هن   و نوه  هلمي مبتكر
الحاسهب  تاهتبر التي  و290قانون الملكية الفكرية  من نو ربعيمائة المادة  إلىوبالرجوع 
رقمههي فقههد  مهها هبههارة المصههن  ال لحمايههة قههانون حقههوق المؤلهه   ا ااههع ا صههلي ااآللههي مصههنف

إتاحههة المصههنفات و،ههذا هلههى  سههاس ن مههن نفههس القههانون  ذكر،هها فههي المههادة مائههة وواحههد وسههبعي
 .291و،ذا بجواز النسخ  و نسخ لمصن  م زن رقميابشك  رقمي 
بهههه  تههههم ذكههههر  نههههواع   لههههم يعههههر  المصههههنفات الرقميههههةفاآل ههههر  المشههههرع الفرنسههههي ،ههههو مهههها 

-09-01قواهد البيانهات طبقها للقهانون المهؤر  فهي ات الرقمية و،ما برامج الحاسوب و المصنف
ال  ن  تناسهى بقيهة الوسهائط المتعهددة  و االبتكهارات إ ال اص بحقوق المؤل  وهرفهما  6122

 .292اسوبالمحيطة ببرامج الح
ذا فقهههد هرفهههت كهههو، مهههن  وائههه  مهههن بهههادر بتعريههه  المصهههنفات الرقميهههة المشهههرع ايمريكهههي 

و قواههههد 293مهههن قهههانون حقهههوق المؤلههه   و حهههق الطبهههع برنهههامج الحاسهههوب واحهههدمائهههة و  للمهههادة
االبتكهههههارات المحيطهههههة ببرنهههههامج اء النطهههههاق و  سهههههماههههها  الوسهههههائط المتعهههههددة و  و   294البيانهههههات

 .6121295البريد االلكتروني سنة  اي وبعد،ا  الحاسوب 
 

                                                           
فههههي تطبيههههق  حكههههام ،ههههذا القههههانون يكون :"تههههنص  8008لسههههنة  28البنههههد ايو  مههههن قههههانون حمايههههة الملكيههههة الفكريههههة المصههههري رقههههم  612المههههادة -289

 و  ،ميته  ك  هم  مبتكر  دبي  و فني  و هلمي آيها كهان نوهه   و طريقهة التعبيهر هنه  :المصن -6:للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين ك  منها
 .822-829نظر وسيم حسام الدين ايحمد  المرجع السابق  ص صا  " و الغر  من تصنيف 

 .812نظر وسيم حسام الدين ايحمد  المرجع السابق  صا  8008ة لسن 28من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم  620المادة  -290
مههع هههدم اإل ههال  بحقههوق :"المصههري   نهه  8008لسههنة  28فههي البنههد التاسههع مههن قههانون حمايههة الملكيههة الفكريههة المصههري رقههم  696تههنص المههادة -291

النسهخ المؤقهت للمصهن  الهذي يهتم تبعها  و -:يمنع الغير من القيهام به ي همه  مهن ايهمها  اآلتيهة نطبقا يحكام القانون ليس للمؤل    المؤل  ايدبية
 .108وسيم حسام الدين ايحمد  المرجع السابق  ص  ..."  استقبا  مصن  م زن رقميا ثناء البث الرقمي ل   و  ثناء القيام بعم  يستهد

ال ههاص بحمايههة حقههوق الملكيههة الفكريههة فانهه  لههم يتعههر  فههي نصوصهه  إلههى بههرامج الحاسههب اآللههي  ولكههن  6122لسههنة  66الفرنسههي رقههم القههانون  -292
رقههم  6122والهذي  اهها  بهرامج الحاسههب اآللهي اهمن المصههنفات ايدبيهة والفنيهة المحميههة بقهانون  6122يوليههو لسهنة  01صهدر بعهد ذلهه  قهانون فهي 

 .102قامي  المرجع السابق  ص   نظر شحات  غريب شل66
هلههى  نهه  مجموهههة مههن "بههرامج الحاسههوب  6191-60-61مههن قههانون حقههوق المؤلهه   و حههق الطبههع ايمريكههي الصههادر فههي  606نصههت المههادة -293

 " التعليمات و ايوامر يمكن استعمالها من  ال  طريقة مباشرة هلى جهاز الحاسوب بغر  الحصو  هلى نتائج معين ة
 نههها المعلومههات التههي يههتم  قواهههد البيانههات  6191-60-61مههن قههانون حقههوق المؤلهه   و حههق الطبههع ايمريكههي الصههادر فههي  606 نصههت المههادة-294

 " تجميعها و تنظيمها بهد  واع هناصر متفرقة من المعلومات معا في مكان واحد  و هبر مصدر واحد بحيث يمكن لرش اص الوصو  إليها
 .608ص المرجع السابق  الفكرية والحقوق المجاورة  حقوق الملكية  هجة الجياللي-295
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 التفاقي للمصنفات الرقميةتعريف اال.ت
هلههى  ت ثير،ههاو  إلههى دراسههة المعلومههة الرقميههة و نواهههها و نتيجههة الثههورة الرقميههة اتجهههت الههد

التصههههاميم قاهههههد البيانههههات و والبرمجيههههات و  بمهههها فيههههها بههههرامج الحاسههههوب المجتمههههع بكافههههة فروههههه  
يهههد االلكترونهههي ورت مهههع ظههههور االنترنهههت فظههههر مههها يسهههمى البر وتطههه للهههدوائر الرقميهههة  الشهههكلية

 .والوسائط المتعددة
بعهههد جهههود مهههن  6192ونتيجههة للثههورة االلكترونيهههة صههدر قههانون حمايهههة البرمجيههات سههنة 

جههههود   هههر  مهههن منظمهههة اليونيسهههكو الهههذي نهههتج هنهههها تكييههه   إلهههى باإلاهههافة منظمهههة الوايبهههو 
التهي ،هي محه  حمايهة مهن   الفنيهةلمصنفات ايدبيهة و ا إلىا  ماافة المصنفات الرقمية ك هم

منههها  296فهها اههمنيا للمصههنفات الرقميههة طبقهها للمههادة الثانيههةيالتههي منحههت تعر  قبهه  اتفاقيههة بههرن
 .واعت قائمة تمثيلية وليست حصرية لتل  المصنفاتو 

TRIPS  كدت اتفاقية تريبس
ا تمهنح الحمايهة لبهرامج الحاسهوب في مادتها العاشهرة  نهه 297

 .298لحقوق المؤل ا البيانات المجمعة  و المواد اي ر  المجمعة طبقوقواهد 
واهعت ال اصة بحهق المؤله  التهي   6111-68-80بتاريخ  299معا،دة الويبو  نإال 
قواههههههد تشهههههمل  مهههههن بهههههرامج الحاسهههههوب و  لحمايهههههة المصهههههنفات الرقميهههههة ومههههها التفهههههاقيا اإلطهههههار

                                                           
كانههت   يههافههي المجهها  ايدبههي والعلمههي والفنههي  إنتههاجكهه  (المصههنفات ايدبيههة و الفنيههة)تشههم  هبههارة-6:"مههن اتفاقيههة بههرن هلههى  نهه  08تهنص المههادة -296

 طب والمواهظ وايهما  اي هر  التهي تتسهم بهنفس الطبيعهة و شك  التعبير هن  مث  الكتب والكتيبات وغير،ا من المحررات والمحاارات وال  طريقة 
والمؤلفههات الموسههيقية سههواء  المسههرحيات الموسيقية والمصههنفات التههي تههؤدي بحركههات  و  طههوات فنيههة والتمثيليههات اإليمائيههة   ووالمصههنفات المسههرحية 

والمصههنفات  المصههنفات التههي يعبههر هنههها ب سههلوب مماثهه  لرسههلوب السههينمائي والمصههنفات السههينمائية ويقههاس هليههها  اقترنههت بايلفههاظ  م لههم تقتههرن بههها 
الفوتوغرافيههههة ويقههههاس هليههههها والمصههههنفات  ال اصهههة بالرسههههم وبالتصههههوير بههههال طوط  و بههههايلوان وبالعمهههارة وبالنحههههت وبههههالحفر وبالطباهههههة هلههههى الحجهههر 

والصههور التواههيحية وال ههرائط الجغرافيههة  فات ال اصههة بههالفنون التطبيقيههة والمصههن المصههنفات التههي يعبههر هنههها ب سههلوب مماثهه  لرسههلوب الفوتههوغرافي 
 ".والتصميمات والرسومات الت طيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا  و الطبوغرافيا  و العمارة  و العلوم

منظمههة فههاق دولههي بههين الههدو  ايهاههاء فههي ات،يفكريههة  المتصههلة بالتجههارة مههن حقههوق الملكيههة ال باتفاقيههة تههريبس تسههميتها الكاملههة اتفاقيههة الجوانهه-297
 6112  بريه  62  وتم تبنيها في مهؤتمر مهراكش الهذي انعقهد فهي 6111-6121التجارة العالمية  وكانت  ال  جولة  وروغواي وتم التفاو  ما بين 

  مطبعههة الكا،نههة  الجزائههر  الطبعههة ايولههى  (و وثههائقتحاليهه  )نظههر الطيههب زروتههي  القههانون الههدولي للملكيههة الفكريههة ادولههة   669الههذي شههاركت فيهه  
 .18  ص8002

 سهواء (الكمبيهوتر)تتمتهع بهرامج الحاسهب اآللهي -6هلهى  نه برامج الحاسب اآللهي وتجميهع البيانهات ":"60تنص المادة  6112اتفاقية تريبس لسنة  -298
ي ههر   حمايههة البيانههات المجمعههة  و المههواد اتتمتههع ب-8. 6196معا،ههدة بههرن وجههب  كانههت بلغههة المصههدر  و بلغههة اآللههة بالحمايههة باهتبار،هها  همههاال بم

ليها  و  ي شهك  آ هر  إذا كانهت تشهك   لقها فكريها نتيجهة انتقهاء  و ترتيهب محتوياتهها و،هذه الحمايهة ال تشهم  البيانهات  و آسواء  كانت في شك  مقروء 
 ".لبيانات  و المواد ذاتهاالمواد في حد ذاتها وال ت   بحقوق المؤل  المتعلقة بهذه ا

مجموههة مهن التعليمهات تسهمح بعهد نقلهها هلهى دهامهة تسهتطيع قراءتهها ببيهان  و :"هلهى  نهها 02هرفت اتفاقية الوايبو برامج الحاسوب فهي المهادة - 299
صهيلي لمجموههة التعليمهات المكونهة له   داء  و إنجاز وظيفة  و مهمة  و نتيجة معينة بواسطة آلة معالجة المعلومات وتتمث  ،هذه البهرامج الوصه  التف

 ".وكافة المعلومات المساهدة هلى فهم 
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  التطههور التكنولههوجي فنصههت فههي ديباجتههها هلههى حمايههة حقههوق المؤلهه  فههي ظهه  300البيانههات
اسههتغال  المصههن   إمكانيههةمنههها هلههى  301و كههدت فههي المههادة الثامنههة  االتصههاالتللمعلومههات و 

 .ب ية طريقة كانت ومن امنها النشر الرقمي للمصنفات
 بيعة القانونية للمصنفات الرقميةالط-ثانيا

حهههو  طبيعهههة الحهههق الهههذي يسهههت ثر بههه  صهههاحب المصهههن  تشهههريعي ،نههها  جهههدا  فقههههي و 
 .الرقمي وكذا طبيعة النظام المشمو  بالحماية

 طبيعة حق صاحب المصنف الرقمي . أ
نهه  حههق هينههي و،نهها  الم ههو  لصههاحب المصههن  الرقمههي هلههى  ،نهها  مههن اهتبههر الحههق 

 .ولك  منهما كانت ل  اهتبارات  اصة افكري امن اهتبره حق
ذ،نيهها  يتههوفر هلههى بداههه  مصههنفا مؤلهه  بالمبههدع الههذي يشههك  إية ال،نهها  مههن قههام بتسههم

يداهههه  سهههواء كهههان مثبتههها  م ال بدهامهههة تسهههمح بابالغههه  للجمههههور  ومنههه  فهههان ايصهههالة بمجهههرد إ
 .هلى المصن    ي يمكن  االستغال  التجاري ل  اهيني اللمبدع حق

صههاحب المصههن   ،ههو المبههدع  مهها اصههحاب االتجههاه الثههاني والههذين اهتبههروا  ن المؤلهه 
الفنيهههة مثههه  المصهههنفات ايدبيهههة و  اش صهههي احقههه لههه  حهههق فكهههري هلهههى مصهههنف  باهتبهههاره  الرقمهههي

 .302تتمتع بايصالة التي تحمى بموجب قانون المؤل 
 الخاص لحماية المصنفات الرقمية القانون.ب
قهرار تله  التشهريعات لم تله  الهدو  و،هو إمن ظهور البيئة الرقمية تم االجتهاد فهي م  

ن   إال حمايهههة قانونيهههة تامهههة وكاملهههة للبيئهههة الرقميهههة حيهههث تكهههون تلههه  الحمايهههة شهههاملة وهامهههة 
 .نجع للحماية،ي معرفة النظام القانوني اياالشكالية المطروحة 

                                                           
مجموهة بيانات  و مواد   ر  تتمتهع بالحمايهة بصهفتها ،هذه  يها كهان شهكلها إذا "هرفت اتفاقية الوايبو قواهد البيانات في المادة ال امسة هلى  نها -300

 و ترتيبها وال تشم  ،ذه الحمايهة البيانهات  و المهواد فهي حهد ذاتهها وال ت ه  به ي حهق للمؤله  قهائم كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب ا تيار محتوياتها 
 ".في البيانات  و المواد الواردة في المجموهة

إلهههى يتمتهههع مؤلفهههو المصهههنفات ايدبيهههة والفنيهههة بهههالحق االسهههتئثاري فهههي التصهههريح بنقههه  مصهههنفاتهم :"مهههن اتفاقيهههة الويبهههو هلهههى  نههه  02نصهههت المهههادة -301
ي شه ص مهن الجمههور االطهالع هلههى  م للجمههور بحيهث يكهون فهي اسهتطاهة بمها فهي ذله  إتاحهة مصهنفاته الجمههور به ي طريقهة سهلكية  و السهلكية 

 ...".تل  المصنفات من  ي مكان وفي  ي وقت ي تار،ما  ي فرد من الجمهور بنفس 
  ص 8061دار ،ومههة للطباهههة والنشههر والتوزيههع   التكنولوجيههات الحديثههة التجربههة الجزائريههة كههوثر مههازوني  قههانون الملكيههة الفكريههة فههي مواجهههة  -302
 .28-26-20ص
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بههراءة اال تههراع  ،نهها  اتجههاه اهتبههر المصههنفات الرقميههة ت اههع للحمايههة القانونيههة لقههانون
ويهههتم ايداهههه   للتطبيهههق الصهههناهي  جديهههد قابههه ن المصهههن  ،هههو ا تهههراع  و،هههذا هلهههى اسهههاس  

اتجاه بع  الدو  لهذل  كالواليهات المتحهدة االمريكيهة  و ساس هن  حتى تتم حمايت   واإلهالن
ال ن البرمجيهههات تكهههون فهههي بهههدايتها ذات طهههابع ،ندسهههي وبالتهههالي ،هههذا  و اليابهههان و،ولنهههدا ،هههو 

طويلههة نسههبيا ممهها دبيههة يالمصههنفات اوكههذا مههدة حمايههة  الفنيههة دبيههة و يتطههابق مههع المصههنفات اي
ن قهانون بهراءة اال تهراع يمهنح إلهى   باإلاهافة بهداع فهي تطهوير البرمجيهات يؤدي الهى كهبح اإل

لمصههاري  ال اصههة بالمؤسسههات المطههورة للتقنيههة و،ههذا فههي صههناهتها وكههذا هنههد لتغطيههة شههاملة 
 .303طرحها في السوق

 للمصهنفات الرقميهة ههن طريهق قهانون المؤله  ر دجهن الحمايهة ايبر االتجاه الثهاني  اهت
و سهههس فكرتههه  هلهههى  ن بهههرامج "ULMERايلمهههار "وابهههرز المؤيهههدين لهههذل  ،هههو الفقيههه  االلمهههاني 

 و سهاس ،هذا االتجهاه دبهي بداع المؤل  فهي مصهنف  ايا مث  إنيذ، ااالهالم االلي تشك  ابداه
 وسهههائط تكنولوجيهههة حديثهههة تلجهههات الههذ،ن تهههتم باسهههت دام المصههنفات الرقميهههة ،هههي هبهههارة م  ن 

 .304دبية رغم طابعها التقنيو،ي تعتبر مصنفات  
اهتمدت فرنسا حماية البرمجيات بموجب قانون حقهوق المؤله  ف  ما في القوانين المقارنة

و،ههذا بموجههب التعههدي  ال ههاص  6129مههارس  66الصههادر فههي  29-66بموجههب القههانون رقههم 
بعهههههدما   منههههه  01اهههههافها فهههههي المهههههادة الهههههذي   6122يوليهههههو  01فهههههي  11-22قهههههم بالقهههههانون ر 
قهههانون بهههراءة  مهههن 01البنهههد  08الفقهههرة  09المهههادة  بهههرامج الحاسهههوب بموجهههب ةحمايههه اسهههتبعدت

 .6112305جانفي  08اال تراع بموجب قانون 
 المههؤر  628-18هلههى القههانون الفرنسههي طبقهها لرمههر  اهتمههد المشههرع الجزائههري فقههد مهها  
إال مهها يتعههار   آ ههر مفعههو  التشههريع النافههذ إلشههعارتمديههد الالمتاههمن  6118-68-16فههي 

الهى غايهة  6129ومن  تمديد العم  بقانون حقوق المؤل  الفرنسي لسنة  من  بالسيادة الوطنية
رة فهههي نههها كانهههت قاصهههإال    المتعلههق بحقهههوق المؤلههه  62-91مهههر يوبعههد،ا صهههدر ا  6191

الحقهوق بحقوق المؤله  و المتعلق  60-12مر  إلى غاية صدور ايمواجهة الطفرة التكنولوجية
                                                           

  دار (02-01)بههن زيطههة هبههد الهههادي  حمايههة بههرامج الحاسههوب فههي التشههريع الجزائههري  وفقهها يحكههام قههانون حقههوق المؤلهه  الجديههد ايمههر رقههم -303
 .82-81  ص ص8009 ال لدونية للنشر والتوزيع  الطبعة ايولى 

 .861نوا  كنعان المرجع السابق  ص- 304
 .18 ص6111،اني محمد دويدار  نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة المعرفة السرية  دار الجامعة الجديدة للنشر  االسكندرية  - 305
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مهن بهين المصهنفات المحميههة ال انه  لهم يهنص صهراحة هلهى اهتبههار بهرامج الحاسهوب المجهاورة إ
لههى غايههة إ مههر الملغههى مههن اي 02صههفة اههمنية بموجههب المههادة نمهها كانههت بيحة إبصههورة صههر 

مادتههه  الحقهههوق المجهههاورة والهههذي نهههص فهههي و  المتعلهههق بحقهههوق المؤلههه  02-01صهههدور االمهههر 
الرابعههههة هلههههى حمايههههة بههههرامج الحاسههههوب بموجههههب قههههانون حقههههوق المؤلهههه  باهتبار،هههها مصههههنفات 

 .306 دبية
 مكونات المصنف الرقمي -ثالثا

ي ا،تمههت الجيهه  ال ههامس يجهههزة الحاسههوب التهه ارتههبط تههاريخ المصههن  الرقمههي بظهههور
البههههرامج و  يقههههاتنجههههاز التطبب نظمههههة التشههههغي  التههههي تسههههاهد هلههههى إ المتعلقههههة"بالجانههههب المههههرن "

وبظهههور  السههمعية البصههرية التههي تشههم  بههرامج  لعههاب الفيههديو وبههرامج القههراءة و و،ههي  الرقميههة 
 شههبكة االنترنههت توسههع اسههت دام جهههاز الحاسههوب الههذي اصههبح  كبههر مصههدر القتنههاء المعلومههة 

از الكترونهي يقهوم ن المصنفات الرقمية تقهوم هلهى ثالثيهة و،هي جههاز الحاسهوب  و جههومن  فإ
 .اد،ا وثالثا شبكة االنترنتدوثانيا البرمجيات وطرق اه  منطقيةبمهام حسابية و 

 جهاز الحاسب األلي.أ
فالحاسههوب  و الحاسهههب اآللههي  و الكمبيهههوتر كلههها مسهههميات واحههدة ههههر  بههها الحاسهههوب 

وذله  بواسهطة بهرامج  آلة قادرة هلى إجراء همليات حسابية ومنطقيهة بصهورة تلقائيهة "هلى  ن  
ويعتبهههر الكمبيهههوتر مهههن  ،هههم الوسهههائط المعلوماتيهههة تقسهههم مههها بهههين "تسلسههه  ،هههذه العمليهههاتتحهههدد 

 .307(hardware)المعدات و( software)البرمجيات
الههى  6120فالجيهه  ايو  كههان مههابين سههنة  تطههور جهههاز الحاسههوب هبههر  مسههة  جيهها  

هتمهاد هلهى معالجة المعطيات وحجم  الكبير الى جانب صغر الهذاكرة واال ببطءتميز  6122
تميهههز ،ههذا الجيههه   6110ة الهههى غايهه 6122 مهها الجيههه  الثههاني فكهههان مهها بهههين سههنة  لغههة اآللهههة 

 .لزيادة سعة الذاكر وتعدد اللغات باإلاافةوسرهة نوهية في المعالجة  بصغر الحجم
تميز بصغر حجم  هن الجيه   6190الى  6110لفترة من  ما الجي  الثالث فكان في ا

مهها الجيهه  الرابههع امتههد الههذاكرة وتطههوير برنههامج التشههغي     وزيههادة فههي السههرهة وايو  و الثههاني 
و الهههذي تميهههز فيههه  الكمبيهههوتر بالسهههرهة فهههي معالجهههة  6110الهههى غايهههة  6190لفتهههرة مهههن فهههي ا

                                                           
 .11-18بن زيطة هبد الهادي المرجع نفس   ص ص- 306
 .60ص  المرجع السابق بن زيطة هبد الهادي - 307



 الرقمية البيئة ظل في المؤلف لحقوق الحماية وشروط محل                : األول الفصل

68 

 مهها الجيهه   الش صههي هههور الحاسههوب المحمههو  و و ثانيههة وظالمعلومههة مههن نههانو ثانيههة إلههى بيكهه
ت  وقههههدرة تميههههز بتطههههوير سههههرهف 8000الههههى  6110ة مههههن اي يههههر و،ههههو الجيهههه  ال ههههامس للفتههههر 

  windows 12الهههههوزن وظهههههور  نظمهههههة التشهههههغي  و االسههههتيعاب وصهههههغر الحجهههههم وقلههههة الحجهههههم 
 .308صوت وصورةوتطوير وسائ  االتصا  من كتابة و 

وظائ  و،ي اكتساب المعلومة وحفهظ المعلومهة  ب ربعقوم ي( PC) فالحاسوب الش صي 
جههراء لحاسههوب ال ههاص بالمؤسسههات  مهها ا  ت واسههتعادتهالتلهه  المعلومههاومعالجههات همليههات  وا 
 .309نظمة المعلومة ال اصة بها معقدة ومكلفةن  و الصغيرة فإالكبيرة  
 البرمجيات . ب

وبالتههههالي فمههههن  ( PROGRAMME)بداللههههة البرنههههامج(  LOGICIEL)تعههههر  البرمجيههههة 
 .م التطرق للبرمجيةر يجب تعري  البرنامج  وال ثدايج

المنظمهة العالميهة الجمعية الدوليهة لحقهوق المؤله  و  هرفت (  PROGRAMME)البرنامج
يكهون القصهد منهها جعه   مجموههة مهن التعليمهات ب يهة لغهة  و شهفرة "للملكيهة الفكريهة هلهى  نه 

جههاز الحاسهب ذا مقههدرة هلهى حفهظ وترتيههب  المعلومهات بصهورة تههؤدي الهى تحقيهق نتيجههة  و ال
 .310"وظيفة  و مهمة معينة

) مجموههههههههة  و سلسهههههههلة مهههههههن التعليمهههههههات"،نههههههها  مهههههههن هرفههههههه  هلهههههههى  نههههههه  هبهههههههارة ههههههههن و 
INTRUCTIONS ) المسهههتعملة مهههن طهههر  الحاسهههوب مهههن  جههه  تنفيهههذ المحهههررة بلغهههة  اصهههة و

ي برنامج المصدر والذي أ (CODE SOURCE)و،ي ما يعبر هنها بهالبرامج   "هملية محددة

هو أهم مكونات البرمجية
311
. 

يكهون القصهد  مجموههة مهن التعليمهات به ي لغهة  و شهفرة "هلهى  نهها  البهرامجكمها هرفهت 
ترتيهب المعلومهات بصهورة تهؤدي إلهى تحقيهق جهاز الحاسب ذات مقدرة هلى حفظ و منها جع  

 .312"نتيجة  و وظيفة  و مهمة معينة
مجموههههههة مهههههن الطهههههرق و البهههههرامج المتعلقهههههة بتشهههههغي  "تعتبهههههر(  LOGICIEL)البرمجيهههههة 

نسههية اللغههة الفر  بههإثراءالمتعلههق  6126-68-88 كمهها هرفههها القههرار الصههادر بتههاريخ "الحاسههوب
                                                           

 .660حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص هجة الجياللي  - 308
309

-Paolo Zanella et Yves Ligier,Architecture et technologie des ordinateurs, Bordas, Paris,p15.  
 .16ص السابق  المرجع كوثر مازوني الشبكة الرقمية وهالقتها بالملكية الفكرية - 310
 .68ص المرجع السابق  بن زيطة هبد الهادي  - 311
 .268 ص8008حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة  المكتب المصري الحديث طبعة االولى سنة  محمد سامي هبد الصادق -312
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ة مهههههن الوثهههههائق المتعلقهههههة بسهههههير مجموههههههمجموههههههة البهههههرامج والمراحههههه  والقواههههههد و "هلهههههى انهههههها 
وهههة التقنيههات التههي تسههمح بههالت زين و مجم"ي االسههتعماالت ،ههي و،ههذه اال يههرة  " االسههتعماالت

 .313"لومات بهد  استغاللهاعالوصو  وتنظيم الم
 االنترنت . ت

وههههة مهههن االنترنهههت ،هههي هبهههارة ههههن شهههبكة حواسهههيب متصهههلة فيمههها بينهههها تتههه ل  مهههن مجم
ومهها ينههتج هنههها مههن مصههنفات رقميههة تنشههر هبههر تلهه  ايطههرا  مههن مههزود ال دمههة ومسههتعملها 

م بعهد ذله  تنظيمهها و،هذا تبيهين تعريفهها  وال ثهم  صائصهها ثه ذله  اسهتوجب ولتواهيح الشبكة 
 .بصورة م تصرة

 تعريف اإلنترنت -2
معنهاه (Inter Nationl Net Work)لمصهطلح  اا تصهار ( Internet)تعتبهر كلمهة إنترنهت 

بواسهههطة  شهههبكة دوليهههة والتهههي تهههم ربهههط مجموههههة مهههن الشهههبكات مهههن قبههه  مجموههههة مهههن الهههدو  
و حاسههههوب  تبههههاد  المعلومههههات بينههههها هههههن طريههههق  جهههههزة الاالقمههههار الصههههناهية والهههههات  ويههههتم 

بمهههها يسههههمى بالجهههههاز ال ههههادم الههههذي يقههههوم بت ههههزين المعلومههههات ايساسههههية   الكمبيههههوتر المركههههزي
 .314فيها

قههههوم هلههههى هنصههههرين ايو  ي ههههص التكنولوجيهههها اإلنترنههههت ب نههههها تهههههر  هلمههههاء التقنيههههة و 
والثههاني ي ههص ال ههدمات المبينههة هلههى التراسهه   شههبكات معلوماتيههة فيمهها بينههها تصهها   سههلوب ا

نترنهت لهها طهرق م تلفهة تست ههههههدم ن اإلومنه  فهإ ايراء التصفح وتباد  المعلومات و المتماس  و 
و  (Email)والبههههريههههههههههد االلكترونهههههههي   (TCP-IP)إمههههههها هههههههههههههن طريههههههههههههق البروتهههههههههههوكو  الوحهههيهههههههههههد 

وكههههذا بنههههو   (Newsgrou PS)ايراءوالمعلومههههات و  (FIP-DES FISHIERS)فحات الصههه
  .315(GOPHER-WAIS-WEB)المعلومات 

ربطهت   شهبكة هالميهة جمعهت وسهائ  االتصها  ههن بعهد"فقد تم تعريفها اياا هلى  نهها 
ح التبهههاد  للرسهههائ  اإللكترونيهههة ممههها  تههها   جههههزة حواسهههب مقهههدمي  هههدمات االنترنهههت بهههالعمالء

                                                           
 .61 صنفس  بن زيطة هبد الهادي المرجع- 313
 .62  ص8002ة  همان ايردن  طبعة محمد  بو الهيجاء  هقود التجارة اإللكترونية  دار الثقاف- 314
ة محمههد هطيههة هلهههى محمههد الهههرزازي  الحمايههة القانونيههة لقواههههد البيانههات فهههي القههانون المصههري والتشهههريعات المقارنههة  دراسهههة مقارنههة  دار الجامعههه-315

 .29 ص8061الجديدة للنشر  اإلسكندرية  
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النطاقههات هههن طريههق بوتوكههوالت تسههمح بتوجيهه  الرسههائ   بههار متعههددة الوسههائ  اإلهالميههة و ايو 
 .316"المجز ة في مجموهة مستقلة

مجموههههة معتبهههرة مهههن  الشهههبكة العنكبوتيهههة التهههي تهههربط بهههينو،نههها  مهههن هرفهههها هلهههى  نهههها 
ههلكية و تعما  وسههائ  االو،ههذا باسهه الحسههابات  الهاتفيههة الال سههلكية كاسههتعما  ال طههوط ت صهها  الس 

متههداد ،ههذه امههع  ابهه  و الكو  اصههة وكههذا ايقمههار الصههناهية وايليهها  البصههرية و سههواء هامههة  
سههتعما  الحاسههوب المههزود اب ة هبههر العههالم لتنههتج شههبكة دوليههة ،ائلههة لتبههاد  المعلومههات كالشههب

 .317بشكة لتلقي البيانات من مزود ال دمة
فههههذه  (Intra Net)شهههبكة اإلنترانهههت و ( Internet)اإلنترنهههت شهههبكة فهنههها  فهههرق مههها بهههين

 اي يرة ،ي شبكة تست دم نفس البروتوكهو  للهربط مها بهين شهبكة اإلنترنهت وكمبيهوتر  و  كثهر 
تكنولوجيها شهبكة اإلنترنهت مهن  جه  ههادة اسهتعما  إا يميز،ا  نهها  اصهة كونهها تقهوم بإال  ن  م

نههت ان شههبكة اإلنتر إومنهه  فهه ا دة تكههوين شههبكات دا ليههة للمشههروع  و بههين الشههركة ومتعامليهههاهههإ
 .318نت لكنها ت صص لمؤسسة محددة دون غير،انتر ،ي جزء من شبكة اإل

فههذه اي يهرة ،هي  (Extra Net)و شهبكة اإلكسهترانت ( Internet)ت تله  كهذل  اإلنترنهت
 ههص مؤسسههة إال  نههها شههبكة ت  شهبكة تسههت دم نفههس البروتوكههو  للهربط مهها بههين شههبكة اإلنترنهت

جههه  االتصههها  وتبهههاد  المعلومهههات بينهههها وبهههين شهههركائها وهمالئهههها تسهههتعملها مهههن  معينهههة فقهههط 
 Intra)شههبكة اإلنترانههت  ت تلهه  هههن (Extra Net)إال ان شههبكة اإلكسههترانت  بطريقههة آمنههة 

Net) من قب  اش اص من  ارج الشركة  و المؤسسة  و  حد فروههها  متاح استعمالها ليكون 
(Fire Walls) الحوائط الناريةوسائ  التشفير و ائ  ت مينية مث  وتتميز بوس

319
. 

 خصائص اإلنترنت-0
مههن  صههائص االنترنههت ،هههو العموميههة والعالميههة كونههها تشهههم  مجموهههة مههن الحسهههابات 

باإلاهههافة إلههى طههابع الحريههة فهههي ال ت اههع لهيمنهههة  ي  نحههاء العههالم  المرتبطههة هبههر جميههع 
مكهن الولهوج إليهها ن  ييست دام في اإل ة حكومية  و مؤسسة  اصة و،ي تتسم بالسهولةمؤسس

                                                           
 .18 ص8066االلكترونية حماية العالمة التجارية الكترونيا دار وائ  للنشر  مصطفى موسى العطيات الجوانب القانونية لتعامالت التجارة -316

 .668 ص 8001من المعلوماتي النظام القانوني للحماية المعلوماتية دار الجامعة الجديدة للنشراي طارق ابرا،يم الدسوقي هطية - 317
 .11مصطفى موسى العطيات المرجع السابق  ص - 318
الطبعهة االولهى    ساليب الحمايهة القانونيهة لمعهامالت التجهارة االلكترونية دراسهة مقارنهة  منشهورات الحلبهي الحقوقيهة  اسماهي  محمد سعيد  حمد  -319

 .21  ص8001
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رامج التهههههههي البههههههه،نهههههها  صهههههههعوبة فهههههههي حمايههههههة البيانهههههههات والمعلومههههههات و  ن إال  فههههههي  ي وقهههههههت 
 وظهههور التغييههرات و  تههراق بكهه  سهههولة و،ي مسههايرة لكهه  التطههورات تشههملها كونها معراههة لال

 .320لى وهاء للمعلوماتإالمجالت االلكترونية والكتب وبالتالي تحولت 
و تتميههههز  شههههبكة غيههههر مت صصههههة فههههي نههههوع معههههين مههههن المعلومههههات  و ال ههههدمات فهههههي 

فههههههي تقهههههوم هلهههههى فكهههههرة  القطاههههههات ت وال هههههدمات و اسهههههت دامها فهههههي جميهههههع المجهههههاال بإمكانيهههههة
 .321قائمة هلى التعاونالالالمركزية 

 تنظيم اإلنترنت -0
تقههههههوم الشههههههركات الكبههههههر  بإنتههههههاج وتطههههههوير  جهههههههزة الكمبيههههههوتر وتنظم المنظمههههههة الدوليههههههة 

 جهههزة وسهائ  االتصهها   (Organization International Telecommunication)لالتصهاالت
 . 322(ICCAN) وتشر  هليها منظمة اييكان الا مة 

و،هههي تسهههمية م تصهههرة لهيئهههة اإلنترنهههت لرسهههماء وايرقهههام ( ICCAN)323منظمهههة اييكهههان
وتعتبههر   ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)الم صصههة

منظمهههههة دوليهههههة تتهههههولى مسهههههؤولية توزيهههههع ايسهههههماء هلهههههى المواقهههههع االلكترونيهههههة  وايجهههههاد الموقهههههع 
" لههى حههرو  فعههو  كتابههةو،ههذا باسههتبدا   رقههام المجموهههات إ االلكترونههي الههذي ترغههب بزيارتهه 

لى المساهدة فهي تشهغي  إ  باالاافة "www.icann.org" كتابة اسم الموقع " 618.012.12
 .324بالشك  الصحيح االلكترونيالبريد 

المواقههههع ذات "يههههتم تسههههجي   سههههماء المواقههههع االلكترونيههههة اههههمن سههههجالت تعههههر  بتسههههمية 
و،مها فئهة  سهماء  ويكون لها مواقع فرهية  و،ي في ايص  تقسم الى فهرهين" المستويات العليا

( info( )net)المواقههههع االلكترونيههههة ذات المسههههويات العليهههها والمعبههههر هنههههها  برمههههوز دوليههههة مثهههه  

                                                           
-8068السههههنة الجامعيههههة   -6-جامعههههة الجزائههههر   القههههانون ال ههههاصمههههذكرة ماجسههههتير فههههي  اآلفههههاق المسههههتقبلية لحقههههوق المؤلهههه  هبههههد اهلل فوزيههههة -320

 .61-68 ص ص8061
 .22ص  المرجع السابق    سماهي إمحمد سعيد  حمد  -321
 .12المرجع السابق ص مصطفى موسى العطيات  -322
تقهههوم بمتابعهههة ايمهههور وبالتهههالي  تقهههوم بتسهههجي   سهههماء وهنهههاوين هلهههى اإلنترنهههت  و،هههي ،يئهههة غيهههر ربحيهههة  6112منظمهههة اييكهههان  ت سسهههت سهههنة -323

  مقر،هها بكليفورنيها الواليههات المتحههدة ايمريكيههة  تهدار مههن قبهه  مجلههس ويههتم تمويلههها بواسهطة رسههوم التسههجي  بههها النزاهههات القانونيههة ال اصهة التنظيميهة و 
مههديرا مرفههق بمههوظفين  انظههر ناتههالي بههورين وايمانويهه  جيههز   سههماء مواقههع اإلنترنههت  صههادر للمنشههورات الحقوقيههة  بيههروت  61إدارة دولههي يتكههون مههن 

  .62  ص8002
مجلهههس النشهههر العلمهههي     الكويتيهههة الحقهههوق منشهههورة فهههي مجلهههة مقههها هالقتهههها بهههالعنوان االلكترونهههي   حمايهههة العالمهههات التجاريهههة فهههيشهههري  غهههانم  -324

 .188  ص8002بجامعة الكويت  الكريت  
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(org( )com)تويات العليا والمعبر هنها برمهوز محهددة س  واسماء المواقع االلكترونية ذات الم
الواليههههات المتحههههدة  ي ههههص( uk)ي ههههص ايردن و( jo)ي ههههص الجزائههههر و ( dz)لكهههه  مثهههه  
 .325ايمريكية

 الرقمية المرتبطة بالحاسب اآللي المصنفات :الفر  الثاني
الجيهه  ال ههامس يجهههزة الحاسههوب التههي ا،تمههت  بظهههور ارتههبط تههاريخ المصههن  الرقمههي

 البهرامج الرقميهة نجهاز التطبيقهات و لتهي تسهاهد هلهى إب نظمة التشغي  ا بالجانب المرن المتعلق
ي مههها ،هههو مهههرتبط ت الرقميهههة الهههى نهههوهين منهههها مههها ،هههو  صهههلي  غلهههب الفقههههاء المصهههنفافقسهههم  

لهى جانهب مصهنفات رقميهة جديهدة إ  انهاتمشهتق ال هاص بقواههد البيالبالحاسوب ومنها مها ،هو 
 .المواقعصفحات الويب و لوسائط المتعددة و مرتبطة بشبكة االنترنت كا

 مصنفات برامج الحاسوب :قطة األولىالن
اهتبرت المادة الرابعة من قانون حقوق المؤل   ن برامج الحاسوب كمصن  ادبي و،هذا 

الفقههه  والقاهههاء فهههي الواليهههات المتحهههدة التصهههني  ،هههو حهههديث النشههه ة دوليههها و،هههذا مههها اتجههه  لههه  
لهى اهتبهار بهرامج الحاسهوب محميهة مهن إ " ولمر  وجن"وقد بادر الفقي  ايلماني   326ايمريكية

 م الته ثير هلهى التشهريعات التهي حهذاوبالتالي تحقوق المؤل  وليس براءة اال تراع  قب  قانون 
 .327سنفس الدرب وكذا االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية تريب

 مفهوم مصنف برنامج الحاسوب-أوال
مجموههة مهن التعليمهات التهي تسهمح "،نا  من هر  مصن  برنامج الحاسوب هلهى  نه 

فهة  و مهمهة و إنجهاز وظي داء   مهن  جه   و اتهها طيع اآللهة قراءتهها بيانبنقلها هلى دهامة تست
هها كمصهن  محمهي ومث  ،ذه البرامج ايصلية ،ي التهي ينظهر إلي    و نتيجة معينة بواسطتها

كما هرفتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية هلى  ن برنامج الحاسهوب   "بموجب حق المؤل  
الكلمهات  و الرمهوز  و الم ططهات  مجموهة من التعليمات التي يهتم التعبيهر هنهها بواسهطة"،و

                                                           
 .622فاتن حسين حو   المرجع السابق  ص -325
و،هذا " جهون بانز،ها "ايمريكهي جهب قهانون حقهوق المؤله  ،هو الكاتهب  و  من ناد  بحماية برامج الحاسوب في الواليات المتحهدة ايمريكيهة بمو  -326

صدرت هدة قرارات من مكتب براءة اال تراع تم في رف  منح  براءة اال تراع لبرامج الحاسوب هلى  سهاس  ن البهرامج ليسهت ا تراهها   6112سنة 
مج الحاسوب تؤدي إلى ابتكهار جههاز م صهص يداء مهمهة نفعية و،هذا مها وال يتم منحها براءة اال تراع إال إذا كانت برا إنما ،ي  طوات فكرية فقط 

 .662ص حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق  هجة الجياللي    انظر كده وانتهج  القااء في الواليات المتحدة ايمريكية
اهمههاال  دبيههة  سههواء كانههت بلغههة المصههدر  و بلغههة اآللههة بالحمايههة باهتبار،ههاتتمتههع بههرامج الحاسههب اآللههي "المههادة العاشههرة مههن اتفاقيههة تههريبس تههنص- 327

 .662  انظر محمدهطية هلى محمد الرزازي  المرجع السابق  ص"بموجب معا،دة برن
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لهى ة للقهراءة بواسهطة اآللهة وترجمته  إله  فهي دهامهة قابلهو  ي شك  آ ر يكون قهادرا هنهد إد ا 
قههادرة نباههات إلكترونيههة هلههى  ن يجعهه  الحاسههوب  داة إلكترونيههة  و مهها يشههبهها مههن ايدوات ال

 .328"و ينجز مهمة  ونتيجة معينةهلى معالجة البيانات يؤدي  
جهههاز الكترونههي يسههتطيع ترجمههة  وامههر "الحاسههب اآللههي ،ههو  و،نهها  مههن هرفهه  هلههى  ن

جههراء همليههات ا  مكتوبههة بتسلسهه  منطقههي لتنفيههذ همليههات إد هها  البيانههات  و إ ههراج معلومههات و 
والبيانهات يهتم إد الهها  و،و يقوم بالكتابة هلهى  جههزة اإل هراج  و الت هزين  حسابية  و منطقية 

ثهه  لوحههة المفههاتيح  و اسههترجاهها مههن  ههال  م بواسههطة مشههغ  الحاسههب هههن طريههق اإلد هها  
 وحهههدة المعالجهههة المركزيهههة التهههي تقهههوم بهههإجراء العمليهههات الحسهههابية  وكهههذل  العمليهههات المنطقيهههة 

 .329"وبعد معالجة البيانات يتم كتابتها هلى  جهزة مث  الطابعات  و وسائط الت زين
ن مههن مصههطلحين مههن  ههال  ،ههذا التعريهه  يتبههين لنهها  ن مصههن   برنههامج الحاسههوب يتكههو 

دبههي يولههى ت ههص مهها يشههترط فههي المصههن  ايفالعبههارة ا و،مهها مصههن  و برنههامج الحاسههوب 
لبرنهامج فههو مجموههة التعليمهات  مها ا والفنهي بصهفة هامهة مهن  صهالة وابتكهار ودهامهة ماديهة 

 نهههها تكهههون بلغهههة اآللهههة  و بموجهههب شهههفرة يتم مهههن و   ههههالهالمهههذكور  فهههي التعريههه   تي ذكهههر التههه
والغايهة مهن ذله  ،هي الوصهو  لنتيجهة   رتيب المعلومات في جهاز الحاسوب وحفظهها اللها ت

 .330محددة مسبقا
يتكهههون مهههن مجمهههوهتين مهههن  اآللهههين الحاسهههب مهههن  هههال  التعريههه  السهههال   الهههذكر فهههإ

والتهي   331المكونات تتجلى ايولى في المكونات المادية و،ي التي يصنع بهها نظهام الكمبيهوتر
 يهههرة تتكهههون مهههن لوحهههة اي والتهههي تتجلهههى فهههي وحهههدة اإلد ههها  و،هههذهتتكهههون مهههن معهههدات ماديهههة 

رة ونظهم ونظام اإلد ها  الصهوتي ونظهام الفه  المفاتيح وشاشات اللمس ونظام اإلد ا  المركزي
 وكهههذا وحهههدة اإل هههراج  332الههتحكم الاهههوئي وكهههذا وحههدات قهههراءة االسهههطوانات المرنهههة الممغنطههة

العمليهات الحسهابية و  ة المركزية والتي تقوم بمعالجة العمليات ال اصهة بالتشهغي وحدة المعالجو 
                                                           

 .669 661هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  المرجع السابق  ص ص - 328
 .61 ص6119م الحاسب امانات المتهم المعلوماتي دار النهاة العربية القا،رة الطبعة ايولى حمد  تفتيش نظ ،اللي هبد اهلل - 329
  دراسهة مقارنهة بهين واقهع الهدمج االلكترونهي للمصهنفات وقهانون حمايهة حقهوق الملكيهة الفكريهة  دار "الملتيميهديا" سامة  حمد بدر  الوسائط المتعهددة-330

 .621 ص8002الكتب القانونية  مصر 
 .89 ص8001وزا جعفر ال امري  مشكالت الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب  دار المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية ر -331
 6121محمهههد زكهههي محمهههد  اهههير  نبيههه   ليههه  هماد ايسهههس المنطقيهههة والبرمجيهههة للحاسهههبات االلكترونيهههة  الجهههزء الثهههاني  دار الجيههه   بيهههروت  -332
 .611 ص
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  إلهههى جانهههب المكونهههات المعنويهههة التهههي تصهههبح بهههها اآللهههة قهههادرة هلهههى وكهههذا المقاربهههة المنطقيهههة
التحليهه  واتبههاع مجموهههات متغيههرة مههن التعليمههات ومنهه  تههؤدي وظههائ  م تلفههة و،ههذا مهها يسههمى 

 .333"بالبرمجيات"
فقههد اهتمههدت المنظمههة العالميههة للملكيههة الفكريههة الههى تعريهه  مصههن   برنههامج الحاسههوب 

كهون   "logiciel" وسهع مهن هبهارة برنهامج الحاسهوب  و،هي " Soft Ware" هلى هبهارة برنهامج 
ة لههه  ووثهههائق تهههبمثالقواههههد الجهههراءات و غهههة االنجليزيهههة تشهههم  البرنهههامج واإللل ن العبهههارة ايولهههى با

لهههى الوثهههائق التقنيهههة والكتيبهههات ال اصهههة بطههههرق إاهههافة معالجهههة المعلومهههات باإللتشهههغي  كهههذا ا
متهع بحمايهة مصهن  برنهامج ن الحمايهة فهي ،هذه الحالهة مزدوجهة كونهها تتإوبالتهالي فه التشهغي  
 .334لى جانب حماية المصنفات المكتوبةإالحاسوب 
 الحاسوب برنامجمراحل مصّنف -ثانيا

 :نقاط و،ي وهة من المراح  يمكن حصر،ا في ستبمجميمر البرنامج في شق  التقني 
تكههون الفكههرة كبدايههة للبرنههامج فهههي تكههون مههن  جهه  حهه  مشههكلة مهها مهمهها كهههان :الفكــرة. 
 وفي ،هذه المرحلهة تكهون الفكهرة فهي ذ،هن المبهرمج ولهم يطرحهها بعهد هلهى  ر  الواقهع  نوهها 

مهن   كهون  نه  الحقوق المجاورةو قانون حقوق المؤل   وبالتالي فهي ال تتمتع بالحماية بموجب
 . ن  يحمي ايشكا  وليس ايفكار التي تكون في ذ،ن المبدع المنص  شروط 
و،ههههذه  يرتكههههز هلههههى الصههههياغة الريااههههية  اسههههلوبتعتبههههر ال وارزميههههات  :الخوارزميــــات.ب

الحقهوق المجهاورة كهون قهانون حقهوق المؤله  و  المرحلة ال تتمتهع ،هي اي هر  بالحمايهة بموجهب
 .335الفكرة لم تتجسد في شك  معين يستوجب الحماية بموجب  ن 

لههههى الحهههه  المنههههتهج ،يكهههه  محههههدد ومههههنظم مههههن  جهههه  الوصههههو  إ هههههدادإ،ههههي :طــــةالخ.ت
قههانون  لههى غايههة ،ههذه المرحلههة ال يتمتههع البرنههامج بالحمايههة بموجههبوا   باسههتعما  ال وارزميههات 

 .شكال محددا يكتسا كون  لم حقوق المؤل  و الحقوق المجاورة هلى اهتباره مصنف

                                                           
دراسهة مقارنهة دار  الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي في اوء قهانون حمايهة الملكيهة الفكريهة طبقها يحهدث التعهديالت  الد مصطفى فهمي  -333

 .01 ص8002الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية 
 .662-668محمد هطية هلي محمد الرزازي  المرجع السابق  ص ص -334
قواهههد البيانههات وفقهها لقههانون حههق المؤل  دراسههة مقارنههة بههين النظههام الالتينههي و اينجلههو مريكي  دار محمههد هلههي فههارس الزغبههي  الحمايههة القانونيههة ل-335

 .92  ص 8001المعار  االسكندرية  
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،ي اهتماد لغة محهددة وتسهمى لغهة البرمجهة سهواء كلغهة بازيه   و لغهة فهورتران :اللغة.ث
  فهي صههفت  لهوبالتهالي فهان البرنهامج تهم طرحه  فهي شهك  معهين رغهم ههدم اكتما  و لغهة كوبهو  
 قهههانون المصهههدر يتمتهههع بالحمايهههة بموجهههب لبرنهههامج فهههي ،هههذه المرحلهههة باهتبهههارهالنهائيهههة إال ان ا

كونههه  يقهههوم هلهههى هناصهههر الهيكههه   احقهههوق المؤلههه  و الحقهههوق المجهههاورة هلهههى اهتبهههاره مصهههن ف
 .التنظيمي
،و التوص  للغة التي يتم بها تجميع المراح  السهابقة للبرنهامج والتي يمكهن :الصياغة.ج

المرحلههة محميههة بموجههب  و،ههذه تههها واسههتيعابها تههتمكن اآللههة مههن قراءطرحههها فههي دهامههة ماديههة 
 .قانون حقوق المؤل  و الحقوق المجاورة هلى اساس مصن  برنامج الحاسوب

،هي التهي يمكهن قراءتهها و ،و الذي يتوص  في  الى الصياغة المقروءة :برنامج الهدف.ح
 وبالنتيجهههة ،ههههو محهههه  (6ورقههههم 0رقهههم)بطريقهههة مباشههههرة مهههن قبهههه  اآللهههة بموجههههب نظهههام  الثنههههائي 

اسوب من الناحيهة التقنية و،هذه المرحلهة النهائيهة للمصهن  التهي تتمتهع ،هي مصن   برنامج الح
 .336اي ر  بالحماية القانونية بموجب قانون حقوق المؤل  و الحقوق المجاورة

 
 طبيعة مصّنف برنامج الحاسوب-ثالثا

التقنيههة   فطبيعههة ،ههذا المصههن   ايولههى تتمثهه  فههي يتمتههع ،ههذا المنصهه  بطبيعههة مزدوجههة 
 .قانونية فهي ما الثانية 

 عة التقنية لمصنف برنامج الحاسوبالطبي.أ
يتمتع برنامج الحاسوب بالتقنية التي تتجلهى فهي شهقين ،مها الشهق ايو  برنهامج التشهغي  

 .و الشق الثاني برنامج التطبيق
 (OPERATING SYSTEM PROGRAMS) برامج التشغيل-2

 جهههههزة الكمبيههههوتر مههههن بدايههههة تشههههغيلها الههههى غايههههة  تعههههد بههههرامج التشههههغي  مههههن  جهههه  تنظههههيم
ن ،ههذه وبالتهالي فهإ غلقهها ويتم ت هزين ،هذه البهرامج فهي الهذاكرة الدا ليههة لجههاز الحاسهب اآللهي 

امج الرسهههم ومهههن  مثلتهههها بهههر بهههرامج تهههد   فهههي تكهههوين الكمبيهههوتر وتعتبهههر القاههههدة العامهههة لههه   ال
جمههههههة وبههههههرامج حفههههههظ الملفههههههات ومسههههههحها حصههههههائيات وكههههههذا بههههههرامج التر والكتابههههههة والجههههههداو  واإل

                                                           
 .669ص هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق  - 336
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الصهههادر ههههن (WINDOWSوينهههداوز ) برنهههامج  ةواسههترجاهها ومن  ،هههم ،هههذه البهههرامج المشههههور 
 MICROSOFTشركة 

337
. 

و،هي  يتم ت زين البرامج في الذاكرة الدا لية للحاسب اآللي باهتبار،ها ذاكهرة القهراءة فقهط 
كمهها  نهه  ،نهها   وتههد   فههي مكوناتهه   تشههك  القاهههدة العامههة وجههزء ال يتجههز  مههن  جهههزة الحاسههب

ي ايقههراص الماههغوطة و،ههي ن الههبع  منههها فههي الوسههيط ال ههارجي  امكانيههة ثانيههة فههي ت ههزي
 .338الذاكرة المؤقتة

 (APPLICATIONS PROGRAMS) برامج التطبيق -0

د الهها فهي جههاز يهتم إ يهة لوظيفهة معينهة ار دمن برامج التطبيهق ،هو تنفيهذ مههام إالغر  
ومههن  مثلتهه  بههرامج حسههابات العمههالء فههي البنههو  و بههرامج  هههن طريههق دهامههة ماديههة الكمبيهوتر 

ايجور ال اصة بالمؤسسات العمومية وبرامج حركة الطيهران المهدني فيمها بهين الهدو  ال اصهة 
 .339بالرحالت و المواهيد

ج البهرام و لهى نهوهين و،مها البهرامج التطبيقيهة النمطيهة  و الجها،زةفتنقسم بهرامج التطبيهق إ
 :و،ي التطبيقية ال اصة

ي سبق تجهيز،ا والمعدة من يقصد بالبرامج التطبيقية النمطية  و الجا،زة البرامج الت*
ونذكر منها   340منها هدد كبير من المست دمين وبالتالي يستفيد طالق للتداو   ج  اإل

الحسابية اإللكترونية وبرامج  برامج معالجة النصوص وبرامج قواهد البيانات وبرامج الجداو 
 .341دارة للعيادات مثال وبرامج الرسوماإل

التي يتم اهداد،ا بنهاء هلهى طلهب  هاص لعميه   تل يقصد بالبرامج التطبيقية ال اصة *
  المسهههائ  الريااهههية ينهههة و اصهههة بههه  ومن  مثلتهههها بهههرامج حهههمعهههين و،هههذا مهههن  جههه   همههها  مع

ية وبرامج إدارة  همهها  الشههركات وكههذا بههرامج حمايههة المحههددة وبههرامج تحليهه  البيانههات اإلحصههائ
 .342الفيروسات واال تراقات

 
                                                           

 .11بق صاسرية المرجع الكوثر مازوني الشبكة الرقمية وهالقتها بالملكية الفك- 337
 .21روزا جعفر ال امري المرجع السابق ص- 338
 .262ص المرجع السابق   سامي هبد الصادقمحمد - 339
 .22ص  نفس المرجع  روزا جعفر ال امري - 340
 .88ص المرجع السابق   الد مصطفى فهمي - 341
 .20سوفالو  ما  المرجع السابق ص- 342
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 القانونية لمصنف برنامج الحاسوب الطبيعة.ب
   دبي يتمتع بحمايهة قهانون حقهوق المؤله مصن   برنامج الحاسوب ب ن  مصن   اهتبر 

لهى غايهة لغهة بازيه   و كوبهو   و فهورتران إ و،ذا من مرحلة إهداد البرنامج و،ي هنهد اسهت دام
شهروط  ال اصهة  مهن حيهث مكهتمال ا دبيه افيصبح مصنف  وصو  البرنامج للهد  المرجو من 

د الهه  فههي دهامههة ماديههة قابلههة للقههراءة بواسههطة آلههة الحاسههب و،ههذا بعههد إ  343بههداع وايصههالةباإل
  ومنه  فهإن 344 و فهردي و جمهاهيشك  الذي ات ده سواء مصن  مشهتر   اآللي مهما كان ال

 .البرنامج دون النظر إلى  ،ميت   و الغر  من  لىتنتق  إ القانونية الحماية
 مصنفات قواعد البيانات: النقطة الثانية

نههتج هههن التطههور التكنولههوجي وبههروز البيئههة الرقميههة فههي هههدة مجههاالت تجاريههة واقتصههادية 
البيانههات والتههي تبههرز بشههك  بههارز فههي ظهههور منتوجههات فكريههة جديههدة مههن بينههها قواهههد  و دبيههة 

  صائصهها و،ذا بتعريفها وكهذا ذكهر الى مفهومهوال إولتبيانها نتطرق   مجا  الما  وايهما  
 .طبيعتها القانونية  ما ثانيا فيتم تبيان

 قاعدة البيانات مفهوم-أوال
والفقههههي غهههوي هلهههى ا تالفههه  الل يتجلهههى مفههههوم قاههههدة البيانهههات مهههن  هههال  تبيهههان تعريفهههها

 . صائصها م التقني وبعد،ا ذكروالتشريعي والقاائي ث
 تعريف قاعدة البيانات.أ

  ههر  تعريفههات فقهيههة وردت هههدة تعريفههات لقواهههد البيانههات منههها مهها ورد فههي المعجههم و 
 :ك  هلى حدة وتشريعية والتي سنتناولها

 التعريف اللغوي-2
ار البيانات منظمة تقهوم بفهرز وا تيههر  المعجم قاهدة البيانات هلى  نها مجموهة من 

 تموقهد قس ه  لبرامج كيفية ت زين تل  البياناتن تعر  تل  االمعلومات وتعم  دون الحاجة ي
نهههواع مهههن البهههرامج الرئيسهههية و،هههي النمهههوذج الهرمهههي والنمهههوذج الشهههبكي و لهههى ثالثهههة  البيانهههات إ

وبالتهالي  ،هو ايكثهر شهيوها  هر و ا اال يهر ،هو ربهط الشهيء بالشهيء اآلو،ذ  النموذج العالئقي

                                                           
 .22ص السابق المرجع   الد مصطفى فهمي - 343
 .621-611-612ص  المرجع السابق ص ريةالشبكة الرقمية وهالقتها بالملكية الفك  كوثر مازوني - 344
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ن نظههام قاهههدة البيانههات يكفهه  اسههتمرار سههالمة البيانههات و،ههذا هههن طريههق الههتحكم فههي درجههة فههإ
 .345التوص  لبرامج التطبيقات

سههلوب تنظههيم البيانههات  "مصههطلحات الحاسههب اآللههي قاهههدة البيانههات ب نهههاقههاموس  هههر 
بطريقههة شههمولية تلبههي االحتياجههات سههاس اهه م يسههمح بالتعامهه  مههع البيانههات فههي شههك  ملهه   

 .346"الم تلفة لمت ذ القرارات
هههر  مجمههع اللغههة العربيههة قاهههدة البيانههات هلههى  نههها مجموهههة مههن بيانههات مسههجلة فههي 

  بنهه  المعلومههاتين قاهههدة البيانههات و الفههرق مهها بههو   347ملفههات م تلفههة تجمعههها روابههط منطقيههة
عههد معرفههة المراجههع التههي توجههد فيههها تلهه  ال بال يمكههن االطههالع هلههى المعلومههات إ ن ايولههىفههإ

بهههالولوج  ا مهها الثانيهههة و،ههي بنهه  المعلومههات فيسههمح فيههه المعلومههات مههن قبهه  مالكههها ايصههلي 
 .348للمعلومة مباشرة

 التعريف الفقهي-0
القواهههد التههي يقههوم المؤلهه   و المبههرمج بعمليههة ت ههزين "نهههاهرفههها جانههب مههن الفقهه  هلههى  

لههها التعههر  بتقههديم معلومههات هههن يفههراد بصههورة يمكههن مههن  ال المعلومههات فيههها بطريقههة تسههمح
 نهها "وهرفها جانب مهن الفقه  هلهى   " سمائهم  و ب ي وسيلة   ر هلى  ش اصهم سواء من  

القاههههدة التهههي تؤسهههس  و تتاهههمن داللهههة البيانهههات كالحقهههائق واالحصهههاءات والرمهههوز واينشهههطة 
و  حهههين ون  ن يكهههون ،نههها  رابهههط بينهههها سهههد (صهههفر واحهههد)الرقميهههة كعمليهههات التحويههه  الرقميهههة

 .349"لى معلوماتتحولها بالمعالجة اآللية إ
مجموههة مهن البيانهات المنظمهة وغيهر المكهررة والمشهتركة "هرفها هلمهاء التقنيهة هلهى  نهها

وههههاء مشهههتر  يكثهههر مهههن نظهههام "نهههها  و،نههها  مهههن هرفهههها هلهههى  " قيهههة م تلفهههةبهههين  نظمهههة تطبي
ممها ياهمن  البيانهات المواهوهة بطريقهة منظمهة وغيهر محهددة تطبيقي ب  مجموهة كبيهرة مهن 

 ههال  ،ههذا التعريهه  يتبههين لنهها  ن قواهههد    ومههن"ثبههات البيانههات و سههريتها وسهههولة اسههترجاهها

                                                           
 .26محمد هطية هلي محمد الرزازي المرجع السابق  ص-345
 .668كوثر مازوني الشبكة الرقمية  وهالقتها بالملكية الفكرية المرجع السابق  ص-346
 .98صالمرجع السابق محمد هلي فارس الزهبي -347
 .61محمد حسام محمود لطفي  المرجع السابق  ص-348
 .11  صنفس محمد هطية هلي محمد الرزازي  المرجع  -349
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الشهرهي بهاإلطالع هليهها فقهط وال مها يسهمح به  للمسهت دم ايصهلي و 350البيانات تتمتع بالسرية 
 .351التغيير  و التعدي و الغير الولوج لها  و االستعالم   يستطيع
 التعريف التشريعي -3

عرفهههها القهههانون الجزائهههري ف هرفهههت م تلههه  التشهههريعات العربيهههة والدوليهههة قاههههدة البيانهههات 
هلهى  نهها مجموههة مهن المصهنفات الم تهارة سهواء فهي الفهن  والحقهوق المجهاورة لحقوق المؤله 

شههك  آ ههر والتههي تهه تي هامههة  و بهه ي وسههواء كانههت مستنسهه ة بموجههب د  و التههراث التقليههدي 
 .352صالتها من انتقاء مواد،ا  و ترتيبها 

مجموههة "ب نهها  353(L112-3)قد هرفها التشريع الفرنسي في الفقرة الثانية مهن المهادة و 
مصنفات ومعطيات  و هناصر ا ر  مستقلة معدة في ،يئهة نظاميهة او منهجيهة يتم الوصهو  

 12-820و اههها  فهههي المرسهههوم رقهههم "إليهههها إنفراديههها بوسهههائ  إلكترونيهههة  و ب يهههة وسهههيلة   هههر 
قواهههد البيانههات ،ههي مجموهههة معطيههات منظمههة بقصههد " 354ال ههاص بمصههطلحات المعلوماتيههة

سههههطة بههههرامج مرتبطههههة بتطبيقههههات مميههههزة وبشههههك  يسههههه  الحركههههة المسههههتقلة لهههههذه اسههههتعمالها بوا
ن حمايههة قواهههد البيانههات فههي التشههريع الفرنسههي بموجههب وبالتههالي فههإ" معطيههات وتلهه  البههرامجال

 .355ا دبي اقانون الملكية ايدبية الفرنسي باهتبار،ا مصنف
روبههي للحمايههة القانونيههة و ي فقههد ذكههر فههي القههرار التههوجيهي اي مهها هلههى المسههتو  ايوروبهه

جههة بشههك  تواد   ههر  منجميههع ايهمهها   و البيانههات  و  يههة مهههلههى  نههها ت  356لقواهههد البيانههات

                                                           
قامههت باسههت دام نظههام الحاسههب فههي ايهمهها  اإلداريههة و،ههذا مثهه  شههركة الكترونيههة   سههاس قاهههدة للبيانههاتببرنههامج معههين هلههى  هنههد اد ها  نظههام - 350

و،ههذا هههن  د هها  السههلع الجديههدة وحههد  المنتجههات غيههر المسههتعملة مههن قبهه  الشههركة وبالنتيجههة هنههد نهايههة كهه  شهههر يههتم إ سههعار ايللتسههويق و تعههدي  
ملهه  الههذي يحتههوي هلههى السههعار الجديههدة و،ههذا اي يههر يههتم حفظهه  فههي يمرفقهها با  طريههق طباهههة النسهه ة المعدلههة مههن الكاتههالوج الجديههد هلههى العمههالء

 .وك  حق  ي صص لحفظ بيان معين وي صص ك  سج  لحفظ بيانات  حد المنتجات وك  بيان يسمى حقالمجموهة من السجالت 
 .11محمد هطية هلي محمد الرزازي المرجع السابق ص -351
 .الحقوق المجاورةبحقوق المؤل  و  المتعلق 02-01من ايمر  08الفقرة  02المادة -352
المتعلههق باللغههة  6112-02-02المههؤر  فههي  12-112المنفههذ للقههانون رقههم  6112-01-01المههؤر  فههي  820-18بالمرسههوم  يالقههانون الفرنسهه-353

 .الفرنسية
 ال ههاصال ههاص باللغههة الفرنسههية  6112-02-02المههؤر  فههي  12-112المنفههذ للقههانون  6112-01-01المههؤر  فههي  12-820المرسههوم رقههم -354
 .مصطلحات المعلوماتيةب

 .21ص السابق المرجع  محمد هطية هلي محمد الرزازي -355
مهها  المنفصههلة بيانات وكههذل  مههواد ،ههي مجموهههة مههن ايه"الههذي هههر  قواهههد البيانههات 6111-01-66القههرار ايوروبههي التههوجيهي المههؤر  فههي -356
 ". ر  تم تنظيمها ب سلوب  منهجي يسمح بالولوج إليها بشك  فردي بوساطة إلكترونية 
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ليههها بوسههيلة الكترونيههة  و يمكههن الوصههو  إ ويكههون ارتباطههها بطريقههة نظاميههة ومنهجيههة  مسههتق  
 .357وسيلة   ر  وبصورة فردية ي 

المعهههد  بقهههانون حمايهههة حقهههوق المؤلههه  ( HR.354)تاهههمن القهههانون االتحهههادي ايمريكهههي 
مهههههن  مجموههههههة"لقواههههههد البيانهههههات هلهههههى اهتبار،ههههها  اصهههههريح اتعريفههههه   6191االمريكهههههي لسهههههنة 

تجميعههها بهههد  واههع هناصههر متفرقههة مههن المعلومههات معهها فههي المعلومههات التههي تههم تنظيمههها و 
 .358"ن لرش اص الوصو  اليهاكيم هبر مصدر واحد مكان واحد

وقهههد هرفهههت قواههههد البيانهههات بموجهههب المشهههروع المقهههدم الهههى لجنهههة التجهههارة بهههالكونجراس  
ى هله 81-09-6111   (Billy Tauzinبيلهي تهوزان  )ايمريكهي مهن قبه  النائهب الجمههوري 

يههها مهههن والتههي تههم الحصهههو  هل مجموهههة مهههن ايرقههام ومههن المعلومهههات منفصههلة بنود،ههها "نههها  
لغهههر  تقهههديم  دمهههة الهههد و  الهههى تلههه   مصهههادر ا هههر   و مهههن هههال  تكتههه  اسهههتثماري مهههالي  

قواهههد البيانههات بكهه   هههر  الكوبيرايههتن النظههام وبالتههالي فههإ" ت لمسههت دمي البيانههاتالمعلومهها
 .359حسب حاجت  لها حالة هلى حدة

 التعريف القضائي -4
ت هلهى فقهد ههر  قاههدة البيانها  كان القااء الفرنسي ،و المبادر في ذل  ول  ايسبقية

يهتم واهعها فهي إطهار  المعلومات التي تندرج فهي الهدومين العهام مجموهة من المعار  و " نها 
بموجهب  "تنظيمي لتظهر الجهد الذ،ني لمنتجهها للقيهام باسهتغاللها واسهتعمالها و التصهر  فيهها

نتيجهة االهتهداء هلهى احهد  قواههد  6112جهانفي  62قرار محكمة االسهتئنا  ببهاريس بتهاريخ 
 .360البيانات
 ئص قاعدة البياناتخصا.ب

من  ،م  صائص قاهدة البيانهات التهي يمكهن است الصهها مهن  هال  التعهاري  السهال  
 :ذكر،ا ما يلي

                                                           
  الشهههبكة الرقميهههة وهالقتهههها بالملكيهههة كهههوثر مهههازونيانظر الحمايهههة القانونيهههة لقواههههد البيانهههات مهههن القهههرار التهههوجيهي ايوروبهههي بشههه ن  06لمهههادة ا-357

 .661 المرجع السابق صالفكرية
 .91ص  المرجع السابق نفس  محمد هلي فارس الزغبي- 358
 .16 10ص ص المرجع السابق  محمد هطية هلي محمد الرزازي - 359
 .12ص  نفس محمد هطية هلي محمد الرزازي المرجع - 360
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بموجههب قههانون المؤلهه   انونهها ومحميههبهه  قا امعترفهه افكريهه اتعتبههر قاهههدة البيانههات انتاجهه-2
 .361الحقوق المجاورةو 

ولهههها هالقهههة  التقنيهههات الحديثهههة لكترونيهههة تهههتم باسهههت دام قاههههدة البيانهههات ،هههي صهههورة ا-0
 .وطيدة بتكنولوجيات الحاسوب و شبكة االنترنت

 شههبكات الكمبيههوتر   يجمههع مهها بههين ذاكههرة الكمبيههوتر و قاههدة البيانههات لههها كيههان مسههتق-3
البههههرامج التههههي تههههدير البيانههههات دا هههه  جهههههاز إال  نههههها تتميههههز هههههن البيانههههات والمعطيههههات ال ههههام و 

 .362بشبكة اإلنترنت اوثيق ارتباطترتبط ا   و،يالحاسب اآللي
 طبيعة القانونية لقواعد البياناتال-ثانيا
و،نهها  مههن اهتبر،هها   سههاس  نههها مصههن  رقمههيا  مههن اهتبههر قواهههد البيانههات هلههى  ،نهه
 .بموجب قانون حقوق المؤل  امحمي امشتق امصنف
 قواعد البيانات الطبيعة التقنية لمصنف.أ

البيانههات ،ههي مصههنفات رقميههة و نههها مجههرد تقنيههة يطبق مصههن   قواهههد ،نهها  مههن اهتبههر 
كونهههها  اليهههة مهههن االبتكهههار  هليهههها قواههههد ملكيهههة المنقهههو  فهههي القواههههد العامهههة للقهههانون المهههدني 

وايصههالة ين صههاحبها يقههوم بتجميههع البيانههات مههن مصههادر متعههددة لتجمههع فههي قواهههد البيانههات 
بداع الذ،ني كونها تهد  الهى تهوفير وتجميهع و،ذا ما يجعلها تفتقر لإل لمجا  معين بحد ذات  

مصهن  برنهامج الحاسهوب الهذي  هلهى  هال  المعطيات الجا،زة التي يحتهاج اليهها المسهتعم  
 .363جابة هنها ومعالجتهالى ح  مشكلة معينة يستوجب اإليهد  إ
 قواعد البيانات لمصنف األدبيةالطبيعة .ب

و،ههذا نتيجههة تههوفر  ا دبيهه االبيانههات مصههنف،نهها  جانههب كبيههر مههن الفقهه  مههن اهتبههر قواهههد 
ن تقههههوم هليهمهههها المصههههنفات و،مهههها نفههههس الشههههرطين اللههههذي الشههههرطين و،مهههها ايصههههالة واالبتكههههار 

كهون  ن المؤله  فهي مصهن   قواههد البيانهات يقهوم بإنتهاج ذ،نهي وش صهي يتمثه  فهي  ايدبية 
منسههههق ممهههها يسههههتوجب النههههاتج هنهههه  التجميههههع واال تيههههار والترتيههههب الممههههنهج وال  الجهههههد الفكههههري

 .364الحماية بموجب قانون حقوق المؤل 
                                                           

 .المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة 02-01ايمر - 361
 .662المرجع السابق صوهالقتها بالملكية الفكرية    الشبكة الرقمية  كوثر مازوني - 362
 .682هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 363
 .11الرزازي المرجع السابق صمحمد هطية هلي محمد  - 364
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 أنوا  قواعد البيانات-ثالثا
 :بنائها وكذا طريقة هملها و،ي طبيعةتنقسم قواهد البيانات بحسب 

 قواعد البيانات الشبكية.أ
و،ههذا فههي شههك   تتكههون مههن مجموهههة نقههاط وصهه   و ربههط والمسههماة بههالفروع  و المحههاور 

 .365ن الفرع يكون ل   كثر من  ص   ومن  فإ كثر من  ص ،رمي لكن لك  نتيجة 
 قواعد البيانات الهرمية.ب

 يتههها وتبههد ترتههب المعلومههات حسههب  ،م  تنههدرج المعلومههات فههي ،ههذا النههوع فههي شههك  ،ههرم
 .366لى فروع وتنتهي بالقاهدةمن الر س الذي يتفرع إ

 البيانات الموزعةقواعد .ت
في مواقهع   ماديا هلى مجموهة من الحاسبات اآلليةتوزع قاهدة البيانات في ،ذا الشك  

وتكهون ،هذا القواههد الموزههة مفيهدة فهي حالهة  م تلفة فيما بينها و،هذا بموجهب شهبكة اتصهاالت 
 .367إذا كانت من  ج  تنظيم مجموهة من المواقع  و الفروع المتفرقة

 قواعد البيانات العالئقية.ث
يهههتم ريههق جهههداو  فهههي تمثيهه  البيانهههات و   وتسهههتعم  ههههن ط368تعتبههر  كثهههر اينهههواع شههيوها

ومنهه  تصههبح الحقههو  المفتههاح الرئيسههي فههي  ولكهه  جههدو  اسههم وهنههوان ت ههزين المعلومههات فيههها 
 .ك  جدو  ويتم الربط بين الجداو  بموجب حقو  مشتركة

 الذكاء االصطناعي:النقطة الثالثة
االصهطناهي وهالقته  يعتبر من ا،هم المصهطلحات الجديهد فهي البيئهة الرقميهة ،هو الهذكاء 

 .بحقوق المؤل  وموق  المشرع الجزائري من ذل 
 تعريف الذكاء االصطناعي -أوال

،ههذا المصههطلح تههم اسههتحداث  فههي ظهه  البيئههة الرقميههة  ومنهه  فههال وجههود لتعريهه  محههدد لهه  
فرع من فروع العلم يتم باآلالت التهي تسهتطيع حه  ذله  النهوع مهن المسهائ  " و،نا  من اهتبره 

                                                           
 .81ص  المرجع السابق محمد محمود زين الدين - 365
 .82ص  نفس محمد محمود زين الدين المرجع  - 366
 .12ص المرجع السابق  سوفالو  ما  - 367
 .891 ص8000معهد اإلدارة العامة الريا   الحاسب و من المعلومات  حسن طا،ر داود - 368
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احههد اشهههر ( مههارفن مينيسههكي)الههذي   ههد بهه  العههالم  "جهه  االنسههان هنههد حلههها إلههى الههذكاءالتههي يل
 .369 هلماء العلوم اإلدراكية والمعرفية في مجا  الذكاء االصطناهي

 مجال الذاء االصطناعي-ثانيا
 لههص العلمههاء انهه  يمكههن لحلههة  ن تحهه  مجموهههة مههن المسههائ  بنههاءا هلههى مجموهههة مههن 
المعلومهههاتن و،هههذا بات هههاد القهههرارات التهههي زودت بهههها  ثنهههاء همليهههة البرمجهههة  ومنههه  فهههان الهههذكاء 
االصههطناهي ال يههرتبط باآللههة بحههد ذاتههها إنمهها يههرتبط ببههرامج الحاسههوب التههي يههتم تثبيتههها هلههى 

ها تحهاكي القهردات الذ،نيهة البشهرية  وبالتهالي يمكهن تقسهيم تطبيقهات الهذكاء ايجهزة والتي تجعل
 :هلى سبي  المثا  فقط الصطناهي إلى هدة مجاالت نذكر منها 

 الذكاء االصطناعي في ألعاب الذكاء-6
تعتبر لعبة الشطرنج مهن  شههر العهاب الهذكاء االصهطناهي لجههاز الحاسهوب  باهتبار،ها 

اثبهات انهها ذكيهة  م ال  باهتبهار ان لعبهة الشهطرنج تعتمهد هلهى التفكيهر  ا تبار قدرة اآللة هلهى
ن الهذكاء يكمهن فهي إت هاد اال تيهار السهليم وايفاه  وكذا ال يارات المتعددة  ومن  فإ المنطقي

) المطههور مههن قبهه  شههركة  (DEEPER DLUE)  ومههن  ،ههم اال تبههارات ،ههو فههوز الحاسههوب 
IBM ) 370 6119لتل  الفترة  ي سنة (. اسبارو  غاري ك)و،و  هالم الشطرنجهلى. 

 نظريات المنطق والرياضيات-8
وا،هههم تعتبهههر النظريهههات الريااهههية  وكهههذا المتعلقهههة بهههالمنطق  سهههاس بنهههاء آلهههة الحاسهههوب  

مميهههزات الهههذكاء االصهههطناهي ،هههو اثبهههات تلههه  النظريهههات بواسهههطة آلهههة الحاسهههوب و،هههذا يعتبهههر 
( LOGIC THEORIST) نهاهههة فهههي تطهههور الهههذكاء لحلهههة  ومهههن  ،هههم ايمثلهههة ،هههو برنهههامج 

)   وا،هههذا مههها  كهههده الباحهههث فهههي هلهههم الهههذكاء االصهههطناهي  ال هههاص ببنهههاء ال وارزميهههة البحهههث
Oliver Selfridge  )ة قهدمت واحهد مهن البهرا،يم  فاه  مهن البر،هان المقهدم مهن قبه   ن اآلله

( Bertrend Russell ,Alfred North Whitehead  راسهه  و وايتهههد) العههالمين 
 .371(Propositional calculus) الم تصان في مجا  حصاب القاايا 

 
 

                                                           
369

 .30جمملا   خ ج الا ن ا ل  لنخا منف و  مجيا ال خوص جمملا  فمو ص ا مص صاي ممو  ل  ا الاواص - 
370

 .30اي ممو  ل  ا الاواص الموجس  نااهص ص - 
371

 .30اي ممو  ل  ا الاواص الموجس  نااهص ص - 
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 التعرف على الصور-3
الصههور وتمييز،هها هههن  يقههاس الههذكاء فههي ،ههذه الحالههة هلههى قههدرة اآللههة هلههى التعههر  هلههى

غير،ههها  فيقهههوم الجههههاز هلهههى ترجمهههة شهههفرة مهههورس الهههى حهههرو  باللغهههة االنجليزيهههة  ومهههن  جههه  
التوص  الى ذله  اسهتوجب بنهاء آلهة بعهد دراسهة تصهرفات االنسهان وطريقته  فهي ترجمهة الشهفرة 

بتحويهه  الصههورة الههذي يقههوم ( TextBridge)   ومههن  شهههر االمثلههة برنههامج وتحويلههها الههى لغههة
 .او اي مل  ا ر wordلتي ينتجها الماسح الاوئي الى مستند ا

 تعليم اآلالت-4
تقتصر مهمة التعليم هلى تصحيح المعلومات الم زنة وكذا توسهيع المعلومهات ال اصهة 

و،هذا ههن طريهق IBM الهذي طورته  شهركة  ( Watson) باآللة  ومن  ،م ايمثلة ،و برنامج 
تيرابايههههت  61الثانيههههة  ومنهههه  تبلهههه  الههههذاكرة المعالجههههة ب بليههههون همليههههة فههههي  20قيههههام اآللههههة ب 

 .372 باالاافة الى قدرتها هلى فهم االسئلة  بدال من البحث في قاهدة البيانات فقط
 Blockchainسلسلة الكت  -رابعا

فلههها تعريهه  " إيثيريههوم" و " بيتكههوين"ظهههرت ،ههذه التقنيههة بظهههور العمههالت المشههفرة مثهه  
 .محددة وطبيعة قانونيةمستحدث وكذا مجاالت 

 تعري  سلسلة الكت -6
مههن اجهه  تسههجيلها وتتبعها والغايههة منههها ،ههي اههمان تعتبههر سههج  مفتههوح مههن المعلومههات 

شفافية السج  و موثوقيت  من اج  هدم تغير المامون بعد تسجيل   ومنه  تعتبهر ،هذه التقنيهة 
 .غير قابلة لال تراق

 مجاالت سلسلة الكت -8
لة التسجي  و مام المحاكم وكهذا تسههي  االجهراءات وتسهريعها  و،هي تكون ناجعة في مرح

تسههههت دم مههههن  جهههه  تحديههههد ايبههههوة فههههي اإلبههههداع  واههههبط ورصههههد حقههههوق الملكيههههة الفكريههههة غيههههر 
المسههجلة  وادراة الحقههوق الرقميههة مثهه  مواقههع الموسههيقى  وتحويهه  المههدفوهات بصههورة آنيههة الههى 

اسههترجاع السههلع المسههروقة والمقلههدة مههن السههوق مههالكي الحقههوق  وتعتبههر وسههيلة تتبههع مههن اجهه  
 .الموازية

                                                           
372

 .39اي ممو  ل  ا الاواص الموجس  نااهص ص - 
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 الطبيعة القانونية لسلسة الكت -1
تهههتم حمايهههة سلسهههلة الكتههه  ههههن طريهههق قهههانون العالمهههات التجاريهههة هنهههدما تتعلهههق بالملكيهههة 
الصناهية و اصة العالمة التجاري  إنما يتم حمايتهها ههن طريهق قهانون حقهوق المؤله  نتيجهة 

إذ يمكنهها تقهديم دليه   بها  و،ذا فهي سهياق حقهوق المؤله  غيهر المسهجلة  طابع ايبوة ال اص
االبداع واالبتكار مث  االصهالة والبلهد الهذي سهوقت له  ومنه  يهتم رفهع المصهن  و صهاحب  الهى 
منصة القائمة وتقنية سلسلة الكت  الى انشاء سج  مؤر  ودلي  محكمة إلثبات ك  العناصهر  

ت إال ان المشههرع الجزائههري لههم يتطههرق الههى ذلهه  ولههم يناقشهه  و،ههذا مهها  لصههت لهه  آ ههر الدراسهها
 .373اطراقا

 الطبيعة القانوني للذكاء االصطناعي عي اطار حقوق المؤلف-ثالثا
 قههرت المملكههة المتحههدة بالحمايههة الصههريحة لحقههوق  الطبههع و النشههر للههذكاء االصههطناهي 

و،هههو فهههي " بهههالمنتج"   واذرج مههها يسهههمى 6122و،هههذا فهههي ( المنشههه ة بالحاسهههوب) و المصهههنفات 
حالة هدم وجود كؤل  باهتبهاره شه ص طبيعهي انمها اآللهة  إال ان الواليهات المتحهدة االمريكيهة  

 . واهتمدت هلى سياسة الت لي  البشري 6191سنة  لم تا د نفس الموق 
تعتبههر الههذكاء االصههطناهي محمههي هههن طريههق بههراءة اال تههراع  إال ان االتجههاه الحههديث  

 .فان الحماية تتم هن طريق حقوق المؤل   اال ان المشرع الجزائري  الى ذل 
 قمية المرتبطة بشبكة المعلوماتيةالمصنفات الر :الفر  الثالث
نفات الرقميههههة مجموهههههة مههههن المصههههنفات المشههههتقة مههههن شههههبكة االنترنههههت  و تشههههم  المصهههه

  وكهههذا البريهههد االلكترونهههي والوسهههائط سهههماء النطهههاق وهنهههاوين المواقهههعنهههذكر منهههها   المعلوماتيهههة 
 :فيما يليالمتعددة والتي سنبينها 

 وعناوين المواقعأسماء النطاق أ:النقطة األولى
المواقههع مصههنفات رقميههة مشههتقة محميههة بموجههب قههانون تعتبههر اسههماء النطههاق و هنههاوين 

سهو  نتطهرق يسهماء النطهاق وهليه   و،ي مستجدة ومرتبطة بشهبكة االنترنهت  حقوق المؤل  
 .هناوين المواقع م الىالبريد االلكتروني ث م الى وال ث

 
                                                           

373
  الموقهع 8062الصهادرة فهي فيفهري  06  ههدد  8062مجلهة الويبهو  سهنة بيرغيت كالر   مكتب بيكر مهاكنزي لنهد  المملكهة المتحهدة  - 

 66:22هلى الساهة  8088-09-66االلكتورني اطلع هلي  في

www.wipo.int/wipo-magazine/ar/2018/01/article_0005html: https 



 الرقمية البيئة ظل في المؤلف لحقوق الحماية وشروط محل                : األول الفصل

86 

 (Domain Names) أسماء النطاق-أوال
 ثههههم ةثههههم التشههههريعي فقهيههههةال لههههىاللغويههههة إ سههههماء النطههههاق مههههنتعههههاري    تا تلفههههت وتعههههدد

سههماء النطههاق و،ههذا مههع تبيههان طبيعتههها نههتج هنههها مجموهههة مههن  نههواع   وبالنتيجههة قاههائية  ال
 .القانونية
 تعريف أسماء النطاق.أ

االتفهاقي   وكهذا تشهريعيا تلفت التعاري  بالنسبة يسماء النطاق من تعريه  فقههي الهى 
 .قاائي نتيجة االجتهاد القاائيال و  يرا

 التعريف اللغوي-2
تهههم اسهههتعما  مصهههطلح اسهههم النطهههاق  و اسهههم الهههدومين  و،هههذا نتيجهههة مقابلهتههها للمصهههطلح 

 .374  وباللغة العربية ،ي الميدان والمجا  والحق ( Domain Names)االنجليزي 
 التعريف الفقهي-0

هنهههوان فريهههد ومميهههز يتكهههون مهههن  حهههر   بجديهههة "اهتبهههر الفقههههاء  ن  سهههماء النطهههاق ،هههي 
ومنههه   "و  رقهههام والتهههي يمكهههن بواسهههطتها الوصهههو  إلهههى موقهههع مههها هلهههى شهههبكة اإلنترنهههت التينيهههة 
  فيعتبهر ر ثهم الالحقهةذالبادئهة ثهم الجه يو،ه 375 قسهامسم النطاق بتكهون مهن ثالثهة ن ا فيتاح 

و،و يحدد طبيعة الجهة التهي يهتم االتصها  بهها  ( http://www)الثابت القسم االو  ،و الجزء 
القسههم  امهه ،ههو يحههدد االسههم الم تههار  و ( SLD)يرمههز لهه  بههالرمزفامهها القسههم الثههامي و،ههو الجههذر 

يعتبهههههر المسهههههتو  العهههههالي والمتغيهههههر ويحهههههدد ( TLD)الثالهههههث و،هههههو الالحقهههههة والهههههذي يرمهههههز لههههه  
 .376المصن 
مجموهههة مههن الحههرو   و ايرقههام التههي تسههت دم للداللههة هلههى "و،نهها  مههن هرفههها ب نههها  

هنههوان   و موقههع لحاسههوب يسههت دم  شهه ص معنههوي  و طبيعههي هلههى شههبكة اإلنترنههت لتحديههد 

                                                           
  82لرافههدين للحقوق جامعهة الموصهه  العراق  العههدد ،هادي مسههلم يهونس   سههماء النطهاق هلههى اإلنترنهت وطبيعتههها القانونيههة  مقها  منشههور بمجلهة ا-374

 .621 ص8002
البادئهة ثهم الجهذر ثهم الالحقهة  البادئهة ،هي الجهزء :المتمثه  فهي ثالثهة  قسهام و،هم http//www.wipo.intمثا  هن اسم النطاق و،هو موقهع الوايبهو -375

،ههو هبههارة هههن ا تصههار باللغههة wipoء الثههاني ،ههو الجههذر   والجههز world wide web،ههو باهتبههاره ا تصههار للههواب الواسههع العههالميwwwايو  
هبههارة INTهههو الالحقههة ف   مهها الجههزء الثالههث world intellectuel property organizationاالنجليزيهة لكلمههة المنظمههة العالميههة للملكيههة الفكريههة 

 .يقصد بها منظمة غير ربحية
حمههدون الشههيخ و يامههة إبههرا،يم  حمايههة  سههماء النطاقههات الملتقى الههوطني الثالههث حههو  المسههتهل  واالقتصههاد الرقمي اههرورة االنتقهها  وتحههديات  -376

 .08  ص8062 فري   82و81الحماية المركز الجامعي هبد الحفيظ بو الصو   ميلة  
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يسههههر و،ههههذا يعتبههههر   377"،ههههذا الموقههههع وتمييههههزه هههههن غيههههره مههههن المواقههههع اي ههههر  هبههههر االنترنههههت
 .موقع الكترونيلك  378( IP)للمستعم   ن يتذكر رقم

مجموههههة مههن ايرقهههام فههي صهههورة حههرو  تشهههك  مصهههطلحا " نهه و،نهها  مهههن هرفهه  هلهههى  
 .379"يتالءم واسم المشروع  و المنظمة 

 التعريف التشريعي-3
  باهتبههههاره ترجمههههة هههههن 380سههههم النطههههاق ،ههههو المشههههرع البحرينههههي و  مههههن  طلههههق تسههههمية ا

هلى ت زين المعلومهات فهي قاههدة المصطلح االنجليزي  والذي  كد ان  يتكون من نظام يعتمد 
بههها  البيانههات والتههي تكههون موزهههة هلههى شههبكة الإلنترنههت  التههي يكههون جهههاز الكمبيههوتر متصههال

حهرو  سهلة مهن ايرقهام والتهي اسهتبدلت بالذي يكون هبهارة ههن سلو و،ذا بتحديد هنوان مستق  
م  سهههماء المواقهههع لتسههههي  انتقالهههها  لهههذل  هنهههد الهههد و  إلهههى الموقهههع المطلهههوب بدقهههة يقوم نظههها

 .381لى هنوان بروتوكو  االنترنت المقاب ترجمة االسم إب
 62-02تطههههرق المشههههرع الجزائههههري إلههههى تعريهههه   سههههماء النطههههاق بصههههدور القههههانون رقههههم 

سلسهلة "منه  و،هذا باهتبار،ها  الفقرة الثامنة المتعلق بالتجارة اإللكترونية و،ذا في المادة السادسة
  وتسهههمح بهههالتعر   النطهههاق اءسهههملهههد  السهههج  الهههوطني ي ومسهههجلة مقيسهههة و  رقهههام /وحهههرو  

 . 382"والولوج إلى الموقع االلكتروني
 التعريف االتفاقي-4

ة هههن هنههاوين الكترونيههة اهتبههرت المنظمههة العالميههة للملكيههة الفكريههة  سههماء النطههاق هبههار 
بسهههولة   هلههى شههبكة اإلنترنههت لتحديههد المواقههعجهه   ن تسههه  االسههت دام البشههري مبسههطة مههن  
باهتبا،ها ،يئههة االنترنههت لالسهماء واالرقههام فقههد حهددت مهها يحتويهه  "ICANNناآليكهها" مها منظمههة 

                                                           
 . 08  ص8062حمدون الشيخ و يامة إبرا،يم  -377

378
 - IP :Internet Protocol 

ولهههى  مكتبهههة الوفهههاء القانونيهههة  االسهههكندرية  مصهههر اق هلهههى شهههبكة اينترنهههت  الطبعهههة االفتيحهههة حهههواس  حمايهههة المصهههنفات الرقميهههة و سهههماء النطههه-379
 .822  ص8069

تسههج  :"تههنص 8001لسههنة  61  المعههد  بالقههانون رقههم 8008لسههنة  89مههن قههانون المعههامالت االلكترونيههة هههن المملكههة البحههرين رقههم  86المههادة -380
يقصههد باسههم النطههاق فيمهها يتعلههق -1....لههوزير المواصههالت  ن يصههدر قههرارا بتنظههيم تسههجي  واسههتعما  اسههم النطههاق لمملكههة البحههرين-6: سههماء النطههاق

 ...".للمعيار الدولي بتطبيق  حكام ،ذه المادة  المستو  العلوي للنظام العالمي السم النطاق المعين لمملكة البحرين  والذي يتكون من حرفين وفقا
  8062  29ناديههة محمههد مصههطفى قزمههار  هقههد تسههجي  اسههم النطههاق  مجلههة بحههوث الشههرق ايوسههط جامعة همههان العربيههة همان االردن  العههدد -381
 .221ص
صههادرة بتههاريخ ال 82 ع.ر.جالمتعلههق بالتجههارة االلكترونيههة     8062مههاي  60 الموافههق 6211شههعبان هههام 82 المههؤر  فههي 62-02القههانون رقههم -382
 .02 ص8062ماي  61الموافق  6211شعبان هام  10
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اسههههههم النطههههههاق مههههههن هنصههههههرين و،مهههههها  االسههههههم الم تههههههار و،ههههههو هبههههههارة هههههههن المسههههههتو  الثههههههاني 
صهههر الثهههاني المحهههدد لنشهههاط الموقهههع والهههذي يمثههه  المسهههتو  العهههالمي ن  والع383(SLD)للنطهههاق

  لهههذل  385والهههذي يعتبهههر العنهههوان الهههذي يمهههنح للهههنظم العاملهههة 384(TLD)للنطهههاق ويحمههه  رمهههز 
كثههر شههيوها ،ههي  سههماء   تسههمية الموقههع االلكترونههي  إال  ن التسههمية اي،نهها  مههن يطلههق هليهه

 .النطاق
 التعريف القضائي-5
هنههوان "نهه  نسههي ،ههو السههباق فههي التطههرق لتعريهه   سههماء النطههاق هلههى  القاههاء الفر  إن

ومهها يالحهظ مههن ،ههذا التعريهه  هلههى   "المشههروهات هلهى شههبكة االنترنههتافترااهي يحههدد مواقههع 
كههذا وسههيلة   و ارقميهه ااء النطههاق باهتبار،هها مصههنفسههمسههد  الطههابع التقنههي مههن جهههة هلههى   نهه   

طههرا  هههن طريههق ة رقميههة تسههمح باالتصهها  مهها بههين اي ههر  باهتبار،هها آليههاتصهها  مههن جهههة  
 .386شبكة االنترنت

شههههارة مميههههزة كههههالعنوان التجههههاري  ن اسههههم النطههههاق يعههههد إ وقههههد صههههدرت  حكههههام تؤكههههد فكههههرة
 68  و،ههذا مهها جههاء بهه  حكههم المحكمههة االبتدائههة ببههاريس الصههادر بتههاريخ 387والعالمههة التجاريههة

 .6112388مارس 
 أنوا  اسماء النطاق.ب

 .سماء النطاق هامة و سماء النطاق  اصةوهان من  سماء النطاق و،ما  ،نا  ن
 
 

                                                           
383-SLD :ا تصار له :Second Level Domains 
384-TLD :ا تصار له :Top Level Domains 

البيهت  ايردن  إبرا،يم محمد هبيدات  النظام القهانوني يسهماء نطاقهات اينترنهت  رسهالة ماجسهتير  كليهة الدراسهات الفقهيهة والقانونيهة  جامعهة آ  -385
 .61  ص8009

 .681هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 386
النظام القانوني السم النطاق  مجلة مصر المعاصر الجمعية المصرية لالقتصهاد السياسهي واالحصهاء والتشهريع  العهدد طا،ر شوقي محمد مؤمن -387

 .888  ص 8066 208
( Alice ISoft) المملهههو  لشهههركة( Alice) يتمحهههور النهههزاع حهههو  االسهههم 6112-01-68الصهههادر ههههن محكمهههة بهههاريس االبتدائيهههة فهههي الحكهههم -388

طلهب شهطب اسهم النطهاق مهع التعهوي   وقهد  ثهمومهن ص (www.alice.fr)  هر  مهدهى هليهها بتسهجي  اسهم الموقهع باهتبار،ا المدهية  وقامت شهركة 
 .مع دفع غرامة تهديدية ال  فرن  فرنسي وتعوي  يقدر ب هشرة اال  فرن  فرنسي( NIC)قات المحكمة بشطب االسم من 

Tribunal de grande instance de paris ordonnance de référé du 12 mars 1998,date de visite 21 juin 0202 

;23 :11 ;http://www.logalis.net 
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 أسماء النطاق الدولية -2
تبط ظهههرت وتطههورت ،ههذه االسههماء نتيجههة تطههور التجههارة اإللكترونيههة وبالتههالي فهههي ال تههر 

  و بالمنظمهات الدوليهة(COM) كالشهركات وتسهمى   ب مور   ر  لها إنما ترتب بالبلد المنشئ
 و (Gov)  و بالمنظمهات الحكوميهة وتسهمى    ( ORG) و بالمنظمات وتسهمى( Int) وتسمى 

)  و المؤسسهههههههههات العسهههههههههكرية تسهههههههههمى   (Edu) جامعيهههههههههة و تربويهههههههههة تعليميهههههههههة  بمؤسسهههههههههات 
Mil)389 و،نا  ما ،هي متصهلة بالمشهاريع المتصهلة بشهبكة االنترنهت (NET) و اهافت ،يئهة  

 .390االلكترونية في المستو  العالي االيكان إقامة سبعة  نواع للمواقع"
 المحليةأسماء النطاق -0

ة لهههها ويظهر ذلههه  مهههن  هههال  بالدولهههة المنشهههئلوطنيهههة  و المحليهههة سهههماء النطهههاق اتهههرتبط  
دارتهها  ويهتم إ391الرموز المشكلة لالسم بحد ذات  فتكهون مشهتقة مهن اسهم الدولهة المعنيهة بهالرمز

ي ههر  يسههماء النطههاق هههن طريههق مؤسسههات وطنيههة  وقههد ات ههذت الجزائههر منصههة لههها ،ههي ا
باللغهههة العربيهههة و،هههذا بعهههد ( CERIST) مركهههز البحهههث فهههي االههههالم العلمهههي و التقنهههي سهههميت ب

بتههاريخ ( ICANN) منحهه  الموافقههة لههها مههن قبهه  المنظمههة العالميههة المانحههة يسههماء النطاقههات 
86-02-8066392.  

 سماء النطاقالطبيعة القانونية أل.ج
سهههماء النطهههاق تقنيهههة ت لهههو مهههن االبتكهههار و،نههها  مهههن تفهههرق الفقههههاء فهنههها  مهههن اهتبهههر  

 .يرقى ين يكون لمصن  رقمي افكري ااهتبر،ا حق
 أسماء النطاق الطبيعة التقنية لمصنف-2

ترقهههى ين تكهههون  سهههماء النطهههاق ،هههي مجهههرد تقنيهههة فنيهههة الاهتبهههر جانهههب مهههن الفقههه   ن  
ن ممههها يهههدفع بنفهههي نههه  يفتقهههر لالبتكهههار و ايصهههالة و،مههها شهههرطان مهمامصهههنفا رقميههها  اصهههة و 

                                                           
 .22-29-21ص ص المرجع السابق  فان حسين حو   -389
لالشهه اص  م صصههة-للمواقههع الش صهية(name)-م صصههة لقطهاع ايهمهها (biz): التهي اقامتههها منظمههة االيكهان و،ههي 09المواقهع االلكترونيههة -390

 (pro)-م صصههة للعهاملين فهي النشهاط التعههاوني(coop)- (aero) م صصهة لمشهاريع قطهاع الطيهران -(info)العهاديين و،هو مفتهوح ومهن دون رقابههة

 .29 صصت للمتاح  والنشاكات الفنية   انظر فاتن حسين حو   المرجع السابق  ص (museum)- ات م تلفةنطاقات فرهية لقطاه
ي ههص دولههة الواليههات المتحههدة (US)،ههو رمههز اسههم النطههاق لدولههة فرنسهها  ورمههز( FR) ،هو رمههز اسههم النطههاق لدولههة الجزائههر  والرمههز( DZ)رمههز - 391

 .ايمريكية
 .682الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق صهجة الجياللي حقوق الملكية  - 392
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وال يرتهب حهق الملكيهة طبقها  افكريه الهيس حقهوبالتالي فهو  سماء النطاق صفة المصن  هلى  
 .393للقااء الفرنسي و ايمريكي

 أسماء النطاق لمصنف الفكريةالطبيعة -0
سهماء النطهاق همليهة فكريهة ذ،نيهة تتسهم باالبتكار ممها ،نها  جانهب مهن الفقه  اهتبهر  ن  

تحههت تسههمية  سههماء النطههاق ومنهه  فهههي غيههر تابعههة للملكيههة  ارقميهه اي ههو  لههها  ن تعتبههر مصههنف
 .394الصناهية وتكون محمية بموجب قانون حقوق المؤل 

 البريد اإللكتروني -ثانيا
نهههتج هنهههها ثهههورة فهههي ههههالم   اإليمايههه  وسهههيلة اتصههها ( Email) يعتبهههر البريهههد اإللكترونهههي 

لهههى اسهههتوجب التطهههرق  وال إ   بطريقهههة  حسهههنولمعرفهههة ذلههه باهتبار،ههها تقنيهههة رقميهههة االتصهههاالت 
 .نواه  وطبيعت  القانونيةري  البريد االلكتروني تم تبيان  تع

 تعريف البريد االلكتروني . أ
 .سنعالجها فيما يلي تشريعيالفقهي و الاللغوي و  ا تلفت تعري  البريد االلكتروني من

 التعريف اللغوي -2
وجهاءت مهن مصهطلح الدابهة  "البريهد"  و،مها نااللكترونهي هبهارتييتامن مصطلح البريهد 

 .395صاحبها  و الرسو  بين اثنين التي تنق 
هبههههارة هههههن ( Electron)فهههههي مسههههتمدة مههههن الكلمههههة االنجليزيههههة  "الكترونههههي" هبههههارة  مهههها 

  .396شحنات كهربائية سالبة شحنتها و،ي الجزء الذي لم يتجزء من الكهربائية
 التعريف الفقهي -0

نقهه  الملفههات والرسههائ   397لبريههد االلكترونههيالمعنههى االصههطالحي ل  ههد جانههب مههن الفقهه  
بين الحواسيب  مهما كان نوع الرسائ  سواء نصية  و صوتية  ويتم ت زينهها هلهى  حهد  هوادم 

 .398شبكة االنترنت  و في المعدات الطرفية للمرس  إلي  حتى يتمكن من استعادتها
                                                           

 .12-12فاتن حسين حو   المرجع السابق  ص ص - 393
 .681هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 394
 .12  ص8009االولى بي بكر بن هبد القادر  م تار الصحاح  دار الغد الجديد  القا،رة الطبعة  الرازي محمد بن - 395
 .18  ص6120القا،رة مصر  إبرا،يم مصطفى  المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية  دار الدهوة - 396

  8061مههارس  09بالواليههات المتحههدة ايمريكيههة و المتههوفي فههي  6126المولههود فههي " راي توملينسههون"م تههرع البريههد االلكترونههي  ،ههو المبههرمج - 397
  وقهام بتصهميم  هاص بارسها  الرسهائ  هنهدما 6196وقهد قهام بكتابهة  و  بريهد إلكترونهي فهي (تهي.آي.إم)والمت رج من معهد ماسا شوسهتس للتكنولوجيها

 @الم صصهة للبهاحثين العسهكريين  والهذي انبثقهت هنهها فيمها بعهد شهبكة اإلنترنهت و،هو صهاحب فكهرة اسهت دام هالمههة (  ربهات)يعمه  هلهى شهبكةكهان 
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بعهه  الفقهههاء  ،نهها  ا ههتال  فههي ر ي الفقهههاء حههو  تعريهه  البريههد االلكتروني فقههد ر  
هبهههارة ههههن  دمهههة تقهههدم يي مسهههتعم  هلهههى شهههبكة "مهههن بيهههنهم الهههدكتور يهههونس ههههرب هلهههى  نههه 

اإلنترنهههت بطريقهههة مجانيهههة يسهههمح للمشهههتركين باسهههت دام هلبهههة إلكترونيهههة بإرسههها  اي رسهههالة او 
واسهم الشهبكة  @لهى اسهم صهاحب البريهد برمهزمسهت دم آ هر لإلنترنهت الهذي يرسه  إ مل  يي

تبهههاد  إلكترونهههي " و،نههها  مهههن يعرفههه  مهههن الفقههه  هلهههى  نههه ("Yahoo) عهههها مثههه  التهههي يتعامههه  م
 .399"للرسائ  و الوثائق

 التعريف التشريعي-0
يونيههو 88الصههادر فههي  البريههد االلكترونههي باهتبههاره وسههيلة اتصهها  هرفهه  القههانون الفرنسههي

 كانهت نصهية  و لة سهواء كه  رسها" ن في المادة االولى من  المتعلق باالقتصاد الرقمي  8002
يهتم ت زينهها هنهد و تصهاالت هامهة لاليتم إرسهالها هبهر شهبكة   صواتو صوتية مرفقة بصورة  

ليهههههتمكن ،هههههذا اي يهههههر مهههههن ليههههه  لشهههههبكة  و فهههههي معهههههدات طرفيهههههة للمرسههههه  إا ،هههههذه هههههوادم حهههههد  
 .400"استعادتها

وسههيلة اتصهها  "هلههى  نهه 401 6121وقههد هرفههها كههذل  التشههريع ايمريكههي الصههادر بتههاريخ 
بواسههطتها نقهه  المراسههالت ال اصههة هبههر شههبكة  طههوط ،اتفيههة هامههة  و  اصههة وغالبهها مهها يههتم 

لى حاسوب مورد ال دمة الذي يقهوم ى جهاز حاسوب ثم ترس  إلكترونيا إيتم كتابة الرسالة هل
  .402 "بت زينها ثم إرسالها هبر نظام ال ط الهاتفي إلى الحاسوب المرس  إلي 

 االلكترونيلبريد الشكل الفني ل.ب
 فهالجزء مهن العنهوان  @يتكون هنوان البريد االلكتروني من مقطعين يفص  بينهما الرمز

الههذي يقههع هلههى يسههار الرمههز يههد  هلههى اسههم المسههت دم صههاحب الصههندوق البريههدي   مهها الجههزء 

                                                                                                                                                                                

للفصهه  بههين الجههزء االو  الم صههص للبيانههات الش صههية والجههزء الثههاني  الم صههص للشههبكة المتصهه  بههها انظر هابههد فايههد هبههد الفتههاح فايد الحمايههة 
فهي شهان مكافحهة جهرائم تقنيهة المعلومهات  8068لسهنة  02لبريد اإللكتروني دراسة مقارنة بين الفق  االسهالمي والمرسهوم بقهانون اتحهادي رقهم القانونية ل

 .82  ص8061  مارس 60لدولة اإلمارات العربية المتحدة مجلة معهد دبي القاائي العدد 
 .61ط ص.اإللكتروني دار النهاة العربية  القا،رة  دهبد الهادي فوزي العواي  الجوانب القانونية للبريد - 398
 .610هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص -399
بهههرا،يم بهههن داود و شهههر  شهههعت االطالع هلهههى البريهههد اإللكترونهههي  بهههين متطلبهههات النظهههام العهههام والحهههق فهههي سهههرية المراسهههلة مجلة دفهههاتر السياسهههة -400

 .81  ص8069  جانفي 61 االمارات العربية المتحدة  العدد والقانون
والمقهههههنن فهههههي موسهههههوهة القهههههوانين الفدراليهههههة ايمريكيهههههة  6121القهههههانون ايمريكهههههي ال هههههاص ب صوصهههههية االتصهههههاالت اإللكترونيهههههة الصهههههادر فهههههي -401

UScode,Sec.2510-2711-18 
 .62هبد الهادي فوزي العواي  المرجع السابق  ص -402
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مها يهتم تقسهيم البريهد اإللكترونهي إلهى  ومنه  403الواقع هلى يمين الرمز فيشير الى مقهدم ال دمهة
 :يلي

 البريد اإللكتروني الدولي -2
 و (COM) يهههههرتبط فهههههي ،هههههذه المرحلهههههة البريهههههد االلكترونهههههي بمههههها ،هههههو دولهههههي كالشهههههركات 

 و لشهههههبكة االنترنهههههت ( Net) و مؤسسهههههة انترنهههههت وتسهههههمى( Int) وتسهههههمى بالمنظمهههههات الدوليهههههة
 و (Mil) و المؤسسههات العسههكرية تسههمى(Edu)  و بمؤسسههات جامعيههة وتربويههة(web) وتسههمى
 .404(Art)  و للفنون و الثقافة ( Rec) للترفي  
 ريد االلكتروني المحليالب -0

ويظهر ذل  من  هال  الرمهوز المشهكلة لالسهم بحهد  ي ص ،ذه النوع ك  دولة هلى حدة
 .405ذات  فتكون مشتقة من اسم الدولة المعنية بالرمز

 الشخصي أو الخاص االلكترونيالبريد -3
االتصهها  بواسههطة شههبكة اإلنترنههت التههي تقههوم يكههون البريههد اإللكترونههي فههي صههفت  العاديههة 

رسال  و،ذا للبريد المباشر  .ا  ويكون غالبا مجانيال اصو  406بتوزيع البريد اإللكتروني وا 
 البريد االلكتروني المهني-2

و،هي رسهائ  مرسهلة هبهر شهبكة االنترنهت الهذي  ،و بريد  كثر  مانها مهن البريهد الش صهي
يسههمح بههالمرور هبههره للعههاملين بالمؤسسههة الواحههدة فقههط  و بشههبكة اإلكسههترانت والههذي يههتم بههين 

البريد االلكترونهي بمقاب  مالي  و،ذا ما يطلق هلي  ويكون  407فروع المؤسسة الواحدة كالبنو 
 . ات والشركات و الدا لي للمؤسس yahoo-hotmail-gmailال ارجي مث  

هنههههد اسههههت دام  بريههههده االكترونههههي  وبالتههههالي قههههد يتعههههر  مسههههؤو  حكههههومي  و موظهههه  
 .408و وظيفت  الش صي في الم اطبات الرسمية المتعلقة بعمل  

                                                           
ثبات مجلههة الدراسههات القانونية جامعههة يحههي فههارس بالمدية كليههة الحقههوق ريههد االلكترونههي ومههد  حجيتهه  فههي اإلالطبيعههة القانونيههة للب رماههان قنفههود -403

 .02 ص8086-02-88والعلوم السياسية
 .618هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص -404
ي ههص دولههة الواليههات المتحههدة (US )،ههو رمههز اسههم النطههاق لدولههة فرنسهها  ورمههز( FR) لههة الجزائههر  والرمههز،ههو رمههز اسههم النطههاق لدو ( DZ)رمهز -405

 .ايمريكية
 .21هبد الهادي فوزي العواي المرجع السابق ص-406
 .20هبد الهادي فوزي العواي المرجع السابق ص-407
ات والكتابهات الش صي  ثنهاء توليهها وزارة  ال ارجيهة ايمريكيهة  فهي الم اطبهمثلما حدث مع ،يالري كلينتون هندما است دمت بريد،ا االلكتروني -408

 .10نظر هابد فايد هبد الفتاح فايد  المرجع السابق  صاالرسمية  للوزارةن 
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 أو مزود خدمة الدخول لشبكة االنترنت البريد مقدم-5
يقوم مزود ال دمة بمنح كلمة المرور السرية للمشهتر  بمقابه  مهالي  باإلاهافة إلهى قيهام 
مقدم ال دمة بإرسا  البريد االلكتروني ال اص والذي يتم هن طريهق بمهرور مهن قبه  العهاملين 

 .409فقط في المؤسسة الواحدة 
 يعة القانونية للبريد االلكترونيالطب.ج
 .طابع تقني االلكتروني ذا طبيعة ش صية و،نا  من اهتبره ذاا  من اهتبر البريد ،ن
 البريد اإللكتروني ذو طبيعة شخصية-2

كونهههه  يعتبههههر اسههههم ومههههوطن  اش صههههي االبريههههد االلكترونههههي هلههههى اهتبههههاره حقهههه تههههم تكييهههه 
ن يكههون و،ميهها ن ،ههذا االتجههاه انتقههد هلههى اسههاس  ن البريههد االلكترونههي يمكههن  المسههتعم   إال ا

 .410هلى بيانات حقيقةوال يحتوي 
 لكتروني ذو طبيعة تقنية وقانونيةالبريد اال -0

ن البريهههد االلكترونهههي  ،هههو هبهههارة ههههن تقنيهههة وفكهههرة قانونيهههة مسهههتقلة نتجهههت ههههن اهتبهههر  
وبالتهالي فههو يقتهرب مهن االسهم المهدني  حيانها   تعكهس ،ويهة المسهت دم التهي التطورات الرقميهة

   .411ومن الموطن  حيانا ا ر 
 الوسائط المتعددة-ثالثا

كههار  باالاههافة الههى تتعتبههر الوسههائط المتعههددة مههن المصههنفات الرقميههة التههي تسههتوجب االب
قهههراص ة ماديهههة سهههواء شهههرائط مغناطيسهههية    و  طههههوره بشهههك  تعبيهههري محسهههوس هلهههى دهامههه

 انههههها تت ههههد صههههورة رقميههههة  و نصوصهههه ومنهههه  فإ412الههههخ...مغناطيسههههية مرنههههة  و  قههههراص صههههلبة
 .سمعية بصرية رقمية  و  هماال 413رقمية

 تعريف الوسائط المتعددة.أ 
يشهكا  ب نها مجموهة مركبة من الصور السمعية و البصهرية وا الوسائط المتعددة تعر 

 .فقهي سنعالجها فيما يليالا تلفت تعريفها من اللغوي و  وايصوات التي تشك  فيديو  فقد
                                                           

 .616هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص -409
 .09رماان قنفود  المرجع السابق  ص -410
 .120 ص 8001حماية العالمات التجارية هبر االنترنت في هالقتها بالعنوان االلكتروني  دار النهاة العربية  محمد غنام  شري -411
 12نسههههانية واالجتماهيههههة العههههددمجلههههة التواصهههه  فههههي العلههههوم اإل لحماية الجزائههههة للمصههههنفات الرقميههههة فههههي ظهههه  حههههق المؤلهههه  ارااههههية مشههههري  -412
 .611 ص8061 

 .601  ص8000تنظيم القانوني لشبكة االنترنت  الدار العربية للعلوم  بيروت  هيسى طوني ال -413
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 التعريف اللغوي-6
تعنهههههي ( MULTI)و،هههههي ( MultiMedia)االنجليزيهههههة تتكهههههون مهههههن لفظهههههة مركبهههههة باللغهههههة 

 .414تعني الوسائط( Media)متعددة و 
 التعريف الفقهي-8

ينهههواع م تلفهههة مهههن المسهههتندات النصهههية والرسهههومات والصهههور وايصهههوات   اتعتبهههر تركيبههه
 .415و،ذا في دهامة مادية واحدة

 للوسائط المتعددة القانونية الطبيعة.أ
طبيعتها المركبة جعلت الفقهاء ي تلفون في تحديد طبيعتها القانونية فهنا  مهن اهتبر،ها  

 .اسينمائي او،نا  من اهتبر،ا مصنفرقمية مجموهة تقنية 
 لطبيعة الرقمية للوسائط المتعددةا.ب

كونهههها تتاهههمن بهههرامج   ارقميههه االفقههه  اهتبهههر الوسهههائط المتعهههددة مصهههنفمهههن ،نههها  جانهههب 
وبالتالي ،نا  من اهتبر،ا  نها تكون مح  الحماية بموجب قهانون  حاسوب وليس صور مرئية

 .416براءة اال تراع و الملكية االدبية والفنية معا
 

لههي للحمايهههة بموجههب قهههانون حقهههوق  مهها المشهههرع الجزائههري فقهههد   اههع بهههرامج اإلههههالم اآل
 ممهها قههانون بههراءة اال تههراع و،ههذا نتيجههة الفتقههاده لالبتكارالمؤلهه  والحقههوق المجههاورة  واسههتبعد 
 .417يجعلها تحمى بموجب قانون المؤل 

 يعة السينمائية للوسائط المتعددةالطب.ج
يههههده فههههي ذلهههه  و  ن الوسههههائط المتعههههددة ،ههههي مصههههن  سههههينمائي اهتبههههر الفقهههه  االمريكههههي  

 6119القاههههاء ايمريكههههي بموجههههب القههههرار الصههههادر هههههن المحكمههههة الفيدراليههههة االمريكيههههة سههههنة 
 .418(Galaxy ;sega) لقاية 

                                                           
 .686 8002 الد محمد فرجون  الوسائط المتعددة بين التنظير والتطبيق دار الفالح للنشر والتوزيع الكويت -414
فاقيههات الدولية مجلههة الههرواق للدراسههات االجتماهيههة كنههزة مبههاركي  حمايههة حههق المؤلهه  فههي المؤلفههات متعههددة الوسههائط فههي التشههريعات الوطنيههة واالت-415

 .111  ص8086لسنة  06العدد  09واالنسانية  المجلد 
 .126كنزة مباركي المرجع السابق  ص-416

 .22 ص8062نسرين شريقي  حقوق الملكية الفكرية  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة  حقوق الملكية الصناهية  دار بلقيس  الجزائر  - 417
 .611ص المرجع السابق  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  هجة الجياللي  - 418
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ة نهههها مصهههنفات سهههمعية بصهههريلهههذي اهتبهههر الوسهههائط المتعهههددة هلهههى  ،مههه  االتجهههاه ا لقهههد 
شهههبكة ،هههم ال صهههائص المميهههزة للوسهههائط المتعهههددة هلهههى هنصهههر التفاهليهههة  و،هههو يعتبهههر مهههن  

ن حمايتها هن طريق المصنفات السهمعية البصهرية ال رنت هن طريق تداولها  وبالتالي فإاالنت
ن كههه  مؤلههه  للمصهههنفات المعهههارة يعتبهههر كمؤلههه  مشهههتر  وفر لهههها الحمايهههة الكاملهههة  ومنههه  فهههإيههه

 .419لمصن  سمعي بصري
 ماية المصنفات في البيئة الرقميةشروط ح :المبحث الثاني

 و،هي ان  موجودا ومحهال للحمايهة متهى تهوفرت فيه  الشهروط الجو،ريهةيكون حق المؤل  
 يهداع وتسهجي  الدهامهة الماديهةن إيكون همال ذ،نيا مبتكرا تتوفر فيه  كافهة الشهروط الشهكلية مه

لهههى ايو  إ المطلهههبوبالتهههالي سهههو  نتطهههرق فهههي   فمنهههها مههها ،هههو شهههكلي ومههها ،هههو مواهههوهي
 .الثاني نبين الشروط ال اصة المطلبالشروط العامة وبعد،ا في 

 الشروط العامة:األول المطلب
فههي شههك  مصههن  و،ههذا هلههى  يقههوم باإلنتههاج الههذ،ني الههذي مؤلهه الن يكههون ،نهها  يجههب  
ن تتههههوفر فيهههه  مجموهههههة مههههن الشههههروط الههههذي يسههههتوجب  و   كمهههها سههههبق بيانهههه  نواههههه ا ههههتال   
 .المشتركة

 المؤلِّف :الفر  األول
المؤل هه  الههذي ،ههو شهه ص طبيعههي قههام حتههى تههتم حمايههة حقههوق المؤلهه  اسههتوجب وجههود 

داع العم  ش صيا مما يجعل  مصنفا محميا طبقها للقهانون ويمنهع هلهى الغيهر اسهتغالل  مهن بإي
 .طبيعت  القانونية لي استوجب تعري  المؤل   وتحديددون تر يص بذل  وبالتا

 فتعريف المؤلِّ  -النقطة االولى
و،ي الفقهي والتشريعي  لمعرفة تعري  المؤل  يجب التطرق لذل  في هدة جوانب

 .واالتفاقي
 التعريف الفقهي للمؤلِّف-أوال

الهذي يقههوم بإنتههاج ذ،نههي  و إبههداع فكههري  الشهه ص الطبيعههي ،ههو اهتبهر الفقهه   ن المؤل هه 
  مهن هرفه  هلهى نتهاج له   صهالة و،ناالتعبير هن  مادام  ن ،هذا اإلمهما كان نوه   و طريقة 

ك  ش ص يقوم بإنتاج فكهري مبتكهر سهواء  كهان ،هذا اإلنتهاج  دبيها  و فنيها  و هلميا مهمها " ن  
                                                           

 .211فرحة زراوي صالح المرجع السابق  ص - 419
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كانههت طريقههة التعبيههر إمهها مكتوبههة  و بالرسههم  و بالتصههوير ويسههتد  هلههى  ن ،ههذا الشهه ص ،ههو 
 420".المؤل   من  ال  واع اسم  هلى المصن  

المؤل ه  ،هو الشه ص الهذي  بقول  إن "Emmanual Pierra اإيمانوال بيار "هرف  الكاتب
لهم يقهدم دلهيال معاكسها  يبتكهر المصهن   والهذي يهتم ذكهر اسهم  هليه   و ينسهب له  هنهد نشهره مها

هلى  ن المؤل   ،هو كه  شه ص ابتكهر انتاجها " عبد الرشيد مأمون"وهرف  الكاتب  هلى ذل  
د هرفه  هلهى فقهبد الرزاق السنهوري عذ،نيا جديدا سواء كان  دبيا  و فنيا  و هلميا  ما الفقي  

 421.نتاج الذ،ني ن  المبتكر وصاحب اإل
الشه ص الهذي يبتكهر المصهن   ويعهد مؤلفها "و،نا  جانهب مهن الفقه  مهن هرفه  هلهى  نه 

ليهه  هنههد نشههره باهتبههاره مؤلفهها لهه  مههالم يقههم الههدلي  صههن  مههن يههذكر اسههم  هليهه    و ينسههب إللم
 .422."هلى  ال  ذل 

 التشريعي للمؤلِّفالتعريف -ثانيا
 ا دبيه كهان سهواء امنح المشرع الجزائهري صهفة المؤل ه  لكه  شه ص طبيعهي  نجهز مصهن ف

ؤل هه  تنصههر  المشههرع الفرنسههي فقههد اهتبههر صههفة الم مهها   423ويتسههم باإلبههداع واالبتكههار ا و فنيهه
  .424لم يوجد دلي  ي ال  ذل  إلى الش ص الذي يظهر اسم  هلي  ما

للتعري  السابق للمؤله   نه  كه  شه ص يتمتهع بحهق االسهتئثار  اا  المشرع التونسي 
 ن  11-29قهههد ذكهههر فهههي القهههانون رقهههم ف مههها المشهههرع اللبنهههاني   425واالسهههتغال  لههههذا المصهههن 

المؤلهههه  ،ههههو الشهههه ص الههههذي يبتكههههر همههههال  دبيهههها  و فنيهههها ولهههه  بمجههههرد ابتكههههاره حههههق الملكيههههة 
 .426المطلقة
 

                                                           
 .619نوا  كنعان المرجع السابق ص- 420
 .69-62محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص ص- 421
 .11محمد هلى النجار  المرجع السابق  ص- 422
يعتبههر مؤلهه  مصههن   دبههي  و فنههي فههي مفهههوم ،ههذا ايمههر )الحقههوق المجههاورةالمتعلههق بحقههوق المؤلهه  و  02-01مههن ايمههر  06الفقههرة 68المههادة -423

 .(الش ص الطبيعي الذي  بده 
424

- Art. L.113-1. (- La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui 

l’oeuvre est divulguée), LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie 

législative)1. 
ص  8066الطبعهههة ايولهههى  منشهههورات الحلبهههي الحقوقيهههة  حمايهههة حهههق المؤل ههه  فهههي الهههدو  العربيهههة  نمجموههههة قهههواني وسهههيم حسهههام الهههدين ايحمهههد -425
 .192-196ص
 .81ص المرجع السابق  مغبغب نعيم -426
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 التعريف االتفاقي للمؤلِّف-ثالثا
  رن لتعريهه  المؤل هه حقههوق الملكيههة الفكريههة واتفاقيههة بههلههم تتطههرق اتفاقيههة المحافظههة هلههى 

ن المؤلهه  ،ههو شهه ص اد المدرجههة فيهها والتههي ذكههر فيههها  إنمها يمكههن اسههتنباط مفهومهه  مههن المههو 
طبيعهههي الهههذي يقهههوم بهههالمجهود الفكهههري  و العقلهههي لتقهههديم همههه  مبتكهههر و،هههذا مههها  كدتههه  المهههادة 

 .427اتفاقية برنمن  ةال امسة هشر 
ن المؤلهه  ،ههو مههن يقههوم بالعمهه  لههذكر تبههين  السههالفة ا ةال امسههة هشههر  مههن منطلههق المههادة

 .428الفني  و ايدبي المبتكر لحساب 
 طبيعة شخص المؤلِّف -نقطة الثانيةال

هلهههى  سهههاس  نههه  ،هههو مهههن يقهههوم  الفقههههاء  ن شههه ص المؤلههه  ،هههو شههه ص طبيعهههي يهههر 
 هلى  سهاس  ن الشه ص المعنهوي بطبيعته  ال ا و ذ،نيه ابالجهد المادي  و المعنوي سواء يهدوي

 .429ن فإن المصن  ينسب لرهااء وليس للتجمعحتى ولو تجمع المؤلفو  بداع اإليستطيع 
مؤلهه  المتعلههق بحقههوق ال 02-01مههن ايمههر  08الفقههرة  68إال انهه  بههالرجوع إلههى المههادة 

وبالتههالي فإنهه  يمكههن تمديههد 430ن يكههون المؤلهه  ش صهها معنويهها والحقههوق المجههاورة  نهه  يمكههن  
صههفة المؤلهه  إلههى الشهه ص المعنههوي كمراكههز البحههث والجامعههات والمؤسسههات الحكوميههة التههي 

كون  ن الش ص الطبيعي دوره ،نا ،هو  داء  وفرت الوسائ  المادية والمالية والبشرية إلنجازه 
 .431هم  بمقاب  مالي لصالح الش ص المعنوي

ن الصههفة فههي إلههى شهه ص المؤل  وبالتههالي فههإ فههإن صههفة المصههن  تتمثهه  فههي إسههناد،ا
ثبههات العكههس المؤل هه  هلههى المصههن   إنمهها يمكههن إ إذا ورد اسههم  إال المصههن  ال تكههون قطعيههة

 .432بك  الطرق القانونية
 

                                                           
يعتبر  ن  لمؤلفي المصنفات ايدبيهة  و الفنيهة التهي تحميهها االتفاقيهة الحاليهة ،هذه الصهفة ويكهون لههم بالتهالي حهق المثهو  "من اتفاقية برن 62المادة-427

لمعتهادة ،هذا مها لهم يقهم الهدلي  هلهى هكهس سم المؤله  هلهى المصهن  بالطريقهة ااة من يمس بحقوقهم يكفي  ن يطهر ا مام محاكم دو  االتحاد ومقاا
 ."يي ش  في تحديد ش صيت  ذل  وتطبق ،ذه الفقرة حتى إذا كان االسم مستعارا متى كان االسم المستعار الذي يت ذه المؤل  ال يدع مجاال

 .20ص السابق  المرجع  النجار يمحمد هل-428
 .611 المرجع السابق صهجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة -429
يمكهههن اهتبهههار الشههه ص المعنهههوي مؤلفههها فهههي الحهههاالت :"المتعلهههق بحقهههوق المؤلههه  و الحقهههوق المجهههاورة 02-01مهههن ايمهههر  08الفقهههرة  68المهههادة  -430

 ."المنصوص هليها في ،ذا اآلمر
 .61ص  المرجع السابق محمد  مين الرومي - 431
 . 22محمد هلى النجار  المرجع السابق  ص- 432



 الرقمية البيئة ظل في المؤلف لحقوق الحماية وشروط محل                : األول الفصل

98 

 (المؤل ف)ف المصن   :الفر  الثاني
 يههرا الجانههب م الجانههب الفقهههي و انههب التشههريعي ثههتههتم مناقشههة مفهههوم المصههن  مههن الج

 .االتفاقي
 المفهوم التشريعي للمصن ف:األولى النقطة

يتجلهههى محههه  حمايهههة حقهههوق المؤل ههه  فهههي المصهههنر  وبالنتيجهههة تركهههت مجمههه  التشهههريعات 
مهههن 434والرابعهههة   433المهههادتين الثالثهههة مسههه لة تعريفههه  للفقههه  إال ان المشهههرع الجزائهههري ذكهههر فهههي

 ن المصهههن   ،هههو إبهههداع  صهههلي  دبهههي  و فنهههي  و   قهههانون حقهههوق المؤلههه  والحقهههوق المجهههاورة 
 . مشتق435 و  هلمي سواء  صلي

مهن قهانون  66الهى  01 نواه  هلى سبي  المثا  ال الحصر طبقا للمواد مهن  تذكر قد و 
 يًّها   مهمها كانهت طريقهة التعبيهر هنه  و وتمهنح الحمايهة له  436حقوق المؤل  والحقوق المجهاورة 

 .ح ومباشر للمصن   وتر  ذل  للفق واا من دون  ن يطرح تعري  كان نوه  
مهههن قهههانون  L.112-1فهههي المهههادة  اهلهههى  هههال  المشهههرع الفرنسهههي الهههذي ذكهههر لههه  تعريفههه 

كهان نوهه   اي هالمصهن   المحمهي ،هو العمه  الهذ،ني  الملكية الفكرية الفرنسهي و،هذا باهتبهار  ن 
مهن  L.112-2المهادة السهيما المصهنفات المحهددة   437 و شك  التعبير هن   و قيمت   و وجهته 

 .نفس القانون
حقههوق المجههاورة بعههد اسههتقراء المههادة ايولههى الفقههرة الثانيههة مههن  قههانون حقههوق المؤلهه  و ال

 ن يتههوفر فيهه  شههرط  ن المصههن  حتههى يكههون جههديرا بالحمايههة يجههبتبههين   02-01مههن ايمههر 
ن المصهن  وبالتالي فهإ  دون   د االهتبار لغرا   و نوه   و الغاية من  بداع االبتكار و اإل

                                                           
تمههنح الحمايههة مهمهها يكههن نههوع المصههن  ونمههط "...المتعلههق بحقههوق المؤلهه  و الحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن ايمههر  08الفقههرة  01المههادة  -433

 ".تعبيره ودرجة استحقاق  ووجهت  بمجرد إيداع المصن  سواء  كان المصن  مثبتا  م ال ب ية دهامة تسمح بإبالغ  إلى الجمهور
تعتبهر "...المتعلهق بحقهوق المؤله  و الحقهوق المجهاورة تهنص 02-01من ايمهر  01و الفقرة 06الفقرة  01المادة  02-01من االمر  02المادة -434

 ..."مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية.....هلى ال صوص كمصنفات  دبية  و فنية
 تكفهه  الحمايههة"لمتعلههق بحقههوق المؤلهه  و الحقههوق المجههاورة تههنصا 02-01الفقههرة اي يههرة مههن ايمههر  01المههادة  02-01مههن االمههر  02المههادة  -435

 ."لمؤل  المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات ايصلية
 .المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة 02-01الفقرة اي يرة من ايمر  01المادة  02-01مر اي - 436

437
 - Art. L.112-1. )- Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de 

l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination), LOI n° 92-597 du1er 

 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative)1. 



 الرقمية البيئة ظل في المؤلف لحقوق الحماية وشروط محل                : األول الفصل

99 

،هههو كههه  إنتهههاج ذ،نهههي  يههها كانهههت طريقهههة التعبيهههر هن  سهههواء بالرسهههم  و الكتابهههة  و الصهههوت  و 
 .438الحركة

 المفهوم الفقهي للمصن ف-أوال
تعبيهر  هلهى  نه "المصهن  عرف  Bernard Edelmanفي حين  ن الكاتب بارناند إدلمان 

ش صي هن الذكاء الذي يقوم بتنمية فكهرة تتبهد  فهي صهورة ملموسهة وتتسهم بدرجهة كافيهة مهن 
وقههد انتقههد ،ههذا التعريهه  "الستنسهها   و التوصهه  إلههى الجمهههورايصههالة و التفههرد وتكههون قابلههة ل

 .اذ،ني انتاجتفاقيات الدولية التي اهتبرت المصن  االل اباهتباره مناقا
 و  ا و فنيه ا دبيه ااتفاقية الويبو التي اهتبرت المصهن   فهي ديباجتهها ابتكهار و،ذا ما  كدت  

وتنحصهههر الحمايهههة فههههي  شهههكا  التعبيهههر ولهههيس فههههي ايفكهههار  و االجهههراءات  و  سههههاليب  اهلميههه
إال  ن اتفاقيهة الويبهو تتميهز ههن  و،ذا ما  كدت  اتفاقية تريبس في المهادة التاسهعة منهها  العم  

نههها وسههعت نطههاق المصههنفات إلههى بههرامج يلدوليههة المتعلقههة بالملكيههة الفكريههة بيقههة االتفاقيههات ا
 .439الحاسوب وقواهد البيانات طبقا للمادتين الرابعة وال امسة منها

ه بشههك  مسههتق  بواسههطة مؤلهه  بههر المصههن  ايصههلي ،ههو همهه  تههم انشههاؤ فهنهها  مههن اهت
صهههلي مهمههها كانهههت فههههو يشهههم  كههه  همههه     440بشهههري ويمتل  هلهههى ايقههه  درجهههة مهههن اإلبهههداع

ن تكههون  صههلية لكههن شههك  التعبيههر يجههب ان فايفكههار غيههر ملزمههة بهه  جدارتهه  ايدبيههة و الفنيههة 
و،ههذا مهها  كدتهه  اتفاقيههة بههرن فههي مادتههها الثانيههة كونههها تشههم  هبههارة  يكههون مههن إبههداع المؤلهه  

طريقهههة يههها كانهههت ي المجههها  ايدبهههي والعلمهههي والفني  المصهههنفات ايدبيهههة و الفنيهههة كههه  انتهههاج فههه
 .441وشك  التعبير هن 

مهها يالحههظ بعههد اسههتقراء مههواد القههوانين وكههذا االتفاقيههات الدوليههة ال اصههة بحقههوق المؤلهه  
به  اكتفهت  يحهدد معنهاه  اثابته اولهم تقهدم معيهار  نجد،ا لم تنص صراحة هلى تعريه  المصهن   

 ةجديههد بههذكر  نواههه  و وردتههها هلههى سههبي  المثهها  ال الحصههر تاركههة المجهها  لظهههور مصههنفات
 .442بمفا،يم جديد  اصة مع التطور التكنولوجي في ظ  البيئة الرقمية

                                                           
 .91ص  8002طبعة  ديوان المطبوهات الجامعية  الحقوق المجاورة حقوق المؤل  و لفاالي ادريس ا- 438
 .11هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 439

440
-circular01.copyright basics, revised :12/2019 ;library of congress.101 independence Avenue SE. 

Washington;DC20559. 
441

 -WIPO. Understanding copyright and related rights; first pub; 2006;second edition:2016;word intellectual 

property organization 34,chemin des colombettes ,P.O.BOX 18CH-1211.Geneva20.SWITZERLAND. 
 .619 ص8001 طبعة  همان ايردننوا  كنعان حق المؤل  النماذج المعاصرة لحق المؤل  ووسائ  حمايت  دار الثقافة للنشر و التوزيع-442
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 المفهوم االتفاقي للمصن ف-ثانيا
ا مهمها كانهت فكريه اباهتبهاره منتوجه443هرفت اتفاقيهة بهرن المصهن  بموجهب المهادة الثانيهة

نفات يههذكر المصههو شههكل  فههي المجهها  ايدبههي والفنههي و العلمههي إال  ن ،ههذا التعريهه  لههم قيمتهه   
لههى االتفاقيههة العالميههة لحقههوق باإلاههافة إ  444تها مههع تههاريخ ابههرام االتفاقيههةالرقميههة نتيجههة حههداث

ة التههههي هرفههههت المصههههن  هلههههى  نهههه  منتههههوج مههههن ايهمهههها  السههههينمائية والتصههههويري 445المؤلهههه 
 .النقش والنحث والمواد المكتوبةوالموسيقية و 

الحمايهة تكهون للشهك  الهذي اتجهت الى مظهر المصن  كهون  ن ف 446 ما اتفاقية تريبس
وبههرامج  و المفهها،يم الريااههية جههراءات و سههالب العمهه   لمصههن  ولههيس لرفكههار واإليظهههر بهه  ا

 .447الحاسوب ك هما   دبية
باإلاهههافة إلههههى بههههرامج  او دبيهههه اوهلميههه افنيهههه االمصههههن  ابتكهههار  448اهتبهههرت اتفاقيههههة الوايبهههو

 .449ال امسة منهالرابعة و لثانية واقواهد البيانات و،ذا طبقا للمواد االحاسوب و 
 تركةالشروط المش :الفر  الثالث

تعتبهر الشهروط المشههتركة  و العامهة ،ههي الشهروط المشههتركة مهن  جهه  حمايهة  ي مصههن  
تتفههههرع الشههههروط العامههههة لحمايههههة حقههههوق  مهمهههها كههههان نوههههه  سههههواء مصههههنفات  صههههلية  و مشههههتقة 

 .الدهامة الماديةوالصفة و  آ ر مواوهيإلى هدة نقاط منها ما ،و شكلي و  المؤل 
 
 

                                                           
كه  إنتهاج فهي المجها  ايدبهي و العلمهي و الفنهي  يها كانهت طريقهة  و شهك  التعبيهر )اتفاقيهة بهرن تهنص هلهى  ن المصهنر  ،هو المهادة الثانيهة مهن - 443

رحية هن  مث  الكتب والكتيبات وغير،ا من المحررات و المحاارات وال ط و المواهظ وايهما  اي ر  التي تتسهم بهنفس الطبيعهة و المصهنفات المسه
و  طههوات فنيههة و التمثيليههات اإليمائيههة و المؤلفههات الموسههيقية سههواء اقترنههت ب لفههاظ  م لههم  و المسههرحيات الموسههيقية و المصههنفات التههي تههؤدي بحركههات  

تقتههرن بهههها والمصههنفات الموسهههيقية ويقهههاس هليههها المصهههنفات التهههي يعب ههر هنهههها ب سهههلوب مماثهه  لرسهههلوب السهههينمائي و المصههنفات ال اصهههة بالتصهههوير 
لطباههة هلهى الحجهر والمصهنفات الفوتوغرافيهة ويقهاس هليهها المصهنفات التهي يعبهر هنهها ب سهلوب بال طوط  و بهايلوان وبالعمهارة وبالنحهت وبهالحفر وبا

يهههة مماثهه  يسههلوب الفوتههوغرافي والمصههنفات ال اصههة بههالفنون التطبيقيههة والصههور التواههيحية و ال ههرائط الجغرافيههة والتصههميمات والرسههومات الت طيط
بوغرافيها  و العمهارة  و العلوم والمصهنفات المشهتقة مهن المصهنفات ايصهلية وكهذل  دوائهر المعهار   و والمصنفات المجسمة المتعلقهة بالجغرافيها  و الطو 

 .( العمارة  و العلوم 
 .6191-01-82و تم تعديلها بتاريخ  6221-01-01اتفاقية برن بتاريخ - 444
 .6196-01-82المادة ايولى من االتفاقية العالمية لحقوق المؤل  المؤر ة في - 445
 .المادة التاسعة من اتفاقية تريبس- 446
 .المادة العاشرة من اتفاقية تريبس- 447
 .6111-68-80اتفاقية الوايبو المعتمدة في جني  بتاريخ - 448
 .20  11هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق صص - 449
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 حماية إبداعات األشكال وليس األفكار :النقطة األولى
العم  المقهدم مهن قبه  المؤل ه  الهذي تمهنح له  الحمايهة طبقها لحقهوق المؤل ه  يكهون همهال 

ومنهه  فههإن ايفكههار ال ت اههع للحمايههة طبقهها لمبههادئ  مبتكههرا طبقهها لطبيعههة المصههن  المحمههي 
فايفكهار غيهر مقيهدة  المطلقهة و،هذا كهالقيم والمعهالم الحاهارية  به  لهها الحريهة الملكية الفكريهة 

 .450وغير محددة وغير ملزمة
 ولههها ،ههو تكههوين  مراحهه   شههك  تعبيههري اسههتوجب  ن يمههر بههثالث لكههي يصههبح للمصههن  

 ثلهي يالته ايفكار تم بعهد،ا تلهي المرحلهة الثانيهة و،هي التمهيهد لرفكهار مهن  جه  التعبيهر هنهها 
و،ههي اي يههرة والمهمههة المتمثلههة فههي التعبيههر هههن ايفكههار بتنفيههذ،ا فههي مصههن   المرحلههة الثالثههة 
وبالتهههالي تنشههها الحمايهههة بعهههد ات هههاذ ايفكهههار شهههكال تعبيريههها معينههها مهمههها كهههان  جههها،ز للتهههداو  

 .451نوه 
وليسههههت محههههال  امصههههنف تكههههون  ن ايفكههههار ليسهههه الحمايههههة تكههههون لشههههك  تمثيهههه  ايفكههههار 

طهابع مهالي مهن  جه   ح المؤل   هلى مصنف  حقا مانعا ذا،ي منوالغاية من الحماية  للملكية 
لكن يمكن حماية ايفكهار ههن طريهق المنافسهة الغيهر مشهروهة  و االثهراء بهال  منع االستنسا  

 .452سبب وليس هلى  ساس قانون حقوق المؤل  
 مها المصهنفات العلميهة فإنهها مقصهية مهن   ،ذا المبد  قاب  للتطبيق هلهى كه  المصهنفات

 .453الحماية طبقا لقانون المؤل 
 أصالة المصّنف: النقطة الثانية

فهههي تعبههر  لحمايههة المصههن   كونههها تحمهه  المفهههوم المواههوهي  اتعتبههر ايصههالة شههرط
الذي يكون نتاج إبداع المؤل   وغيهر مستنسهخ مهن  هن الفترة الزمنية التي نش  فيها المصن   

لحقهوق  02-01مهر مهن اي 01ا  كدته  المهادة و،ذا مه كتاب آ ر سواء بصفة جزئية  و كلية 
ومنهه  فههإن الجههدة ليسههت ،ههي   اهلههى  ن يكههون المصههن  اصههلي 454المؤلهه  و الحقههوق المجههاورة

                                                           
 .82نعيم مغبغب المرجع السابق ص- 450
 .691 ص6111المليجي الحماية اإلجرائية في مجا  حق المؤل  دار النسر الذ،بي القا،رة  سامة - 451
 .62همر الزا،ي المرجع السابق ص- 452

جههراءات العمهه  "السههال  الههذكر التههي تههنص 02-01مههن ايمههر  09المههادة - 453 ال تكفهه  الحمايههة لرفكههار والمفهها،يم والمبههادئ والمنهها،ج وايسههاليب وا 
بإبهههداع المصهههنفات الفكريهههة بحهههد ذاتههها إال بالكيفيهههة التهههي تهههدرج بهههها  و تهيكههه   و ترتههب فهههي المصهههن  المحمي وفهههي التعبيهههر الشهههكلي و نمههاط المرتبطهههة 

 ."المستق  هن وصفها  و تفسير،ا  و توايحها
 ..."يمنح ك  صاحب إبداع  صلي"المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  01المادة - 454
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ايصههالة كههون  ن المصههن  ال يشههترط  ن يكههون جديههدا ليتمتههع بالحمايههة و،ههذا مهها يميههز حقههوق 
 .455المؤل  هن الملكية الصناهية

قديمهههة لكهههن يكفهههي  ن تمي هههز  افكهههار فهههي المصهههن    كهههون ايفكهههار المسهههتعملة إذ يمكهههن  ن ت
ولههههو كانههههت ،ههههذه  يتمتههههع بايصههههالة  يههههره مههههن المصههههن فات التههههي سههههبقت  لكههههيالمصههههن  هههههن غ

فإنها تتمتهع بالحمايهة   المصنفات ناتجة هن تحوي  لمصنفات موجودة مسبقا كالترجمة وغير،ا
   .456كون  ن لها  صالة ناتجة هن اإلبداع الش صي للمؤل  

فإنه  يسهتوجب  بهداع ا حمايهة المصهن  محه  اإلمهن شهروط اايصالة تعتبر شرط بما  ن
 .ن حدود،ايتحديد مفهومها والمعايير التي تستند هليها وفي اي ير تبي

 مفهوم األصالة-أوال
 لحمايهة المصهن   يصهالة به  اكتفهى باهتبار،ها شهرطا لم يقهم المشهرع الجزائهري بتعريه  ا

 .457بداع الذ،ني لصاحب فهي ك  ما ينتج هن اإلقانوني لها  ما المعنى ال
،نهههها  مههههن التشههههريعات التههههي اهتمههههدت هلههههى  ن االصههههالة ،ههههي االبتكههههار طبقهههها للقههههانون 

ويقصههد باالبتكههار ،ههو الطههابع الش صههي الههذي يعطيهه  المؤل هه  لمصههن ف  مما يسههمح  458اللبنههاني 
 .459بتمييزه بين المصنفات التي ينتمي إليها

  م زوم الصويد  ن  يوجد مفهوم تقليدي لالبتكار يركهز هلهى الكاتبة مفيدة  لي في نظر
 مههها  كهههون  ن النتهههاج الفكهههري لههههذا اي يهههر ،هههو الهههذي يكهههون جهههديرا بالحمايهههة  شهه ص المؤل ههه  

هههو مواههوهي يركههز هلههى العمهه  والجهههد المبههذو  مههن المؤلهه  فالمفهههوم المسههتحدث لالبتكههار 
تجهههاه االهمههها  الجماهيهههة و،هههذا بمهههنح ال او،هههذا يكهههون تابعههه  460سهههواء التصهههق العمههه  بههه   م ال
 .الش ص المعنوي صفة المؤل 

 
 

                                                           
 .21الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق صهجة - 455
 .611 ص8001جما  ،ارون  الحماية المدنية للحق ايدبي للمؤل  في التشريع ايردني  دار الثقافة - 456
 .22هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 457
 .89السابق صنعيم مغبغب المرجع - 458

مفيهههدة  ليههه  م هههزوم الصهههويد الحماية المدنيهههة لحقهههوق المؤل ههه  الماليهههة مركز الدراسهههات العربيهههة للنشهههر والتزويهههع الجيزة مصهههر الطبعة ايولهههى - 459
 .11 ص8062

 .20مفيدة  لي  م زوم الصويد المرجع السابق ص- 460
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 خصائص األصالة-ثانيا
هتبهههار ايصهههالة  نهههها إبهههداع ش صهههي لمؤل ههه  االجتههههاد القاهههائي الفرنسهههي هلهههى ا اهتمهههد

المصهن   فهال يجهب  ن يكهون منسهو ا كليها  و جزئيهها مهن مصهن  آ هر  وبالنتيجهة فههي تتميههز 
 :منها ما يليبمجموهة من ال صائص نذكر 

 الحرية .  
 ن  كلما حملت ايصالة في طياتهها ،امشها مهن الحريهة كلمها  "برنارد إيدلمان"ذكر الفقي  

و،ههذا مهها اسههتقر هليهه  االجتهههاد القاههائي الفرنسههي الههذي  كانههت ايصههالة ظهها،رة فههي المصههن   
 .461"ذ،ني حر  ومعب ر هن ش صية مبده  إنتاج "هر  ايصالة هلى  نها

 الشخصيةالبصمة  .ب 
ممها يسهمح بتمييهزه ههن غيهره  الطابع الش صي الذي يعطي  المؤل   لمصهنف   ايقصد به

ومنهه  فهههي تعب ههر هههن ش صههية المؤل هه  بتجسههيد 462مههن المصههنفات المنتميههة إلههى نفههس النههوع 
 .مالحم  ال اصة

 المرونة .ج 
كههون  ن اال ههتال   نههوع المصههن   م ايصههالة بالمرونههة فهههو ي تلهه  حسههبيتميههز مفهههو 

فايصهههالة فهههي المصهههنفات ايدبيهههة الشههههيرة  هلهههى هنصهههر ايصهههالة فت  هههد ههههدة مظههها،ر  يهههؤثر
وبالتهههالي اهتبهههر الفقههههاء  ن االصهههالة فهههي المصهههنفات  تعتمهههد هلهههى المظههههر العهههام للمصهههن   

 مههههها المصهههههنفات  هنصهههههر التعبيهههههر هلهههههى هنصهههههرين و،مههههها هنصهههههر التركيهههههب و  ايدبيهههههة تعتمهههههد
 .463الوزن واللحن والنغم ثة هناصر و،ين ثالالموسيقية فتتكون ايصالة في  م

ربعهههة هناصهههر و،هههي مكهههان وزمهههان   مههها الصهههور الفوتوغرافيهههة فإنهههها ت  هههذ اصهههالتها مهههن 
صهالة فهي ،هذه الحالهة مسه لة دقيقهة كونهها كهون  ن اي وطريقة التقاط الصهورة ومالبسهات ذله  

داع واالبتكهار الهذ،ني بهاإل لهة إنمها فهيويتجلى اإلنتاج الذ،ني لهيس فهي اآل تعتمد هلى الكاميرا 
 .464في كيفية التقاط الصورة مع ا تيار التوقيت المناسب والطريقة المستعملة في ذل 

                                                           
 .26السابق صهجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع - 461
 .81 ص 6111محمد حسام لطفي المرجع العلمي في الملكية ايدبية دار النهاة العربية القا،رة - 462
 .20هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 463

464
-Bertrand André ; Protection Juridique du Logiciel ,vidéo ,jeux édition des parques 1984,p175. 
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كونههها تتسههم بنههوع مههن اإلزدواجيههة  لكههن ت  ههذ ايصههالة منحنههى آ ههر فههي الفنههون التطبيقيههة 
ههها فتتجلههى ايصههالة فههي الجهههد الههذ،ني لتطبيق مهها بههين الطههابع الجمههالي وطههابع العلمههي النفعههي 

 .465العلمي والعملي
فقههد يعتمههد القااههي هلههى  تعتبههر مسهه لة تقديريههة لقااههي المواههوع  وهليهه  فههإن ايصههالة

المظههههههر ال هههههارجي للمصهههههن    و ي  هههههذ بمبهههههد  التطهههههابق التهههههام للتعبيهههههر و،هههههذا فهههههي حالهههههة تقليهههههد 
ويسهههتمد القااهههي سهههلطت  التقديريهههة مهههن مبهههد  نسهههبية ايصهههالة كون  ن المشهههرع لهههم  المصهههن   

 .466مطلقة فقد  جاز االقتباس هلى  ساس  ن  ال يمكن إنشاء انتاج ذ،ني من العدم يجعلها
 ثبات األصالةإ: ثالثا

يسههت لص إنهه  ومنهه  ف قرائنههها صههالة يسههتوجب البحههث فههي هناصههر،ا و مههن  جهه  إثبههات اي
إلههى  الههذي يتجلههى مههن  ههال  نسههبة المصههن  صههالة مههن مبههد  ملكيههة المصههن   و قرينههة وجههود اي

 مهها هناصههر،ا  فههي حالههة وجههود نههزاع  الههدور اإليجههابي للقااههي فههي تقههديرهو،نهها يتجلههى  مؤل فهه  
فتتجلههى فههي العناصههر الم لوفههة و،ههي العناصههر التههي تتطلبههها طبيعههة العمهه  كالصههورة الملتقطههة 

 مهها  ويجههوز فيههها االستنسهها    صههيال مههن البابههارازي  و هرياههة المحههامي فهههي ال تشههك  همههال
ديدة وغير م لوفة يتهوفر ،نها هنصهر ايصهالة مهن ايهمها  ايصهلية اافة  هما  جإذا تمت إ
 .467 والمبتكرة

إثبهات  لة استوجب بالارورة الحديث هن ههبءثبات ايصاهند الحديث هلى هناصر إ
ايصههالة فههإذا كهان الطلههب ايصههلي ،هو نفههي  ب الحههق المهدهى بهه  سههفهنهها ي تله  ح ايصهالة 

د ايصهههالة يقهههع هلهههى مهههن يدهيههه  ليكهههون موقههه  ثبهههات ههههدم وجهههو فإنههه  فهههي ،هههذه الحالهههة ههههبء إ
إال  ن المؤله  ي  هذ صهفة المهدهي إذا تهم التعهدي هلهى  المؤل   فهي ،هذه الحالهة مهدهى هليه  

 .ن طريق االنتحا   و اي صورة   ر المصن   ه
هلههى المؤلهه  إثبههات  صههالة مصههنف  و،ههذا ي اههع للسههلطة التقديريههة للقااههي  يجههبفهنهها 

كهون  ن ايصهالة مسه لة قانونيهة لكن ،نها  اسهتثناء يمكهن  ن تكهون مسه لة فنيهة وذله  بالنسههبة 
للمصههنفات الموسههيقية وبههرامج الحاسههوب كونههها تحتههاج ذوي اال تصههاص وبالتالي فههإن تعيههين 

الفصه  فهي  صهالة المصهن  مهن هدمه  إنما فهي تحديهد  ال بير فهي ،هذه الحالهة لهيس مهن  جه 
                                                           

465
-André Lucas  ,Droit d’auteur et numérique, édition litec 1998,p314.  

466
-Pascale des jonqueres , Les droits d’auteur édition AGEC ,p28.  

 .28هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  المرجع السابق ص - 467
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إذا كان المصن   هبارة هن منتوج ذ،ني  م ال و،ذا بتبيهان الطريقهة التهي يظههر بهها مبتكهرة  م 
 468.ال

 المصنف مهما كانت قيمتهحماية  :النقطة الثالثة
ن  ال تنسب حمايهة المصهن   إلهى قيمته  الفنيهة  و الثقافيهة  كهون  ن مسهالة تقهدير المصه

مجمهههه  ذواق الش صههههية وال تتعلههههق بالقههههانون  فترجههههع للجمهههههور و،ههههذا تبعهههها للمزايهههها الفريههههدة واي
شهكلها  كانت  ،ميتهها وقيمتهها ومهمها كهان إنتاجات العق  البشري تكون مشمولة بالحماية مهما

 .469 و طريقة التعبير هنها
مهن  01المهادة   و،هذا مها  كدته  إن الحماية القانونية للمصن  مستقلة هن نمط المصهن

 .470المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01مر اي
و،ههذا مهها  مهمهها كانههت قيمتههها و ا،ميتههها  ةالفكريهه اتالحمايههة لجميههع اإلنتاجهه القههانون  مههن

 نه  ال يجهوز تقيهيم  6110نهوفمبر   81الفرنسية في قرار،ها الصهادر فهي  النق  كدت  محكمة 
 هههاوكههذل   كههدت ذلهه  فههي قههرار آ ههر صههادر هن ة للتعلههيم  غنيههة موجهههة لرطفهها  كونههها موجههه

  طهههه ت هنههههدما هنههههدما اهتبههههرت  ن محكمههههة االسههههتئنا  المدنيههههة  6192ديسههههمبر  62بتههههاريخ 
 للم هرج الجديهد الهذي قهدم معرفته  و فكهاره ةالسهتحقاق الحمايهة القانونيه اهتبرت ب نه  غيهر كها 

قرار،ها به ن الم هرج الجديهد  لهنق او سست محكمة  و،ذا من  ج  تحقيق مشروع المسرح  فقط
ن الحمايهههة تمهههنح مهمههها كانهههت قيمهههة وبالتهههالي فهههإ يعتبهههر شهههريكا للمؤلههه  و،هههو مشهههموال بالحمايهههة 

 .471العم 
 الشروط الخاصة: الثاني المطلب

مهن قهانون حقهوق  الرابعة وال امسة السادسة والسابعةيشترط المشرع الجزائري في المواد 
وجههاءت   بكهه  مصههن  هلههى حههدةمجموهههة مههن الشههروط ال اصههة  المؤلهه  والحقههوق المجههاورة 

ومنههه  سهههو  يهههتم تقسهههيم ،هههذا المطلهههب الهههى  ،هههذه الشهههروط هلهههى سهههبي  المثههها  ولهههيس الحصهههر 

                                                           
468

-Jacques Raynard ,Droit d’auteur Librairie de la cour de cassation Paris1990,P194.  
 .81نعيم مغبغب المرجع السابق ص- 469

تمهنح الحمايههة مهمهها يكهن نههوع المصههن  ونمههط "...المتعلههق بحقههوق المؤله  و الحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن ايمهر  08الفقههرة  01المهادة - 470
 ."د إيداع المصن  سواء  كان المصن  مثبتا  م ال ب ية دهامة تسمح بإبالغ  إلى الجمهوربمجر  تعبيره ودرجة استحقاق  ووجهت  

 .16ص  نفس نعيم مغبغب المرجع - 471
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االجههههراءات  فنتنهههاو  نتنههههاو  فهههي الفههههرع ايو  الدهامهههة الماديههههة  مههها فههههي الفهههرع الثههههاني فهههرهين 
 .الشكلية

 الدعامة المادية: الفر  األول
  الفنيههة و همهها  الترجمههة واالقتبههاسالجزائههري فههي المصههنفات ايدبيههة و  اسههتوجب المشههرع

المصههنفات الموسههيقية ومصههنفات التههراث الثقههافي التقليههدي وقواهههد البيانههات وهنههوان المصههن  
 ي دهامههة ماديههة تظهههر مههن  اللههها للوجههود  ن تت ههذ شههكال محسوسهها    472ومصههنفات الدولههة

وسهلطة المؤل ه  فهي ا تيهار  نونية طبقا لحقوق المؤله  حتى يتسنى لها  ن تتمتع بالحماية القا
بههة  و بشههك  شههفوي  و سههمعي اشههك  التثبيههت  ي طريقههة التعبيههر هههن مصههن ف  و،ههذا سههواء بالكت

 .بصري
ت  هذ الدهامههة الماديههة هههدة  شههكا  كالكتهب  و ايسههطوانة  و لوحههة فنيههة  و شههريط  و  يههة 

و اإلمهالء  و الرمهوز ز الحاسهوب  اابة  و جههواء آلة الكتمهما كانت وسيلتها س دهامة   ر  
المصهههههنفات كلهههههى دهامهههههة ماديهههههة و،نههههها  بعههههه  المصهههههنفات ال تحتهههههاج إ للمكفهههههوفين  بهههههالبراي

 .473الفولكلورية
 االيدا  القانوني للمصنف:الفر  الثاني

يهداع القههانوني إجهراء اإل  فهي تشهريعها المتعلهق بحقهوق المؤله الهدو  تهنص معظهم       
شهههرطا لحمايهههة  امهههن اهتبر،هههو،نههها  مهههن  اإليهههداع الم تصهههة التهههي حهههدد،ا المشهههرع لهههد  جههههة 
 .المصن 
لإليهداع مناقشهتنا فهإن   الحمايهة القانونيهة للمصهنفات ي،ميهة اإليهداع وته ثيره هلهى نتيجةو 

إلثبات حهق المؤله   كوسيلة  ،ميت و اإليداع القانوني للمصن   ما،ية بيانت ستوجبالقانوني ت
جراءات  و ذل  هلىو م بيان مامون اإليداع القانوني ث  مايت حو    :النحو التالي ا 

 أهميتهاإليدا  القانوني للمصنفات و ماهية : ىاألول النقطة
مهههههن  ،هههههم االجهههههراءات الوقائيهههههة لحمايهههههة حقهههههوق المهههههؤلفين ،هههههو اإليهههههداع القهههههانوني       
ينم نطرنر   ومميزاين  و مفهومن  الذي سنتطرر  النت يبيناع مهتنا  أ Dépôt Légal  للمصنفات

 .لت أهميط  الفهلية في الحماية الخاصة بالمصتفإ

                                                           
  .8001يوليو  61المؤر   في المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة  02-01من ايمر  02و  09و  01و  02و  02انظر المواد - 472
 .21الملكية الفكرية والحقوق المجاورة  المرجع السابق صهجة الجياللي  حقوق - 473
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 دا  القانونيماهية االي.أوال
من الحمايهة القانونيهة  يداع القانوني للمصن  حتى يستفيد،نا  من الدو  من يشترط اإل

 وبالتهههالي سهههنعالج   و،نههها  مهههن اليشهههترطها وبالتهههالي فقهههد ا تلفهههت الهههدو  فيمههها بينهههها للمصهههن  
اع القهانوني و،هذا بالهدو  يهدنبين ا تال  الدو  في تجسهيد اإل وال تم   مفهوم االيداع القانوني 

 وروبههها وبعهههد،ا الهههوطن  ثهههم الواليهههات المتحهههدة ايمريكيهههة   وال و،هههي الفكريهههة الرائهههدة فهههي الملكيهههة
 .العربي و  يرا الجزائر

 مفهوم االيدا  القانوني.أ
 المؤلههه  بتسهههليم نسههه ة  و  كثهههر مهههن نسهههخ وجبههه إجهههراء يلتهههزم بم يعتبهههر اإليهههداع القهههانوني

 .474المصن  إلى الجهة التي يحدد،ا القانون
مهمهها  إلزام  صههحاب الحههق هلههى المصههن بهه جههراء ال ههاصو،نهها  مههن هرفهه  هلههى  نهه  اإل

  بتسهههليم نسههه ة  و  كثهههر مههههن المصهههن  إلحهههد  السهههلطات الرسهههمية  و إحههههد   كانهههت صهههفت 
 475. الغر  الوطنية التي يحدد،ا القانون لهذا و  المكتبات ال اصة

 يدا  القانوني لدى مختلف الدولإلمميزات ا.ب
توجههب  نههها   قههوانين حههق المؤلهه م تلهه  الههدو  فيمهها ي ههص القاهههدة المعمههو  بههها فههي 

،نهها  اسههتتناء هلههى القاهههدة و،ههو فههي  إال  ن  كانههت اإليههداع القههانوني للمصههنفات بهه ي طريقههة
ال يحرمههه  مهههن إثبهههات حقههه  المؤلههه  و  ملكيهههة حهههقيهههؤثر هلهههى  ال  للمصهههن  ههههدم اإليهههداع حالهههة

 .476بشتى طرق اإلثبات اي ر 
لإليههداع القهههانوني  فههي معالجتهههها الدراسههات المقارنهههةو  بههين لنههها ا ههتال  التشهههريعاتيومنهه  

 :ذل  هلى النحو التاليو  للمصن  في قانون حقوق المؤل 
 في الواليات المتحدة األمريكية.2

شهههروط حقهههوق المؤلههه  فهههي الواليهههات المتحهههدة ايمريكيهههة ،هههي اسهههتيفاء الشهههروط مهههن بهههين 
 ونتيجهههة لهههذل  يسهههتفيد  ع  و التسهههجي  فهههي السهههجالت الرسهههميةالشهههكلية للمصهههن   و،هههذا باإليهههدا
 .477المصن   من الحماية القانونية

                                                           
 .22حمدي محمد بودي  حقوق و التزامات المؤل  في هقد النشر  ص - 474
 .211نوا  كنعان  المرجع السابق  ص - 475
 .211نوا  كنعان  المرجع نفس   ص  - 476
 .26نعيم مغبغب المرجع السابق ص - 477
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 في أوروبا.0
ت اهههع  نههه  ال  المجههها  قهههدم النظريهههات فهههي ،هههذا هتبهههرت النظريهههة الرومانيهههة و،هههي مهههن  ا

به  يترتهب حهق المؤله  بمجهرد ته لي   التسهجي  حقوق المؤل  إلى إجراءات شكلية كاإليهداع و 
 .478المصن 

اهتمههدت فرنسهها منههذ الحكومههة الثوريههة هلههى شههرط تسههجي  العمهه  فههي السههجالت الرسههمية 
 مهها بعههد القههانون  لكههن هههدم التقيههد بههذل  الشههرط ال يفقههد المؤل هه  صههفت   لمنحهه  صههفة الحمايههة 

 ههههد  الشههرط وجعهه  الحمايههة تتههوفر بمجههرد واههع العمهه  و،ههذا مهها  كههد 6122بتههاريخ الصههادر 
 .6118479جوان  80قانون حقوق المؤل  الفرنسي 

 في الدول العربية.3
 التسجي  كشرط إجرائهي لحمايهة المصهن    6196اشترط القانون السوداني الصادر في 

تراجهههع هنهههها بموجهههب ثهههم   ن  وقهههد اشهههترط القهههانون اللبنهههاني اإليهههداع مهههن  جههه  حمايهههة المصههه
 نه  تهم اإليهداع  و  02المهادة 481و اهافت   منه   02المهادة  480و اصهة 11-22 رقمالقانون 

ارة و،هو قرينهة التسجي  السمعي وايداء لد  مصلحة الملكيهة الفكريهة فهي وزارة االقتصهاد والتجه
 .ثبات هكسهاهلى الملكية يحوز إ

 في الجزائر.4
المؤل هه  ينبغههي  ن  ة العامههة التههي تقاههي  ن حمايههة حقههوقاهتمههدت الجزائههر هلههى النظريهه

الحماية للمصن   بمجرد ت ليف  دون حاجة الى إجهراءات معينة ومنه  فهإن الحمايهة تعتمهد  تمنح
 .هلى مبد  ايبوة و اإليداع

 
 
 
 

                                                           
 .69همر الزا،ي المرجع السابق ص- 478
 .28نعيم مغبغب المرجع السابق ص- 479
إن الشه ص الهذي يبتكهر همهال  دبيها  و فنيها له  بمجهرد ابتكهاره حهق الملكيهة المطلقهة "تهنص 11-92من قانون حقوق المؤل  اللبناني  02المادة - 480

 ".هلى ،ذا العم  ودونما حاجة لذكر احتفاظ  بحقوق  او لقيام  ب ية إجراءات شكلية
يههتم إيههداع العمهه   و التسههجي  السههمعي وايداء  و البههرامج اإلذاهيههة  و "تههنص 11-92اللبنههاني حمايههة الملكيههة ايدبيههة والفنيههة مههن قههانون 02المههادة-481

 ."التلفزيونية لد  مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد و التجارة



 الرقمية البيئة ظل في المؤلف لحقوق الحماية وشروط محل                : األول الفصل

109 

 األبوةمبدأ -2
الديوان الوطني لحقهوق المؤله   482يستوجب هلى المؤل   القيام بالتصريح بمصن ف  لد 

التهههالي يعتبهههر ،هههذا التصهههريح  و،هههذا مهههن  جههه  نسهههب المصهههن   للمؤل   وب483والحقهههوق المجهههاورة
 .484ثبات هكسهاتعتبر قرينة قانونية بسيطة يجوز إلملكية المصن   من قب  المؤل   و قرينة 

 لقانونياإليدا  ا-0
و،ههذا  للمؤله  ولهيس شههرطا لحمايهة حقهوق المؤل ه   ايعتبهر اإليهداع القهانوني إجههراء إلزاميه

المهههادة  ياههها   و  485المتعلهههق باإليهههداع القهههانوني 61-11مهههن ايمهههر  الثانيهههةمههها  كدتههه  المهههادة 
 .486 الحقوق المجاورةالمؤل  و  المتعلق بحق 03-05 مرايمن الثالثة 

ذلهه  ،ههو  والغايههة مههن ،ههي تجميههع اإلنتههاج الههذ،ني والفكههري والفنههي  يههداعوالغايههة مههن اإل
 نفههإ ومنهه   488وليسههت لهه  هالقههة بحقههوق ملكيههة المؤل هه  للمصههن   487حفههظ المنتجههات الفكريههة

ملكيههههههة بال يمههههههس يكتسههههههي طههههههابع الحفههههههظ و السههههههال  الههههههذكر  61-11ايمههههههر اإليههههههداع بمفهههههههوم 
  489.المؤل 

                                                           
يتلقههى الههديوان الههوطني لحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة كهه  "المتعلههق بحقههوق المؤلهه  و الحقههوق المجههاورة 02-01مههن ايمههر  611المههادة - 482

 وال تصريح بمصن   دبي  و فني يقوم ب  المؤل   و  ي مال  آ ر للحقوق قصد منح قرينة ملكية المصن  وملكيهة الحقهوق المحميهة وفقها لههذا ايمهر
 ."مريمث  التصريح بالمصن  للديوان شرطا لالهترا  بالحقوق الم ولة بمقتاى ،ذا اي

المتاهمن القهانون ايساسهي للهديوان الهوطني لحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة  8002سهبتمبر  86المؤر  في  121-02المرسوم التنفيذي رقم - 483
 ر.ج,8066اكتهوبر  69المهؤر  فهي  121-66المعهد  والمهتمم  بالمرسهوم التنفيهذي رقهم   8002سهبتمبر  86المؤر ة فهي   12 ر.جوتنظيم  وسيره 

 .8066ر بنوفم 61المؤر ة  29
يعتبههر مالهه  حقهههوق المؤل  مهها لههم يثبهههت  ههال  ذل  الشههه ص "المتعلههق بحقهههوق المؤلهه  و الحقههوق المجهههاورة 02-01مهههن ايمههر  61المههادة - 484

الههوطني  الطبيعههي  و المعنههوي الههذي يصههرح بالمصههن  باسههم   و ياههع  بطريقههة مشههروهة فههي متنههاو  الجمهههور  و يقههدم تصههريحا باسههم  لههد  الههديوان
 ."لحقوق المؤل  والحقوق المجاورة

  6111 جويليهههة 01المؤر ههة فهههي  26ر.المتعلهههق باإليههداع القهههانوني ج   6111جويليهههة  08المهههؤر  فههي  61-11مههن ايمهههر رقههم  08المهههادة - 485
ي لهه  إنتههاج فكههري  و فنههي يوجهه  اإليههداع القههانوني إجههراء ملههزم لكهه  شهه ص طبيعههي  و معنههو "تههنص 881-11المعههد  و المههتمم بالمرسههوم التنفيههذي رقههم 

 ."للجمهور يتم إيداع نسخ ونماذج اإلنتاج الفكري والفني مجانا لد  المؤسسات المؤ،لة بمقتاى ،ذا ايمر
إبهداع  صهلي لمصهن   دبهي  و  يمهنح كه  صهاحب " :المؤل  و الحقهوق المجهاورة التهي تهنص هلهى  نه  المتعلق بحق03-05من  مر03المادة  - 486

إيهههداع  تمنح الحمايهههة مهمههها يكهههن نهههوع المصهههن  و نمهههط تعبيهههره و درجهههة اسهههتحقاق  و وجهتههه   بمجهههرد المنصهههوص هليهههها فهههي ،هههذا ايمهههرفنهههي الحقهههوق 
 ."المصن  سواء  كان المصن  مثبتا  م ال ب ية دهامة تسمح بإبالغ  إلى الجمهور

جمهع اإلنتهاج الفكهري و الفنهي المهذكور فهي -:القانوني إلى مها يه تييهد  اإليداع "المتعلق باإليداع القانوني تنص 61- 11من ايمر  02المادة -487
 .."طالع هلى الوثائق مواوع اإليداع القانونيالسماح باال-ئم الوثائق وتوزيعها إهداد البيبليوغرافيا وقوا-من ايمر ووقايت  وحفظ   08المادة 

 .22لسابق صهجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع ا- 488
489

 .و المتعلق باإليداع القانوني السال  الذكر96-16من ايمر رقم 06 انظر المادة - 
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،نههها   يتبهههين  ن السهههال  الهههذكر 02490-01مهههر الثالثهههة مهههن اي فمهههن  هههال  المهههادة    
إبهداع ب ن حمايهة حقهوق المؤله  تتحقهق  فقهد ذكهر المشرع  العبارات التي استعملها في اتناقا

 .اإليداع الحماية ب ربطي نفس ان  في الوقت  إال   المصن  مهما كان نوه
باللغهههة الفرنسهههية  491 02-01مهههر الثالثهههة مهههن اي المهههادة  نههه  بهههالرجوع إلهههى نهههص إال     

هنهها  ف وبالتههالياإلبههداع و لههيس اإليههداع   بمعنههى Créationاسههتعم  هبههارة  نجههد  ن المشههرع قههد
 .مادي في النص العربي فبدال  ن تكتب كلمة إبداع كتبت كلمة إيداع  ط 

إنمهها  كنتيجههة لههذل  فههإن هههدم القيههام باإليههداع لههيس لهه   ثههر هلههى ملكيههة المؤلهه  للمصههن   
 ههههوان ويهههتم ذلههه  ههههن طريهههق   492يترتهههب هليهههها غرامهههة ماليهههة للم ههه  وتاهههاه  ههههن العهههود

 .493المكتبة الوطنية الجزائرية
فههإن المشههرع  القههانوني  باإليههداعالمتعلههق  494 11-61مههن ايمههر  الثانيههةوبمفهههوم المههادة 
يهههداع يكتسهههي طهههابع الحفهههظ للمصهههن  وال يمهههس بحقهههوق الملكيهههة الفكريهههة الجزائهههري يؤكهههد  ن اإل

لكههه   495يهههداع القهههانوني للمصهههن  ،هههو إجهههراء ملهههزم اإل  ن وبالتهههالي فإنههه  يؤكهههد هلهههى للمؤلههه  
و،هههذا بإيهههداع نسهههخ المصهههن  باهتبهههاره المنتهههوج   ا و معنويههه اطبيعيههه امؤلههه  سهههواء كهههان ش صههه

الفكههري  و الههذ،ني مهمهها كههان نوههه  الموجهه  للجمهههور و،ههذا لههد  المؤسسههات الم صصههة لههذل  
 .مجانا

                                                           
490

  .8001يوليو  61المؤر   في المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة  02-01ايمر  - 
491

 - Art3 du l’ordonnance n° 03-05 : « Toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revêt 

un caractère orignal confère à son auteur les droits prévus par la présente ordonnance …». 
تزامات المنصوص هليها في ،هذا ايمهر م الفهة ويعاقهب د بااليعتبر اإل ال  هن قص"المتعلق باإليداع تنص 61-11من ايمر رقم  62المادة - 492

 ."دج حسب طبيعة الوثائق مواوع اإليداع وقيمتها200.000دج الى 10.000هليها بغرامة مالية من 
-11مههر مههن اي 61همههال بالمههادة "المتعلههق باإليههداع 61-11المتعلههق بكيفيههة تطبيههق االمههر رقههم  881-11مههن المرسههوم التنفيههذي  01المههادة  493
وفههي حالههة هههدم احتههرام ،ههذه االجههراءات كليهها  و جزئيهها تقوم .يههداع القههانونيراءات اإل يتعههين هلههى  هههوان المكتبههة الوطنيههة الجزائريههة فههر  احتههرام اجهه61

المعنيهين وهنهد ههدم امتثها   لهوا بواجبهات اإليداع  مسج  مع إشعار باالستالم إلى مهن المصالح المعنية التابعة للمكتبة الوطنية بإرسا  إنذار بالبريد ال
هلههى نفقههة  لإلنههذار  ههال  شهههر بالنسههبة للكتههب و ايفالم و سههبوع بالنسههبة للههدوريات تتههولى المصههالح المعنيههة اقتنههاء النسههخ المطلوبههة لإليههداع القههانوني

 ."61-11مر من اي 62الم لين بااللتزامات المنصوص هليها باإلاافة إلى االحكام الجزائية المنصوص هليها في المادة 
 .المتعلق باإليداع القانوني 6111يوليو  08الموافق    6269صفر سنة  61المؤر  في  61-11مر رقم اي- 494
 .القانوني باإليداعالمتعلق  6111يوليو  08المتعلق المؤر  في  61-11من ايمر  01نظر المادة ا- 495
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صهة بالمصهن  تكهون بمجهرد الته لي  ن الحمايهة ال ا  ما  كدت  اتفاقية برن باهتبهارو،ذا 
ومن  فإن اإليداع يكون شرطا لمعرفة التصهرفات التهي تهرد هلهى المصهن  وال تهرتبط واإلبداع  

 .496 بالحماية المكفولة ل 
ن باهتبههار   ن البيئههة الرقميههة كههان لههها  ثر،هها فههي طريقههة اإليههداع القههانوني للمصههن  إال  

إال  نههه  ومهههع التطهههور  امهههة الماديهههة للجههههة الم تصهههة الطريقهههة التقليديهههة كانهههت تهههتم بتسهههليم الده
هههن طريههق  التكنولههوجي تههم اسههتحداث طريقههة جديههدة لإليههداع و،ههذا هههن طريههق شههبكة اإلنترنههت 

ومنه    ع االلكتروني ال اص بجهة اإليهداعرسا  المل  هبر الشبكة الم صصة ل  مع التوقيإ
شهعار رسها  إيهتم الهرد ههن طريهق إوبعهد،ا  رشي  المصنفات المجرودة مسهبقا يتم الحفظ في  

 .497باالستالم للمصن  بالبريد االلكتروني هلى نفس الشبكة السالفة الذكر
 ياإليدا  القانون هميةأ: ثانيا

يهههد  اإليههداع القههانوني  للمصههن  الههى حفظهه  مههن الاههياع والتلهه  بمههرور الههزمن وكههذا 
بهه ي   و تبيلغهه   و تقديمهه  شههارة العمههوم و،ههذا لتوزيعهه وبالتههالي واههع المصههن  ر،ههن إ صههيانت  

 .498طريقة كانت للجمهور
يداع القانوني للمصهن  كونه  يسهاهد فهي تجميهع مها ينشهر هلهى المسهتو  تكمن  ،مية اإل

لهى إ باإلاهافة الفني لرمهة الواحهدة وائده في تقييم المستو  العلمي وايدبي و تتجلى ف الوطني 
الهههى بسهههط رقابهههة  باإلاهههافة  499هههه نواثين فهههي البحهههث العلمهههي هلهههى ا هههتال   مسهههاهدة البهههاح

السههلطات هلههى مهها ينشههر فههي اإلقلههيم الههوطني حفاظهها هلههى النظههام العههام واآلداب العامههة لرمههة 
 .500الواحدة

رسهههالها لبيبلوغرافيههها الوطنيههة والتهههي يهههتم إيههتم جهههرد المصهههن  محههه  االيههداع القهههانوني فهههي ا
 المؤسسههات الثقافيههة العالميههة جهه  تبههاد  المعههار  بههين و،ههذا مههن   لم تلهه  المكتبههات الوطنيههة 

                                                           
 و ممارسهة ،هذه الحقهوق يي إجهراء شهكلي فهذا التمتهع و،هذه الممارسهة مسهتقالن ههن الي اع التمتع :"من اتفاقية برن هلى  ن  02تنص المادة - 496

 وجههود الحمايههة فههي دولههة منشهه  المصههن  وتبعا لههذل  فههان نطههق الحمايههة وكههذل  وسههائ  الطعههن المقههررة للمؤلهه  لحمايههة حقوقهه  يحكمههها تشههريع الدولههة
 ."كام ،ذه االتفاقيةالمطلوب توفير الحماية فيها دون سواه وذل  بصر  النظر هن  ح

 .681دياال هيسى ونس  المرجع السابق ص- 497
 . المرجع السابق6111يوليو  08المتلعق بااليداع القانوني المؤر  في  61-11من ايمر  02نظر المادة ا- 498
 .822مليكة هطو  المرجع السابق ص- 499
 .22حسن محمد بودي المرجع السابق ص- 500
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،ميههة فههي المحافظههة هلههى التههراث الثقههافي الههوطني وترقيههة البحههث العلمههي هنههد وكههذا تتجلههى اي
 .501يناحثتداول  من قب  الب

و،ههذا بتحديههد تههاريخ  كههذل  فههي تحديههد حههق ايسههبقية فههي اإليههداع  اإليههداعتتجلههى  ،ميههة 
يهداع ومنه  فيكون الرجهوع الهى تهاريخ اإل  وجود نزاع في ايحقية وايسبقية ايداع المصن  هند

المكتبهههة الوطنيهههة  تغذيهههةلهههى مسههها،مت  فهههي إ اإلاهههافةب فههههو يهههوفر الحمايهههة ايدبيهههة للمصهههن  
 .502نتاج الفكري مع م تل  الدو اإللة والمسا،مة في تباد  المعار  و الذ،ني للدو  باإلنتاج

جراءاتهمضمون اإليدا  القانوني و :  النقطة الثانية  ا 
جراءاتههه   61-11بواسهههطة ايمهههر  فصههه  المشهههرع الجزائهههري ماهههمون اإليهههداع القهههانوني وا 

 :ما يليفيوالتي سنفصلها  503المتعلق باإليداع القانوني
 مضمون اإليدا  القانوني: أوال

ايشه اص وكهذا  وكذا المستثناة منه   المصنفات التي ت اع ل   504يداعحدد قانون اإل
وذلههه  حسهههب طبيعهههة كههه    يهههداعباإلاهههافة إلهههى ههههدد النسهههخ المطلوبهههة فهههي اإل الملزمهههون بههه  

 .والجهة ال اصة باإليداع القانوني ةمصن  هلى حد
 المصنفات المشمولة باإليدا  القانوني .أ

اولها لعههدة نسههخ و،ههذا إمهها يههداع القههانوني المصههنفات التههي يههتم اسههت راجها وتههدي ههص اإل
جههه  تهههداولها بمقابههه  وبهههدون مقابههه  بههههين مههههن    505 هههر التصهههوير  و ايهههة وسهههيلة  و بهههالطبع  

مهههها بههههالبيع  و   مهمهههها كانههههت وسههههيلة التههههداو  إ506الجمهههههور يو  مههههرة  و لعههههدة طبقههههات جديههههدة
والمجهههالت  و غير،ههها مهههن طهههرق التداو  باسهههتثناء المصهههنفات المنشهههورة فهههي الصهههح يجهههار  اإل

 .الدورية

                                                           
يحههدد كيفيههات تطبيههق بعهه   حكههام  6111اكتههوبر  02المههؤر  فههي  881-11واال يههرة مههن المرسههوم التنفيههذي رقههم  09الفقههرة  08نظههر المههادة ا- 501

-60-60الصهادرة فهي  96ر رقهم .يهداع القهانوني ج والمتعلهق باإل 6111يوليهو  08وافهق الم 6269صهفر ههام  61المهؤر  فهي  61-11ايمر رقهم 
6111. 

 .226نوا  كنعان المرجع السابق ص- 502
 . 6111يوليو 08يداع القنوني المؤر  في المتعلق باإل 61-11ايمر - 503
 .6111يوليو  08في المتلعق بااليداع القانوني المؤر   61-11يمر ا - 504

ت اههع لإليههداع القههانوني الوثههائق المطبوهههة والصههوتية و المرئيههة والسههمعية :"المتعلههق باإليههداع القههانوني تههنص  61-11مههن ايمههر  09المههادة - 505
 ."نواهها  و قواهد المعطيات وذل  مهما تكن الدهامة التي تحملها وتقنية االنتاج و النشر والتوزيع و التصويرية وبرامج الحاسوب بك  البصرية  

 .228نوان كنعان المرجع السابق ص- 506
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المتعلهههق  61-11مهههر رقهههم كهههام ايحتطبيهههق بعههه   كيفيهههات  507 881-11مهههر اي حهههدد
يههداع و،ههذا بجمههع المطبوهههات مههن قبهه  المكتبههة الوطنيههة الجزائريههة يههداع القههانوني لمحهه  اإلباإل

والتهههي ذكهههرت هلهههى سهههبي  المثههها  ال  والمركهههز الجزائهههري للسهههينما كههه  فهههي مجههها  ا تصاصههه  
والتلفزيونيهههة ت السهههينمائية ،هههي كالكتهههب والهههدوريات والرسهههائ  الجامعيهههة والسهههيناريو،او  الحصهههر

والمناشهههير وال هههرائط الجغرافيهههة و الملصهههقات والم ططهههات والتقهههارير  والكراسهههات والمسهههرحيات
باإلاهههافة الههههى المطبوههههات الحجريههههة  والبطاقهههات والطوابهههع البريديههههة والمقطوههههات الموسههههيقية 

االههههالم اآللهههي  وال شهههبية والمحفهههورات والرسهههومات الفنيهههة والوثهههائق السهههمعية البصهههرية ودههههائم
  .508الممغنطة واالسطوانات والوثائق التصويرية وايشرطةالمرنة  كايقراص
 باإليدا  القانوني لمستثناةاالمصنفات .ب

-11من ايمهر  الثامنةبموجب المادة  ع القانونياتم استثناء بع  المصنفات من اإليد
  والتهي تهم ذكر،ها هلهى لهها و المحدد 510 منها المرجوو،ذا بحسب طبيعتها  و ،دفها   61509

 :و،ي 511 881-11من المرسوم التنفيذي  02في المادة  سبي  المثا  ال الحصر
 .المطبوهات التي تستعملها االدارة و،ذا كالسجالت واالستمارات والنماذج المجسمة-6
 .ظرفة المعنونة والدهواتايبوهات الحياة اليومية كالرسائ  و مط-8
سهههتالم ووصهههو  وصهههوالت االو  الحيهههاة التجاريهههة كهههالفواتير لهههة فهههيالمطبوههههات المتداو -1

 .المواصالتون والصكو  ومطبوهات البريد و ذالطلبيات والسندات المالية واي
دارة السههتعما  الههدا لي فههي اإلل الدراسههات الم صصههةالوثههائق المطبوهههة كالتقههارير و -2

 .المؤسساتو 
المنظمهههة لهههذل  مهههن االنت هههاب و ية ال اصهههة وكهههذا بطاقهههات االقتهههراع  و الوثهههائق السهههر -2

 .محاار مرافقة لها
                                                           

صهفر  61المهؤر  فهي  61-11ايمهر رقهم يحهدد كيفيهات تطبيهق بعه   حكهام  6111اكتهوبر  02المهؤر  فهي  881-11المرسوم التنفيهذي رقهم - 507
 . المرجع السابقيداع القانونيباإل والمتعلق 6111يوليو  08الموافق  6269هام 
يحهدد كيفيهات تطبيهق  6111اكتهوبر  02المؤر  فهي  881-11المرسوم التنفيذي رقم من  01و02و02و01و08و06الفقرات  08نظر المادة ا- 508

 . المرجع السابقالقانوني باإليداعوالمتعلق  6111يوليو  08الموافق  6269صفر هام  61في  المؤر  61-11بع   حكام ايمر رقم 
تسهتثنى مهن االيهداع القانوني الوثهائق التهي :"بما يلهي 6111يوليو 08المتعلق باإليداع القانوني المؤر  في  61-11من ايمر  02نصت المادة - 509

 ."من ،ذا ايمر وتحدد شروط تطبيق ،ذه المادة وكيفيات  بنص تنظيمي 02لر،دا  المحددة في المادة ال تستجيب بحكم طبيعتها  و استعمالها 
 . المرجع نفس 6111يوليو 08المتعلق باإليداع القانوني المؤر  في  61-11من ايمر  02نظر المادة ا- 510

 61-11يحهدد كيفيهات تطبيهق بعه   حكهام ايمهر رقهم  6111اكتهوبر  02المهؤر  فهي  881-11مهن المرسهوم التنفيهذي رقهم  02نظهر المهادة ا- 511
 .والمتعلق بااليداع القانوني المرجع السابق 6111يوليو  08الموافق  6269صفر هام  61المؤر  في 
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 األشخاص المكلفون باإليدا .ت

شهه اص ن فههي مجهها  التهه لي  و النشههر سههواء  يههداع هلههى هههاتق العههاملييقههع التههزام اإل   
وذلهه  سههواء كههانوا ينتمههون  طبيعههة  و  شهه اص معنويههة وذل  كههالمؤل   و الناشههر والطههابعين 

مهر مهن اي 01التهالي فقهد فصهلت المهادة لقطاع  هاص  وبلمؤسسة هامة  و لجهة حكومية  و 
 :المتعلق باإليداع القانوني ايش اص المؤ،لين لذل  و،م 11-61512

يتكفه  المؤله  بعمليهة النشهر للمصهن  ال هاص به  مهع االحتفهاظ بهالحقوق  :فالمؤلّ  -2
الهوطني  و له  فهي االقلهيم وسواء كان ذ شر وية هلى المصن  باهتباره مح  النالمادية والمعن

وبالتهههالي يكهههون المؤلههه  ،هههو المسهههؤو  ههههن اإليهههداع القهههانوني  قلهههيم الهههوطني بال هههارج  هههارج اإل
 .كما يمكن للمؤل  تفوي  الغير من  ج  القيام بعملية اإليداع القانونية لمصنف  
 اش صهه  و اطبيعيهه ا،ههو الههذي يقههوم بالنشههر للمصههن  سههواء كههان ش صهه :الناشــر -0
 و هلمهي سهواء  دبهي  و فنهي   ومهما كهان نهوع المصهن   لدولة الجزائريةو،ذا دا   ا  امعنوي

 .طرح  للتداو من المصن  وقب  يداع يكون هند االنتهاء ن اإلومن  فإ
 البصههههرية السههههمعية وال هههههن اإليههههداع ال ههههاص بالتسههههجيالتمسههههؤ  يعتبههههر :المنــــتج -3
 .ا مبك   نواهه وقواهد البيانات برامج الحاسوب كذا و التصويرية  و  والصوتية
التي يهتم نشهر،ا وطبعهها  هارج المسؤو  هن إيداع نسخ المصنفات يعتبر  : الموز  -4

 و للمتههرجم  و الناشههر  للمؤلهه  اطههار االقليمههي للدولههة  ي بال ارج سههواء كههان المصههن  ملكههاإل
تههداولها مهمهها كانههت جنسههيتهم جزائريههة  و اجنبيههة المهههم  نهه  تههم اسههتيراد،ا مههن  جهه     و المنههتج

م بعهده وبالتالي يهتم اإليهداع القهانوني ثه ما بمقاب   و بدون مقاب  إو،ذا  دا   الدولة الجزائرية 
 .لجمهور هن طريق التوزيعيتم تداو  المصن  من قب  ا

مهن توكهه  له  مهمهة الطباهههة ،هو مههن يقهوم بطباههة المصههن  يكهون ،ههو  : الطـابع -5
 لطباهة للجهة الحكومية التي يحهدد،ا اإليهداع المسؤو  هن إيداع النسخ من المصن  مح  ا

 .يداع نس ة لد  المكتبة الوطنية المحددة في القانونباإلاافة إلى إ
 نفها  هلهىآمهن نهص المهادة التاسهعة المهذكورة  كمها يتاهح لنها الجزائريلم ينص المشرع و 

 التههي ت اههع لإليههداع القههانوني فههي الوفههاء  الناشههرين للمصههنفاتتاههامن المههؤلفين والطههابعين و 

                                                           
 . المرجع نفس  6111يوليو 08المتعلق باإليداع القانوني المؤر  في  61-11من ايمر  01نظر المادة ا - 512
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  و هراهها اذله  قبه  قيامههاإليهداع التهي يحهدد،ا القهانون و  مراكهزإيداهها فهي  بالتزام بتوزيعها
 .للبيع

جراءات اإليدا  القانونيملف و -ثانيا  ا 
و،ههذا بإيههداهها  يتمثهه  ملهه  اإليههداع القههانوني فههي تحديههد هههدد النسههخ المطلههوب ايههداهها 

جهراءات محهددة يمكهن ذكر،ها فيمها   و،ذا باتباع إالم تصة هلى ا تال  نوع المصن ة بالجه
 :يلي

 الملف الخاص باإليدا  القانوني.أ
وكههذا   تبيههان هههدد النسههخ الواجبههة اإليههداعالقههانوني يسههتوجب يههداع لههى ملهه  اإلإللتطههرق 
 :ما يليفيوالتي سو  نفصلها تقديم المل   مامها  الجهة الواجب

 النس  الواجبة اإليدا عدد -2
والتهههي يهههتم ايهههداهها فهههي المراكهههز  المصهههن  بحسهههب نوهههه  وطبيعتههه   نسهههخ ههههدد ت تلههه 

فهههي االسهههتفادة مهههن ن ههههدد النسهههخ يحهههدد باتجهههاه كههه  دولهههة إلهههى   باإلاهههافةالم صصهههة لهههذل   
 يداهها بالمركز ال اص باإليداع فهي تبهاد  المطبوههات مهع م تله  الهدو  تي يتم إلوا  النسخ

لالسهتفادة مهن اإلنتهاج الهذ،ني  مهع  وكذا منح الفرصة لمراكز البحث العلمي والمعا،د العلمية 
  .513االستعانة بنظام اإليداع و،ذا لنشر القوائم البيبليوهرافية القومية لك  دولة

المتعلههق بكيفيههات تطبيههق 514 881-11مههن المرسههوم التنفيههذي  الثالثههةفقههد حههددت المههادة 
يهداع فهي المله  هلهى القهانوني ههدد النسهخ الواجبهة اإل باإليهداعال اص  61-11احكام ايمر 
 :و،يوج  التحديد 
 نسخة واحدة من المصنفات التالية 
  اإلنتاجات السمعية البصرية الوثائق المطبوهة وموزع. 
 الوثائق المطبوهة الدورية. 
  ايشرطةبرامج الحاسوب و لمنتج. 
  نتاج الوثائقحالة إهادة الطبع  و إهادة إفي. 

                                                           
 .221ع السابق صنوا  كنعان  المرج- 513
صهفر  61المهؤر  فهي  61-11يحهدد كيفيهات تطبيهق بعه   حكهام ايمهر رقهم  6111اكتوبر  02المؤر  في  881-11المرسوم التنفيذي رقم  - 514
 .والمتعلق باإليداع القانوني المرجع السابق 6111يوليو  08الموافق  6269هام 
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  يتجهههاوز  ال الثمينهههة التهههيتهههودع نسههه ة واحهههدة مهههن نسهههخ المطبوههههات الفههها رة  و
 .نس ة 100 سحبها
 نسختين من المصنفات التالية 
 يتعين إيداع نس تين من قب  المنتج  و الناشر إذا تم إهادة السحب. 
 في حالة الوثائق المطبوهة. 
 نس  من المصنفات التالية أربع 
   نسههخ مههن كهه  الوثههائق   ربههعإيههداع بإذا قههام المؤلهه  الناشههر لحسههاب   و المنههتج

المتعلهههق  61-11مهههن االمهههر  01و 08ن ع القهههانوني و،هههذا مههها اكدتههه  المادتهههاال ااهههعة لإليهههدا
 .515القانوني باإليداع
 التي يتم اإليدا  القانوني لديهاالجهة  -0

 باإليهههداع القهههانوني للمصهههنفات لهههديها حسهههب قهههانون كههه  دولهههة ت تلههه  الجههههة الم تصهههة 
تصهني  مراكهز  و،نها  مهن اهتمهد فهنا  من كل  الوزارة المكلفة بشؤون المطبوههات الثقافيهة 

 مههها  اإليهههداع حسهههب نوهيهههة المصهههن   فالمصهههنفات المكتوبهههة تهههودع لهههد  دار الكتهههب الوطنيهههة 
 لموسهههيقية والفنيهههة لهههد  معههههد الفنهههون المصهههنفات الموسهههيقية فتهههودع لهههد  مركهههز التسهههجيالت ا

فهههالم السهههينمائية والتسهههجيالت السهههمعية البصهههرية والمصهههنفات السهههينمائية لهههد  مركهههز إيهههداع اي
 .الخ...

  هههة مههن المؤسسههات التابعههة للدولههةلههى المشههرع الجزائههري فقههد اهتمههد مجمو  مهها بههالرجوع إ
مجها  ت صصه  و،هذا طبقها للمهادة  المؤ،لة بالقيام باإليداع القهانوني لهديها للمصهنفات كه  فهيو 

 :والتي سنفصلها فيما يلي 516المتعلق باإليداع القانوني 61-11من ايمر  العاشرة
 المكتبة الوطنية الجزائرية. 
 المركز الجزائري للسينما. 
  مؤسسههات   ههر  ذات ت صصههات   ههر  وفقهها لر،ههدا  والشههروط المحههددة فههي
 .المتعلق باإليداع القانوني 61-11ايمر 

                                                           
مهن  08الفقهرة  01 المرجهع السهابق  والمهادة 6111يوليهو 08باإليداع القانوني المؤر  فهي المتعلق  61-11من ايمر  01و 08نظر المادتين ا- 515

صههفر هههام  61المههؤر  فههي  61-11يحههدد كيفيههات تطبيههق بعهه   حكههام ايمههر رقههم  6111اكتههوبر  02المههؤر  فههي  881-11المرسههوم التنفيههذي رقههم 
 .جع نفس والمتعلق باإليداع القانوني المر  6111يوليو  08الموافق  6269

 .6111يوليو 08المتعلق باإليداع القانوني في  61-11من ايمر  60نظر المادة ا- 516
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بعههدة مهههام منوطههة بههها لتسهههي  همليههة االيههداع القههانوني  مراكههز اإليههداع القههانونيت ههتص 
 :يلي بينها ما يداع القانوني نذكر منمرفقة بواجبات تابط هملية اإل حتى تكون سلسة 

  باإليههههداعو المنههههتج  و الناشههههر  شهههههادات تثبههههت قيههههام المؤلهههه   بإهطههههاءالتزامههههها 
ايسههبقية فههي تسههجي  حههق المؤلهه  و،ههي وسههيلة مههن وسههائ   و،ههي تعتبههر دليهه  إثبههات القههانوني 

 .الحماية القانونية الم ولة لها
 مكانيات المادية لعملية اإليداع والتهي ت هص ت صهيص محه  التزامها بتوفير اإل

إلههى الوسههائ  الفنيههة  باإلاههافة سههتقبا  االشهه اص وكههذا نسههخ المصههنفات  و مكههان مناسههب ال
مههن  جهه  تسهههي   لغايههة منههها ،ههي حفههظ المؤلفههات المودهههة لههديها وا التقنيههة المرافقههة للمكاتههب و 

 همليههة االطههالع هليههها مههن قبهه  المت صصههين والبههاحثين مهها لههم يوجههد مههانع قههانوني فههي ذلهه  
قلهيم لرقابة هليهها و،هذا مهن  جه  حصهر اإلنتهاج الهذ،ني دا ه  اإلوكذا من  ج  تسهي  هملية ا

 .517الوطني
 وتتجلهههى تلههه    المصهههنفات المودههههة لهههديها هلهههى ةالتزامهههها بطهههابع السهههرية التامههه

السههرية فههي هههدم التعريهه  بههها فههي قههوائم المنشههورات  و الفهههارس و،ههذا مههع مهها ال يتعههار  مههع 
 .519  مهما كان نوع السبب  اص  و هامهندما يقتاي ايمر ذل  518قانون اإليداع

 إجراءات اإليدا  القانوني.ب
 و المركههههز الجزائههههري للسههههينما  و  ةالجزائريههههتههههتم همليههههة اإليههههداع  مههههام المكتبههههة الوطنيههههة 

والتهههي سهههمح بهههها القهههانون بمهمهههة  مهههن قبههه  المكتبهههة الوطنيهههة  المهههر ص لهههها الجههههات اإلداريهههة
و،ههذا حسههب طبيعههة ونههوع المصههن     و النسههخ المطلههوب إيههداههاتسههليمها نسههخ مههن المصههن  

 .طبقا لما تتامن  الالئحة ال اصة بالمكتبة الوطنية
الم صصههة لههذل  والتههي تسههلم  االسههتمارةيقههوم الشهه ص المكلهه  باإليههداع القههانوني بمهه ء 

والههههذي يههههتم فيهههه  ذكههههر جميههههع المعلومههههات المتصههههلة   520لهههه  مههههن طههههر  الهيئههههة المؤ،لههههة بههههذل 
و العنهههوان وصهههفة طالهههب اإليهههداع سهههواء الناشهههر  و  االسهههمذكهههر )بالمصهههن  الواجهههب اإليهههداع 

                                                           
 .221نوا  كنعان المرجع السابق ص- 517
 .6111 يوليو 08المتعلق باإليداع القانوني في  61-11ايمر  - 518
 .611دياال هيسى ونس  المرجع السابق ص - 519

 61-11يحهدد كيفيهات تطبيهق بعه   حكهام ايمهر رقهم  6111اكتهوبر  02المهؤر  فهي  881-11مهن المرسهوم التنفيهذي رقهم  02نظهر المهادة ا- 520
 .القانوني المرجع السابق باإليداعوالمتعلق  6111يوليو  08الموافق  6269صفر هام  61المؤر  في 
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سم الناشهر وكهذا مكهان اسم المصن  و اذكر نوع المصن  و  مع  (الصانع  و الطابعالمنتج  و 
مهع ذكهر اللغهة   521مع ذكر الهرقم الهدولي إذا تهم ذكهره الطبع وتاريخ الطبع وكذا مكان الصنع 

 . ال اصة بالمصن  وهدد النسخ التي  هدت لذل 
المتمثلهة فهي  يداع القانوني مباشرة بتسليم الوثائقين الطرق ال اصة بالتسليم يتم اإلمن ب

موجههة  هليهها هن طريق البريد برسالة موصهى   و بإرسالها نسخ من المصنفات المراد نشر،ا
يهههداهها و،هههذا مهههن  جههه  إ  للمكتبهههة الوطنيهههة الجزائريهههة و،هههذا بعهههد سهههحبها وقبههه  واهههعها للتهههداو 

لتهرقيم    و ارقمها 61لي الموحد الذي يتكون من وبالتالي يحص  الترقيم الدو  بالمكتبة الوطنية 
 التسلسهههلي القهههانوني بالمكتبهههة الوطنيهههة الهههذي يحتهههوي هلهههى شهههقين و،مههها الشهههق ايو  ،هههو الهههرقم 

 .522والرقم الثاني ،و حسب سنة النشر
هطهههاء رقههم للمصهههن  المهههودع  بعههد،ا تقهههوم الجهههة الم تصهههة باإليهههداع باسههتقبا  الملههه  وا 

تفحهههص البيانهههات و،هههذا بعهههد  ص بهههذل  و،هههو نفهههس الهههرقم الهههذي يهههتم تدوينههه  هلهههى السهههج  ال ههها
 ومنهه  فانهه  تههتم همليههة الفهرسههة للبيانههات ال اصههة بالمصههن   الوثههائق المرفقههة بطلههب اإليههداع و 

و،ههو    ههتم الجهههة التههي تههم اإليههداع هنههد،اب ةومنهه  تسههليم صههاحب الطلههب نسهه ة بههذل  م تومهه
 .يداع مهما كان نوع المصن ي يواع هلى المصن   كدلي  هلى اإلنفس ال تم الذ

هملية اإليداع يكون مقهدم الطلهب مهمها كانهت صهفت  مؤله   و منهتج  و ناشهر تمام بعد إ
ن همليههة اإليههداع القههانوني ،ههي دليهه  هلههى ومنهه  فههإ  ثبتههت لهه  ملكيههة المصههن  وغيههر ذلهه  قههد

يهداع المصهن  ال ن ههدم إومنه  فهإ ملكية المصن  وليست وسيلة للحمايهة القانونيهة للمصهن  
ومنهه  فمههن  وبالتههالي فانهه  يبقههى محميهها ولههو لههم يههتم إيداههه   هلههى حقوقهه  الماديههة والمعنويههة يههؤثر

اإليهداع إال  ن قرينهة الملكيهة بمجهرد   نوني يكون ،و مال  المصن  ايصلييقوم باإليداع القا
 .523ثبات العكستعتبر قرينة بسيطة تقب  إ

لفهههة باإليهههداع القهههانوني  و  يهههة جههههة م صصهههة لهههذل  بإنهههذار مكتقهههوم المكتبهههة الوطنيهههة ال
 وجهبو،هذا بم المكل  باإليداع مهمها كانهت صهفت  به ي إ هال  فهي إجهراءات اإليهداع القهانوني 

                                                           
يعطهي لكه  كتهاب  و دوريهة بحيهث  ا اصه ايعتبر رقم(ISSNرمد  )دولي الموحد للدورية  و الرقم ال( ISBNردم  )الرقم الدولي الموحد للكتاب- 521
ظهام من  الل  التعهر  هلهى الناشهر والطبعهة والمؤله  و العنهوان ويعتبر الهرقم غيهر قابه  للتغييهر  و،هو يواهع ليعهر  هنوانها واحهدا ويطبق ،هذا الن يتم

 .ية وال رائط ومطبوهات المكفوفينوالحاسب اآللي والصح  اليومهلى المطبوهات الدورية والكتب والكتيبات والبرامج 
 .والرقم الدولي الموحد للكتاب  و الرقم الدولي الموحد للدورية تحتوي الوثائق المعنية هلى اسم الناشر  و الطابع وتاريخ ومكان الطبع - 522
 .116 ص8001امعية مصر طبعة هبد الو،اب هرفة الوسيط في حماية الملكية الفكرية دار المطبوهات الج- 523
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 و،هذا بموجهب ايههوان الم ولهة لههم ذله   رسالة موجهة هن طريق البريد مع العلهم بالوصهو  
سهبوع بالنسهبة للهدوريات وشههر بالنسهبة ويتمثه  فهي   تدار  الهنقص  ويتم منحهم  ج  من  جال

 .524ذل  هلى نفقة الم  للكتب ويكون 
هطهههاء  رقهههم   المكتبهههة الوطنيهههة وسهههيلة مهههن  جههه  إتعتبهههر إجهههراءات اإليهههداع القهههانوني لهههد

يهداع تسهلط هليه  جهراءات اإلك  من  هال  إ وبالتالي وليس تر يصا للنشر  اص بالمصن  
لههى وفههي حالههة العههود ترفههع الغرامههات إ  525غرامههة ماليههة ال تقهه  هههن ثالثههين  لهه  دينههار جزائههري

  يهداع القهانوني للنسهخ محه  العقوبهةال تعفي  مهن وجهوب اإل العقوباتتل  ن  ال إ  526الاع 
  . 527ة يتم منح  مهلة لتسوية واعيت  من  ج  قانونية لإليداع للمصن جوبالنتي
 
 
 
  
 

                                                           
يجهههههب هلهههههى مؤسسهههههات اإليهههههداع :"المتعلهههههق باإليهههههداع القهههههانوني التهههههي تهههههنص 6111يوليهههههو 08الصهههههادر فهههههي  61-11مهههههن ايمهههههر  61المهههههادة -524

د شهروط تطبيهق القانوني المطالبة بالوثائق مواوع اإليداع وهند االقتااء اقتناؤ،ا هلى نفقة الم   بااللتزامهات المنصهوص هليهها فهي ،هذا ايمر تحهد
 ."،ذه المادة  وكيفيات  بنص تنظيمي

 61-11يحهدد كيفيهات تطبيهق بعه   حكهام ايمهر رقهم  6111اكتهوبر  02المهؤر  فهي  881-11مهن المرسهوم التنفيهذي رقهم   01نظر المهادة ا- 525
 . والمتعلق باإليداع القانوني المرجع السابق 6111يوليو  08الموافق  6269صفر هام  61المؤر  في 

يعتبهر اإل هال  ههن قصهد بااللتزامهات المنصهوص :"تنص 6111يوليو  08المتعلق باإليداع القانون الصادر في  61-11من ايمر  62المادة - 526
حسهب (دج200.000)الى  مسمائة اله  دينهار جزائهري ( دج10.000)هليها في ،ذا ايمر م الفة ويعاقب هليها بغرامة مالية من ثالثين  ل  دينار

 ."هاله ه  الغرامات المذكورة في الفقرة الوثائق مواوع اإليداع وفي حالة العود  تااطبيعة 
يتعههين هلههى المعنههي باإليههداع القههانوني  ن :"المتعلههق باإليههداع القههانوني التههي تههنص 6111يوليههو 08الصههادر فههي  61-11مههن ايمههر 62المههادة - 527

 ههههور فهههي مهههدة زمنيهههة ال تتجهههاوز ثهههالثكهههري والفنهههي الهههذي يواهههع للتهههداو  لهههد  الجمنتهههاج الفتجهههاه مؤسسهههات اإليهههداع فيمههها ي هههص اإليسهههوي واهههعيت  
  ."سنوات من تاريخ صدور ،ذا ايمر01
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 حقوق المؤلف المشمولة بالحماية في البيئة الرقمية:الفصل الثاني
 ليههة حقوق ماديههة  و ماو لههى حقههوق  دبيههة  و معنويههة إ  سههتغال  حقههوق المؤل ههإينصههر  

التطور غير المسبوق في هالم التكنولوجيات الحديثهة التهي هرفهها و،ذا في ظ  البيئة الرقمية و 
 .العالم

السياسهية و جتماهيهة والثقافيهة اال وتعتبر المعلومهات ركيهزة م تله  النشهاطات االقتصهادية
ولههى مههع بدايههة الثههورة الصههناهية التههي بههد ت مههن  وائهه  القههرن وقههد نشهه ت بوادر،هها اي لإلنسههان 

 سنة 800كثر من  وا ر القران التاسع هشر ميالدي والتي دامت  لى غاية إالثامن هشر 
سنة بداية مهن القهرن  20الذي دام  الثورة الصناهية واالقتصادية زد،ار اوبعد،ا هر   

لههى إوبعههد،ا تههم التوجهه   مههيالدي  6122العشههرين مههيالدي حتههى الحههرب العالميههة الثانيههة سههنة 
ن هصهههر  سهههنة إال  82مههها يسهههمى بالعصهههر االلكترونهههي الهههذي دام مهههدة  و هصهههر الكمبيهههوتر 
جههون نسههبيت " فقههد هههر  الفقيهه  البريطههاني528 نياتسههنة مههع نهايههة التسههعي 80المعلومههات بلهه  

"John Naisbitt  وليسهههت  المهههورد االسهههتيراتيجي فهههي مجتمهههع اليهههوم)نهههها  المعلومهههات  هلهههى
 .529(نجاز االقتصاديصبح مفتاح اإل ج المعرفة انتإنما إ  طالراس مالية فق

تمعات  ،مية حماية المعلوماتية و لهق ميكانيزمهات و دوات قانونيهة لمنهع دركت المجفقد  
و  هههر    ،ميهههة ة ماليهههة لمههها لهههها مهههن صهههبحت تجسهههد قيمههه كونهههها  فهههراد هليهههها بهههين اي االهتهههداء
 .نتقا  الحقوق هلى ا تالفهادبية من حيث امعنوية و 
  فهنها  نظريهة لمؤل هبين الفقههاء فهي تحديهد الطبيعهة القانونيهة لحقهوق اهنا  ا تال  مهاف

 اهتبر،ها حقهاو،نها  مهن  مهوا  المعنويهة يرد هلهى اي اهتبرتها حقاو  ر   هتبرتها حق ملكية إ
الجهد  ،هو و  فكريهة و،نا  من اهتبر،ا حهق ملكيهة  مزدوجة  اهتبر،ا حقوقإو،نا  من  اش صي

سهم او،نا  من هرفهها بالفنية و سم الملكية ايدبية ا  فهنا  من ذكر،ا بفي تسمية حقوق المؤل  
 يههرة ،ههي اي هالذ،نيههة و،ههذالفقهه  الحههديث ذكر،هها بتسههمية الحقههوق و   الحقههوق المعنويههة وايدبيههة

 .530ايكثر شيوها

                                                           
العههههالم االلكترونههههي الوسههههائ  المحتههههو  المزايهههها والسههههلبيات اتحاد المصههههاري  العربيههههة دمشههههق سههههورية طبعههههة  قههههانون الكمبيههههوتر  يههههونس هههههرب - 528
 .8 ص8006

 .82 ص6118الطبعة االولى  الت الحديثة اسيوط مصر م اطر تقنية المعلومات  مكتبة اآل قانون العقوبات و ،شام محمد فريد رستم- 529
 .12نوا  كنعان المرجع السابق ص- 530
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ن حهق  إال  531التقليدي للملكية فإنها ترد هلى العقهارات  و المنقهوالت المبد لى إبالرجوع 
بههذه النظريهة وكهان ذله  جليها فهي وقهد ته ثر المشهرع الفرنسهي 532 يرد هلى هم  ذ،ني  المؤل  

نهواع  قهدس  نه     الذي وص  حق المؤل ه 6916جانفي  61و61قانون شابوليي  المؤر  في 
 .الملكية

  يهرد هلهى شهيء معنهوي ن حهق المؤل ه ات كون ،ذه النظرية لم تسلم من االنتقاد ن إال 
  هههن حههق المؤل هه وطريقههة اكتسههاب شههياء الماديههة حههق الملكيههة يقتصههر هلههى اي ن  فههي حههين

بطهههرق محهههددة سهههواء بالشهههراء  و اإلرث  و  يكتسهههب ن حهههق الملكيهههة طريهههق الهههذ،ن فهههي حهههين 
  فهههي ن مههدة حههق الملكيههة غيههر محههددة هكههس حههق المؤل هه و  الوصههية  و االلصههاق  و التقههادم 

  ههر آنتقهها  الملكيههة لشهه ص اسههم المالهه  يههزو  هنههد ان  لههى إباإلاههافة  محههددة بمههدة مؤقتههة 
 .533ستغال  من قب  الغيرناء التناز  لالث   الذي يبقى المؤل  هكس حق 

  ي شههيء ال غيههر مههادي  السههنهوري  ن محهه  حههق المؤلهه  ،ههو شههيءفقههد  كههد ايسههتاذ 
ومنههه   وال يهههدر  بهههالفكر المجرد إنمهها ،هههو مهههن  لهههق الهههذ،ن واالبتكهههار  يههد   فهههي ههههالم الحهههس 

بهين الفكهرة التهي ال تهؤتي باالستحواذ هليها و ي ثمار،ا إال ،نا  فرق ما بين الملكية التي ال تؤت
ن المصهن  ،هو  لهق ذ،نهي و روحهي وفكهري والهذي التهالي فهإوب ثمار،ا إال باالنتشار وذيوهها 

يصال  للجمهور  .534يستق  هن الوسائ  التي تستعم  من  ج  التعبير هن  وا 
وق ش صهية ال   حقهوذ،بها إلهى  ن حقهوق المؤل ه "برتهو"و  "كهانط"ن االفقيههو،ذا ما  كهده 

 .535تظهر إال هندما يتم التحدث هنها إلى الجمهور و،ي مالزمة لصفة اإلنسان
  هلههى رتهم لحقههوق المؤل ههظههنب" وديرنبههور "و "سههتوب"و "بيسههلر"الفقهههاء و،ههم ومنهه  اجتمههع 
 حقهوق ماليهة مهن جههة   هر  وكه و  فههي حقهوق ش صهية مهن جههة  مزدوجهة  نهها ذات طبيعهة

مههن  ةمنبثقهه ا  كونهههسههتندوا فههي ذلهه  إلههى مصههدر حقههوق المؤل ههاو   536 ههرمسههتق  هههن اآل حههق
  ،ني ،و بدوره ينتج هن  هائهد مهاليلى إنتاج ذإبداع يؤدي و،ذا اإل   المبدع ش صية المؤل  

هتبهههار حقهههوق المؤلههه  اب" بيوالكهههازيللي"سهههميت بنظريهههة الحههه  الوسهههط مهههن قبههه  الفقيههه  وبالتهههالي 
                                                           

 .228 ص8006هبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السادس حق الملكية دار الشروق- 531
 .22 ص6219حق المؤل   دار النهاة العربية القا،رة مصر طبعة مامون هبد الرشيد  بحاث في - 532
 .82هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 533
 .92نوا  كنعان المرجع السابق ص- 534
 .99 صنفس نوا  كنعان المرجع - 535
 .20محمد  لي  يوس   بو بكر المرجع السابق ص- 536
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ساير المشرع الجزائري ،ذه النظرية ونص صهراحة  وقد ش صية مكملة للحقوق المالية  احقوق
 .537مادي  حقين م تلفين معنوي و هلى منح المؤل  

  ،ههي حقههوق هتبههر  ن حقههوق المؤل ههاالههذي  "بيكههارد"الفقيهه  البلجيكههي  وجههاء فههي اي يههر
و،ههي حههق    نتههاج ذ،نههي للمؤل ههإسههتقاللية ولههها  صوصههية كونههها تههرد هلههى جديههدة تتمتههع باال
 ومهن بهوة ،هذا مهن جانهب في   و اكتساب  بالتقهادم كحهق اي للتناز   و التصر  مؤبد غير قاب 

   و مهن قبه  الغيهر ههن طريهق التهر يص   من قب  المؤل هستغال  المصنر اجانب آ ر يمكن 
 .538للمستغ  امالي اوفي ك  الحالتين فإن  يقدم هائد

طههرق حيهث مفهومهها و لحقهوق المعنويهة مهن لهى دراسهة اإايو   المبحهثومنه  نتطهرق فهي 
ههن طريهق تبيهان مفهومهها الثهاني إلهى الحقهوق الماديهة  المبحثم بعد،ا نتطرق في ثستغاللها ا

 .ستغاللهااوطرق 
 بالبيئة الرقمية    اف ومدى تأثرهالمؤلِّ  وية لحقالحقوق المعن:ولاأل  المبحث

نتيجهة مها تنتجه  الملكيهة الفكريهة  لهها  ،ميهة بالغهة اهمن حقهوق  الحقوق المعنهوي للمؤل ه
وبالتههالي فههإن ،ههذا الحههق ينههدرج اههمن الحقههوق الش صههية تمههنح لصههاحبها   539مههن مصههنفات

 .540صالحيات مهمة
و  الههههى ما،يههههة الحههههق فههههي المطلههههب اي سههههنتطرقتههههم تقسههههيم ،ههههذا المبحههههث الههههى مطلبههههين 

وفهي   فهي ظه  التكنولوجيهات الحديثهة ثر ،ذا الحهق بالبيئهة الرقميهة تومامون  ومد   المعنوي
 .حدود ،ذا الحقتبيان استثناءات و ب المطلب الثاني نقوم

 بالبيئة الرقمية في المؤلف لحق ةالحقوق المعنوي ضمونوم ماهية : األولالمطلب 
ن الحقهوق ثهم تبيها  طبيعته  القانونيهة،ذا الحق مهع تبيهان  مفهوم و صائصلى إسنتطرق 

فههي ظهه  التكنولوجيههات  بالبيئههة الرقميههةثر ،ههذا الحههق  تههنعههالج  المتفرهههة هههن ،ههذا الحههق وبعههد،ا
 .الحديثة
 
 

                                                           
 . المرجع السابق02-01مر من اي 86انظر المادة - 537
 .18هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 538
 .821 ص8061رامي ابرا،يم حسن الزوا،رة النشر الرقمي للمصنفات و ثره هلى الحقوق ايدبية والمالية دار وائ  للنشر الطبعة ايولى - 539
 .20سابق صبومعزة سمية المرجع ال- 540
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 ئة الرقميةومدى تأثرها بالبي للمؤلف المعنوية ماهية الحقوق :الفر  األول
مفههههوم لهههى إسهههنتطرق    لهههى طهههرق اسهههتغال  الحهههق المعنهههوي لحهههق المؤل هههإقبههه  التطهههرق 

 .طبيعت  القانونية،ذا الحق مع تبيان  و صائص
 ةو طبيعته القانوني المعنويمفهوم الحق  :األولىالنقطة 

ال صهائص المميهزة تعريف  و و،ذا هن طريق توايح  يجب تبيان مفهوم الحقوق المعنوية
 .ل  هن غيره من الحقوق

 ومدى تأثره بالبيئة الرقمية مفهوم الحق المعنوي .أ 
ن  غلهب التشهريعات لهم تقهم  كهون  اتفاقيهاو  افقهيهلى تعري  الحق المعنوي إسو  نتطرق 

 .الطبيعة القانونية ل   ير نذكر ثر البيئة الرقمية هلي  وفي اي تم نبين بتعريف  
بمهها فيههها التشههريع الجزائههري   مفهههوم الحههق المعنههوي  و ايدبههي لههم تبههينغلههب التشههريعات  

 .وبالتالي فقد تر  المجا  للفق  في تحديده
 حق المعنويلالتعريف الفقهي ل .2

حقهههوق تنصهههب هلهههى حمايههههة "هلهههى  نهههها الحقهههوق المعنويههههة جانهههب مهههن الفقههه  فقهههد ههههر 
فإن هها تنطهوي    فهي حهد ذاته  وبههذا المعنهى  وحماية المصهنر   كمبهدع للمصهنر ش صية المؤل ه
ا حمايهة المصهن   باهتبهاره ثانيهههتباره مبهدها و ا  بحترام ش صية المؤل  ا حد،ما :هلى وجهين

 541".ف قيمة ذاتية بغ  النظر هن مؤل   اشيئا ذ
  ادموغيههر قابلههة للتقهه هلههى  نههها الحقههوق الدائمههة غيههر قابلههة للتصههر  ،نهها  مههن هرفههها 

بههوة وحههق االحتههرام وحههق و،ههي الحقههوق التههي تتكههون مههن حههق اإلفصههاح هههن المؤل هه  وحههق اي
 .542التوبة  و االنسحاب

كونه  يقتصهر  ن الحهق ايدبهي ،هو حهق سهلبي  كثهر منه  إيجهابي   "بيلي"فقي  لافقد هرف  
 سههس الحههق و  هههن تكامهه  مصههنف  مههن ناحيههة الشههك  والمواههوع هلههى حههق الفنههان فههي الههدفاع 

لتههزام الواقههع هلههى الناشههر بإلزاميههة لههى االإس تعاقههدي  كههون  ن الحمايههة تسههتند ايدبههي هلههى  سهها
 دةهلههى المهها الإوال تسههتند  د  حسههن النيههة هنههد تنفيههذ العقههود   تطبيقهها لمبههاحتههرام مصههن  المؤل هه

                                                           
 .612هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 541

542
-Axelle Troubat ;cahier pratique :Droit d’auteur, droit à l’image à l’ère du numérique ;agence de patrimoine 

immatériel de l’état(APIE)ATRIUM-5,place de vins de France ;par Danielle Borland, juillet 

2015,p03,www.economie-gouv.fr/apie ;visité le 07aout 2020 à 11H :00. 
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سهههههاس  ن كههههه  مهههههن تسهههههبب فهههههي اهههههرر للغيهههههر يلتهههههزم  مهههههن القهههههانون الفرنسهههههي هلهههههى  6128
 .543بالتعوي 

اإلبههداع هلههى  سههاس  نهه  لههى حريههة التفكيههر و إفهه  جانههب آ ههر مههن الفقهه  باالسههتناد قههد هر 
التههههي ال تقههههوم بمهههها  كونههههها تههههرتبط   و مجموهههههة مههههن االمتيههههازات التههههي منحههههها القههههانون للمؤل هههه

 .544المجتمعبش صية وحرية تفكيره في 
حق من الحقوق المتعلقة بالش صية غير قابه  للتصهر   و "،نا  من يعرفها هلى  نها 

 .545"التناز  هن  هلى وج  الت ييد
ينحصهههر حههههو  اههههرورة حمايههههة  بكونهههه  الحههههق المعنههههوي سههههس تعريههه  ،نههها  مههههن  إال  ن

 546. الش صية الفكرية للمؤل  
اإلبهداع و  ن الحق ايدبي ،هو حهق الفنهان فهي االبتكهار  "بوابي "قد  اا  الفقي  الفرنسي 

 547.وفي حماية  فكاره
،نههها  مهههن ههههر  الحقهههوق المعنويهههة هلهههى  ن هههها تت هههذ ههههدة مسهههميات فقهههد سهههميت  إال  ن

 سههاس الحمايههة يقههع هلههى و  الحقههوق المعنويههة  و الذ،نيههة ا كمهها  طلههق هليههه بههالحقوق ايدبيههة 
  فهي البهت فهي  مهر التي تتكون مهن حهق المؤل هو   بمصن ف   من حيث هالقت  ش صية المؤل  

وفهههي المحافظهههة هلهههى سهههالمة    وفهههي المطالبهههة بهههاحترام ،هههذا المصهههنر    الكشههه  ههههن المصهههنر 
 .548إبداه   و في العدو  هن   و سحب  من التداو 

هنههها  مهههن ههههر  الحهههق المعنهههوي هلهههى  نههه  مهههن الحقهههوق المتصهههلة بش صهههية صهههاحبها ف
   السهلطات الالزمهة لحمايهة ،هذا اإلبهداع بوصهف  جهزءا مهن ش صهيت  ؤل همامونة بت وي  الم

وفههي نفههس السههياق ،نهها  مههن هرفهه  هلههى  نهه  الصههلة التههي تههربط المصههن  بمبدههه  و ت ولههها 
 . 549سلطات متعددة

                                                           
 .626ص  المرجع السابقمحمد هلى النجار -543

 .20ص بومعزة سمية المرجع السابق  - 544
 .612هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 545

الحمايهههة المقهههررة لحقهههوق المههؤلفين فهههي الفقههه  اإلسهههالمي مقارنهههة بالقههانون  المكتبهههة الوطنيهههة الجزائرية الطبعهههة ايولهههى  هبهههد الل ههه  مبههرو  النجهههار - 546
 .61 ص6110

 .621ص  نفس  محمد هلي النجار المرجع- 547
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ن الحهههق المعنهههوي يعتبهههر مهههن قبيههه  الحقهههوق  ن مجمههه  التعريفهههات اتفقهههت هلهههى إفهههوهليههه  
و كسهههب     فيههه   و التنهههاز   و الحجهههز هليههه  فهههي التصهههر والتهههي ينهههتج هنهههها الحهههق  الش صهههية 

مهها تههم است الصهه  يعتبههر  نإومنهه  فهه لههى الورثههة إنتقهها  إلههى الغيههر  و وهههدم قابليتهه  لال بالتقههادم 
 .  التي سنفصلها في النقطة الثانيةمن قبي   صائص حق المؤل  

 التعريف االتفاقي للحق المعنوي .0
المطالبهههة بنسهههبة   منهههها هلهههى  نههه  مهههن حهههق المؤل ههه 8.1رن فهههي المهههادة تطرقهههت اتفاقيهههة بههه

 ايلحهههق بههه  اهههرار    هلهههى  ي تحريههه   و تشهههوي   و تعهههد  مكانيهههة االهتهههراإالمصهههن  إليههه  مهههع 
 . بسمعت   و شرف 

للحهههق  إال  ن ،هههذا النفهههيبس التهههي لهههم تعتهههر  بهههالحق المعنهههوي هلهههى هكهههس اتفاقيهههة تهههري
 .550رنالمعنوي ال يلغي اتفاقية ب

 على مفهوم الحق المعنوي البيئة الرقميةأثر  .3
كمهها ،ههو    الههى العمهه  فههي ظهه  البيئههة الرقميههة المؤل ههظهههور التطههور التكنولههوجي دفههع  
ممها  د  الهى اهرورة  لى استثمارات مالية اه مة إفي المصنفات الرقمية التي تحتاج الحا  

 نإفهه 551 ومنهه    فههي اسههتغالل  لمصههنف  اقتصههاديا ربههط الفكههرة مهها بههين حمايههة ش صههية المؤل هه
ثر في  الوسيلة التي يعبهر ؤ االتفاقيات ال تالحق المعنوي الثابت في الفق  والتشريعات الوطنية و 

 .552 نترنت إال بموافقة المؤل  يجوز نشره المصن  هلى شبكة اإل إال  ن  ال بها هن  
 خصائص الحق المعنوي .أ 

 :تتجلى  صائص الحق المعنوي فيما يلي
نهه  مههن غيههر المعقههو   ن يبههد  ي المههادي الحههق المعنههوي ،ههو سههابق هههن الحههق  .2
ن تقريههر ي   فهي اسههتغال  المصهن  والحصهو  هلههى مزايهاه الماديهة قبهه   ن يقهرر نشهره المؤل ه

 .553ذن الحصو  هلى المزايا الماديةإالنشر سابق هن 

                                                           
مهن اتفاقيهة بهارن  86- 06تلتهزم البلهدان ايهاهاء بمراههاة ايحكهام التهي تهنص هليهها المهواد مهن :"من اتفاقية تهريبس هلهى  نه 1/6نصت المادة - 550

فيما يتصه  بهالحقوق المنصهوص هليهها فهي  ،ذه االتفاقية و ملحقاتها غير  ن البلدان ايهااء لن تتمتع بحقوق ولن تتحم  التزامات بموجب  6196
 ."هالابعة ترة من اتفاقية بارن  و الحقوق المكر  01المادة 

 .892رامي ابرا،يم حسن الزوا،رة المرجع السابق ص- 551
 .611فاالي ادريس المرجع السابق ص- 552
 .628محمد هلى النجار المرجع السابق - 553
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ن اإلحتهههرام القهههانوني للحههههق ي هههههن الحهههق المهههالي  االحهههق ايدبهههي يبقهههى مسهههتمر  .0
مههن الميههزات التههي تثبههت للشهه ص نتاجهه  الفكههري والتههي ت ههو  لهه  المعنههوي الههذي ،ههو مجموهههة 

 .554السلطة كاملة هن تل  اآلثار الفكرية المنبثقة هن  تبقى مستمرة حتى بعد وفاة المؤل 
ههههههدم قابليهههههة الحهههههق المعنهههههوي للتقيهههههيم المهههههالي بهههههالرغم مهههههن االسهههههتغال  المهههههالي  .3
 .للمصن 
وال يكههون محههال  اش صهي اكونه  حقهه 555ههدم قابليههة الحهق المعنههوي للتصهر  فيهه  .4

بمعنههى  نهه  ال يسههتطيع نقلههها بهه ي فعهه  كههان سههواء كهديههة  و  556للتعامهه  فيهه   و التصههر  فيهه 
 اش صهههههية والت لي هنهههههها يعتبهههههر انتحهههههار  اوال يجهههههوز الت لهههههي هنهههههها باهتبار،ههههها حقوقههههه بمقابههههه  
 .557اا القي

  و التصهر  فيه   و 558هدم قابلية الحق المعنوي للتنهاز  هليه   و الحجهز هليه  .5
فال يمكن للمؤل    ن يت لى هن  بوت  قانونا  و السماح بإجراء تعهديالت هلهى 559 التناز  هن 

بههوة والنزا،ههة ،ههو  بههدي حتههى بعههد وفههاة ن شهه ن   ن ياههر بسههمعت  وبالتالي فههإن حههق ايهملهه  مهه
 وبالتهالي فههي فيتم االحتفاظ ب  للكيان القانوني  و الورثة  و المؤسسات المعتهر  بها المؤل   

 .560ى بالتراث الثقافي لرمةود زمنية بما  ن ،نا  ما يسمقي
لهههى غايهههة إقهههادم كونههه  يبقهههى مهههد  حيهههاة المؤلههه  ههههدم قابليهههة الحهههق المعنهههوي للت .6
 .561وفات 

  بشههه ص المؤل ههه الهههى الورثهههة كونههه  لصهههيقإال ينتقههه  الحهههق المعنهههوي للغيهههر  و  .7
  بممارسهههة الحهههق لورثهههة المؤل هههبعههه  االسهههتثناءات التهههي تسهههمح  اههههد مههها   صهههاحب المصهههنر 

 .هتداءات  من  ي نوع من  نواع االالمعنوي المتمثلة في حماية المصنر 

                                                           
 .86 8006جانفي 88ل  في العالقات ال اصة الدولية مجلة روح القوانين مطبعة الجامعة طنطا هدد جما  محمود الكردي حق المؤ - 554
 ..."تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصر :"التي تنص 02-01من ايمر  86المادة - 555
 .26سمير سعيد محمد  بو ابرا،يم المرجع  السابق ص- 556

557
 -Desbois, H ;1978,Le droit d’auteur en France.3e éd. Paris :Dalloz. 

 .26 ص8002حمد النوافلة الحماية القانونية لحق المؤل  دار التقافة للنشر والتوزيع همان االردن طبعة  يوس  - 558
 .621محمد هلي نجار المرجع السابق ص- 559

560
 -J. Carlos  Femander –Morlina ,Eduardo Peis ;journal of the American society-for information science and 

technology ;January 15,2001:52(2) the moral right of authors in the age,p110. 
 .22نوا  كنعان المرجع السابق ص- 561
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  فههي مواجهههة غيههر مؤقههت بالنسههبة للمؤل ههلحههق المعنههوي ،ههو حههق دائههم ومؤبههد و ا .8
 .562الكافة

 الطبيعة القانونية للحق المعنوي: النقطة الثانية
مههر وتههر  اي ة الحههق المعنههويطبيعههلههى إيههة بمهها فيههها اتفاقيههة بههرن االتفاقيههات الدوللههم تشههر 

،نهها  مههن اهتبههره مههن فهنهها  مههن اهتبههره حههق ملكيههة و   تعههددت النظريههاتالتشههريعات و و للفقهههاء 
 .و،نا  من اهتبره من الحقوق المزدوجة الحقوق الش صية

 وي حق ملكيةنظرية الحق المعن .أ 
  مهههن حقهههوق الملكيهههة بمههها لهههها مهههن ،نههها  مهههن اهتبهههر الحهههق المعنهههوي  و ايدبهههي للمؤل ههه

ومرجههع ،ههذه النظريههة  قابلههة للتنههاز  هنههها وغيههر مؤقتههة ويمكههن الحجههز هليههها   نهههامميههزات بمهها 
سههاس  نهههم كههانوا يعتبههرون حههق  اني الههذي كههان ي لههط مهها بههين الحههق ومحلهه  هلههى الفقهه  الرومهه

لملكيهة ين حهق اكهونهم يميهزون مها به الملكية يمنح صاحب  ك  السلطات هلى الشيء المملو  
ن حق الملكية ،و حق مادي منفص  ههن  هن سائر الحقوق الش صية والعينية هلى اهتبار 

 563.البقية
  ب نهه  حههق ملكيههة يحههتج بهه  وصهه  حههق المؤل ههر المشههرع الفرنسههي بهههذا االتجههاه و قههد تهه ثو 

به ن حهق  6221لهها صهدر سهنة  اقد  يدت محكمهة اسهتئنا  بهاريس حكمهو  هة الكافة في مواج
كية مصدر،ا القهانون مل ف  حقيرتب لمؤل   ن  لق مصن   دبي  و فني ي ملكية    حقالمؤل  

 ههر لههها آ قههرار وصههدر لههى القههانون المههدني إن اسههتغال  ذات المصههن  يسههتند  إال  الطبيعههي 
 ههارجي يظهههر فههي العههالم ال الههذي نتههاج الههذ،نيقاههت فيهه  محكمههة السههين  ن اإل 6292 سههنة

شههياء غيههر  بال ين يكههون محههال للملكيههة حتههى ولههو لههم يههرد هلههى بشهك  محسههوس يعتبههر مههاال قهها
 .564مادية
  ايبديهة هلهى ،تم القانون البريطهاني بهالحقوق المعنويهة واهتهر  القاهاء بملكيهة المؤل ها

 .565،ذه الملكية بواسطة التشريعبعد وفات  و  ومصنفات  قب   
                                                           

 .612هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 562
جه  الحصهو  هلهى شههادة الماجسهتير فهي  موريتاني دراسهة مقارنة مهذكرة مهن الجزائهري والقهانون الالحسهن ولهد موسهى حقوق المؤله  فهي القهانون - 563

 .80 ص8001-8002يوس  بن  دة كلية الحقوق ماجستير الملكية الفكرية السنة الجامعية  بن القانون جامعة الجزائر
 بيههروت 8002رنههة جرائم المعلوماتية منشههورات الحلبههي الحقوقية طبعههةغسههان ربههاح الوجيز فههي قاههايا حمايههة الملكيههة الفكريههة والفنية دراسههة مقا- 564

 .61لبنان ص
 .69 ص6122م تار القااي حق المؤل  الجزء ايو  والنظرية العامة الجزء االو  مكتبة اينجلو مصرية طبعة - 565
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و،هو   ن مصهطلح الملكيهة يهرد هلهى شهيء مهادي صهحاب ،هذه النظريهة  ا يعاب هلهى م 
 .566ي رج هن هالم الحسو الذي ال يدر  إال بالفكر المجرد ي تل  في طبيعت  هن الشيء 

 نظرية الحق المعنوي حق شخصي .ب 
كهون  اش صهي اهتبهار الحهق المعنهوي لحهق المؤله  حقهاصحاب ،ذه النظريهة  ن  اهتبر 

مكانيهة فصه  العمه  بطريقة تجعه  ههدم إ  ن العم  ،و  لق روحي ناتج هن فكر ش ص ما 
 .567هن مؤلف  حتى لو تناز  هن حقوق  المالية

هلههى العههالم  ياههفي المبههدهين تقههدم جهههدا هقليهها منتجهها و تههالي فههإن مصههنفات الفنههانين البو 
صهالتها  آل ر وتتراوح درجهة  ش صآثار هقلية تتفاوت من مو،بة نتاج فكري و إال ارجي من 

و،ذه اي يرة يجب  ن تنها  الحمايهة القانونيهة الالزمهة  االنساني الفكري  ثمقدار   د،ا بالثراو 
ن  سهاس الحمايهة ،هو ي نسهان بهر اهتهداء هلهى القهدرة الفكريهة لإللها ين ك  اهتداء هليها يعت
 .568احترام الش صية اإلنسانية

يرتكههز هلههى    ،ههو حههق ش صههي لحههق المعنههوي للمؤل ههن ا نصههار ،ههذه النظريههة  اهتبههر 
ن ،هذا اي يهر  ينتهاج للحهق ايدبهي ،هو إ   مهان الحهق المهالي لحهق المؤل هي اإلنتاج الهذ،ني 

 .569  من  رباح مالية،و المصدر ايساسي لما يجني  المؤل  
  المهاليدون الجانهب ما يعاب هلى ،ذا النظرية  نها اهتمدت هلى الجانب ايدبهي فقهط 

تقريههر نشههر مصههنف  الههذي ،ههو نتههاج   فههي حههق  يههر ،ههو الغايههة المرجههوة للمؤل ههكههون  ن ،ههذا اي
ع ال هههاص بهههد  فهههحاب ،هههذه النظريهههة اهتمهههدوا هلهههى النصههه ن  لهههى إباإلاهههافة  ج الهههذ،ني نتههااإل

 .570النفع العام
 نظرية الحق المعنوي حق مزدوج .ج 
  ذ،نهههههي ي هههههو  للمؤل هههههنههههه  حهههههق  الحهههههق ايدبهههههي هلهههههى   صهههههحاب ،هههههذه النظريهههههة هتبهههههرا

و،ههههذا يعتبههههر مههههن جوانههههب الحقههههوق   منههههها حههههق النشههههر والتعههههدي  وحههههق اإلاههههافة 571سههههلطات

                                                           
 .618محمد هلي النجار المرجع الساق ص- 566

567
-COLOMBET, C.1992.Propriété littéraire et artistique et droit voisins.6

e
 éd. Paris. Dalloz. 

 .18غسان رباح المرجع السابق ص- 568
 .612محمد هلي النجار المرجع السابق ص- 569
 .80 ص8001سعيد سعد هبد السالم الحماية القانونية لحق المؤل  والحقوق المجاورة دار النهاة العربية طبعة - 570

ة المعههههههار  االسههههههكندرية  ب الثاني نظريههههههة الحق منشههههههورات منشهههههه  الههههههى العلههههههوم القانونيههههههة الكتاتوفيههههههق حسههههههن فرج مههههههذكرات فههههههي المههههههد - 571
 .606 ص6110هام
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  سههلطات مههن  جهه  ومههن جهههة   ههر  فهههو حههق مههالي يمههنح للمؤل هه الش صههية ،ههذا مههن جهههة 
 .تحقيق المصلحة المالية كنشر المصن  مقاب  مبل  مالي

ي غيهر مهادي ويعهود هلهى صهاحب  ن الحق المعنوي ،و حق  دبي يقهع هلهى منتهوج ذ،نهإ
 .572بفائدة مالية

ن الحق ايدبي ،هو حهق مهالي وجهاء إبقولها  6182السين الفرنسية هام فصلت محكمة 
فهإن وجهد،ا  حهد  رميهها فهي صهندوق المهمهالت الفنان هند تمزيق  للوحة فنيهة و  في حيثيات   ن

هراها في مكان ههام ينه  قها و الصوا  جزاء وال يحق ل  جمع اي فقط  امادي االمارة فإن ل  حق
مهن القهانون  961و 211ال يمكهن تطبيهق المهادتين هتداء هلهى الحهق المعنهوي للرسهام و يعتبر ا

يس المنههاظر التههي تعههود إلههى ذوقهه  لههن الفنههان تههر  الشههيء المههادي و  كههون  573المههدني الفرنسههي
 .574مو،بت و 

الطبيعههة القانونيههة لحههق هتبههار  ن الصههعوبة فههي تحديههد اقههد اتجهه  جانههب مههن الفقهه  هلههى و 
إال  نههه   مدتههه  و مهههادام  ن القهههانون يحهههدد نطهههاق ،هههذا الحهههق  المؤلههه  ليسهههت لهههها نتهههائج مفيهههدة 

يههد الطبيعههة القانونيههة التههي نهه  ،نهها  فائههدة فههي تحدي  بالمقابهه  فههإن الههبع  اآل ههر يههر  العكههس
 .575ينعكس ذل  بالارورة هلى طرق حماية الحقو   سباغها هلى الحق المعنويإيمكن 

 ومدى تأثرها بالبيئة الرقمية فلحق المؤلِّ  ةالمعنوي وقالحق مضمون: الفر  الثاني
ت تل  و تتناق  مكونات الحقهوق المعنويهة بهين م تله  التشهريعات وحتهى دا ه  القهارة 

سهههناد  و النزا،هههة  و التعهههدي  واالنسهههحاب تتهههر  حقهههوق النشهههر  و ايبهههوة  و اإلفقهههد   576الواحهههدة
الوحيههدان فههي فقههد يعتههر  همومهها بههايبوة والنزا،ههة و،مهها  بههها  و تفسههير،ا و،ههذا دون االهتههرا  
يتفههههرع الحههههق ومنهههه    577المعا،ههههدات الدوليههههة الرئيسههههية فههههي ،ههههذا المجهههها التشههههريعات الوطنيههههة و 

 .ساس الحق ايدبي   لى هدة حقوق فرهية تشكإالمعنوي 

                                                           
 .86 ص8002فاروق االباصيري  نحو مفهوم اقتصادي لحق المؤل  دار النهاة العربية القا،رة  طبعة - 572
 .المتروكة تعتبر  موا  هامة من القانون المدني الفرنسي  ن ايمواال 961 و 211تنص المادتان - 573
 .20 11غسان رباح المرجع السابق ص- 574
 .619ص المرجع السابق  محمد هلي النجار - 575

576
 -Lipszyc, D.1993.Derecho de autor y derechos conexos. Paris :Unesco. 

577
 -WIPO (1961). International convention for the protection of performers, producers of phonograms and 

broadcasting organizations, Rome October 26, 1961 Available: 

http://www.wipo.int/eng/iplex/wo_rom_.htm;visited on 07 august 2020 at14.00. 
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ولى و،ي تعهداد تله  الحقهوق المتفرههة النقطة اي وبالتالي سنعالج ذل  في نقطتين و،ما 
ثهههر البيئهههة  ا تبيهههان ،التهههي تعتبهههر ماهههمون ذلههه  الحهههق  وبعهههد و ايدبهههي و مهههن الحهههق المعنهههوي 

 .الرقمية هلى مامون الحق المعنوي
 الحق المعنوي للمؤلف محتوى :النقطة األولى

تشههك  ماههمون   لههى مجموهههة مههن الحقههوق التههيرع الحههق المعنههوي  و الحههق ايدبههي إيتفهه
منهها جماع هليهها مهن م تله  التشهريعات بمها فيهها التشهريع الهوطني نهذكر و،ي التي لم يتم اإل

 سههههههناد  و النزا،ههههههة  و التعههههههدي اإل وحههههههق الكشهههههه  هههههههن المصههههههن   وحههههههق ايبههههههوة  و النشههههههر  
،هم الحقهوق المهذكورة فهي ها  و تفسير،ا  ومن  سهنتطرق إلهى  هترا  بواالنسحاب و،ذا دون اال

 . ر بقية التشريعات اين ننسى نون الجزائري هلى ال صوص  دون  لقاا
 فالحق في الكشف عن المصن   .أ 

  فههي تقريههر نشههر المقصههود بحههق الكشهه  هههن المصههن  ،ههو الر صههة الممنوحههة للمؤل هه
 .578نية،ذا هن طريق البت في مس لة توصي  المصن  للجمهور  ي العالو  مصنف  

مها لهم يوجهد مها  لهى ورثته  إ  للجمههور بعهد وفهاة المؤل ه  ينتق  حق الكش  ههن المصهنر 
حقيهههههة الكشههههه  ههههههن  بالتهههههالي تفصههههه  الجههههههة القاهههههائية فهههههي و  ي هههههال  ذلههههه  كالوصهههههية مهههههثال 

 .579 المصنر 
  و،هذا ههن ثنهاء حيهاة المؤل ه ائري تحوي  حق الكش  للغيهر و،هذا جاز المشرع الجز  قد ف

و    للمههر  المههزمن بينههها تعههر  المؤل ههمههع ذكههر ايسههباب ال اصههة مههن  طريههق هقههد النشههر 
فههي ،ههذه الحالههة   ومنهه  فههإن موافقههة المؤل هه  ريههة كههالحبس  و السههجنتعراهه  لعقوبههة سههالبة للح
  هلههههى نشههههر جبههههار المؤل ههههإوفههههي غيههههر ،ههههذه الحههههاالت فههههال يمكههههن  يجههههب  ن تكههههون صههههريحة 

ر مههن دون وفههي حالههة النشهه ر المصههن  مههن دون اللجههوء إليهه  حتههى ولههو كههان ،نهها  هقههد النشهه
  فإن  من حق  طلب التعوي  هن م الفة هقهد النشهر الهذي يهربط بهين موافقة المؤل  تصريح و 
  بعههد وفاتهه  إال  نهه  فههي غيههاب الوصههية فقههد  جههاز المشههرع الجزائههري لورثههة المؤل هه 580الطههرفين

                                                           
 نه  يتمتههع المؤله  بحههق الكشه  هههن المصههن   "السهال   الههذكر 8001-09-61  فههي ر المهؤ  02-01مههر مههن اي 06الفقهرة  88نصهت المههادة - 578

 ."الصادر باسم  ال اص  و تحت اسم مستعار ويمكن  تحوي  ،ذا الحق إلى الغير
ش  هن المصن  بعد وفهاة المؤله  إلهى يعود الك"السال   الذكر 8001-09-61المؤر  في  02-01مر من اي 08الفقرة  88نصت المادة  - 579

ورثت  ما لم تكن ،نا  وصية  اصة تفص  في مس لة الكش  ههن المصهن   إذا رفه  الورثهة الكشه  هنه  وكهان ،هذا المصهن   يشهك   ،ميهة بالنسهبة 
 ."للمجموهة الوطنية

 .611هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 580
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تمها  كانه  طهرح إشهكا  فهي حالهة ههدم  إال    هن المصن  إذا كان صالحا للنشر حق الكش
فههي الكشهه  مهمهها كانههت  اسههتقر القههانون هلههى  ن للورثههة حقههاوفههي ،ههذه الحالههة فقههد  المصههن  

 .581 درجة إنجاز المصنر 
  إال  نه  يجههب هنهد وجهود الوصهية فهإن الموصهى له  ،هو مهن له  الحهق فهي نشهر المصهنر 

وفي حالة وجود نزاع يجب االتجهاه الهى التسهوية القاهائية  التطرق إلى صحة شروط الوصية 
  .582المحكمة الم تصة مام 

قد ورد هند بع  الفقهاء  ن  في حالة رف  الورثة لنشر المصن   يمكن لوزارة الثقافة ف
  بموجهب حكهم قاهائي يلهزم المصهنر  راصدإهن طريق دهو  قاائية من  ج  طلب التد   

 .583 و،و ما يسمى بالكش  القاائي بعد وفاة المؤل     الورثة بالكش  هن المصنر 
هلهى  سهاس  نه    584حق الكش  ههن المصهن  طبقها للتشهريع الجزائهري  صائص منو 

ي فه   دون تهد   الغيهر   ن  حق مهرتبط بهاإلرادة المنفهردة لصهاحب المصهنر حق معنوي للمؤل  
 .585غير معين بشك نشره لمجموهة غير محددة و 

  بنفسه   و بالش صهية يباشهره المؤل ه الصهيق ايعتبر الحق فهي الكشه  ههن المصهن  حقه
 و مههن قبهه  ال لهه  العههام هنههد وفههاة  ممثلهه  القههانوني  و االتفههاقي هههن طريههق التههر يص بالنشههر 

  بمثابههة شهههادة والدة   مههن قبهه  المؤل ههويعتبههر قههرار نشههر المصههنر    مههالم توجههد وصههية المؤل هه
  ومها نتاج الفكري صهفة المصهنر يكتسب اإلو     التي يكتسب بها المبتكر صفة المؤل  للمصنر 
التعهدي  ههن الهدفاع و و   كحهق السهحب ومن  يبد  سريان حقوق المؤل    586حق في الحمايةل  ال

 .587وبالتالي ،ذه الحقوق تكون الحقة لحق النشر   المصنر 

                                                           
 .السال  الذكر 02-01مر من اي 88انظر المادة - 581
في مهواد الملكيهة الفكريهة  مام : "02/01تحت رقم  8002-08-82جراءات المدنية واإلدارية الصادر بتاريخ من قانون اإل 02الفقرة  20المادة - 582

 " .المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القاائي الموجود في دائرة ا تصاص  موطن المدهى هلي 
 .800هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 583
 .السال  الذكر 02-01مر من اي 88نظر المادة ا- 584
 .619 611هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 585

كهههانون الثهههاني  68التطبيهههق و همهههر مشههههور حديثهههة الجاز المبهههادئ ايساسهههية لقهههانون حهههق المؤل  نهههدوة حهههق المؤلههه  فهههي ايردن بهههين النظريهههة - 586
 .02صباحا  ص 60:10الساهة  8080-01-80تاريخ االطالع www.jcdr.com كلية الحقوق الجامعة االدرنية متوفر هلى الرابط 8002
مصهههلحة الناشر دراسههههة و الوفهههاء بهههااللتزام فهههي تقريهههر نشهههر المصهههن  ايدبهههي بهههين الحفهههاظ هلهههى حهههق المؤلههه   دالههههة سامر مشهههكالت ههههدم- 587

 .161مقارنة جامعة اليرمو  ص
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   مههام الجمهههور فههي معههر  همههومي و بههين الكشهه  يجههب التمييههز بههين هههر  المصههن  
 كون  ن طبقهها للقههانون  للمصههنر  افههإن العههر  هلههى الجمهههور ال يعتبههر كشههف هههن المصههن   

قههابال للنشههر و،نا  مههن يههر   ن حههق الكشهه  يبههد  مههن اللحظههة التههي   يكههون مكههتمال و المصههن  
  بهه ن مصههنف   صههبح جهها،زا للنشههر كون  ،ههو الوحيههد مههن يقههرر وقههت وطريقههة يقتنههع فيههها المؤل هه

للكشه   احقه الثالثهة ال تعهدو كون  ن الطباههة الثانيهة    ويتم ،ذا لمرة واحدة فقطالنشر للمصنر 
 588.لمصن  هن ا
 ةحق األبوّ  .ب 

وبالتههالي فقههد مههنح المشههرع    إليهه    فههي نسههبة المصههنر المؤل هه اة ،ههو حقههيعتبههر حههق ايبههو  
ونفههس الشههيء  سههم العههائلي  و المسههتعار هلههى المصههن     الحههق فههي ذكههر االالجزائههري للمؤل هه

  .589لكترونيهلى الدهائم ال اصة بالمصن  اإل
فهههو متعلههق بهويههة  ايب ههوة للمصههن   ،ههو الحههق فههي التعههر  هليهه  هتبههر حههق ،نهها  مههن ا

ن يبقهههى مجههههوال و،هههو حهههر فهههي الكشههه  هنهههها كونههه  منشهههئ   وبالتهههالي فإنههه  يمكهههن  590المؤل ههه 
 .591العم 

ايدبيهههة التهههي يهههدهيها ة الفنيهههة و   كونههه  ،هههو ايبهههو  ة ،هههو حهههق معنهههوي للمؤل هههو إن حهههق ايب ههه
 592. المؤل  و هود الذ،ني الوجود بين المج وبالتالي فهو صلة ف    هلى مصنر المؤل  

  المصههن   ةيجهابي يمهنح صهاحب  الحهق فهي نسهبإايو  و،مها الشهق    شهقانحهق المؤلرهلو 
الشههق الثههاني سههلبي و  م العههائلي  و المسههتعار  و مجهههو  سههسههم   و االاليهه  و،ههذا بهه ن يحمهه  إ

 .593سم آ را  بنشر المصن    اليهم و يمنع هلى الغير من نسب المصن  
  ههههدفههه  كونههه  ،هههو مهههن  بمؤل  لبهههوي هلهههى  نههه  نسهههبة مصهههن   قهههد ههههر  الفقههه  الحهههق ايو 
سههم ا  مقرونهها بهلههى  نهه  نشههر المصههنر "،ههب جانههب آ ههر مههن الفقهه  إلههى تعريفهه  ذوقههد   "و نتجهه 

                                                           
 .612 619هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 588
سهم  العهائلي  و المسهتعار فهي ا  المصهن  اشهتراط ذكهر يحق لمؤل  :"ما يليالسال  الذكر هلى  02-01مر من اي 06الفقرة  81نصت المادة - 589

 ."شكل  الم لو  وكذا هلى دهائم المصن  المالئمة
590

-Desbois, H ;(1978). Le droit d’auteur en France.3
e
 éd. Paris : Dalloz.  

591
 -Greco, P ;Vercellone, P.(1974).I diritti sulle opera dell’ingegno. Torino: UTET. 

 .800هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 592
 .21بومعزة سمية المرجع السابق ص- 593
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 فين   واحد  و مجموهة مهن المهؤل  سواء مؤل   المشتق  صلي  و  ايسواء كان المؤل     المؤل  
 .594و هم   و هالقة تنظيمية هقد مقاولة  ببموجنجاز وسواء تم اإل

ة مههن الحقههوق المعنويههة وبالتههالي فهههو لهه  جميههع ميزاتهه  هتبههر المشههرع الجزائههري حههق ايبههور ا
  لهى  نه  حهق المؤل هإاهافة ز   و التقهادم  و التصهر  في  باإلوغير قاب  للتنا ادمؤب   اكون  حق

 595.اآلداب العامةام العام و ن يمس بالنظ سم مستعار لكن من دون ا تيار افي 
لهى إرادة إكونه  يعهود  اولهيس إجباريه اجوازيه اة حقهجزائري جع  حق ايبو  المشرع ال إال  ن

 .الجواز دكون  ن ،ذه العبارة تفي" كن  ذل يم"و،ذا يستنتج من هبارة    المؤل  
  المؤل ههتهر  بهها القهانون الهدولي لحقهوق اساسية التي ة من الحقوق ايهتبر حق االبو  ا

 .596رنهن طريق اتفاقية ب
سههم مسههتعار فههإن ا  ب  كونهه  فههي حالههة نشههر المصههنر ة ال يتهه ثر بوفههاة المؤل ههحههق ايبههو  إن 

ههن طريهق الوصهية إال بتهر يص منه   ثنهاء حياته   و  سهم الورثة ليس من حقهم إلغهاء ذله  اال
محههه  اهتبهههار  كونههه  مهههن الحقهههوق الش صهههية التهههي لإلنسهههان سهههم الحقيقهههي مهههن  جههه  الرجهههوع لال

 .597مورثهممما يجب هلى الورثة احترام إرادة  فيها 
هها اسههتوجبإلههى ورثتهه  بعههد وفاتهه     تنتقهه  مههن المؤل ههلمصههنر ا حمايههةو  حمايههة  فكههاره    مم 

 .598سمعت و 
 فين كهه  منهمهها لهههم،نهها  مههؤل    ن هلههى  سههاس سههم المسههتعار فههي حالههة وقههع نههزاع فههي االف
  فيحهتفظ المؤل ه الحالهة فهإن قاههدة ايسهبقية ،هي التهي تطبهق ففهي ،هذه  سم المستعار نفس اال

 .599سم المستعار وبالتالي فمن حق  الدفاع هن الذي كان ل  السبق في استعما  اال
 ة هلهى حهق ايبهو   ا  فإن المشرع الجزائري لم يعتبهره تعهديسم المؤل  افي حالة انتحا   ما 

 22المهادة و مهن قهانون العقوبهات  821الهى  821 مهن ن  يتم حمايتها هن طريق الموادإومن  ف
المصهن  سهم المهدون هلهى لكهن فهي حالهة وقهع التزويهر هلهى اال  مهن القهانون المهدني الجزائهري

                                                           
 .621 صنفس نعيم مغبغب المرجع - 594

المسههتعار فيمهها ي ههص جميههع سههم ن اشههتراط ذكههر اسههم  العههائلي  و االكمهها يمكهه:"السههال  الههذكر تههنص 02-01مههن االمههر  08الفقههرة  81المههادة - 595
 ." القيات المهنية تسمح بذل اي شكا  اإلبال  العابرة للمصن  إذا كانت ايهرا  و 

 ."يحتفظ المؤل  بنسبة المصن   إلي  ويظ  ،ذا الحق محفوظًا بعد وفات :"مكرر من اتفاقية بارن السال  ذكر،ا نصت 01المادة - 596
 .682فاالي ادريس المرجع السابق ص- 597
 .10بومعزة سمية المرجع السابق ص- 598
 .801هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 599
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فإنه  فهي ،هذه الحالهة تهتم الحمايهة ههن طريهق الحمايهة المدنيهة  و   ر آسم اب ل والذي تم استبدا
 .600ة  كون  اهتداء هلى حق ايبو  الجزائية لحقوق المؤل  

 التوبة أو حق الندم أو سحب مصنفهف في حق المؤلِّ  .ج 
لصهالح المؤله  يسهمح له  بسهحب المصهن  مهن التهداو   امقهرر  حقها معنويالحق اليعتبر 

  فهههي تغييهههر ر يههه  نتيجهههة تغيهههر قناهتههه  الفكريهههة  و و معنا،ههها حهههق المؤل ههه قبههه  نشهههره  و بعهههده 
 .601معتقدات  الدينية  و اي القية

حههههق سههههحب إنتاجههه  بعههههد نشههههره  مههههع تعههههوي   ب نهههه   حههههق النههههدم الممنههههوح للمؤل ههه  ر يعههه
دفهههع التعهههوي  بإلزاميهههة  ةومنههه  فهههإن ممارسهههة حهههق التوبهههة  و حهههق السهههحب مقيهههد المتنهههاز  لههه  

ومن  فإن التعوي  يحدد طبقا لل سهائر التهي تكبهد،ا الطهر  المتعاقهد  للش ص المتعاقد مع  
نهه  فههي  و    الههذي تههم سههحب    لعقههود  كثههر نفعهها لهه  للمصههنر معهه   مههع إلزاميههة هههدم إبههرام المؤل هه

 .602  للمتعاقد مع   بتسليم المؤلر حالة استحالة تسليم التعوي  يقوم المؤل  
فههرق يكمههن الريههق مهها بههين حههق التوبههة  و النههدم وحههق السههحب و ،ههذه الحالههة يجههب التف ففههي

حههق توبههة  مه الحالههة نكههون  مههاف  فههي ،ههذ  قبهه  الكشهه  هههن مصههنر  وال فههي حالههة تراجههع المؤل هه 
  بعهد القيهام بنشهره فإنه   ما الحالهة الثانيهة إذا كهان العهدو  ههن نشهر المصهنر      و الندمالمؤل  

ن حق التوبهة  و حهق السهحب إوبالتالي ف   قد مارس حق السحب في ،ذه الحالة يكون المؤل  
 .603قو  من الحقوق المالية عنوية و،ي تعتبر من الحقوق الم

 ولهمهها العنصههر المعنههوي الههذي  فإنهه  لممارسههة حههق النههدم يسههتوجب تههوفر هنصههرين و،مهها 
 طبقهاكشهفها للغيهر تراجهع هنهها ن االفكار التي دونهها فهي مصهنف  و  ب  يتمث  في اقتناع المؤل  

  لهم مهما كانت البواهث الدافعة لذل  سواء كانت ذاتية  و مواوهية  و  ن المصنر   قناهت ل
فإنه  يتجسهد فههي  ي مها العنصهر المواهوه القناههات الجديهدة  و البواههث النفسههية و يعهد يهتالءم 
كههذا للشهه ص الههذي  بههرم معهه  هقههد النشههر و ف    فههي اإلهههالن هههن سههحب مصههنر مبههادرة المؤل هه

                                                           
 .801هجة الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 600

مصههنف  لهم يعهد مطابقهها لقناهته   ن يوقهه  صهنع دهامههة يمكههن للمؤله  الههذي يهر   ن :"السهال  الههذكر التهي تهنص 01/02مهن ايمههر  82المههادة - 601
إبههال  المصههن  للجمهههور بممارسههة حقهه  فههي التوبههة  و  ن يسههحب مصههنف  الههذي سههبق نشههره مههن جهههة اإلبههال  للجمهههور هههن طريههق ممارسههة حقهه  فههي 

 ."لمستفيدين من الحقوق المتناز  هنهاالسحب وال يمكن للمؤل  ممارسة ،ذا الحق إال بعد دفع تعوي  هاد  هن ايارار التي يلحقها همل  با
ة ابن فرحههة زراوي صهالح الكام  فههي القهانون التجههاري الجزائري الحقهوق الفكريهة حقوق الملكيههة الصهناهية والتجاريههة حقهوق الملكيههة ايدبيهة والفنيهه- 602

 .296 290 211 صص 8001 لدون للنشر والتوزيع طبعة 
 .616فاالي إدريس المرجع السابق ص- 603
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باسههتثناء بههرامج  مصههنفات يمكن ممارسههة حههق النههدم هلههى كافههة الفهه  604الجمهههور بصههفة هامههة
 .605البصريةالمصنفات السمعية الحاسوب و 

  التائهب بهدفع تعهوي    لحهق النهدم  و التوبهة ،هو التهزام المؤل همن آثار ممارسة المؤل هو 
مهههن قهههانون حقهههوق  82لهههى المهههادة إإال  نههه  بهههالرجوع  للاهههرر  الهههى الغيهههر المتعاقهههد معههه  جبهههر إ

لممارسهة  اسهابقومنه  فإنهها جعلهت التعهوي  " بعهد"فإنهها ذكهرت هبهارة  02-01  لرمهر المؤل  
 .حق الندم  و التوبة

ن إتعهوي  ومهن ،هو الكفيه  بذل ؟ومنه  فهو السؤا  الذي يطرح نفس  ،و كيفيهة تقهدير ال 
ينهه  فههي حالههة هههدم وجههود اتفههاق مسههبق   ت هامههة وغيههر دقيقههةءسههال  ذكر،هها جههاال 82المههادة 

 او،ههذ لقاههاءالتوبههة فههي ،ههذه الحالههة يههتم اللجههوء الههى ا هههن مبلهه  التعههوي  هههن حههق النههدم  و
 اصهة و نه  ال توجهد   606ن قيمهة حهق النهدم يفقهد جهدواهإلها إجراءات طويلة وبالتالي فه راي ي

 . ية مادة تنص هلى معالجة ،ذه الحالة بطريقة استعجالية
إذا كهان يبهد  مهن   الجههات القاهائية ،هو تهاريخ التوقه شكا  آ هر يعهر   مهام إ،نا  و 

ن المهادة إوبالتالي فه خ الحصو  هلى التعوي  تاريتاريخ اإلهالن هن التوبة  و الندم  و من 
 نه  كهان مهن "سهتاذ هجهة الجياللهيفهي ر ي ايف ت هامة وغيهر محهددة ءهاله جا المذكورة  82

و،هذا نفسه  " و الندم الصادر من المؤل   لتوق  بتاريخ اإلهالن هن التوبة ايجدر ربط تاريخ ا
 .607هتمدت  التشريعات المقارنةاما 

لهههى حهههق السهههحب فهههإن المصهههن  فهههي ،هههذه الحالهههة قهههد سهههبق نشهههره و،هههو فهههي إ مههها بالنسهههبة 
  وبالتالي فهان قهرار السهحب يطهرح إشهكاال كبيهرا مهن الناحيهة العمليهة كهون  نه متناو  الجمهور 

نجههع فههي ،ههذه الحالههة ،ههو إذا كانههت سههه  وايوالطريقههة اي تههم تههداو  المصههن  بههين الجمهههور 
تعهوي    اسهترجاع النسهخ بعهد تقهديم لجمهور وبالتالي بإمكان المؤل  النسخ لم توزع بعد هلى ا
والتعوي  فهي ،هذه الحالهة يكهون بهنفس الطريقهة التهي سهبق شهرحها  مالي للناشر المتعاقد مع  

                                                           
 .801 802هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق صص - 604
 .السال  الذكر 01/02من ايمر  28و26انظر المادتين - 605
 .860 801ص هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص- 606
 .860المرجع السابق ص  نوا  كنعان- 607
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  ذله  بهاللجوء الهى القاهاء في حق التوبة  و الندم و،و إما باالتفهاق بعقهد النشهر  و فهي  هال
 .608رلتعوي  العاد  مطابقا للار ن القااي ،و من يقدر اإومن  ف
 كونه  ،هو الوحيههد   دون غيهره حهق التوبهة  و النهدم  و السهحب ،هو حههق ش صهي للمؤل هف

ن ايسههباب وآثههار إوبالتههالي فهه   لههى تقريههر سههحب المصههنر إالههذي يحههدد ايسههباب التههي  دت بهه  
 .609لى الورثةإالعدو  ،ي ش صية وال تنتق  
له  كافهة حقهوق  اصهلي  انه  يعتبهر مصهن فإلكشه  هنه  ف  قبه  ا ما بالنسبة لتعدي  المصنر 

  مشههتق   فههي ،ههذه الحالههة يكههون بمثابههة مصههنر  مهها إذا تههم التعههدي  بعههد نشههر المصههنر    المؤل هه
 .610المعنوية  المادية و يتمتع بكافة حقوق المصنر و 

 أو حق النزاهة للمصّنف فحترام المصنّ االحق في  .د 
  مههن قبهه  الغيههر بههدون إذن  و تحههوير المصههنر   ،ههو هههدم تعههدي  حترام المصههن  ايقصههد بهه

 .611ومن  فهو من الحقوق الدائمة و تر يص من  كتابي    من المؤل  
  في سلطة منع الغير مهن القيهام الحق الم و  للمؤل  "قد هرف  بع  الكتاب هلى  ن  و 

بهههه ي تصههههر  مههههن شهههه ن   ن يههههؤدي إلههههى تشههههوي   و تحريهههه   و اإلسههههاءة  و اإلاههههرار بسههههمعة 
اهتبهههاره ولهههذل    وشهههرف  و المصهههن  باهتبهههار  ن ،هههذا اي يهههر جهههزء مهههن سهههمعة المؤل هههصهههاحب 

 .612"سمي بحق االحترام
تشههوي   و تعههدي   و تغييههر هملههه    اهاقههة منههع يكمههن حههق النزا،ههة فههي حههق المؤل هه  فهههي

 .613الذ،ني من دون موافقت  الصريحة
   حقهوق المؤل ههمهن قههانون  81و  82م المشهرع الجزائههري حهق االحتههرام فهي المههادتين ظهن

وكههذا بههين شههروط    ثنههاء حيههاة المؤل هه ممارسههة حههق االحتههرام  614م شههروطظههنهه  قههد نإوبالتههالي ف
 .615 ممارست  بعد وفاة المؤل  

                                                           
 .866الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق صهجة  - 608
 .618فاالي إدريس المرجع السابق ص - 609
 .868هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص - 610
 .02همر مشهور الجاز المرجع السابق ص- 611
 .801والحقوق المجاورة المرجع السابق صهجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية - 612

613
-Michaélidès Noua ros, G.(1935).Le droit moral de l’auteur : Etude de droit Français de droit comparé et de 

droit international. Paris : Arthur Rousseau. 
االهتهرا  هلهى  ي تعهدي  يهد   و ؤل  اشتراط احترام سالمة مصهنف  يحق للم:"السال  الذكر تنص هلى ما يلي 02-01مر من اي 82المادة - 614

 ".هلي   و تشويه   و فساده إذا كان ذل  من ش ن  المساس بسمعت  كمؤل   و بشرف   و بمصالح  المشروهة
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الهذي صهفت  و و   سهم المؤل هاحتهرام ا ولهما الحهق فهي  لى هنصرين إم  حق االحترا ينقسم
مسههههتعار وكههههذا هلههههى الصههههفائح سههههم العههههائلي  و الة و،ههههذا بههههذكر االيقصههههد بهههه  الحههههق فههههي ايبههههو  

  امعنويههه ا  ههههن اسهههم  وصهههفت  للغيهههر كونههه  حقهههومهههن غيهههر المشهههروع ت لهههي المؤل ههه  المصهههنفة
ثانيهها الحههق فههي احتههرام انتاجهه  الفكههري والمقصههود بهه  حمايههة مؤلفاتهه  مههن  ي تغييههر  و تشههوي  و 

 و  هها   ي تعههدي  ومنهه  فههال يجههوز إد  و إفسههاد  و  ي همهه  يمههس مصههلحت  وشههرف  وشهههرت  
 . تر يص من المؤل  بهر  المصن  إال 

  مههع   مههن  جهه  نشههره بلغههة   ههر  وهنههد تعاقههد المؤل ههنهه  فههي حالههة ترجمههة المصههنر  إال 
كههون  ن  المتههرجم فههإن لهههذا اي يههر حريههة فههي ا تيههار التعبيههرات لكههن مههن دون تغييههر المعنههى 

الهة ح حتهرام يتجسهد فهيالومن  فإن الحهق فهي ا االهترا  ال يكون إال في حالة تغيير المعنى 
بمههها يتعهههار  مهههع  ففهههي ،هههذه الحالهههة ال يجهههوز اسهههتعما  الحهههق  نتهههاج ايصهههليالتنهههاز  ههههن اإل

 .616حترام بطريقة غير تعسفيةاالاستعما  الحق في 
العالقههة الاههرر و و   فهي ال طهه  حتهرام  ثنههاء حيههاة المؤل ههممارسههة حههق االب  ههال يتجلهى اإل

و،ههذا إمهها فههي    فههي حههق المصههنر   رتكههاب  طههال وال  بالترتيههبليههها إولشههرحها نتطههرق  السههببية 
وجههود همهه  غيههر مشههروع قههام بهه  الغيههر للمسههاس بالمصههن  سههواء مههن  جهه  التشههوي   و إفسههاد 

لههى السههلطة التقديريههة لقااههي إ  ترجههع ايهمهها  الاههارة بالمصههنر  يههدومنهه  فههإن تحد المصههن  
وبالتههالي  شههوي    هههن االسههاءة  و التيسههتوجب تقههديم الههدلي  مههن قبهه  المؤل هه وهليهه   المواههوع

 و غيهر  617إذا كان مشروها العم  المقدم من قب  المدهى هلي لى نوع إفإن القااي يتطرق 
 .مشروع
  مهن لهى وجهود اهرر محقهق نهاتج العمه  غيهر المشهروع الهذي مهس المصهنر إإلاافة با 

ثالثها و  .  مهمها كانهت معنويهة  و ماديهةبالمصهلحة المشهروهة للمؤل هومنه  يمهس  تشهوي  متعمهد 
                                                                                                                                                                                

قبه  ورثهة مهر من اي مهن ،هذا 82و 81هها فهي المهادتين تمهارس الحقهوق المنصهوص هلي:"مر السال  الذكر تنص هلى ما يلهيمن اي 81المادة - 615
ذا وقههع نههزاع بههين ورثههة مؤلهه   و مههن طههر  كهه  شهه ص طبيعههي امؤلهه  المصههن  بعههد وفاتهه   و معنههوي  سههندت لهه  ،ههذه الحقههوق بمقتاههى وصههية وا 

حقهوق من صاحب المصلحة المبادر فهي الحقهوق المشهار إليهها  فهي الفقهرة السهابقة و يمكهن للهديوان الهوطني ل بإ طارالمصن  تفص  الجهة القاائية 
ذا لهم المؤل  والحقوق المجاورة  ن يمارس الحقوق المنصوص هليهها فهي الفقهرة ايولهى مهن ،هذه المهادة بمها ياهمن االسهتعما  ايمثه  لحقهوق المؤله  إ

 ".يكن لهذا اي ير ورثة
 .292 291 298 296ص فرحة زراوي صالح المرجع السابق ص- 616
يعهد همهال :"السهال  الهذكر التهي تهنص هلهى مها يلهي 01/02مهن ايمهر  06الفقهرة 28طبقها للمهادة المحاكاة السا رة تعد مهن ايهمها  المشهروهة - 617

مشههروها وغيههر مههاس بحقههوق المؤلهه  القيههام بتقليههد مصههن   صههلي  و معاراههت   و محاكاتهه  السهها رة  و وصههف  وصههفا ،زليهها برسههم كاريكههاتوري مهها لههم 
 ".يحدث تشويها  و حطا من قيمة المصن  ايصلي
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  المؤل ه  و وجود العالقة السببية التي تربط ما بين ال ط  المرتكب من الغير فهي حهق المصهنر 
  ممارسههة حقهه  فههي حههق المؤل هه يكههون مههنوبعههد تههوفر الشههروط الثالثههة   الاههرر النههاتج هنهمههاو 

طلبهههها ايصهههلي ،هههو وقههه  اإلسهههاءة مهههع تعهههوي    ههههن طريهههق دههههو  قاهههائية  فحمايهههة مصهههنر 
 .618حترام  نتيجة المساس بحق االمدني مناسب للارر الذي لحق بالمؤلر 

و،ههذا يتطههابق مههع   619ةيههحتههرام دوليهها هههن طريههق االتفاقيههات الدولهتههرا  بحههق االتههم اال
 . ال اص بحقوق المؤل   02-01مر من اي 82ة الماد

وجههود ورثههة للمؤلهه   ايولههى فههي حالههة يجههب التفههرق بههين حههالتين   وفههاة المؤل ههفههي حالههة 
فهإن    المهورث   مهما كان نوه  شك  مساسا بشر  المؤل ه و تشوي  للمصنر  وقد وقع تعدي 
 مهها الحالههة الثانيههة فإنهه   تسههجي  دهههو  قاههائية و،ههذا للمسههاس بحههق االحتههرام  فههي للورثههة الحههق

بهههاره سهههلطة اهههبط الملكيهههة الحقهههوق المجهههاورة باهت  و حقهههوق المؤل هههق الهههديوان الهههوطني لمهههن حههه
حتهرام فإنه  مهن حهق الموصهى في حالة وجود وصهية مواهوهها حهق اال ما   620الفنيةايدبية و 

 .621ل  تسجي  دهو  قاائية بذل 
 فالحقوق المعنوية لحق المؤلّ  محتوى أثر البيئة الرقمية على: الثانيةالنقطة 

وبالتهههههالي فهههههإن  احبها المعنويهههههة مهههههن الحقهههههوق الش صهههههية اللصهههههيقة بصهههههتعتبهههههر الحقهههههوق 
شهكا  الهذي يطهرح   ن اإلإال  والتي تمنح ل  الحماية  لش صية المؤل   اامتداد المصن  يعتبر

السههال   ةللمصههنفات الرقميههة ،هه  ،ههي نفسههها الحقههوق المعنويهه ةن الحقههوق المعنويهه نفسهه  ،ههو 
ن المبادئ التي تنتج ههن الحقهوق المعنويهة مهن  و  الورقية  المصنفاتتي تنصب هلى ذكر،ا ال
حهق السهحب  و النهدم ،ه  تهنعكس بهنفس الطريقهة ة واالحترام والكش  هن المصن  و حق االبو  

 هلى الحقوق التي تقع هلى المصنفات الرقمية؟

                                                           
 .802الجياللي  حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق صهجة - 618
انه  يحهتفظ المؤله  بهالحق فهي االهتهرا  هلهى كه  تحريه   و تشهوي   و  ي تعهدي  لههذا المصهن   و "مهن اتفاقيهة بهارن بقولهها 01نصت المهادة - 619

 ".ك  مساس آ ر بذات المصن   يكون اارا بشرف   و سمعت 
المتاهمن القهانون ايساسهي للهديوان الهوطني لحقهوق  8002سهبتمبر  86المهؤر  فهي  121-02من المرسوم التنفيذي رقم  06الفقرة   02المادة - 620

التهههي تهههنص  8066اكتهههوبر  69المهههؤر  فهههي  121-66 يالمعهههد  و المهههتمم بالمرسهههوم التنفيهههذ 12ر  .المؤلههه  والحقهههوق المجهههاورة وتنظيمههه  وسهههيره ج
وكهذا حمايهة  المادية للمؤلفين  و ذوي حقهوقهم و صهحاب الحقهوق المجهاورة والهدفاع هنهها و لسهر هلى حماية المصالح المعنوية  يتولى الديوان مهمة ا:"

ليههدي والمصههنفات الوطنيههة الواقعههة اههمن الملهه  العههام فههي حههدود الهههد  االجتمههاهي وهلههى نحههو مهها يحههدده ،ههذا القههانون قمصههنفات التههراث الثقههافي الت
 ".ساسياي

 .809الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص هجة- 621
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لههى الحقههوق المتفرقههة للحقههوق المعنويههة فههي ظهه  إنتيجههة ،ههذه االشههكاالت سههو  نتطههرق ك
 .وبعد،ا مراح  الحقوق المعنوية للمصنفات الرقمية لرقمية البيئة ا
 على مختلف الحقوق المتفرعة عن الحق المعنوي البيئة الرقمية أثر .أ 

    المعنههوي مههن  ربعههة حقههوق و،ههي الحههق فههي الكشهه  هههن المصهههنر يتهه ل  حههق المؤل هه
و،هي نفهس  حتهرام    و النهدم والتوبهة والحهق فهي االالحهق فهي سهحب المصهنر ة و بو  الحق في ايو 

لعامهههة لحمايهههة المصهههنفات الحقهههوق التهههي ت اهههع لهههها المصهههنفات الرقميهههة باهتبار،ههها ايحكهههام ا
 . الفنيةايدبية و 
 حق المؤلف في الكشف عن مصنفه في ظل البيئة الرقمية .2

ظهههر  نتيجههة ظهههور طههرق تكنولوجيههة متطههورة للكشهه  هههن المصههنفات الرقميههة للجمهههور 
كونههههه  طريقهههههة حديثهههههة لنقههههه   لنشهههههر المطبهههههوعلو،هههههو مغهههههاير 622االلكترونهههههيمههههها يسهههههمى بالنشهههههر 

نترنهههت الوسهههيلة الرائهههدة فكانهههت اإل عهههدد لتبادلهههها بهههين الهههدو  واسهههت دمت وسهههائط مت المعلومهههات 
 .معتمدة هلى الحاسوب

 الرقمنهههةولهههى تتمثههه  فهههي اي قيم المصهههنفات الرقميهههة بصهههورتين يهههتم ذلههه  ههههن طريهههق تهههر 
دبههي مهههن  ،ههذا كتحويهه  مصههن   التثبيهههت الرقمههي لههى إهههن طريههق التثبيههت التقليههدي  ةلبسههيطا

لثانيهة فههي تفاهليهة  مها الصهورة ا لكترونيهة مثبتهة هلهى قهر  مهدمج إ دهامهةلهى إدهامة ورقية 
مصهن  و القهديم ليتشهك  ،نها   لطرق الحديثة هلى المصهن  السهابق د ا  اإو،ذا هن طرق 

 .623ج  نشر المصن  صوات و،ذا كل  من  اواء  و   و،ذا يكون إما بإاافة حديث 
ههههن طريهههق  طهههرق جديهههدة للنشهههر و،هههذا مهههن  جههه  حمايهههة المصهههنفات الرقميهههة قهههد ظههههرت 
ن الشههركات االلكترونيههة الكبههر  إومنهه  فهه ر   و كشهه  المصههن  للجمهههور تحديههد طريقههة ههه

 جهههههه    و،ههههههذا الهتبههههههارات اقتصههههههادية لتلهههههه  الشههههههركات مههههههن سههههههحبت ،ههههههذا الحههههههق مههههههن المؤل هههههه
هبهههر تلههه    ليههه  كهههون  نههه  هنهههد الكشههه  هلهههى المصهههننترنهههت جهههد بإال ان  ثهههر اإل 624التسهههويق
ومنهه  فهههذا إشهههار لهه  وال  فمههن الصههعب التراجههع هنهه  كونهه  قههد وصهه  للعههالم ب جمعهه    الشههبكة

                                                           
م اههقليدية واسههت دام الحاسههب اآللههي وتنتههاج المههواد التإاسههت دام الحاسههب اآللههي لتسهههي  :نهه هههر  االسههتاذ  بههو  اههرة النشههر االلكترونههي هلههى  - 622

 ".ت زين إلكترونية االتصاالت لتوزيع المعلومات الكترونيا هن بعد واست دام وسائط 
 .82 89كوثر مازوني قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة التجربة الجزائرية المرجع السابق صص- 623

ردن الطبعهههة ايائههه  للنشهههر همهههان ثهههره هلهههى الحقهههوق ايدبيهههة والماليهههة للمؤلههه  دار و  لزوا،رة النشهههر الرقمهههي للمصهههنفات و بهههرا،يم حسهههن اإرامهههي - 624
 .119 ص 8061ولىاي
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حههق السههحب مههن موقههع  ممارسههة يمكههن رجههوع الحهها  إلههى مهها كانههت هليهه  مههن قبهه  حتههى ولههم تههم
 .625الويب

 ف في ظل البيئة الرقميةالمصنّ ة على حق األبوّ  .0
،هههذا و   ة مهههن الرقمنهههةقنيهههات حديثهههة لحمايهههة حهههق ايبهههو  تإن التطهههور التكنولهههوجي يسهههتوجب 
 .626حتى يحتفظ بمعناه الحقيقي وال يفر  من 

لى المصن  إشارة السرقات ايدبية للمصنفات دون اإلشكا   المصن   رقمنةونتج هن 
ن ،يمنهههة الشهههركات ال اصهههة بالنشهههر الرقمهههي هلهههى و  ايصهههلي  الصهههناهة الرقميهههة جعههه  مهههن ا 

سهههاس    للمسهههتثمر هلهههى لهههد  تلههه  الشهههركات و نههه  تمهههنح صهههفة المؤل ههه اجيهههر  المفكهههر والمبهههدع 
 .627المصن  الجماهي

 ف في ظل البيئة الرقميةحترام المصنّ احق  .3
ههههادة الترتيهههب ا  و  لهههى قهههدرة فنيهههةإنترنهههت المصهههن  مهههن  جههه  نشهههره هبهههر اإل رقمنهههةحتهههاج ت

يعطهههي طهههابع  الرقمنهههةن يصهههلي  نههه  ال يعطهههي صهههورة سهههليمة للمصهههن  ايومنههه  فإ التعهههدي  و 
آ هر و وبالتالي فإن  بمجرد هر  الجمع بين مصن   دبهي  التصر  هلى المصن  التد   و 

 اصههة بعههد ربطهه  بصههورة  و رسههوم   نترنههت يثيههر مشههكلة ملكيههة المصههن فنههي هلههى شههبكة اإل
 .628 قناهات المؤل  تتعار  مع 

 رقمنهههةيتجلهههى فهههي    هنهههد ممارسهههة النشهههر الرقمهههي حتهههرام المصهههنر او كثهههر مسهههاس بحهههق 
ن ذله  ال يتسهم إوبالتهالي فه نترنهت ج  نشر،ا هلى شهبكة اإل المصنفات السمعية البصرية من 

و،هذا   ايصلي     ليكون  ق  درجة من المصنر بالدقة الكاملة مما ينتج هن  مساس بالمصنر 
 .629صورو  مصنفات هند احتوائها هلى رسوماتنتيجة صعوبة ت زين تل  ال

 ف في ظل البيئة الرقميةدم و سحب المصنّ حق النّ  .4
  لقناهته   الرقمي مهن التهداو  و،هذا إذا لهم يعهد مطابقها    ن يسحب المصنر يمكن للمؤل  

 طريقهة نشهر،ا حبها بهنفس قراص الماغوطة يمكن سهذا تم النشر هن طريق ايإن  إوبالتالي ف

                                                           
 .669دياال هسى ونس   حماية حقوق المؤل  هلى شبكة االنترنت دراسة مقارنة صادر للمنشورات الحقوقية بيروت لبنان ص- 625
 .10بومعزة سمية المرجع السابق ص - 626
 .206 200رامي ابرا،يم حسن الزوا،رة المرجع السابق ص ص- 627
 619 611فاالي إدريس المرجع السابق ص ص - 628

 .216رامي ابرا،يم حسن الزوا،رة المرجع السابق ص- 629
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 ن لههههها طههههابع هههههالمي  نترنههههت  اصههههة و كا  المطههههروح ،ههههو النشههههر هههههن طريههههق اإلشههههإال  ن اإل
 .630ن السحب ال يتحقق بالطريقة المطلوبةإلتالي فوبا

 واإلشكاالت فللمؤلّ  ةالواردة على الحقوق المعنوي االستثناءات :المطلب الثاني
 ئة الرقميةفي البي التطبيقية

هن الحقوق  المتفرهةلى االستثناءات الواردة هن الحقوق إسنتطرق في ،ذا المطلب 
ثر البيئة الرقمية هلى وبعد،ا نبين   المعنوية لحق المؤل  ومد  ت ثر،ا بالبيئة الرقمية 

 .الحقوق المعنوية للمؤل  وما تنتج  من اشكاالت وتداهيات
ومدى تأثرها بالبيئة  فللمؤلّ  ةالمعنويالواردة على الحقوق  االستثناءات:الفر  االول

 الرقمية
يعتبر من  ،م الحقوق التي  قر،ا القانون لصاحب   رغم  ن الحق المعنوي للمؤل  

 .سند ل  مجموهة من االستثناءات سو  نتطرق لها بالتفصي  ن   إال    المصن  
 نفف في المحافظة على سالمة المص  بحق المؤلِّ  ةالخاص اتاالستثناء .أ 
  فهنا  من يعتبره تقليدا تقديم رسم كاريكاتوري تبر كاستثناء هلى القاهدة العامة مبد عي

  إال  ن القاهدة صلي  و معارات   و محاكات  السا رة  و تقديم وص  ،زلياي صن  للم
ذن من إ وبالتالي فهو غير ملزم بالحصو  هلى  تكمن في هدم تشوي  المصن  ايصلي

 .631لى ذل إشارة صلي شريطة اإلمكانية االستشهاد بالمصن  ايإى لإباإلاافة    المؤل  
 فاالستثناء الخاص بحق الكشف عن المصن   .ب 

بعهههد  وورثتههه  مبهههدئيا      ولههه  القهههانون للمؤل هههبهههالرغم مهههن  ن حهههق الكشههه  ههههن المصهههنر 
 إال  ن  يمكن لوزير الثقافة بواسطة مهن يمثله   ن يقهدم طلهب للجههة القاهائية الم تصهة وفات  

  إذا رفهه  ورثههة المؤل هه   الههذي لهه   ،ميههة للمجموهههة الوطنيههة مههن  جهه  الكشهه  هههن المصههنر 
ذا لههم يكههن للمؤل ههو  الكشهه  هنهه     ورثههة فههإن الههوزارة تكتفههي بالحصههو  هلههى إذن مههن الجهههة ا 

 .632القاائية الم تصة بالكش 
 

 
                                                           

 .681 682دياال هيسى ونسة المرجع السابق ص ص- 630
 .جاورةالمتعلق بحقوق المؤل  والحقوق الم 02-01من ايمر 28انظر المادة - 631
 .ق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورةالمتعل 02-01من ايمر 02و 01الفقرة  88انظر المادة - 632
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 فاالستثناء الخاص بحق نسبة المصن   .ج 
التكهوين و  ولهد  مؤسسهات التعلهيم  سط العائلي الو   في هفاء من نسبة المصنر يجوز اإل

كونهه  يههتم فههي دائههرة  التمثيهه  داء العلنههي و نهه  يجههوز ايإتياجاتههها البيداغوجيههة وبالتههالي فلتلبيههة اح
 .633 تغيير مامون المصنر من  ج  تحقيق الربح و   كون  ليس مغلقة وال يار بالمؤل  

سهههم سهههم   و االا  بهههذكر للمؤل هههة ،هههو حهههق م هههو  ن حهههق االبهههو  غهههاهههافة الهههى ذلههه  فباإل
 .634 القيات المهنية فال يجب ذكرهايهرا  و سم ايذا  ال  االإن   إال   المستعار
 االستثناء الخاص بعد التعسف في استعمال الحق .د 

  ههن العقهد و،هذا بتراجهع المؤل ه   ممارسة حهق التوبهة الم هو  له  قانونها ال يجوز للمؤل  
 ج  تحقيهق فائهدة  كبهر   ر من آبين فيما بعد  ن  تعاقد مع ناشر ويت الذي يربط  مع الناشر 

 .635ن  من حق الناشر ايو  المطالبة بالتعوي  للارر الذي لحق ب إوبالتالي ف
 ثر البيئة الرقمية عليهاوأ للمؤّلف ةشكاالت التطبيقية للحقوق المعنوياإل:الفر  الثاني
شهههكاالت المهههؤلفين مقابههه  نقهههاط و،هههي النقطهههة ايولهههى ،هههي إ  ربهههعشهههكاالت فهههي تتجلهههى اإل

 مها النقطهة الثالثهة فههي  شهكاالت المهؤلفين مقابه  المسهت دمين غوالنقطة الثانية ،ي  الناشرين 
تههداهيات كهه   ثههر البيئههة الرقميههة هليههها و النقطههة الرابعههة قههوق المههؤلفين مقابهه  حقههوق النشههر  و ح

 .ذل 
 نين مقابل الناشر يالمؤلف .أ 

 اصهههههة و نهههههها تعرقههههه  تطبيهههههق االتفاقيهههههات الدوليهههههة للحقهههههوق   كثهههههر النزاههههههاتتعتبههههر مهههههن 
ن التشههريعات  اصههة و  بالتنههاز  هههن الحقههوق المعنويههة  إذ لههم يقههم اي طههر  مههنهم المعنويههة 

دهههت الههى تنههاز  المههؤل فين للناشههرين هههن بعهه  الحقههوق المعنويههة مههن  جهه  تطههوير االبتكههارات 
لههههى تقلههههيص حقههههوق المههههؤلفين مقابهههه  تاههههاه  مصههههلحة يههههؤدي غ و،ههههذا مهههها الذ،نيههههة الرقميههههة 

  .636الناشرين
                                                           

 .ق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورةالمتعل 02-01من ايمر 22انظر المادة  - 633
 .والحقوق المجاورةالمتعلق بحقوق المؤل   02-01من ايمر 81انظر المادة  - 634
 22ر .ج المتاهمن القهانون المهدني 8002يونيو 80المؤر  في  60-02المعد  والمتمم بالقانون  22-92مكرر من ايمر  682انظر المادة - 635
 .81ص

636
-Norwich, K.P. (1995).Moral rights protect authors. AAR Newsletter .Available: 

http://www.bookwire.com/AAR/Newsletter/MoralRights.html.visited on 07august 2020 at 18:00. 

-Leonard, P.G.(1995).Beyond the future: Multimedia and the law. In Information Online and On Disc95 

(Sydney,31 Jan-2 Feb.1995): http://www.anu.adu.au/CNASI/pubs/OnDisc95/docs/ONL10.html.visited on 

07august 2020 at 18:00. 
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 المؤلفين مقابل المستخدمين .ب 
 يتوصهه  المسههت دم للمصههن   هههن طريههق اإلنترنههت بطريقههة مجانيههة فههي غالههب ايحيههان 

همهها  الماههرة بههالمؤل   والتههي تعتبههر مههن اي فيقههوم بههإجراء هههدة تعههديالت مههن حههذ   و تغييههر 
ممههها اسهههتوجب تقييهههد حريهههة المسهههت دم   و نشهههر معلومهههات كاذبهههة هنههه   كإحهههداث تشهههوي  للعمههه 

 .637للحفاظ هلى الحقوق المعنوية للمؤلفين وكرامتهم
 حقوق المؤلف وحقوق النشر .ج 

 في ظ  البيئة الرقميهة ولهم تفصه  فيهها  ةتغاات معظم التشريعات هن الحقوق المعنوي
مواهوع الحقهوق  ايمريكيهة الهذي لهم يتنهاو وكمثا  هن ذل  الكتاب االبي  للواليات المتحدة 

الههدو  ايروبيههة  ومههع ذلهه  فإنههها تحههث صههفحة  812صههفحتين مههن مجمههوع المعنويههة إال فههي 
 .638 برام هقود من  ج  تناز  المؤلفين هن حقوقهم المعنوية للناشرين هلى

 وية للمؤلف في ظل البيئة الرقميةشكاالت المستحدثة للحقوق المعناإل . د
  و،هي حهق المعنوية في البيئة الرقمية به ربع   صهائص يتمتهع بهها المؤل ه تتميز الحقوق

  يمههر بمجموهههة ن المصههنر  إال  حههق السههحب حتههرام و ة وحههق االبههو  حههق اي  و الكشهه  للمصههنر 
ظ وبالتههالي فكيهه  يمكنهه  الحفهها  ثبههمرحلههة النتههاج ومرحلههة النشههر و مرحلههة اإلمهن المراحهه  منههها 

شههكاالت م تلفههة فههي كهه  مرحلههة هلههى والتههي ينهتج هنههها إ ي ههر هلهى تلهه  الحقههوق مههن مرحلههة 
 .حد 

 و النشر مرحلة االنتاج .2
لحقوقهههها  ا اصههه اطلهههب نظامههه يهههرة تتو،هههذه اي فات الرقميهههة بتقنيهههة  اصهههة تتمتهههع المصهههن

 ب  وجهنهوم بالتهالي فهال مجها  لتطبيهق قهانون موحهد لهها والسبب راجهع إلهى تنوههها و  المعنوية 
لههى مصههنفات إوالتههي تههم تحويلههها    فههي شههك  ورقههي التفريههق بههين المصههنفات الموجههود مههن قبهه

فرنسهي  ن ،هذه التقنيهات القاهاء ال والتهي اهتبهر رقمية هن طريق التحمي   و الاغط الرقمي 

                                                           
637

 -Duffy, M.(1998). Creativity and intellectual property. In Conference on creativity and intellectual property 

rights: Evolving scenarios and perspectives(Vienna,12-14 July 
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638

 -Information Infrastructure Task Force(United States).(1995).Intellectual property and the national 

information infrastructure: The report of the working group on intellectual property rights: 
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فات  مههها المصههههنفات المشهههتقة مههههن المصههههن     هتههههداء هلهههى الحقههههوق المعنويهههة للمؤل ههههاال تعتبهههر 
 .639فينتغليب مصلحة المنتجين هلى مصلحة المؤل  الرقمية فقد تم 

ة دسههتفالههى اإلإاههافة باإل كز القههانوني للحقههوق المجههاورة ن يتمتعههون بههالمر و صههبح المنتجهه 
فين و،هذا لهى تعهاون ههدد مهن المهؤل  إ يهرة تحتهاج و،هذه اي نظام المصنفات الجماهيهة  من مزايا
  الههههذي يتمتههههع بههههالحق المعنههههوي ابههههة المؤل ههههث يههههر ،ههههو بمشههههرا  منههههتج ويعتبههههر ،ههههذا ايإتحههههت 
  .640وحده

ويتجلهههى ذلههه  مهههن  هههال  ت فهههي  الحقهههوق  اهههعافهاإن حقهههوق المهههؤلفين تهههم إوبالتهههالي فههه
ن  سهههههاس  ذلههههه  هلهههههى  اوبهههههررو    البهههههرامج لفائهههههدة الشهههههركات الناشهههههرة للبهههههرامج لمؤل ههههه ةالمعنويههههه

 فههالم و اي صهرية مها المصهنفات السهمعية الب  مح لهها باسهترجاع تكلفهة االسههتثمارالت فهي  يسه
البهههث التلفهههزي و،هههذا مهههن  جههه  حمايهههة المنتجهههين دمجهههها اهههمن المصهههنفات السهههينمائية و فقهههد تهههم 

 .641الستثماراتهم
 مرحلة البث .0

ههن  لى المساس بالحقوق المعنوية للمؤل  إ  للمصنفات الرقمية ثستغال  المك د  اال
 المههههر ص    غيههههرالتههههي تتجلههههى مههههن  ههههال  االسههههتغالطريههههق فقههههدان الرقابههههة هلههههى المصههههن  و 

اللصههههق و ة هههههن طريههههق النسههههخ بههههو     و حههههق ايهههههالم المؤل ههههإوانتههههها  حههههق الكشهههه  مههههن دون 
 ههادة تشهكيل  وصهنع ملفهات ماهغوطة منه  إحتهرام ههن طريهق وكهذا انتههاء حهق اال للمصن  
لى العجز هن ممارسة حق السحب هن طريق دفهع تكلفته  البا،ظهة نتيجهة الطبيعهة إباإلاافة 

سههت دام التههدابير التقنيههة اسههتوجب اممهها  لتههي تبههث هلههى مسههتويات متعههددة اات و التقنيههة للمصههنف
  والتهههي تهههدابير تكنولوجيهههة لحمايهههة حقهههوق المؤل ههه إلهههى إقهههرار معظهههم التشهههريعاتالهههذي  لحمايتههه  

 .642المرن للحاسوبتتعلق بالجانب الصلب و 
 
 
 

                                                           
 .861 868هجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة المرجع السابق ص ص- 639
 .861 المرجع السابق ص نوا  كنعان  - 640
 .862   المرجع السابق صكوثر مازوني - 641
 .862 869 861 682والحقوق المجاورة المرجع السابق ص صهجة الجياللي حقوق الملكية الفكرية  - 642
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 التداعيات في البيئة الرقمية . ه
لكهههن فهههي  حقهههوق المعنويهههة للمؤل ههه  لللهههم تكهههن ،نههها  وسهههيلة سهههريعة للنشهههر فهههي المااهههي 

ههن طريهق  الوقت الرا،ن ومع ظهور البيئة الرقمية ااحى التالهب ونق  ايهما  وانتشهار،ا 
طر  ثالث و،و المست دم الذي قد يجه   و ليس هلى دراية كاملة بالمحتو  ايصهلي للعمه  

هة لحمايه  و بالهوية الحقيقي هة للمؤل ه   ة الحقهوق المعنويهة للمؤل ه  ممها اسهتوجب الاهرورة الملح 
و،هذا مها تطرقهت له  المفواهية ايوروبيهة هنهد انعقهاد اللجنهة  والمصن   في ظ  البيئهة الرقميهة 

 .6119643و6111و 6112الجماهية ايوروبية للسنوات 
باإلاهههافة إلهههى  ن العمههه  اإلبهههداهي للفكهههر الهههذ،ني فهههإن ،ويهههة العمههه  النههههائي تهههتم بعمههه  

الملحنههين والممثلههين مثهها  هههن ذلهه  كههالمؤلفين و  مههن المسهها،مين تعهاوني مصههنوع مههن مجموهههة 
وبالتهههالي فمهههن لديههه   ويشهههر  هلهههيهم المنهههتج الهههذي يميهههز العمههه  وكهههذا الم هههرج  وفنهههاني ايداء 

ن المشههرع  إال  الم ههرج ا بههين المنههتج و سههلطة تقريههر ،ويههة العمهه  النهههائي فههي ادهههاء تنافسههي مهه
لزاميهة اتفهاق المسها،مين و،هم الكاتهب والملحهن والم هرج الفرنسي قد تطرق لهذه المس لة و،ذا بإ

 .644والمنتج هلى النس ة النهائية للمصن   و،ذا كشرط  ساسي الكتما  مل 
 للمؤلف ومدى تأثره بالبيئة الرقمية ليالحق الما: الثاني المبحث

له  الحهق  ن  وماليهة هلهى مصهنف    اإذا كان للمؤل  حقوق معنوية  فإن ل   ياها حقوقه
الهذي يهراه ،هو ههادال  مقابه  نقه  حهق  و  كثهر مهن  ا و هينيه انقدي ومقابال امالي ايتقااى هائد

حقوق االستغال  المالي لمصنف  إلى الغير   كما يجوز ل  التعاقد بمبل  جزافي  كما يحهق له  
 .645الجمع بينهما
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انونيههههة وكههههذا ي تلهههه  الحههههق المههههالي هههههن الحههههق المعنههههوي  و،ههههذا مههههن حيههههث الطبيعههههة الق
المحتهههو   إال  نهمههها فهههي نفهههس الوقهههت الينفصهههالن ههههن بعاههههما الهههبع  باهتبار،مههها يشهههكالن 

 .مامون حقوق المؤل 
مامون حماية حق المؤل  تحدد بمح  حماية المصن   سواء مهن حيهث المكهان و،هذا 

الحهق ن و،هذا بتحديهد النطهاق الزمهاني  و،نها ي تلهق امد النطاق المكاني   و من حيث الز بتحدي
ن الحههق المههالي يسههتق  هههن الحههق ايدبههي  كههون  ن ،ههذا المههالي هههن الحههق المعنههوي باهتبههار  

ال يهههر اليتحهههدد بمهههدة زمنيهههة محهههددة  فهههي حهههين  ن الحهههق المهههالي يتحهههدد بمهههدة زمنيهههة محهههددة  
 .646وبعد،ا يؤو  إلى المل  العام وترفع الحماية

قيمههة  و شههبكة اينترنههت  والتههي نههتج هههن الثههورة التكنولوجيههة ظهههور مهها يسههمى بالشههبكة الر 
  ومن  ا تال  طهرق 647 ثرت هلى مح  حقوق المؤل  بظهور ما يسمى بالمصنفات الرقمية

التعامهه  بههها ووسههائ  اسههت دامها واسههتغاللها وفههي اي يههرة صههعوبة اههبطها  و،ههذا مهها لههم يسههلم 
 .من  الحق المالي للمؤل 

نتطههرق فههي المطلههب ايو  إلههى وهلههى اههوء مهها تقههدم سنقسههم ،ههذا المبحههث إلههى مطلبههين  
ما،يههة وماههمون الحقههوق الماليههة ومههد  ت ثر،هها بالبيههة الرقميههة  ثههم نتنههاو  فههي المطلههب الثههاني 

 .االستثناءات والقيود الواردة هلى الحقوق المادية للمؤل  في ظ  البيئة الرقمية
 بالبيئة الرقمية فيمضمون الحقوق المالية للمؤلف ماهية و : ولالمطلب األ 
المهالي للمؤلهه  بهالفرع ايو  فهي ظهه   الحهق ما،يههة تبيهان لهىإ فهي ،هذا المطلههب سهنتطرق

 مها فهي    طبيعته  القانونيهةالبيئة الرقمية و،ذا هن طريق التطهرق الهى مفهومه  و صائصه  ثهم 
تبيهان الحقههوق المتفرههة ههن ،ههذا  نتنهاو  ماههمون الحهق المهالي و،ههذا ههن طريهقفالفهرع الثهاني 
 .في ظ  التكنولوجيات الحديثة بالبيئة الرقمية هثر  تنعالج  الحق وبعد،ا

 ومدى تأثرها بالبيئة الرقمية المالية للمؤلفالحقوق  ماهية :الفر  األول
لههى نطههاق الحههق المههالي هههن طريههق تبيههان طههرق اسههتغالل   سههنتطرق الههى إقبهه  التطههرق 

 .مفهوم الحق المالي وذكر  صائص  مع تبيان طبيعت  القانونية
 

                                                           
 .62  ص8062الدراسات العربية للنشر والتوزيع  الطبعة ايولى  مفيدة  لي  م زوم الصويد  الحماية المدنية لحقوق المؤل  المالية  مركز - 646
 .20كوثر مازوني  قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة التجربة الجزائرية  المرجع السابق  ص- 647
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 خصائصهالمالي و مفهوم الحق  : النقطة األولى
من  ج  واوح التصور العام لحق المؤله  بصهفة هامهة  فهال يمكهن  ن نتنهاو  الجانهب 

 .المالي للمؤل  بالدراسة من دون اإلشارة في هجالة الى مفهوم  و صائص 
 المالي مفهوم الحق  .أ 

 غلهههب التشهههريعات لهههم تقهههم ن  االتفهههاقي كهههون و الفقههههي  المهههاليلهههى تعريههه  الحهههق إنتطهههرق 
 .بتعريف 
 المالي لحق لالتعريف الفقهي  .2

ذله  الحهق الهذي  "هلهى  نه  ن  هبد الرشيد م مون ومحمد سامي الصادقيهاالفق فقد هرف 
هتههههرا  للمؤلهههه  بإمكانيههههة الحصههههو  هلههههى نصههههيب معقههههو  مههههن العائههههد المههههالي يعبههههر هههههن اال

تمثله  االمتيهازات الماليهة التهي يحصهه  فههو إذن حهق  المتحصه  مهن انتفهاع الجمههور بمصهنف  
و،و يقاب  الحق ايدبي الذي يعبهر ههن الجانهب المعنهوي  هليها المؤل  من استغال  مصنف  

 .648"في حق المؤل 
 العمههه ههههي الحقهههوق التهههي تسهههمح للمؤلههه  بسهههحب منفعهههة ماديهههة مهههن اسهههتغال  وبالتهههالي ف

 .649 و التناز  هنها الترا يصاستغاللها هن طريق يث يمكن حب  المتمث  في المصن 
ؤلهه  الههذي الحههق المههالي للم"للمؤلهه  هلههى  نهه  و،نهها  جانههب الفقهه  هههر  الحههق المههالي 

 .650"يتمث  ل  في وحدة استغال  مؤلف  ومصنف  كيفما يشاء وكيفما يريد
 المالي لحق ل التشريعيالتعريف  .0

إنمهها ،نها  مههن يطلهق هليهها تسههمية الحقهوق الماليههة    فهنها  مهن يسههميها بهالحقوق الماديهة
للمؤلهه   ومهمهها كانههت التسههمية فههإن معنههى المصههطلح واحههد والههذي يتفههق هليهه   غلههب الفقهههاء 

" حق المؤل  في  ن يست ثر باستغال  مصنف  بما يعود هليه  مهن ربهح مهالي" بتعريف  هلى  ن 

                                                           
 .61صالمرجع السابق  مفيدة  لي  م زوم الصويد - 648

649
 – Cfr article 22 et 22bis LDA telle que modifiée par la loi du 31 août1998, l'A.R. relatif à la rémunération des 

auteurs et éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou 

analogue (qui ne met pas de rémunération à charge de ceux qui mettent dans le commerce des ordinateurs) et 

l'exposé des motifs de la loi du 31 août 1998, Ch.Représ. 1531/1, 97/98, pp.49 et 50, ainsi que la directive du 11 

mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, article 6, 2. 
 .811محمد هلي النجار  المرجع السابق  ص- 650
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والعشهههرون مهههن قهههانون حقهههوق المؤلههه  فهههي المههادة السهههابعة  و،ههذا مههها   هههد بههه  المشهههرع الجزائهههري
 .651والحقوق المجاورة

 ليالماالتعريف االتفاقي للحق  .3
  وذله  حتهى   المطالبة بنسبة المصن  إلي هلى  ن  من حق المؤل   رنتطرقت اتفاقية ب

 ا بههها  ر اههر يلحههق   و تحريهه  مكانيههة االهتههرا  هلههى  ي تعههد  إمههع  بعههد انتقهها  تلهه  الحقههوق 
 .محفوظة حتى بعد وفاة المؤل  تبقىو  652مقابلة للحقوق المعنوية اباهتبار،ا حقوق

 الماليخصائص الحق  .ب 
 :المتمثلة فيما يلي و الماليالمادي  تتجلى  صائص الحق 

مسهههتقلة ههههن بعاهههها  ااديهههة حقوقهههتشهههك  الحقهههوق الم:اســـتقاللية الحـــق المـــالي .2
المهههالي  فكههه  تهههر يص ممنهههوح لعقهههد اسهههتغال  لمصهههن  معهههين يمهههنح صهههاحب  الحهههق  الهههبع 

وال ينصر  لغيره  فال يمكن استغالل  إال هلى الدهامهة الماديهة  المرتبط بذل  العقد بحد ذات  
لهههى وال يجهههوز هلهههى غير،ههها كهههون  ن كههه  اسهههتغال  يحتهههاج إ الم صهههص لهههها هقهههد االسهههتغال  

 .653تر يص مستق  ب 
الحهق المهالي يحتهوي هلهى مجموههة مهن الحقهوق التهي :الحق المالي غير محـدد .0
ن ،هذه العبهارة تعنهي  ن وبالتهالي فهإ "هلى ال صوص"والمشرع الجزائري ذكر هبارة  من   تتفرع

تلهه  الحقههوق المتفرهههة مههن الحههق المههالي للمؤلهه  جههاءت هلههى سههبي  المثهها  ولههيس هلههى سههبي  
ن الثهههورة المعلوماتيهههة تفهههر  هلينههها تطهههورات مسهههتجدة وحديثهههة بهههين الفينهههة  اصهههة و  الحصهههر 
للحصر كون  ن الطابع االساسي للبيئة الرقميهة ،هو سهرهة التطهور مهن من  فال مجا   والفينة 

 .الناحية التقنية والفنية والتي يستوجب مجاراتها باستمرار الطابع االحتكاري للحق المالي
 ،ميههة الحههق المههالي  نهه  حههق  ههاص بههالمؤل  :الحــق المــالي هــو حــق شخصــي .3

 .  المصن  من قب  المؤل كون  ل  طابع احتكاري واستئثاري في استغال وينفرد ب  
                                                           

ف  بهه ي شههك  مههن  شههكا  يحههق للمؤلهه  اسههتغال  مصههن":تههنص ق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورةالمتعلهه 02-01مههن ايمههرمههن  89المههادة - 651
 "...الحصو  هلى هائد مالي من االستغال  و 

 سهبتمبر 82المعدلهة فهي و 6196يوليهو  82لحمايهة المصهنفات ايدبيهة والفنيهة وثيقهة بهاريس المؤر هة فهي  رنلمادة السادسة مكهرر مهن اتفاقيهة بها- 652
بغههه  النظهههر ههههن الحقهههوق الماليهههة للمؤلههه   بههه  وحتهههى بعهههد انتقههها  ،هههذه الحقهههوق  فهههإن المؤلههه  يحهههتفظ بهههالحق فهههي المطالبهههة بنسهههبة -6"تهههنص 6191

 و  ي تعهدي  آ هر لههذا المصهن   و كه  مسهاس آ هر بهذات المصهن  يكهون اهارا بشهرف   و  المصن  إلي   وباالهترا  هلهى كه  تحريه   و تشهوي 
 .22  انظر محمد شهاب  المرجع السابق  ص..."بسمعت 

 .86مفيدة  لي  م زوم الصويد المرجع السابق  ص - 653



 حقوق المؤلف المشمولة بالحماية في ظل البيئة الرقمية                   :الفصل الثاني

149 
 

نمها إ  او دائمه  امؤبهد االحق المهالي ،هو لهيس حقه:الحق المالي حق محدد المدة .4
سههنة بعههد   مسههون،ههو حههق مؤقههت  ي محههدد بمههدة زمنيههة تقههدر بحيههاة المؤلهه  تاهها  لههها مههدة 

 .654وفات 
 نمهها فههيلح الناشههر إالتفسههير الاههيق ،ههو لههيس فههي صهها:التفســير الضــيق لعقــد االســتغالل

 .655ي تفسير واسع للعقد يار ب المؤل  وحماية لمصالح  من  صالح 
 الطبيعة القانونية للحق المالي للمؤلف : الثانيةالنقطة 

كانت ،نها  ههدة اتجا،هات فقهيهة تناولهت ،هذا المواهوع  فمنهها مهن اهتبهر الحهق المهالي 
تنطههرق ن سههو  ا  ومنهه  كانههت ،نهها  نظريتههامههدمج اللمؤلهه  حههق ملكيههة و،نهها  مههن اهتبههره حقهه

 .اليهما با تصار
 نظرية الملكية. أوال

ؤلهه  مههن حقههوق الملكيههة ايدبيههة والفنيههة  وبالتههالي تههم اهتبههار الملكيههة فههي اهتبههر حههق الم
تحتهههوي هلهههى العناصهههر الثالثهههة و،هههي االسهههتعما  واالسهههتغال  والتصهههر   واهتبهههر  ،هههذا الصهههدد

نسهان  إال  نه  نهاتج ههن اإلحق المؤل  ،و حهق ذ،نهي  نصار ،ذه النظرية  ن  بالرغم من  ن 
 .656في النهاية ينتج هن  حق مالي هند االتفاق هلى نشره من  ج  االستغال 

إال  ن  ،نا  من اهتهر  هلهى ،هذه النظريهة واهتبهر  ن الملكيهة تهرد هلهى  شهياء ماديهة  
 .هو نتاج  فكار وغير محسوسف ما الجانب ايدبي 

 نظرية االدماج. ثانيا
تقهههوم ،هههذه النظريهههة هلهههى الجمهههع مههها بهههين الحهههق المعنهههوي  ي ايدبهههي والحهههق المهههالي  ي  

المهادي  وجعهه  االفاههلية والغلبههة للجانههب المعنههوي نتيجهة االرتبههاط الوثيههق مهها بههين المصههن  و 
حصههو  المؤلهه  هلههى المقابهه  المههالي ال يههؤدي الههى بههين ش صههية المؤل هه  مبتكههره  ومنهه  فههان 

 .657ة صاحب انفصا  المصن  هن ش صي
 

                                                           
 .621نوا  كنعان المرجع السابق ص- 654 -

 .12 المرجع السابق صراا متولي و،دان- 655
متولي و،دان  حماية الحق المالي للمؤل   ماهمون الحه  المهالي للمؤله  واسهتغال  الحهق المهالي للمؤله  ووسهائ  الحمايهة التشهريعية فهي راا - 656

 .89  ص8006ظ  التقنيات الحديثة والمتغيرات االقتصادية  دار الجامعة الجديدة للنشر  االسكندرية   مصر 
 .12  ص6110ررة لحقوق المؤلفين ايدبية  دار النهاة العربية  هبد اهلل مبرو  النجار  الحماية المق- 657
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 بالبيئة الرقمية ومدى تأثره فلمؤلِّ ل الماليالحق  مضمون :الفر  الثاني
يعطي الحق المهالي لصهاحب  حهق احتكهار اسهتغال  المصهن  بمها يعهود هليه  مهن منفعهة 

 .للمؤل  امالية  وذل  لمدة معينة ومحددة كون  حق استئتاري
للمؤله  اسهتغال  مصهنف  ماليها  حددت م تل  التشريعات الوسائ  التهي بموجبهها يمكهن 

و،ذه الوسائ  لم ترد هلى سبي  الحصر إنما هلهى سهبي  المثها  كون  ن التطهور  التكنولهوجي 
 .658المستمر غالبا ما يفر  وسائ  جديدة ومستحدثة

الحهق  صهور اسهتغال ولى و،ي تعهداد النقطة اي: لج ذل  في نقطتين و،ماوبالتالي سنعا
  وبعههههد تبيههههان فههههي ظهههه  البيئههههة الرقميههههة تعتبههههر محتههههو   ذلهههه  الحههههقلتههههي االمههههالي  و المههههادي و 

 .االستثناءات الواردة لحق المؤل  في البيئة الرقمية في النقطة الثانية
 في البيئة الرقميةللمؤلف  ستغالل الحق الماليصور ا :النقطة األولى   
ؤلهه  يسههتمتع بحههق اسههتئثاري هلههى مصههنف   وبالتههالي فانهه  يسههتطيع  ن يمههارس هلههى الم

العوائهد الماليههة و،هذا مهن فتههرة والغايهة مهن االسههتغال  ،هي مصهنف  جميهع التصهرفات القانونيههة   
 . يداع وطيلة فترة الحماية التي يمنحها القانوناإل

 صور استغالل الحق المالي للمؤلف.أوال
حهههق الترجمهههة و  االسهههتغال  تمنحههه  ههههدة حقهههوق منهههها حهههق النسهههخ ن سهههلطة المؤلههه  فهههيإ

  وحهق التتبهع روحهق الته جي للجمههور بهال وحهق اإل الته جيرحهق و  واالقتباس والتوزيع والتحوي 
 :ما يليفي بينهاوالتي سن
 حق النس  .أ

للغيهر   لهذل  يعتبهر حهق النسهخ ،هو حهق مهانع ااسهتئثاري ايعتبر الحهق المهالي للمؤله  حقه
وحههده   سههواء كههان المصههن  محهه  النسههخ هلههى شههبكة اإلنترنههت  و النسهه ة  بهه  المؤلهه ويتمتهع 

ذل  مهن دون إذن مسهبق  و تهر يص مهن لهتجهاوز  ففي ك  الحاالت فإن ك ال اصة الرقمية  
  .المؤل  يعر  مرتكبها للعقاب

 مصههنف   يعتبههر حههق المؤلهه  فههي نسههخ مصههنف  مههن  ،ههم الحقههوق الماليههة للمؤلهه  هلههى
لتوصههي  ونقهه  المصههن  النسههخ صههورة مههن صههور االسههتغال  غيههر المباشههر  حههق روبههذل  يعتبهه
 .659للجمهور

                                                           
 .681نواع كنعان  المرجع السابق  ص- 658
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يقصههد بحههق النسههخ  نهه  إظهههار للعمهه  الههذ،ني الههذي قههام بهه  المؤلهه  للجمهههور  والههذي ال 
التههي يمكههن شههراؤ،ا والكيفيههة تحديههد هههدد نسههخ المصههن    والههذي مههن حقهه يجههوز لغيههر المؤلهه 

 .660باشر بها ذل التي ي
فالنسههههههخ يههههههتم هههههههن طريههههههق الطباهههههههة ب نواهههههههها  او االستنسهههههها  الاههههههوئي  و التصههههههوير 

CD أو DVDالفوتههوغرافي    و تسههجي  شههرائط الفيههديو  و الكاسههيت او اسههطوانات 
 و غيههر  661

  662.ذل  مما يكش  هن  التطور الحديث في المجا  التكنولوجي
بصهرية  و سهمعية    و يعتبر من قبي  النسهخ تسهجي  المصهن  هلهى دهامهة صهوتية  و 

نقهههه  نفهههههس التسههههجي  السهههههال  الههههذكر للمصهههههن  هلههههى دهامهههههة سههههمعية  و بصهههههرية  و دهامهههههة 
 .663  ر 

وبالتههههالي فههههان النسههههخ ،ههههو اسههههتحداث صههههورة  و  كثههههر مطابقههههة لرصهههه  مههههن مصههههن   و 
 و هههن طريههق التسههجي  ( الههدائم  و المؤقههت)ترونههي بايههة طريقههة  سههواء بههالت زين االلك تسههجي 

ههو صهنع نسه ة واحهدة  و  كثهر للمصهن  باكمله   و جهزء فن    ما االستنسها  الصوتي للمص
تج ههههههن التطهههههور والتهههههي نههههه 664بعهههههادنسههههه ة واحهههههدة  و  كثهههههر  و ثالثيهههههة ايمنههههه   و،هههههذا بصهههههنع 

 .665 تل  هن مفهوم النسخ التقليديوالذي يالتكنولوجي 
مسهبقا  فيكهون وقد يتم االستنسا  هن طريق تشييد بناء مطابق لرسم ،ندسي تهم إههداده 

صورة طبق ايص  من الرسم الهندسي للبناء ايصلي الموجود هلى الورق  كما يمكهن النسهخ 
هن طريق التصوري لتمثا   و مبنى بواسطة كاميرا ديجيتا   و اوئية  و فيهديو  و،هذا يعتبهر 

 .666من اكثر طرق النسخ غير المباشرة لنق  المصنفات الفنية و ايدبية والعلمية للجمهور

                                                                                                                                                                                
 .618محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص- 659
 .22  ص8006جما  محمود الكردي  حق المؤل  في العالقات الدولية ال اصة  مجلة روح القوانين  العدد ايو   - 660
 .11م زوم الصويد  المرجع السابق  صمفيدة   لي  - 661
 . 821 سامة احمد بدر  الوسائط المتعددة  المرجع السابق ص  - 662
 .611نوا  كنعان  المرجع السابق  ص- 663
 .610محمد  مين الرومي  الرمجع السابق  ص- 664
 .692ص  السابق  المرجع دليا لبيزي - 665

 .616محمد  مين الرومي  الرمجع السابق  ص - 666
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منههههها  ن حههههق النسههههخ ،ههههو حههههق اسههههتئتاري 667اهتبهههرت اتفاقيههههة بههههرن فههههي المههههادة التاسههههعة 
ن  يجوز كاسهتثناء هلهى   إال  للمؤل  هلى مصنف   وك  ما ي ال  ذل  يشك  اررا للمؤل 

 .القاهدة العامة هم  نسخ بشرط هدم تعاراها مع االستغال  العادي للمصن 
تحديهههد مفههههوم االسهههت دام العهههادي و،هههي نهههوع ههههدة اهههوابط  يجهههب مراهاتهههها هنهههد  و،نههها 

لههى الجههزء المسههت دم و ،ميتهه  ان تجاريهها  و تعليميهها  باالاههافة إاالسههت دام وغراهه   فيمهها إذا كهه
  و،هذا 668ثر ذل  االسهت دام هلهى السهوق والعائهد المهالي  مع ابالمقارنة مع المصن  المحمي
 .669نفس ما ا دت ب  إتفاقية تريبس

 حق التأجير.ب
الت جير في تمكين الجمهور من االنتفهاع بالمصهن  و،هذا لمهدة معينهة بمقابه  يتجلى حق 

مههالي بعههد   ههد إذن المؤلهه  الصههريح تههم إهادتهه  للمههؤجر  ومههن  مثلتههها تههاجير اشههرطة الفيههديو 
 سههطوانات الليههز التههي تعمهه  هلههى الحاسههب اآللههي  و جهههاز )ال اصههة بههايفالم وايسههطوانات 

DVD)670. 
حههههق التهههه جير هلههههى المصههههنفات السههههمعية البصههههرية  و بههههرامج حصههههر المشههههرع الجزائههههري 

لمؤلههه  والحقهههوق ن الفقهههرة الثالثهههة مهههن قهههانون حقهههوق ااسهههوب طبقههها للمهههادة السهههابعة والعشهههريالح
يجهب  ن يكهون الته جير ي هص    671فيمها ي هص بهرامج الحاسهوب اطالمجاورة  وواهع له  شهر 

 .يرلحق استئثاري للت جبرامج الحاسوب وفي غير ذل  فال وجود 

                                                           
 6191سههبتمبر  82والمعدلههة فههي  6196يوليههو  82مههن اتفاقيههة بههرن لحمايههة المصههنفات ايدبيههة والفنيههة  وثيقههة بههاريس المؤر ههة فههي  01المههادة - 667
يتمتع مؤلفة المصنفات ايدبية والفنية الهذين تحمهيهم ،هذه االتفاقيهة بحهق اسهتئثاري فهي التصهريح بعمه  نسهخ مهن ،هذه المصهنفات ب يهة طريقهة -6:"تنص

ت تص تشريعات دو  االتحاد بحق السماح بعم  نسخ من ،ذه المصنفات فهي بعه  الحهاالت ال اصهة بشهرط  ال يتعهار  همه  -8. ي شك  كانوب
و بصهري يعتبههر اكه  تسهجي  صههوتي -1.لمشهروهة للمؤلهه مثه  ،هذه النسههخ مهع االسهتغال  العههادي للمصهن  و ال يسهبب اههررا بغيهر مبههرر للمصهالح ا

 .16  انظر محمد شهاب  المرجع السابق  ص"تفاقيةنقال في مفهوم ،ذه اال
 .12مفيدة   لي  م زوم الصويد  المرجع السابق  ص - 668
فيما يتعلق هلى ايق  ببرامج الحاسب اآللي الكمبيهوتر و ايهمها  السهينمائية  تلتهزم البلهدان ايهاهاء بمهنح " من اتفاقية تريبس تنص 66المادة - 669

 ".ة  و حظر ت جير  همالهم ايصلية  والمتمتعة بحقوق الطبع  و النسخ المنتجة هنها ت جيرا تجاريا للجمهورالمؤلفين و لفائهم حق إجاز 
 .628سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 670
االسهتغال  يحق للمؤل  استغال  مصنف  باي شهك  مهن  شهكا  :" المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة تنص 02-01من ايمر  89المادة -671

و يسهههمح لمهههن يقهههوم هلهههى ال صهههوص بايهمههها   راههههاة  حكهههام ،هههذا ايمهههر   ن يقهههوم والحصههو  هلهههى هائهههد مهههالي منههه   كمههها يحهههق لههه  دون سهههواه مهههع م
واهههههع اصههههه  المصهههههن  السهههههمعي البصهههههري  و نسهههههخ منههههه  ر،هههههن التهههههداو  بهههههين الجمههههههور بواسهههههطة التههههه جير  و التههههه جير التجهههههاري لبهههههرامج -:...اآلتيهههههة

ال تطبههق حقههوق التهه جير المنصههوص هليههها فههي ،ههذه المههادة هلههى تهه جير برنههامج الحاسههوب هنههدما اليكههون البرنههامج المواههوع ايساسههي -...الحاسههوب 
 ".للت جير
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 ةالشههرط  كدتهه  كهه  مههن االتفههاقيتين و،مهها  اتفاقيههة تههريبس فههي المههادة الحاديههة هشههر  نفههس
 .673في المادة السابعة منها المتعلقة بحق المؤل    واتفاقية الويبو672منها

 حق إبالغ المصنف للجمهور .ت
يههههه   ونقههههه  المصهههههنفات يعتبهههههر حهههههق ايداء العلنهههههي ،هههههو االبهههههال  للجمههههههور  و حهههههق التمث

تاحة للجمهور  وبالتالي فقد  طلقت هلي  هدة تسميات لكن الغر  منها واحهد  و اإلللجمهور 
و،ههههو معرفههههة الجمهههههور بالمصههههن   وتطههههور نطههههاق حههههق ايداء العلنههههي نتيجههههة تطههههور وسههههائ  

لعهر  للوحهة الفنيهة و افات سواء بالتالوة للقصائد مثال  التواص  االجتماهي  و االداء للمصن
 .674لمصنفات المصنفات هن طريق الراديو  و التلفزيوناهة  حد ا و تمثا   و إذ

يقصههد بهه  نقهه  المصههن  إلههى الجمهههور المتواجههد فههي مكههان هههام نقههال مباشههرا  و،ههذا هههن 
طريههق الصههوت بآلههة م صصههة لههذل   و هههن طريههق الصههوت البشههري  ويههتم ،ههذا هههن طريههق 

يقية ي المصنفات الموسهالتالوة العلنية للكالم  كما ،و الحا  للمصنفات المكتوبة  و بالعز  ف
 .675بال  المصن وغير،ا من الطرق المباشرة إل

داء العلنهي و التوصهي  العلنهي  فجانهب مهن الفقه  يهر   ن يفرق الفق  ما بهين مصهطلح ا
اآلداء العلنههي يكههون هنههدما يتواجههد اتصهها  مباشههر بههين المصههن  والجمهههور  فههي مكههان تتههوفر 

نههه  البهههث السهههلكي  و    مههها التوصهههي  العلنهههي فإ  المسهههرحيةفيههه  العلنيهههة  ومثههها  ذلههه  العهههرو 
ذاههي  فيكهون البهث لغيهر افهراد العائلهة ن  و،هذا بالصهورة  و الصهوت  و بهث إالالسلكي للمصه

واالصدقاء المقربين و،ذا في مكان م تله  ههن المكهان الهذي بهد  فيه  البهث  ومهن دون تحديهد 
 .676المكان والزمان للمتلقي ومهما كانت وسيلة المتلقي

                                                           
فيمهها يتعلههق هلههى ايقهه  ببههرامج :" تههنص( تههريبس) تفاقيههة الجوانههب المتصههلة بالتجههارة مههن حقههوق الملكيههة الفكريههة احقههوق التههاجير مههن  66المههادة  -672

وايهما  السينمائية  تلتزم البلدان ايهااء بمنح المؤلفين و لفائهم حق إجهازة  و حظهر ته جير  همهالهم ايصهلية المتمتعهة ( الكمبيوتر)الحاسب اآللي 
ينمائية مهالم يكهن ته جير ويستثنى البلهد العاهو مهن ،هذا االلتهزام فيمها يتعلهق بايهمها  السه. بحقوق الطبع  و النسخ المنتجة هنها ت جيرًا تجاريًا للجمهور

. و لفهائهم،ذه ايهما  فيها قد  د  إلى انتشار نسه ها بمها يلحهق اهررًا ماديهًا بهالحق المطلهق فهي االستنسها  الممنهوح فهي ذله  البلهد العاهو للمهؤلفين 
 .رنامج نفس  المواوع ايساسي للت جير  الينطبق ،ذا االلتزام هلى ت جير البرامج حين اليكون الب(الكمبيوتر)وفيما يتعلق ببرامج الحاسب اآللي 

بههههرامج  6:يتمتههههع مؤلفههههو المصههههنفات التاليههههة:حههههق التهههه جير:"تههههنص 6111ديسههههمبر  80مههههن اتفاقيههههة الويبههههو بشهههه ن حههههق المؤلهههه  فههههي  09المههههادة -673
  انظههر ..."لرطههرا  المتعاقههدةوالمصههنفات المجسههدة فههي تسههجيالت صههوتية كمهها رود تحديههد،ا فههي القههانون الههوطني 1المصههنفات السههنمائية 8الحاسههوب 

 .668محمد شهاب  المرجع السابق  ص
 .621سوفالي  ما   المرجع السابق  ص- 674
 .621نوا  كنعان  المرجع السابق  ص- 675
 .611شحاتة غريب شلقامي  الملكية الفكرية في القوانين العربية  المرجع السابق  ص  - 676
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إبههال  المصههن  للجمهههور فههي ايداء العلنههي هههن طريههق  داء المصههنفات الموسيقسههة  يههتم
بههالعز   و التوقيههع الموسههيقي للصههوت بههاآلداء كالغنههاء  و العههز   و االيقههاع الموسههيقي  وكههذا 

دبههي شههعرا  و نثههرا   و العههر  ت وحههق الههتالوة العلنيههة للمصههن  ايهههن طريههق  داء المسههرحيا
التصههويرية  و التشهكي   و الفوتههوغرافي  و السههينمائي  و الرسههوم ذات  العلنهي لمصههنفات الفنههون

اسهت دام جههاز فنهي  و ههن طريهق  الطابع التنقني  و العلمي هلى  نظار الجمهور  و بموجهب
 .677ذاهة الالسلكية  و التلفزيونيةاإل

حدد المشهرع الجزائهري مجموههة مهن الطهرق إلبهال  المصهن  للجمههور و،هذا ههن طريهق 
   و ايداء العلنهههههي  و بالوسهههههائ  السهههههلكية  و ايليههههها  البصهههههرية  و ههههههن طريهههههق البهههههث التمثيههههه

 .678السمعي  و السمعي البصري   و المذياع  وهن طريق المنظومة المعلوماتية
الهذي يسهمح بهد و   العبرة في العلنية ليست بطبيعة المكان إنما العبرة بطبيعة االجتمهاع

القامهة  اهاما إال  ن  ال يرتهاده الجمههور  كونه  م صصه الجمهور  وبالعكس فقد يكون المكان
جمهههور اليهرتبط بههدفع مقابه  لههذل  حفه  هههائلي  و منتهد   ههاص  باإلاهافة إلههى  ن حاهور ال

 .679ن  حتى في حالة هدم دفع  ي مقاب  تتحقق العلنية بحاور الجمهور للمكانفإ
 ل أو التحويرحق التحوي.ث

الترجمههة  و االقتبههاس  و التوزيههع  كهه  ذلهه  يعتبههر ت  ههد همليههة التحويهه  هههدة  وجهه  منههها 
 .680تحويرا للمصن  ايصلي وال يتم إال هن طريق إذن مسبق ومكتوب من المؤل 

م إههههادة إظهههههاره بصههههورة جديههههدة لي  ثههههتعتبهههر الترجمههههة طريقههههة لمراجعهههة المصههههن  ايصهههه
الههنق     وقههد قاههمت محكمههة681م تلفههة هههن الصههورة السههابقة لهه  و،ههذا بعههد التنقههيح و التعههدي 

 ن المؤل  ،و وحده مهن له  الحهق 682 6122نوفمبر  01المصرية في الحكم الصادر بتاريخ 

                                                           
 س.611 618 616نوا  كنعان  المرجع السابق  ص ص - 677
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  11و 89ن االمادت- 678
 .682فاالي ادريس  المرجع السابق  ص- 679
 .111ص محمد سامي هبد الصادق  المرجع السابق   هبد الرشيد م مون- 680
 .11مفيدة   لي  م زوم الصويد  المرجع السابق  ص - 681
للمؤل  وحده حق إد ا  ما ير  مهن تعهدي   و تحهوير هلهى مصهنف   :"في حيثيات الحكم 6122نوفمبر  01في  قات محكمة النق  المصرية-682

ن سههلطتهما فههي ،ههذا واليجههوز لغيههره  ن يباشههر بغيههر إذن كتههابي منهه   و ممههن ي لفهه  إال إذا  ذن ،ههو  و  لفهه  بتحويهه  المصههن  مههن لههون إلههى آ ههر فههإ
فهي القهانون العهام  جامعهة دكتهوراه بكة  اإلنترنهت   طروحهة شهة الدوليهة لحقهوق المؤله  مهن االسهتغال  هبهر مايهحنعيمة كروش  ال نظرا  "الصدد مقيدة

 .22  ص 8066-8060كلية الحقوق قسم القانون العام السنة الجامعية   ن يوس  بن  دةب 6الجزائر
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فهههي إد ههها   ي تعهههدي   و تحهههوير هلهههى مصهههنف  وال يجهههوز للغيهههر ذلههه  مهههن دون إذن مكتهههوب 
 .ومسبق

  للمؤلهه  ااسهتئثاري ا قهرت اتفاقيهة بهرن فهي المهادة الثامنهة منهها بحهق الترجمهة باهتبهاره حقه
مهههن قهههانون حقهههوق المؤلههه   683نجزائهههري فهههي المهههادة السهههابعة والعشهههريالمشهههرع الواهتهههر  بههه  

 .والحقوق المجاورة
ن التحههوير يكههون هههن طريههق التنقههيح  و المراجعههة  ويكههون هههن طريههق و،نهها  مههن يههر   

يداع مصنفات مشتقة من   فال يستوجب االهترا  هلى التحويه  كهون  ن الراها التر يص بإ
 .684المكتوب مفتر  بمجرد توقيع اإلذن

 حق التتبع.ج
وبالنتيجهههة فانههه  يسهههتفيذ مهههن العائهههد المهههادي   يملههه  المؤلههه  حقههها اسهههتئثاريا هلهههى مصهههنف 

ال ههاص بهه   غيههر  نهه  يمكههن للغيههر  ن يسههتفيذ مههن المصههن  ذاتهه  ويكههون العائههد المههالي الههذي 
يجنيهه   كبههر مههن الههذي جنههاه المؤلهه  هههن مصههنف   وبالتههالي مههنح المشههرع حقهها لهه  بتتبههع العائههد 

 .685المالي الذي جناه الغير من مصنف 
المهالي للمؤله  هلهى مصهنف   وهلهى ،هذا ايسهاس يقهوم بتمكهين يرتبط حق التتبهع بهالحق 

المؤلهه  مههن الحصههو  هلههى نسههبة مههن ثمههن بيههع النسههخ ايصههلية للمصههن  فههي كهه  مههرة يتغيههر 
فيها مال  المصن   و،ذا ههن طريهق تتبهع المؤله  لعمليهات البيهوع  و،هذا مهن  جه    هذ نسهبة 

 .686من ثمن البيع
بهع ،هو القهانون الفرنسهي ال هاص بالملكيهة الفكريهة حهق التتبر  تهها و  قانون فهي العهالم 

وكهههذا القهههانون المصهههري فهههي واسهههتمر االهتهههرا  بههه  فهههي بقيهههة القهههوانين المتتاليهههة   6180لسهههنة 
  هلهى  نه  حهق المؤله  افهر تواه 8008من قانون الملكيهة الفكريهة المصهري لسهنة  629المادة 

ايصهلية للمصهن   وبالتهالي فههو ي هو  و لف  من بعده في تتبع  هما  المصن  في النسه ة 
ويهههة ال تجهههاوز هشهههرة بالمائهههة مهههن الزيهههادة التهههي ؤلههه  و  لفههه  فهههي الحصهههو  هلهههى نسهههبة مئللم

                                                           
الترجمههة واالقتبههاس والتوزيعههة وغيههر ذلهه  مههن التحههوالت :"...المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن ايمههر  89المههادة - 683

 ..."المد لة هلى مصن  المؤل  التي تتولد هنها مصنفات مشتقة
 .11مفيدة   لي  م زوم الصويد  المرجع السابق  ص - 684
 .621محمد  مين الرومي  المرجع السابق  ص- 685
 .620نوا  كنعان  المرجع السابق  ص- 686
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تحققههت مههن التصههرفات المتواليههة للتصههر  ايو  هلههى النسهه ة ايولههى للمصههن   وحههدد تههاريخ 
ة له  مهمها كهان بداية حق التتبع و،و بعد التصهر  ايو  ويسهري هلهى جميهع التصهرفات التاليه

 .687نوهها وشكلها
مهن قهانون حقهوق 688 82ادة مهاهتر  المشرع الجزائري بحقق التتبع و،ذا بالرجوع الهى ال

د نسهههبة د  وحهههالمؤلههه  والحقهههوق المجهههاورة  وحصهههره فهههي مصهههنفات الفنهههون التشهههكيلية ايصهههلية 
محههدد ال 02-122ذله  هههن طريههق المرسههوم التنفيههذيو    هههادة البيههع للمصههن إفائهدة مههن مبلهه  

والتههي هرفههت  689لكيفيههات ممارسههة حههق التتبههع لمؤلهه  مصههن  مههن مصههنفات الفنههون التشههكيلية
 .690المحتر  في الفنون التشكيلية هلى  ن  ايروقة الفنية  و  ي تاجر آ ر لتل  المصنفات

تتجلى الحكمة من وراء حصر المشرع الجزائهري لحصهر حهق التتبهع فهي الفهن التشهكيلي  
يسهههتطيع الحصهههو  هلهههى اإليهههراد المهههالي الهههذي ينتظهههره مهههن المصهههن   كهههون  ن ،هههذا اي يهههر ال

ثمههان ز،يههدة  وهنههدما  التشههكيلي  كونهه  غالبهها مهها يكههون غيههر معههرو  ويههتم البيههع فههي البدايههة ب
يحقق ،ؤالء الفنانون الشهرة تزداد  ثمان مؤلفهاتهم   ومهن العهد  حينهها  ن يحصهلوا هلهى نسهبة 

ههداد  بيهة التهي تنسهخ بد  هلهى هكهس المصهنفات ايتهمصهنفامن ثمن البيع في ك  مرة تباع م
 .691كبيرة ولها هائدات مالية معتبرة

 ة ما دوليا فقد اهترفت اتفاقية برن بحهق التتبهع و،هذا مهن  هال  نهص المهادة الرابعهة هشهر 
منههها  م الفههة بههذل  الفقهه  الههذي يعتبههر بمجههرد التنههاز  هههن حههق المؤلهه  فههي  692الفقههرة الثالثههة

 .693االستغال  يكون قد   د كام  مستحقات  المالية
                                                           

 .626الشلقامي  المرجع السابق  صشحاتة غريب - 687
يسههتفيذ مؤلهه  مصهن  مههن مصههنفات الفنهون التشههكيلية حاصهه  :"المتعلههق بحقههوق المؤله  والحقههوق المجههاورة تهنص 02-01مههن ايمهر  82المهادة -688

للتصهر  فيه  وينتقه  إلهى الورثهة يعهد ،هذا الحهق غيهر قابه   .إهادة بيع مصن   صلي يتم بالمزاد العلني  و هلى يد محترفي المتاجرة بهالفنون التشهكيلية
مههن مبلهه   هههادة بيههع المصههن   تحههدد كيفيههات تطبيههق ،ههذه  % 2اهمن حههود مههدة الحمايههة التههي يقر،هها ،ههذا ايمههر  تحههدد نسههبة مشههاركة المؤلهه  بمقههدار 

 ."المادة هن طريق التنظيم
التتبهههع لمؤلههه  مصهههن  مهههن مصهههنفات الفنهههون يحهههدد كيفيهههات ممارسهههة حهههق  8002سهههبتمبر  86المهههؤر  فهههي  122-02المرسهههوم التنفيهههذي رقهههم -689

 .8002سبتمبر  86المؤر  في  12ر العدد .التشكيلية  ج
يحهدد كيفيهات ممارسهة حهق التتبهع لمؤله  مصهن  مهن مصهنفات  8002سهبتمبر  86المؤر  فهي  122-02من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة -690

  انظرحسهين مبههرو   المدونههة "يروقههة الفنيهة  و  ي تههاجر آ ههر للمصهنفات الفنيههة التشههكيليةيقصههد بمحتههر  الفنهون التشههكيلية  ا:"الفنهون التشههكيلية تهنص
 .822  ص8009الجزائرية للملكية الفكرية  الطبعة الثانية  دار ،ومة للطباهة والنشر والتوزيع  الجزائر  

 .261فرحة زراوي صالح  المرجع السابق  ص - 691
 6191سههبتمبر 82والمقدلههة فههي  6196يوليههو  82مايههة المصههنفات ايدبيههة والفنيههة وثيقههة بههاريس المؤر ههة فههي ثالثهها مههن اتفاقيههة بههرن لح 62المههادة -692

فيمهها يتعلههق -6(االجههراءات 1التشههريعات المطبقههة  8حههق االنتفههاع بعمليههات إهههادة البيههع 6: )حههق التتبههع بشهه ن المصههنفات الفنيههة و الم طوطههات:"تههنص
ايصهلية لكتهاب و مهؤلفين موسهيقيين  يتمتهع المؤله    و مهن له  صهفة بعهد وفاته  مهن ايشه اص  و الهيئهات  بالمصنفات الفنية ايصلية والم طوطهات
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 الحق المالي صور استغالل على البيئة الرقميةأثر  .ثانيا
فقهد كانهت القاههدة العامهة  ن  رت الثورة التكنولوجية هلى مفهوم الحهق المهالي للمؤله  ث   
ن ،ذا المفههوم إال   المالي ،و العائد الناتج هن استغال   المصن  المعبر هن  بالربح الحق 

 ابعد التطور التكنولوجي الحديث وكذا وسائ  االتصها  فهي ظه  البيئهة الرقميهة فراهت مجتمعه
 .ارقمي

مها ههن طريهق   و،هذا إن هملية نق  المصن  ومفههوم اسهتغال  المصهن  تطهورومن  فإ 
ن اسهههتغال  وبالتهههالي فهههإ و التلفزيهههون  و شهههبكة االنترنهههت شاشهههة الكمبيهههوتر   الحاسهههب اآللهههي  و

 واسههتعما  المصهههن  ال ههاص بهههالمؤل  يكههون بمجهههرد ت ههزين المعلومهههات فههي شهههبكة االنترنهههت 
للجمهههههور مفتههههر  فههههي مجهههها  ن التوصهههه  و،ههههذا قههههائم هلههههى  سههههاس العههههالم االفترااههههي كههههون  

 .االنترنت  ي محتم 
 ن ،هذا ال يمكهن  إالته ثر بالبيئهة الرقميهة  تستغال  للمصن  ن ك  صور اإلبالرغم من  

تصههوره فههي حههق التتبههع باهتبههار  ن المشههرع الجزائههري حصههره فههي الفههن التشههكيلي  وبالتههالي فههال 
 هههد بعهههين معهههين هبهههر شهههبكة اإلنترنهههت  والتهههي ي مجههها  لتصهههور بهههث لوحهههة  و تمثههها  لنحهههات 

وكههذا طبيعههة القمههاش المصههنوهة منههها وغير،هها  االهتبههار حجههم اللوحههة وايلههوان المسههت دمة فيههها
 .694من مميزات الفن التشكلي

 نقسهم الفقه  إلهى اتجها،ين  فهنها  مهنق الت جير للمصنفات الرقيمة فقهد اباالاافة إلى ح
ير   ن  اليمكن تطبيق حق الت جير هلهى شهبكة اينترنهت  كهون  ن حهق الته جير يقهع هلهى مها 

 ا،نهها  اتجا،هه السههطوانات الماههغوطة مههثال  إال  نكا ،ههو مجسههد بدهامههة ماديههة ملموسههة فقههط
 .695اهتبر امكانية تطبيق  في البيئة الرقمية كاسطونات الليز امعاكس

للمؤله  ف مها بغهر   ن العائد المادي للمصن  هلى شهبكة االنترنهت ا تيهاريوبالتالي فإ
لمههادي  و التنههاز  هههن الحههق ا ذن ال ههاص بهه  هههن طريههق وسههيط الكترونههي الحصههو  هلههى اإل

                                                                                                                                                                                

وفقهها للتشهههريع الههوطني  بحهههق غيههر قابههه  للتصههر  فيههه   فههي تعلهههق مصههلحتهم بعمليهههات بيههع المصهههن  التاليههة يو  تنهههاز  هههن حهههق االسههتغال  يجريههه  
المنصوص هليها فهي الفقهرة السهابقة فهي  يهة دولهة مهن دو  االتحهاد إال إذا كهان تشهريع الدولهة التهي ينتمهي ال يمكن المطالبة بتوفير الحماية -8المؤل  

ي هتص التشهريع الهوطني بتحديهد إجهراءات -1إليها المؤل  يقرر ،ذه الحماية وفهي الحهدود التهي يسهمح بهها تشهريع الدولهة المطلهوب تهوفير الحمايهة فيهها 
 .12ظر محمد شهاب  المرجع السابق  ص  ان"التحصي  والمبال  الواجبة

 . 626سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 693

 .602 الد مصطفى فهمي  المرجع السابق  ص- 694
 .622سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 695
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  الجمههور هبهر شهبكة االنترنهت مهن واالحتفاظ بالحق المعنوي من  هال  واهع  تحهت تصهر 
 .696ج  انتشار مصنف  هبر العالم 

 أثر الترميز الرقمي للمصنف على الحق المالي للمؤلف.أ
ظهههور المصههنفات الرقميههة  وسهههولة  فههيسهها،مت البيئههة الرقميههة والتكنولوجيههات الحديثههة 

انتشهههار،ا ههههن طريهههق ابتكهههار طريقهههة مسهههتحدثة للنشهههر و،هههي النشهههر اإللكترونهههي بواسهههطة شهههبكة 
 .اإلنترنت  و،ذا بارسا  البيانات واستقابلها هبر الشبكات الرقمية

فوجدت الوسائط اإللكترونية المتعددة لتسههي  همليهة النشهر اإللكترونهي  وكنتيجهة حتميهة 
ا يسههمى بههالترميز الرقمههي للمصههنفات الرقميههة و،ههذا مههن  جهه  تسهههي  تههداولها إلكترونيهها  ظهههر مهه

و،ههذا  ثههر سههلبا هلههى حمايههة حقههوق المؤلهه   بههالرغم مههن  ن تشههريعات حمايههة حقههوق المؤلههه  
نسههه ة واحهههدة لالسهههتعما  الش صهههي مهههن دون هراهههها للتهههداو   إال  ن الاهههرر  ءتسهههمح بمههه 

 .697ان الحق المالي للمؤل  يصبح مهددو   وبالتالي فإدايكمن في نسخ كثيرة وهراها للت
لههذل  اسههتوجب تحديههد صههاحب الحههق المههالي للمصههن  محهه  النشههر االلكترونههي  ويكههون 
ذل  هن طريهق تحديهد النطهاق القهانوني ال هاص به  والهذي يسهتمد مهن  هال   صه  المصهن   

 .698و،ذا بتحديد إذا كانت ،نا  مصنفات سابقة الوجود هلى الترتيب
مههنح المشههرع الجزائههري الحههق للمؤلهه  مههن  جهه  اسههتغال  مصههنف  بههالطرق الحديثههة للنشههر 

  و،هههذا ههههن 699ن مهههن قهههانون حقهههوق المؤلههه  والحقهههوق المجهههاورةابعة وهشهههريسهههالطبقههها للمهههادة  
ن  مهمههها كانهههت طريقهههة التثبيهههت  المههههم  طريهههق نسهههخ مصهههنف  بتثبيتههه  ماديههها وهمههه  نسهههخ هليههه 

لههم يحههدد،ا بدقههة  عللجمهههور بطريقههة غيههر مباشههرة   ومنهه  فههان المشههر تتحقههق النتيجههة و،ههي نقلهه  
 .إنما تركها هامة لتواكب التطور التكنولوجي

                                                           
 .611 612فاالي ادريس المرجع السابق ص ص- 696
 .28الحديثة التجربة الجزائرية  المرجع السابق  صكوثر مازوني  قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات - 697
 .29  ص8001حمد بدر  تداو  المصنفات هبر االنترنت  دار النهاة العربية  طبعة   سامة - 698
يحهههق للمؤلههه  اسهههتغال  مصهههنف  بههه ي شهههك  مهههن  شهههكا  :"المتعلهههق بحقهههوق المؤلههه  والحقهههوق المجهههاورة  تهههنص 02-01مهههن االمهههر  89المهههادة  -699

الحصههو  هلههى هائههد مههالي منهه   كمهها يحههق لهه  دون سههواه مههع مراهههاة  حكههام ،ههذا ايمههر   ن يقههوم  و يسههمح لمههن يقههوم هلههى ال صههوص االسههتغال  و 
 ..." إبال  المصن  إلى الجمهور باية منظومة معالجة معلوماتية:...بايهما  التالية
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ومادام المشرع الجزائري قد نص صراحة هلهى طهرق النشهر االلكترونهي باهتبار،ها وسهيلة 
نشههر حديثههة  والتههي تكههون بواسههطة الحاسههب اآللههي  فالنتيجههة  ن كهه  المصههنفات تكههون محميههة 

 .700موجب قانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورةب
 حق النس  للمصنف في ظل البيئة الرقمية.ب

النسخ الجديدة و،هذا مهن  هال  صهياغة  الحديثة لوسائ   د المشرع الجزائري بالتطورات 
مههن قههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة  والغايههة منههها ،ههي نقلههها للجمهههور 701 89المههادة 

 .مباشرةبطريقة غير 
لمصهنف  و،هذا بعمه  نسهخ  (droit de reproduction)ثر المؤله  و لفه  بحهق النسهخ يسهت

مادية هلى الدهامهة الماديهة المتثبهت هليهها المصهن   و،هذا سهواء بهالطرق التقليديهة القديمهة  و 
ههههن طريهههق المسهههتجدات التقنيهههة لمههها  فرزتههه  التكنولوجيهههات الحديثهههة  والغايهههة مهههن النسهههخ ،هههي 

  جمهور بطريقة غير مباشر  و و  من قام بهاجراء تجهارب لتقهديم  دمهة تتهيح الهد و إيصال  لل
  ،ههو 702والولههوج الههى الوثههائق الم زنههة بهه  مههن  ي مكههان يي جهههاز متصهه  بشههبكة اإلنترنههت 

 .703المعم  ايوروبي المت صص في فيزياء الجزئيات
واههههع إلههههى اهتبههههار بعهههه  الصههههور نسههههخ للمصههههن   ويتجلههههى ذلهههه  هنههههد الفقهههه   و لههههص

المصهههن  هلهههى شهههبكة اإلنترنهههت فيهههتم واهههعها هلهههى موقهههع الويهههب و،هههذا إمههها بتهههرقيم المصهههن  
 .704وت زينها  و تثبيتها في ذاكرة الحاسب

 ما هلى الصعيد الدولي فإن المصنفات الرقمية كان لها  ثر في جع  المنظمهة العالميهة 
بهو لحهق المؤله  والتهي  قهرت به ن هلى تبني اتفاقيتين و،ما اتفاقية الوي( الوبيو)للملكية الفكرية 

مهن اتفاقيهة بهرن ينطبهق هلهى ت هزين المصهنفات الرقميهة هلهى  01حق النسخ الوارد في المادة 
دهامة الكترونية   ما االتفاقية الثانية الويبهو المتعلقهة لفنهاني ايداء والتسهجيالت الصهوتية  فقهد 

 .705وردت نصوص تتعلق بمواجهة الطرق السريعة للمعلومات
                                                           

 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01ايمر - 700
للمؤلهه  اسهههتغال  مصههنف  بههه ي شههك  مهههن  شهههكا   يحهههق:" المتعلهههق بحقههوق المؤلههه  والحقههوق المجهههاورة تههنص03-05مهههن ايمههر  27المههادة  - 701

يقههوم هلههى ال صههوص  مههالي منهه   كمهها يحههق لهه  دون سههواه مههع مراهههاة  حكههام ،ههذا ايمههر   ن يقههوم  و يسههمح لمههن االسههتغال  و الحصههو  هلههى هائههد
 ."المصن  ب ي وسيلة كانتههه استنسا  1 : بايهما  اآلتية

 .22كوثر مازوني  قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة التجربة الجزائرية  المرجع السابق  ص- 702
703

 -The européan laboretary for partical physics (CERN) 
704

 .612سوفالي  ما   المرجع السابق  ص- 

 .21كوثر مازوني  قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة التجربة الجزائرية  المرجع نفس   ص - 705
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 مالترقيالستنساخ عن طريق ا.2
و،هذا بواهعها  تعتبر هملية الترقيم طريقة مهن طهرق نسهخ المصهنفات فهي البيئهة الرقميهة 

  و،ههذا مهها   ههد بهه  706جهه  اسههتغاللها مههن قبهه  الجمهههور للمصههنفات المحميههةهلههى دهامههة مههن  
 .707القااء الفرنسي

 

تفريغهه  فههي دهامههة رقميههة يههتم تههرقيم المصههن  هبههر جهههاز الحاسههب اآللههي  ثههم تههتم همليههة     
 و واههع  هلههى شههبكة اإلنترنههت والتههي تتههيح لهه  ( الههخ...قههراص الليههزر   قههراص ماههغوطة   )

حتههههى تههههتم همليههههة  فانهههه  يسههههتوجب تههههرقيم المصههههن  الرقمههههي  وبالتههههالي التنقهههه  ب شههههكا  م تلفههههة
 .708النسخ

ن همليههة التههرقيم لمصههن  محمههي تحتههاج إلههى الحصههو  هلههى تههر يص كتههابي إوبالتههالي فهه
سههتغال  للمصههن  ماليهها  وكهه  مههن المؤلهه  ،ههو مههن يحتكههر حههق اال ن  يمسههبق مههن المؤلهه 

 .709ي ال  يذل  يستوجب التعوي  هن الارر
هلههى شههبكة اينترنههت  فيكهههون  ايسههتوجب التفريههق بههين إذا كههان المصههن  الرقمهههي منشههور 

ة بههذاكرة تههاههافة إلههى وجههود نسهه ة مؤقتههة متببيتهه  هلههى دهامههة رقميههة دائمههة  باإلغيههر ملههزم بتث
نهههه  إقمههههي منشههههورا  ههههارج شههههبكة االنترنههههت فجهههههاز الحاسههههب اآللههههي   مهههها إذا كههههان المصههههن  الر 

 .710(الخ...قرص صلب  قرص مدمج)يستوجب تتثبيت  هلى دهامة مادية رقمية دائمة
ن المؤلههههه  يسهههههتاثر بحهههههق هلهههههى مصهههههنف   ويعتبهههههر  ي اسهههههت دام للمصهههههن  وبالتهههههالي فهههههإ

غيهر مشهروع  إذا تهم  لقانون حقوق المؤل  والحقوق المجهاورةالمشمو  بالحماية القانونية طبقا 
                                                           

706
 - DERIEUX Emmanuel, Numérique et droit d’auteur, J.C.P, n° 41, 2001, Doctrine, I, p 353. 

ي اع للحهق االسهتئتاري للمؤله  طبقها لقهرار محكمهة بهاريس االبتدائيهة  المتعلهق اهتبر القااء الفرنسي  ن الترقيم ،و وسيلة جديدية للنسخ و،و - 707
طريهق اإلنترنهت ههن طريهق موقعه   التي تتمحور وقائعهها حهو  طالهب جهامعي  قهام بتهرقيم بعه  ايشهعار ونقلهها للجمههور ههن( Queneau) بقاية 

يكمههن فههي هههر  صههفحات مههن كتههاب " جههاء فههي حيثياتهه   ن التههرقيم الش صههي ونسهه ها هلههى موقههع الجامعههة دون  موافقههة مسههبقة مههن صههاحب الحههق  
هلهى شاشههة الكمبيهوتر سههواء كههان ذله  متاههمنا لصهور ورسههومات  و بههدونها ههن طريههق جههاز السههكانير المتصهه  بجههاز الحاسههب اآللهي  وتشههك  تلهه  

 ".لى إذن مسبق من صاحب المؤل  كون  يشك  نس االعملية تثبيتا ماديا للمصن  و،ذا بتغيير وسيلة نقل  إلى الجمهور  ،ذا ايمر يحتاج إ
TGI Paris, 05 mai 1997, J.C.P, édit G, 1997, II, 22906. KEREVER André, la problématique de l’adaptation du 

droit de reproduction et du droit de représentation publique dans l’environnement juridique, Multimédia, Bulletin 

du droit d’auteur, volume 31, n° 2 Avril-juin 1997, p 16 

 .610نوا  كنعان  المرجع السابق  ص - 708
 .601اسامة  حمد بدر  تداو  المصنفات هبر االنترنت  المرجع السابق  ص- 709

حهق المؤله  و الحقهوق  بشه ن حمايهة 8008لسنة  07طارق جمعة السيد راشد  االستنسا  الرقمي للمصنفات المحمية في القانون القطري رقم  - 710
  01ص ص    8062  01كليههة القههانون  العههدد المجههاورة  دراسههة مقارنههة مههع القههانونين الفرنسههي و ايمريكههي  المجلههة الدوليههة للقههانون  جامعههة قطههر

02. 
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هلهههى  النههه  فهههي ،هههذه الحالهههة يشهههك  اهتهههداء مهههن دون تهههر يص مكتهههوب ومسهههبق مهههن المؤلههه  
 .حقوق 
و،هذا باهتبهار 711( Ordinateur Express) و،ذا ما   د ب  القاهاء الفرنسهي فهي قاهية 

ذن صهاحب  يشهك  انتهاكها لحهق إ مقتاى حق المؤل  هلى الويب بدونان البرنامج المحمي ب
باهتبههار  ن البيانههات التههي لههم تههودع هلههى شهههبكة  712النسههخ  ونفههس االتجههاه للقاههاء البلجيكههي

دن مسبق من  تعتبر انتهاكا لحق النسهخ  و،هذا نفهس رنت من قب  المؤل  نفس   و بدون إاينت
 .713االتجاه الذي   ذ ب  القااء ايمريكي

 للمصن  المرقم في ذاكرة جهاز الحاسب اآللي تشهك  فعهالوبالتالي فان هملية الت زين 
ذن جديهد مهن المؤله   و،هو م هال  لهإلذن ال هاص بهالترقيم إلآ ر للنسخ و،ذا اي ير يحتاج 

   .714حد ذات  للمصن  نفس  في
 التخزين الرقمياالستنساخ عن طريق .2

الحاسههههب اآللههههي  ةدا هههه  ذاكههههر  ،ههههو القيههههام بعمليههههة التثبيههههت للمصههههنفات المحميههههة الت ههههزين
نسهه ا  و،هذا اي يهر ،هو اآل هر ينقسهم إلهى نههوهين  فهي ،هذه الحالهة يعتبهرو المحميهة  تللمصهنفا
 :للمصنفات الرقمية 715التثتبيت الدائمالت زين  و التثبيت  المؤقت و الت زين  و و،ما 
 

                                                           
والتهي تهتل ص وقائعهها فهي ( ordinateur Express) ال هاص بقاهية 6119مهارس  61القهرار الصهادر ههن محكمهة بهاريس التجاريهة بتهاريخ - 711

ون   ههد إذن مؤلهه  البرنههامج  ومنهه  قاههت المحكمههة د ههاص هلههى شههبكة اإلنترنههت  و،ههذا قيههام شههركة بنشههر برنههامج جهههاز حاسههب آلههي هلههى موقعههها ال
 .611بتوقي  نشر البرنامج المستنسخ بكامل   انظر سوفالي  ما   المرجع السابق  ص

في قاية تتمحور وقائعها فهي قيهام المحطهة المركزيهة بنشهر مقهاالت لصهحفيين مهن  6111سبتمبر  61بروكس  في الحكم الصادر هن محكمة - 712
ء ن ان ذله  يعتبهر اهتهداو ،هذه الجرائهد  ومنه  اهتبهر الصهحفي هدة جرائد يومية و سبوهية في موقعها ال اص هلى شبكة اإلنترنت وبالتنسيق مهع ناشهري

إدن مسبق واهتبرت المحطة المركزية  ن المقاالت تم التناز  هليهها مهن الصهحفيين لمصهلحة الناشهرين و،هذه اال يهرة هلى حقوقهم باستغاللها من دون 
،ههي مههن  تاحههت لههها تلهه  المقههاالت  إال ان المحكمههة قاههت ان المقههاالت لكههي يتسههنى واههعها هبههر شههبكة االنترنههت يجههب معالجتههها وتحويلههها إلههى لغههة 

 .6112جوان  10من القانون البلجيكي ال اص بحقوق المؤل  الصادر في  06يعتبر نس ا بمفهوم المادة  الحاسب اآللي  ومن  ،ذا العم 
KEREVER André, Droit d’auteur et Numérique, jurisprudence, Bulletin du droit d’auteur, 1997, n° 3 

, p 40-41 
  تههتل ص 8002-01-89بتههاريخ  النشههر واسههتوديو،ات السههينما لهوليههود و دور( MGM) القههرار الصههادر هههن المحكمههة العليهها فههي قاههية  - 713

بتسههي  االهتهداء هلهى حقهوق المهؤلفين و صهحاب الحقهوق المجهاورة  و،هذا بتسههي  (   peer-to-peer)وقائعها في إستغال  مواقع واب غير مشهروهة 
هملية القرصنة مع الغير والغاية من ذل  ،و نسخ غير مشروع للمصنفات المحكمية بدون إذن مسبق  و قرت بتعهوي  للمتاهررين مهن ذله    انظهر 

 .10الحديثة التجربة الجزائرية  المرجع نفس   صقانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات  كوثر مازوني 
 .12دياال هيسى ونسة  المرجع السابق  ص- 714

715
 - MALLET-POUJOUL Nathalie, La création multimédia et le droit, Litec, 2000, p 30. 
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 التثبيههت الههدائم لمصههن  فههي "هرفهه  الفقهههاء هلههى  نهه  :التخــزين الــدائم للمصــنف
ومن  فان إتاحة المصهن  للجمههور هبهر جههاز الحاسهب اآللهي  و   "معلوماتيةذاكرة  ي جهز 

 .716ارقمي اهن طريق شبكة اإلنترنت  و هبرة شبكات المعولمات يعتبر نس 
 هو ههر  المصهن  هلهى جههزا الحاسهب اآللهي  و :التخزين المؤقت للمصـنف،

 .717المعلوماتيةهلى شبكة اإلنترنت لمدة قصيرة ومؤقتة  وال يتم ترسي   في الذاكرة 
اهتبرت مجموههة مهن الفقه   ن التثبيهت المؤقهت للمصهن  يعتبهر نسه ا له  حتهى و لهو لهم 
يكهههههن دائهههههم  باهتبهههههار  ن الت هههههزين المؤقهههههت يمكهههههن اسهههههترجاه   و،هههههذا مههههها   هههههدت بههههه  م تلههههه  

المتعلهههههق  6116التشههههريعات الوطنيههههة والدوليههههة  فقههههد  كههههد القههههرار التههههوجيهي ايوروبههههي لسههههمة 
يههة لبههرامج الكمبيههوتر  ن مفهههوم النسههخ يكههون واسههعا ولههيس اههيقا  وبالتههالي فههان بالحمايههة القانون

  و،هذا مها 718المؤل  يحهتفظ بهالحق االسهتئثاري للمصهن  سهواء فهي الت هزين الهدائم  و المؤقهت
مهن قهانون الملكيهة الفكريهة باهتبهار  ن الت هزين  L.122-6   هد به  المشهرع الفرنسهي فهي المهادة 

 .719مصن المؤقت ،و نسخ مؤقت لل
 

 8008لسههنة  28مههن القههانون رقههم  612وقههد هههر  المشههرع المصههري النسههخ فههي المههادة 
و  كثههر مههن مصههن   بمهها فههي   المتعلههق بالملكيههة الفكريههة بهه ن النسههخ ،ههو اسههتحدات صههورة720

ن التعري  كان شامال لكافهة  شهكا  النسهخ كتروني الدائم  و المؤقت  ومن  فإذل  الت زين االل

                                                           
 .822 ص سامة احمد بدر  الوسائط المتعددة  المرجع السابق   - 716

717
 - MALLET-POUJOUL Nathalie, op.cit, p 31. 

718
 - Article 4 du la directive du conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des 

programmes d'ordinateur (91 /250/CEE) dispose que : « Sous réserve des articles 5 et 6, les 

droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 2 comportent le droit de faire et d'autoriser : 

a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en 

partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, 

l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur 

nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction seront soumis à 

l'autorisation du titulaire du droit». 
719

 - . Art. L.122-6. - Par dérogation au 2o de l’article L.122-5 lorsque l’oeuvre est un logiciel, toute reproduction 

autre que l’établissement d’une copie de sauvegarde par l’utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel 

non expressément autorisée par l’auteur ou ses ayants droit, ou ayants cause, est illicite. LOI n° 92-597 du 1er 

juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative) .1  
،ههذا القههانون يكههون للمصههطلحات التاليههة   ماكههفههي تطبيههق اح:"الفكههري المصههري تههنص مههن قههانون حقههوق الملكيههة 612الفقههرة التاسههعة مههن المههادة - 720

بمها اسهتحداث صهورة  و  كثهر مطابقهة لالصه  مهن مصهن   و تسهجي  صهوتي ب يهة طريقهة  و فهي  ي شهك  :النسهخ-1:...المعني الواردة قرين ك  منها
 . 810حمد  المرجع السابق  صنظر وسيم حسام الدين ايا  ..."للمصن   و للتسجي  الصوتي في ذل  الت زين االلكتروني الدائم  و الوقتي
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الهوقتي للمصهن  المستحدثة في البيئة الرقمية  وقد وسع من مفهوم النسخ باهتبار  ن التثبيهت 
 .ل  سواء موقت  و دائم نسخ

 ما المشرع الجزائري فقد ذكر صراحة ان للمؤل  ل  الحق االسهتئثاري هلهى مصهنف  بمها 
مهن قهانون حقهوق 721ن ابعة وهشهريسهالفقهرة الثالثهة مهن المهادة لفي ذل  االستنسها  و،هذا طبقها ل

المؤلهه  والحقههوق المجههاورة  إال انهه  لههم يههنص هلههى طههرق االستنسهها  الحديثههة بمهها فيههها التثبيههت 
( صههن  بهه ي وسههيلة كانههتاستنسهها  الم)ال  ن هبههارة إهههن طريههق الت ههزين المؤقههت  و الههدائم  

  ههن للتطور التكنولوجي والمفا،يم المتطورة باستمرار  ومن  فان تثبيهت المصهن يعتبر مجاراة
 .طريق الت زين يعتبر نس ا ويترتب هلي  بالارورة حق استئثاري للمؤل 

 حق إبال  المصن  إلى الجمهور في البيئة الرقمية.ت
يكههون هههن طريههق بثهه   بههال  الجمهههور بالمصههن  فههي ظهه  البيئههة الرقميههةاهتبههر الفقهه   ن إ

هبهههههر شهههههبكة اإلنترنهههههت  ومنههههه  يهههههتمكن مسهههههت دمو الشهههههبكة بعراههههه  بواسهههههطة جههههههاز الحاسهههههب 
،نهها  مههن اهتههر  هلههى ،ههذه الفكههرة واهتبههر  ن نقهه  المصههنفات هبههر شههبكة    إال  ن722اآللههي

وال يتطلههب موافقههة المؤلهه   ااالنترنههت ومهها ينههتج هنهه  مههن اسههتعرا  للصههور اليشههك   داء هلنيهه
 .723بكة اإلنترنتللنق  هبر ش

رسهها  هههن طريههق جهههاز  نهه  فههي شههبكة اينترنههت ال يههتم الغ اهتمههد  صههحاب ،ههذا االتجههاه
إرسهها  مثهه  البههث هههن طريههق التلفزيههون  و اإلذاهههة  إنمهها يقههوم المسههت دم بإنشههاء صههفحة ويههب 

ا تجهههاه ايجابيههه ت هههزين المعلومهههات التهههي ال تعتبهههر إرسهههاالبويبهههث هلهههى شهههبكة االنترنهههت  ويقهههوم 
ن الفههرق بههين البههث التلفزيههون واإلذاهههي وبههين االرسهها  هههن طريههق شههبكة مين  ومنهه  فههإالمسههت د

،ههو اإلنترنههت  ،ههو  نهه  فههي الحالههة ايولههى يقههوم البههث االذاهههي  و التلفزيههوني بالعمهه  اإليجههابي و 
ة تجهههاه المسهههت دمين  إنمههها فهههي الحالهههة الثانيهههة فهههي شهههبكة اإلنترنهههت فهههان منشهههئ صهههفحاالرسههها  

تجهاه المسههت دمين  و،هذا اي يهر و،هو المسهت دم ،هو مهن يقههوم السهلبي فقهط  الويهب يقهوم بالهدور
 .724بالدور اإليجابي المتمث  في النق 

                                                           
 ..."ستنسا  المصن  ب ي وسيلة كانتا-:"...المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة تنص 02-01من االمر  89من المادة  01الفقرة - 721
 220ق   ص رامي إبرا،يم حسن الزوا،رة   المرجع الساب - 722
 .621سوفالي  ما   المرجع السابق  ص- 723
لمهؤثمر العلمهي ايو  حهو  الملكيهة الفكريهة المنعقهد ايهة فهي مجها  اإلنترنهت  مدا لهة فهي كام  اي،واني  حماية حقهوق الملكيهة الفكر م الدين حسا -724

 .66صكلية القانون  منشورات جامعة اليرمو   ربد االردن    8000تموز 66-60في جامعة اليرمو  ايردنية للفترة من 
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قههانون حقهوق المؤلهه   إال ان اصهحاب مبهد  حمايههة المصهن  فهي البيئههة الرقميهة بموجهب 
ليههات آ  ن ايداء العلنههي يتههوفر بههالنظر إلههى الطبيعههة القانونيههة لفعهه  ايداء ولههيس إلههى ااهتبههرو 

العم  التقني  و ساس ،ذا المبد   ن هملية توصي  المصن  للجمهور تكون ههن طريهق النقه  
 .725طريق شبكة اإلنترنت الرقمي ل  هن

سههها،م القاهههاء الفرنسهههي فهههي توسهههيع مفههههوم العالنيهههة و تواجهههد الجمههههور  بحيهههث ت طهههت 
الهنق  الفرنسهية التهي اهتبهرت محكمهة  (CNN)المعنى التقليدي للعلنية و،ذا من  ال  قاية 

را ومنهه  فههان توصههي  ان إيصهها  البههث التلفزيههون الغههرا  تجاريههة لزبههائن الفنههدق يشههك  جمهههو 
ن البههث هبههر شههبكة نصههار الحمايههة     ومههن ،ههذا االتجههاه   ههد 726هلنيهها المصههن  يعتبههر  داء

 .727نفس االتجاه االنترنت ي  ذ
للجمههور  فهتم توسهيع الفكهرة بهال  العلنهي ئهة الرقميهة قهد  ثهرت هلهى مفههوم اإلنجد  ن البي

ا،دة للمصهن   مهع اشهتراط المشه التقليدية التي يكون ايداء العلني فيها هن طريهق السهماع  و
ايداء العلنهههي فهههي البيئهههة  بحاتصههها  مهههع الجمههههور ههههن طريهههق العلنيهههة  ف صههه وجهههوب حهههدوث

سهههب ت زينههه  فههي ذاكههرة الحاهههن طريههق  بمجههرد احتمههها  اتصهها  المصههن  بهههالجمهور  الرقميههة
 .728اآللي المتص  بشبكة اإلنترنت و،ذا سواء باست دام  من هدم 

 
 وطرق استغالله في البيئة الرقمية استثناءات الحق المالي للمؤلف :المطلب الثاني
طرق االستثناءات الناتجهة ههن الحهق المهالي للمؤله  ومهد  ت تر،ها بالبيئهة نعالج في ،ذا 

 .الثاني نتطرق الى طرق استغال  الحق المالي للمؤل  الفرعاالو     ما  الفرعالرقمية في 
 
 
 

                                                           
 .222 211لمرجع نفس   ص صرامي إبرا،يم حسن الزوا،رة  ا -725
( CNN :Cable New Network)للمدهيههة شههركة البههث السههلكي و االرسهها  الالسههلكي  6112افريهه   01حكهم محكمههة الههنق  الفرنسههية فههي -726

صهورة فقهط هلهى إدارة تتل ص وقائعها بقيام إدارة  حد الفنادق باالشترا  بال دمات التلفزيونية مع المدهية اشتراكا  اصا بحيث تكون مشها،دة القانهة مق
اهتبههرت الفنههدق وفههي حجههرة اإلدارة  إال  ن اإلدارة قامههت بتوصههي  ،ههذا االشههترا  إلههى غههر  نههزالء الفنههدق بههدون موافقههة مسههبقة مههن المدهيههة  وبالتههالي 

 .المحكمة  ن  يعد بث هلنيا يتعين سداد مقاب  مالي هن 
 .612 612نوا  كنعان  المرجع السابق  ص ص- 727
 .210رامي إبرا،يم حسن الزوا،رة  المرجع السابق  ص - 728
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ومدى تأثرها البيئة  اإلستثناءات الواردة على الحق المالي للمؤلف: الفر  األول
 الرقمية

الي فهههههو يمنحههه  حههههق يعتبهههر الحهههق المههههالي للمؤلههه  هلههههى مصهههنف  حقههها اسههههتئثاريا  وبالتههه
 .729نشره للجمهور يتمبثماره المالية بعدما  االنتفاع

  كمهها يحههق 730فههال يجههوز اسههتغال  المصههن  مههن دون إذن مسههبق مههن المؤلهه   و  لفهه 
للمؤلهه  التصههر  فههي الحههق المههالي مهمهها كههان نههوع التصههر   بههالرغم مههن  ن ،ههذا الحههق ،ههو 

بعهههدا ينتقههه  المصهههن  مهههن االحتكهههار إلهههى التهههراث  يعهههد،ا تهههيلمؤقهههت  ي محهههدد لمهههدة معينهههة وا
 .731الفكري العام

ة االسههههتئثارية سههههلطتحههههد مههههن ال اللحههههق المههههالي للمصههههن  قيههههود بههههالرغم مههههن ذلهههه  إال ان
لهة  و جزئيهة مهن دون إلهزام شهرط للمؤل   وتمكن الجمهور من است دام  المصن  بصهفة كام

 .ذن المسبق من المؤل اإل
تتعلق ،ذه االستثناءات  و القيود  ساسا بالسماح باست دام المصهن  بهدون قيهود مسهبقة  

وبالتهالي فهإن ،هذه االسهتثناءات تطها   المصلحة العامهة وحهق المؤله  من  ج  الموازنة مابين 
جعلههها المشههرع فههي نطههاق اههيق حتههى ال ي ههرج هههن حههق النسههخ وحههق النقهه  للمجهههور  والتههي 

 .مامون حق المؤل 
 النسخة الخاصة استثناء -أوال

 من  ،م تطبيقات القيهود الهواردة هلهى الحهق المهالي للمؤله  ،هي النسه ة ال اصهة  والتهي
تطرح هدة إشكاالت في البيئة الرقمية نتيجهة النشهر االلكترونهي وسهرهة تداوله   باالاهافة إلهى 

 .بة تعقب التعدي  يا كانت صورت و صع
د  ت ثر،ههها مهه  و  ةالقانونيههه شههروطها،ههذا مهها يهههدفعنا إلههى تحديهههد مفهههوم النسهه ة ال اصهههة و 

 .بالبيئة الرقمية
 
 
 

                                                           
729

 .811هبد الرزاق السنهوري  المرجع السابق  ص  - 
 .811هبد الرزاق السنهوري  المرجع السابق  ص  - 730
 .662نوا  كنعان  المرجع السابق  ص  - 731
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 مفهوم النسخة الخاصة .أ
حق نسخ المصهن  باهتبهاره صهورة مهن صهور اسهتغال  المؤله  لحقه  سبق وتطرقنا إلى 

المالي هلى المصن   وما ينتج هن ذل  من منع الغير من الحصهو  هلهى نسه ة   هر  مهن 
 .دون موافقة المؤل   و  لف 

 نهه  يمكههن نسههخ المصههن  مههن دون إذن مسههبق مههناهههدة اسههتثناء وبالتههالي فإإال  نهه  لكهه  ق
 . 732الش صي  و ال اص  ستعمالالة االمؤل   و  لف  و،ذا في ح

،نههها  مهههن  طلهههق هليهههها النسههه ة ال اصهههة و،نههها  مهههن  طلهههق هليهههها النسهههخ لالسهههتعما  
الر صهة "نهها هلهى   مفههوم   فهنها  الهبع  مهن الفقه  مهن هرفهها نفسمنهما  لك الش صي و 

طهرق النسهخ  التي يمنحها القانون يي ش ص في نسخ صورة مهن المصهن  به ي طريقهة مهن 
تاحتههههها االسههههتعما  الجمههههاهي و إنمهههها لغايههههة االسههههتعما  الش صههههي يسههههتهد  نشههههر،ا  و إفههههال 

 .733"ال اص ب 
نس ة استثنائة يمنحها المشرع للمسهتفيذ " ر النس ة ال اصة بو،نا  جانب من الفق  اهت

مههههن المصههههن   و،ههههذا مههههن  جهههه  االسههههتعما  ال ههههاص يي مصههههن  سههههبق نشههههره دون الحاجههههة 
 .734"مقاب  مالي للحصو  هلى إذن مسبق وبدون

 شروط النسخة الخاصة .ب
ن تتههوفر شههروط فههي النسهه ة ال اصههة  لكههي تكههون اسههتثناء هلههى حههق النسهههخ   وينبغههي 

ر المصههن  ايصههلي و،ههذا نشههو،ههي بتههوفر شههرطين اههرورين فههي النسهه ة االصههلية و،ههي  وال 
الشهههههرط ال يطهههههرح  ي إشهههههكا  قهههههانوني  هلهههههى هكهههههس الشهههههرط الثهههههاني و،هههههو مشهههههروهية حيهههههازة 

 .735ايص 
الههبع   نهه  ،نهها  اههرورة للحيههازة المشههروهة للمصههن   و النسهه ة ايصههلية  ي إذ يههر  

بالطرق القانونية حتى يتربت االستثناء  هلهى  سهاس ان المؤله  ،هو مهن له  الحهق فهي ا تيهار 

                                                           
 .629سوفالي آما   المرجع السابق  ص- 732
 .80ص 2007   دار النهاة العربية  القا،رة هبد الهادي فوزي العواي  النظام القانوني للنس ة ال اصة  - 733
القههانون  دراسههة مقارنة مجلههة الشههريعة و   حميههة لالسههتعما  الش صههي  الواقههع والقههانونسههامر محمههود الداللعههة  الحههق فههي استنسهها  المصههنفات الم -734

 .620 ص  2013يناير  53العدد  27السنة  
 .22هبد الهادي فوزي العواي  المرجع نفس   ص  -735
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طريقة واع المصهن  فهي متنهاو  الجمههور و هال  ذله  اليعتبهر نشهرا فهي نظهر القهانون  إال 
 .736 ن ،ذا الشرط يعيق استعما  الجمهور للنس ة ال اصة آ ر ير  ا ن  ،نا  جانب

اههها  اهههابط االسهههتعما  الش صهههي  و،هههذا مهههن  جههه  البحهههث العلمهههي  و و،نههها  مهههن   
االستعما  ال هاص فههو  االدراسة وبالتالي يكون االستعما  فرديا يقتصر هلى الناسخ فقط   م

ن ،هذا اليعنهي  اص إال  مهن فهرد  و جماههة مهن االشهنسخ المصن  نس ة واحدة لالستعما  
 .737استعماال هاما للجمهور

   مهها المشههرع المصههري فقههد   ههد 738فقههد   ههد المشههرع الفرنسههي بعبههارة االسههتعما  ال ههاص
 هههههد بعبهههههارة النسههههه ة الواحهههههدة جزائهههههري فقهههههد اال    مههههها المشهههههرع739بعبهههههارة االسهههههتعما  الش صهههههي

 .740لالستعما  الش صي او العائلي
 تأثر النسخة الخاصة بالبيئة الرقمية .ت
ن الفقهرة االولهى استنسها  نسه ة واحهدة زائري في المادة الواحدة وايربعهيجاز المشرع الج 

  حهو  النسه ة الرقميهة  ممها يطهرح التسهاؤ 741التهر يص بهذل و،هذا مهع اشهتراط  من المصنفات

                                                           
 .801ص  2015 ر الجامعة الجديدة  اإلسكندرية محمد هبد الفتاح همار  القيود الواردة هلى الحق المالي للمؤل   دا -736

 .811نو  كنعان  المرجع السابق  ص- 737
738

 - Art. L. 122-5. - Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire: 1o Les représentations privées 

et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille; 2o Les copies ou reproductions strictement 

réservées à l’usage2o Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 

destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour 

des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée;  

3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source: 

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, 

polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont 

incorporées; 

b) Les revues de presse; 

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre 

d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées 

politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions 

publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles; 

4o La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 

relative au code de la propriété intellectuelle. 
قهانون حكهام ،هذا الدبيهة طبقها ي هال  بحقهوق المؤله  ايمهع ههدم اإل: "تهنص8008لسهنة  28رقم من قانون الملكية الفكرية المصري  696المادة -739

همههه  سهههن ة وحيهههدة مهههن المصهههن  السهههتعما  النسهههخ : ثانيههها:...تيهههةغيهههر مهههن القيهههام بههه ي مهههن االهمههها  اآلن يمنهههع  ال لهههيس للمؤلههه  بعهههد نشهههر مصهههنف  
غيهر مبهرر بالمصهالح المشهروهة للمؤله   و الصهحاب  او يلحهق اهرر الش صي المح  وبشروط اال ي   ،ذا النسهخ باالسهتعما  العهادي للمصهن   

 انظههر وسههيم حسههام ..."ي مههن االهمها  اآلتيههة منههع الغيههر مههن القيهام بههدون اذنهه  بههن ي ن للمؤلهه   و  لفهه  بعههد نشههر مصهنف  حهق المؤلهه  ومههع ذلهه  يكهو 
 .102الدين ايحمد  المرجع السابق  ص

يمكههن استنسهها   و ترجمههة  و اقتبههاس  و تحههوير : "المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن االمههر  06الفقههرة  26المههادة  -740
 ".من ،ذا االمر 682حكام المادة  الش صي  و العائلي دون المساس ب نس ة واحدة من مصن  بهد  االستعما 

 .602ة الجزائرية  المرجع السابق  صكوثر مازوني  قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة التجرب- 741
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لههى سهههولة مههن جهههة  و إالنسههبة لمسههت دمي الشههبكة  بههالنظر إلههى العههالم االفترااههي ال اصههة ب
 .تداو  المصنفات من جهة   ر 

النسههه ة التهههي تهههتم ههههن طريهههق االستنسههها  "،نههها  مهههن ههههر  النسههه ة الرقميهههة هلهههى  نهههها 
لمصن  محمي  و،ذا باهداد نسه ة وحيهدة منه  وت زينهها رقميها فهي جههاز الحاسهب اآللهي   و 

 .742"  الش صياالحتفاظ بها هلى قرص مدمج او  سطوانة مدمجة من  ج  االستعما
تزايههدت  ،ميههة النسهه ة ال اصههة فههي البيئههة الرقميههة و،ههاذ بعههد وجههود الوسههائط االلكترونيههة  

باالاهافة الهى ظههور  التي بموجبها يمكن نق  المصنفات المحمية وبثها هبر شهبكة االنترنهت 
 .743آليات جديدة للنسخ االلكتروني تتسم بالسرهة والفعالية

مة امتداد ،هذا االسهتثناء الفق  قد تنازع حو  مد  مالء د  نوجدير بالذكر في ،ذا الصد
  فقد ذ،ب جانب من الفق  إلهى اسهتبعاد النسه ة الش صهية هلهى المصهنفات الى البيئة الرقمية

الرقميههة  كونهه  ينههتج هنههها سهههولة متنا،يههة فههي النسههخ غيههر المحههدود لههها بتكلفههة بسههيطة  و،ههذا 
ثر هلهى نوهيهة النسه ة االصهلية مهمها بله  لتهي ال تهؤ قنية للمصنفات الرقمية انتيجة الطبيعة الت

حههق المههالي لا ل  و،ههذا يشههك  تهديههد744صهه  والنسهه ةكونهه  يصههعب التفرقههة مهها بههين اي هههدد،ا
يجهاد  سهاليب تقنيهة مسهتحدثة لحمايهة المصهن  كالتشهفير مما استوجب إ  ؤل  هلى مصنف للم
 .745مثال

التمسههه  بالنسههه ة الش صهههية فهههي البيئهههة   ن فهههي حهههين ذ،هههب اتجهههاه آ هههر مهههن الفقههه  إلهههى
الهذي  د  إلهى نشهر المصهنفات هالميها الرقمية  راجع إلى التقدم التكنولوجي في البيئة الرقميهة 

يصههالها لشههريحة واسههعة مههن الجمهههور هلههى نطههاق واسههع  ممهها يههؤدي الههى شهههرة المؤلهه  فههي وا  
مصههلحة المسههت دم  نهه  يحقههق التههوازن مهها بههين  ومنهه  فإ746ظههر  زمنههي قصههير وبتكلفههة بسههيطة

الجمهور التهي يصه  اليهها   اصهة  ةر صلحة المؤل  مما يوسع حقوق المست دم باتساع دائمو 
 .للناسخ ان لالستعما  الش صيكن القانون يسمح بذل  إذا و 

                                                           
 .661 سامة احمد بدر  تداو  المصنفات هبر االنترنت  المرجع السابق  ص  - 742
 .602كوثر مازوني  قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة التجربة الجزائرية  المرجع السابق  ص - 743
 . 621سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 744
النشر الرقمي للمصنفات و ثهره هلهى الحقهوق ايدبيهة والماليهة للمؤله   دراسهة مقارنهة فهي القهانون ايردنهي والمصهري رامي إبرا،يم حسن الزوا،رة   -745

 .269ص   8061الطبعة ايولى   واإلنجليزي  دار وائ  للنشر  همان ايردن
 .62حسام الدين كام  اي،واني  المرجع السابق  ص  - 746
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لههههذا نجهههد المشهههرع الجزائهههري واكهههب التطهههور التكنولهههوجي ونظهههم بموجبههه  النسههه ة الرقميهههة 
ن مهههههن قهههههانون حقهههههوق المؤلههههه  والحقهههههوق ة و ربعهههههيواحهههههدالبموجهههههب الفقهههههرة الثانيهههههة مهههههن المهههههادة 

  و،هههذا بمهههنح النسههه ة الواحهههدة لبهههرامج الحاسهههوب وقواههههد البيانهههات إال فهههي حهههاالت 747المجهههاورة
 .748 اصة

فههي ،ههذا الصههدد يجههب التمييههز مهها بههين االسههتعما  ال ههاص للنسهه ة الرقميههة واالسههتعما  
صهر  لهتفحص المصهن  هلهى ي ينباهتبار  ن االسهتعما  الش صه الجماهي للنس ة الرقمية 

شبكة اإلنترنت واالستفادة من  ش صيا  و،ذا إما بنس   هلى الحاسب اإللكترونهي للمسهت دم  
 و إهداد نس ة من  ج  البحث  و الدراسة  و الترفيه    مها االسهتعما  ال هاص للمصهن  فههو 

 و غيهههر  سهههواء مباشههر طههار العهههائلي وبههدون مقابههه  مههالياإلالمصههن  فهههي  مينصههر  السهههت دا
 .749مباشر  و دا   منش ة تعليمية

فههههي  6112 وت  62وفههههي ،ههههذا االطههههار اصههههردت محكمههههة بههههاريس االبتدائههههة حكمهههها فههههي 
لكترونيهها هبههر شههبكة  حههد المصههنفات  وتههم نشههر،ا إ( Brel et Sardou)قاههية نسههخ الطالبههان 

االنترنههههت مههههن  ههههال  موقعهمهههها ال ههههاص  وكانههههت حجههههتهم  نههههها لالسههههت دام الش صههههي ولههههيس 
ون له  الوسهيلة االلكترونيهة التهي ينفهذ  ودفعها به ن هامهة الجمههور ال يم750لالست دام الجماهي

كمههة بموجبههها إلههى مههوقعهم لكههي يتحقههق النقهه   و النشههر للمصههن  لعامههة الجمهههور  إال  ن المح
كهه  متصهه  بشههبكة االنترنهههت يمكنهه  الولههوج الههى صهههفحتهم  اهتبههرت حجههتهم وا،يههة باهتبهههار  ن

لمصهههن  ممهههها يمكهههن نسهههه   مههههن قبههه  الغيههههر وبالتهههالي يههههوفر االسههههت دام الش صهههية وتفحههههص ا
الجماهي للمصن   ومنه  كه  اسهت دام للمصهن  هلهى شهبكة االنترنهت مهن قبه  الجمههور مهن 

 .751دون إذن  و تر يص من المؤل  يعتبر تعديا هلى الحق المادي للمؤل 

                                                           
غيهر  نه  يسهتثنى مهن  حكهام الفقهرة ايولهى مهن ،هذه :"المتعلهق بحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة تهنص 02-01مهن االمهر  08الفقهرة  26المهادة - 747

المهههادة استنسههها  مصهههنفات معماريهههة تكتسهههي شهههك  بنايهههات  و مههها شهههابهها  واالستنسههها  ال طهههي لكتهههاب كامههه   و مصهههن  موسهههيقي فهههي شهههك   طهههي 
 ".من ،ذا ايمر 28بيانات في شك  رقمي واستنسا  برامج الحاسوب إال في الحاالت المنصوص هليها في المادة واستنسا  قواهد ال

يعد همال مشروها بهدون تهر يص مهن المؤله   و مهن  ي ماله  :"المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة تنص 02-01من االمر  28المادة - 748
امج الحاسهههوب باستنسههها  نسههه ة واحهههدة مهههن ،هههذا البرنهههامج  و اقتباسههه  شهههريطة  ن يكهههون كههه  مهههن النسههه ة  و آ هههر للحقهههوق  قيهههام المالههه  الشهههرهي لبرنههه

تعهوي  نسه ة -استعما  برنامج الحاسوب للغر  الذي اكتسب مهن  جله  ووفقها للشهروط التهي كانهت قائمهة هنهد اكتسهاب  -:االقتباس اروريا لما يلي
 ".وثيق في حالة اياه   و تلف   و هدم صالحيت  لالستعما مشروهة الحيازة من برنامج الحاسوب لغر  الت

 .602 609كوثر مازوني  قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة التجربة الجزائرية  المرجع السابق  ص ص - 749
 .610سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 750
 .602التكنولوجيات الحديثة التجربة الجزائرية  المرجع السابق  ص صكوثر مازوني  قانون الملكية الفكرية في مواجهة  - 751
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 تله  الواهع باهتبهار  ن   ففي ،ذه الحالهة يارقمي اباهتباره مصنف  ما البريد االلكتروني
ذن يكون مهن المؤله  نفسه  ولهيس مهن المرسه    إلي  ليس ،و المؤل   وبالتالي فإن اإلالمرس

رسا  لمجموهة  يكون ،و اآل ر بموجب إذن مسبق  ومثا  ههن ذله  الي   وفي حالة كان اإل
 ،هههو ارسههها  قهههوائم المناقشهههة ففهههي ،هههذه الحالهههة يسهههتوجب هلهههم المؤلههه  مهههن  جههه  نقههه  المصهههن 
للجمههور و،هم جماههة المناقشههة المرسه  إلهيهم البريهد وبالتههالي يعتبهر اسهتعماال جماهيها   مهها إذا 

 .752يعتبر إذنا امنيافالبريد االلكتروني يهااء المناقشة  بإرسا قام المؤل  
فرقههت م تلهه  التشههريعات مهها بههين النسههخ للمصههنفات الفكريههة بنسهه ة  اصههة لالسههتعما  

المؤلهه   ومهها بههين النسههخ للمصههنفات الرقميههة للنسهه ة ال اصههة الش صههي فقههط كقيههد هلههى حههق 
ومنهها بهرامج الحاسههب اآللهي وقواههد البيانههات  ونتيجهة طبيعتهها التقنيههة قاهت م تله  القههوانين 
واالتفاقيات الدولية بمنع النس ة ال اصة لغاية االستعما  الش صهي  إال  نه  بالمقابه   جهازت 

تعتبهههر نسههه ة لحفهههظ المصهههن  فهههي حالهههة تهههدمير النسههه ة و،هههذه اي يهههرة " النسههه ة االحتياطيهههة"
 .753ايصلية

فههي " النسهه ة االحتياطيههة"همهه   التطههور التكنولههوجي و قههر بفكههرة المشههرع الجزائههري واكههب
ن مهههن قههانون حقهههوق ة و مسههيواحهههدالالمصههنفات الرقميهههة التقنيههة المنصهههوص هليههها فهههي المههادة 

ن ومعرفههة مههن المؤلهه  مههع ذإ إال بموجههب المؤلهه  والحقههوق المجههاورو  إال انهه  إشههترط  ال تههتم
  754من  ج  التعوي  هن النس ة ايصهلية  و التوثيهق لمنهع فقهدانها سواءتبرير الغاية منها  

هلهههى  ن تكهههون تلههه  ،هههي النسههه ة الوحيهههدة للنسههه ة ايصهههلية المشهههروهة  وبعهههد،ا يهههتم اتالفهههها 
 .755بمجرد انتهاء الغاية منها

 واالستعمال المهني استثناء االستعمال العائلي -ثانيا
تعما  الفهههردي بههه  يجهههب التفريهههق مههها بهههين االباحيهههة السهههتعما  المصهههن  بعيهههدا ههههن االسههه

لههى العائلههة  كمهها يمكههن  ن يشههم  هاههوا آ ههر اليمههت للعائلههة بصههلة و،نهها نكههون امههام إيتعههد  

                                                           
 .120 111محمد حسين منصور  المرجع السابق  ص ص - 752
 .261رامي ابرا،يم حسن الزوا،رة  المرجع السابق  ص- 753
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01مر من اي 28المادة - 754
ينبغهي  ن تقتصهر االسهتعماالت هلهى استنسها  نسه ة واحهدة مهن :"تنص المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01مر من اي 21المادة -755

اهاله  يجهب اتهال  كه  نسه ة مستنسه ة مهن برنهامج الحاسهوب  و مقتبسهة  28برنامج الحاسوب  و اقتباس  هلى ايوج  المنصوص هليها في المادة 
 ".من  هند انقااء مشروهية حيازتها
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ما  العهائلي للمصهن  ولهى اسهتثناء االسهتع  لذا سنواح ذل  في نقطتين اياالستعما  المهني
 .هي االستعما  المنهي للمصن الثانية ف  ما

 استثناء االستعمال العائلي.أ
ن الحهق المهالي  و هائلية  وبالتهالي فهإ 756،و استعما  المصن  في اجتماهات  اصة 

ههر  تمثيلهي داء مجهاني  و ري إال  ن  بصفة استثنائية يجوز  ن يتم  للمؤل  ،و حق استئثا
مههن اهتبههره مههن قبيهه  االسههتعما  الش صههي للمصههن  بصههفة مجانيههة فههي إطههار العائلههة  فهنهها  
 .757مع شيء من التوسع في مفهوم االستعما 

  ا  اصهااها  العائلي للمصن  و،هذا باهتبهاره هر باالستعم758اهترفت  غلب التشريعات
مهههن قهههانون حقهههوق المؤلههه  759نربعهههي و  الرابعهههةو،هههذا مههها   هههد بههه  المشهههرع الجزائهههري فهههي المهههادة 

 .والحقوق المجاورة
هفهههاء مهههن شهههرط اإلذن المسهههبق للمؤلههه  ههههن مصهههن  المشهههرع الجزائهههري فهههي اإلاشهههترط 

التمثيهههه   و اآلداء العلنههههي إذا كههههان فههههي إطههههار هههههائلي  إال انهههه  ال يوجههههد مهههها يواههههح مصههههطلح 
ويابط  في إطار قانوني  لذل  اهتبر الفق   ن هبارة إطار هائلي ال يجب تفسهير،ا ( هائلي)

ع اسهت دامات المصههن  بهين العائلههة والمقهربين ومههن ن تشهم  جميههيجههب  التفسهير الاههيق  به  
 .761متى كان ال يمتد للجمهور760تربطهم بهم هالقات محبة ومودة 

إال  ن استثناء االستعما  العائلي يصعب تطبيق  فهي البيئهة الرقميهة   اصهة بعهد مواكبهة 
  كههون  ن مواقههع الويههب المنتشههرة التطههور التكنولههوجي فههال يوجههد مهها يثبههت هههدم نشههره للجمهههور

                                                           
دبيههة  و الريااههية  و الحفههالت المدرسههية  التههي يههتم فيههها هههر  مسههرحية مصههنفة مسههبقا بطريقههة ت ال اصههة مثهه  اجتمههاع الجمعيههات اياالجتماههها-756

دبههي نثههرا  و شههعرا  ويكههون كهه  ،ههذا مههن دون مقابهه   انظههر هبههد الههرزاق السههنهوري   موسههيقي سههبق نشههره  و القههاء مصههن   مشههروهة   و هههز  ايقههاع
 .166السابق  صالمرجع 

 .810محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص-757
قهانون مع هدم اال ال  بحقهوق المؤله  االدبيهة طبقها الحكهام ،هذا ال: "تنص8008لسنة  28من قانون الملكية الفكرية المصري رقم  696المادة  -758

اداء لمصهن  فهي اجتماههات دا ه  اطهار ههائلي  و بطهالب : وال:...االتيهةن يمنهع  الغيهر مهن القيهام به ي مهن االهمها   ليس للمؤل  بعد نشر مصنف  
 انظههر وسههيم حسههام الههدين ايحمههد  المرجههع السههابق  ..."دا هه  المنشهه ة التعليميههة مهها دام ذلهه  يههتم بههدون تحصههي  مقابهه  مههالي مباشههر  و غيههر مباشههر

 .102ص
يعههد همههال مشههروها التمثيهه   و ايداء المجههاني لمصههن  فههي :"المجههاورة تههنصالمتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق  02-01مههن ايمههر  22المههادة - 759

 ".مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحاة-الدائرة العائلية -:الحالتين
 .11شحاتة غريب شلقامي  حقوق الملكية ايدبية و الفنية بين التقييد و التقليد  المرجع السابق  ص  - 760
 .816محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص - 761
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كة   إال إذا اكتفههههى باالتصهههها  باالقههههارب فقههههط هلههههى شههههبهلههههى شههههبكة االنترنههههت تشههههك  العلنيههههة
 .762جازة المؤل االنترنت وفي غير ذل  يستوجب إ

لهههى شهههرط االسهههتعما  العهههائلي فهنههها  شهههرط آ هههر و،هههو المجانيهههة  باهتبهههار  ن باالاهههافة إ
و،ههو ايسههاس  763تحقيههق الههربح ينهه  يلحههق اههررا بههالمؤل الغايههة مههن اآلداء  و التمثيهه  هههدم 

 .الذي اهتمد هلي  في اي د باالستثناء
 االستعمال المهني استثناء .ب

اهتبهههر الفقههه   ن االسهههتعما  الهههدا لي الهههذي يهههتم دا ههه  شهههركة  و مشهههروع يكهههون مههها بهههين 
يكهون فهي  ال هاصن االسهتعما  االستعما  الشب   اص  وبالتهالي فهإاالستعما  الشب  هام  و 

 .اطار جامعة  و مؤسسة  و شركة
طهار حقهو المؤله  ل  المؤسسهات مشهمولة بالحمايهة فهي إة بتوبالتالي فان الوثائق الم ول

لمؤلفيههها  سههواء كههانوا بههاحثين  و مهندسههين  و هههاملين بالشههركة  وبالتههالي فههان اسههتعمالها هلههى 
 ا مههن المؤلهه   إال  نذنههسههتوجب إا هه  المؤسسههة  و  ارجههها اليالنحههو الفههردي  و الجمههاهي د

 .764من الفق  يعار  ذل  ا،نا  اتجا،
طهههار البحهههث المبهههدا واهتبهههر ان نسهههخ المصهههن  فهههي إإال ان المشهههرع الجزائهههري   هههد بههههذا 

مهن قهانون حقهوق الرابعهة واربعهين الفقهرة الثانيهة باحيهة طبقها للمهادة م باالالعلمي و التكهويني يتسه
 .المؤل  والحقوق المجاورة

القاههههاء الفرنسههههي ان النسهههه ة ال اصههههة ال تكههههون اسههههتثناء إذا كانههههت مرصههههودة   اهتبههههر
وم صصههههة لالسههههتعما  ال ههههاص وتسههههت دم بعههههد،ا للعههههر  الجمههههاهي بعيههههدا هههههن االسههههت دام 
ن ال هههاص بهههها  و،هههذا طبقههها للحكهههم الصهههادر ههههن المحكمهههة االسهههتئنافية ببهههاريس فهههي الفهههاتح مههه

االقتصههادي  ال اصههة نسهه ة مههن الملحههقحههد  المؤسسههات بمناسههبة قيههد إ 6110اكتههوبر لسههنة 
شاط ثهانوي  ومنه  اهتبهرت المحكمهة  ن اسهتعما  ج  تقديم تقرير هن نبجريدة الستعمال  من  

 .765نيةن الغر  من النسخ ،و العالالتقرير كان هاما و 
 

                                                           
 .10دياال هيسى ونس   المرجع السابق  ص  - 762
 .612سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 763
 .812محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص - 764
 .812  صنفس محمد هبد الفتاح همار  المرجع  - 765



 حقوق المؤلف المشمولة بالحماية في ظل البيئة الرقمية                   :الفصل الثاني

173 
 

 استثناء االستشهاد -ثالث
بم تلهه   لبشههريةتقههدم العلههوم لههم يكههن وليههد جيهه  واحههد  بهه  ،ههو حصههيلة تههراكم المعههار  ا

ى إليه  سهابق   فلهوال النقه  مهن ايجيها  ن ك  جي  يقطه   الصهة مها انتههصور،ا  وبالتالي فإ
فهي حقيقههة  المعلومهاتي والتكنولههوجي الهذي نحههن هليه  حاليها  والنقهه  السهبقة لمها توصههلنا للتطهور

غيههههر وفنههههونهم وم الاع  و االقتبههههاس  و االستشهههههاد بعلههههإال تعبيههههر همهههها يعههههر  باالقتطهههه مهههها ،ههههو
حههد قيههود الحههق المههالي للمؤلهه  التههي معههرفهم  وبالتههالي فههإن كهه  تلهه  المسههميات تصههب فههي  و 

            .766يمكن للغير ممارستهما من دون موافقة مسبقة للمؤل  وبغير مقاب  مالي
جتزاء من المصن  بالنقه  الحرفهي الهدقيق لمها ورد فهي إ" ق  االستشهاد هلى  ن فهر  ال

 .767"المنقو  من مصن  مع ذكر المصدر 
يقتصههههر االستشهههههاد هلههههى ايهمهههها  الفكريههههة ايدبيههههة والعلميههههة والتعليميههههة دون ايهمهههها  

ن شههاهر آ ههر هلههى سههبي  اإلشههارة  وفههي غيههر ة  فههال يجههوز نشههر قصههيدة شههاهر بههديوااإلبداهيهه
ذل  يجوز   د قطوفات من إنتهاج الغيهر باهتبار،ها اهرورة  دبييهة  و هلميهة تعليميهة  وبالتهالي 

ن   ن يكههون هههامال مههن شهه   هلههى موافقههة المؤلهه  الههذي يههتم االستشهههاد بمصههنف  الحصههو  نإفهه
 .768معوقا مما استوجب جعل  استثناء هلى القاهدة العامة
مهههن قهههانون  769نالمهههادة الثانيهههة وايربعهههي نظهههم المشهههرع الجزائهههري ،هههذا االسهههتثناء بموجهههب

 :حقوق المؤل  والحقوق المجاورة و،ذا بتعداد مجموهة من الشروط و،ي
 ن يهههتم االستشههههاد ههههن طريهههق االسهههتعما  ايمهههين مهههن  جههه  البر،نهههة  و لإلياهههاح  و . 

 .اال بار  و الشرح
مهن قهانون  770نوايربعهي سم المؤل  طبقها للفقهرة الثالثهة مهن المهادة الثانيهةيجب ذكر ا.ب

االسهههتعارة الحقهههوق المجهههاورة  إال  ن المشهههرع  ذكهههر تعبيهههرين متطهههابقين و،مههها حقهههوق المؤلههه  و 
 .يعنيان االقتطا  من مصن  نذيلواالستشهاد وال

                                                           
 .121 محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص- 766
 .619سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 767
 .21هبد اهلل مبرو  النجار  المرجع السابق  ص- 768
كمها يعهد همهال مشهروها االستشههاد بمصهن   و :"...والحقهوق المجهاورة تهنص المتعلهق بحقهوق المؤله  02-01مهن االمهر  08الفقهرة  28المهادة - 769

 "....مطابقا لالستعما  ايمين لإلبال  المطلوب والبر،نة المنشودة في جميع الحاالتاالستعارة من مصن  آ ر شريطة  ن يكون ذل  
غيههر  نهه  ينبغههي اإلشههارة إلههى اسههم المصههن  :"... المتعلههق بحقههوق المؤلفوالحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن االمههر  01الفقههرة  28المههادة  - 770

 ".ايصلي ومصدره هند استعما  االستشهاد واالستعارة
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  انتشهار منها و،ذا بهد771دة برن استثناء االستشهاد بموجب المادة العاشرة ، يدت معا
تحديههد نوهيتههها وال كانههت المههادة مرنههة حيههث تحههدتت هههن المصههنفات دون  الثقافههة والعلههوم  وقههد

 .وسيلة وصولها للجمهور
ستشهههاد يشههم  المصههنفات التقليديههة وكههذا المصههنفات التقليديههة التههي تمههت رقمنتههها  إال اال

المصهههنفات الرقميهههة  ن  إال   نههه  يتعهههد  إلهههى المصهههنفات الرقميهههة بطبيعتهههها وبم تلههه   نواههههها
داء وبالتهالي فههي إطهارات ايي   و هر  او تثبيهت  و تحسهين عتبر في مجملها قواهد التشغت

البهرامج التهي تسها،م فهي التشهغي   تنظيمية فال يتصور مثال برامج الحاسهب اآللهي  و مصهنفات
 .772و تحسين ايداء التي ال تصلح ين تكون محال لالستشهاد بحسب طبيعتها 

 و مواقههع   مهها قواهههد البيانههات فهههي اي ههر  تحتههوي هلههى مجموهههة مههن الوسههائط المتعههددة
اب التههي تشههم  مجموههة مههن الصههور والموسهيقى و ايفههالم والكتههب  فههذه يمكههن االستشهههاد الهو 

 .بها هن طريق االقتطا 
الهههههب فهههههي جهههههواز االستشههههههاد مهههههن هدمههههه  بالنسهههههبة للمصهههههنفات الرقميهههههة فهههههإن المعيهههههار الغ

التهي و بطبيعتها  ،و بتحقق الغاية من االستشهاد سهواء لغهر  هلمهي  و إهالمهي  و تعليمهي  
 .773االستثناء وترفع القيد هلى الحق المالي للمؤل تجيز 

ذا احتهرم ايطهر القانونيهة  وقهد   هد اهتبر القااء الفرنسي  ن االقتباس يتعبر مشروها إ
 6199يونيهو  06القااء بالمعيار الحسابي  فصدر حكم هن محكمة االستئنا  بباريس فهي 

ن ذلههه  رة وااهههحة باهتبهههار  ت المقتطفهههة بصهههو قاهههى بمشهههروهية االستشههههاد رغهههم طهههو  الفقهههرا
سلوبا ومواوها  إال  ن اتجهاه القاهاء الفرنسهي  اع لحتمية إبراز مميزات المصن   ايمر 

يونيهههو  08افية فهههي تراجهههع ههههن ذلههه  و،هههذا طبقههها للحكهههم الصهههادر ههههن نفهههس المحكمهههة االسهههتئن
و،هههذا فيمهههها ي ههههص االقتباسههههات  انهههه  ينبغهههي ان يكههههون االستشهههههاد قصههههير الهههذي قاههههى ا 6121

نههه  إذا   6112سهههبتمبر مهههن سهههنة  86ة قاهههت فهههي نقولهههة  إال  ن محكمهههة بهههاريس االبتدائيهههالم
مهههرا صهههفحة يعتبهههر   220صهههفحة مهههن مجمهههوع  662تاهههمن الكتهههاب مقتطفهههات تمثههه  حهههوالي 

                                                           
يتعين  ن يسمح بنقه  مقتطفهات مهن المصهن  الهذي واهع فهي متنهاو  الجمههور هلهى نحهو مشهروع :" من اتفاقية برن تنص 06الفقرة  60المادة - 771

بشههرط  ن يتفههق ذلهه  وحسههن االسههتعما   و ن يكههون فههي الحههدود التههي يبرر،هها الغههر  المنشههود ويشههم  ذلهه  مقتطفههات مههن مقههاالت الصههح  فههي شههك  
 ". م تصرات صحفية

 .10 سامة احمد بدر  تداو  المصنفات هبر االنترنت  المرجع السابق  ص- 772
 .611سوفالو  ما   المرجع السابق  ص- 773
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مشروهات لتعلق ايمر بالسيرة الذاتية  وبعد،ا تراجهع القاهاء الفرنسهي ههن المعيهار الحسهابي 
قاهههت  التهههي 8002فيبرايهههر االسهههتئنافية ببهههاريس فهههي  بموجهههب الحكهههم الصهههادر ههههن المحكمهههة

ر  إال  ن ،ههذا الحكههم تههم نقاهه  فههي  ههقتطههاع صههورة قصههيرة مصههاحبة لمواههوع آبمشههروهية ا
 .774واهتبرت  اقتطاها كامال غير مشروع 8001كتوبر من سنة  

 ومدى تأثرها بالبيئة الرقمية استغالل الحق المالي للمؤلف طرق: الثانيالفر  
ي تلهه  الحههق المههالي هههن الحههق المعنههوي فههي إمكانيههة التصههر  فيهه  بههإذن مههن المؤلهه   

ن هقههههود لمصهههن  مهههن غيههههر المؤلههه   وبالتهههالي فهههإغال  لتسهههههههن طريههههق االويكهههون التصهههر  
الحصهو  هلهى هائهد مهالي  و،هذا مها   هد به  المشهرع  يغاية منها ،هلا تتنوع  إال  ناالستغال  

 775سههتغال  فههي قههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورةالجزائههري الههذي واههع  ربههع صههور لال
 .والتي سنفصلها في هدة نقاط

 عقد النشر-أوال
المصههن  فههي متنههاو  هقههد النشههر فههي حقههوق المؤلهه  ،ههو واههع  بعهه  الفقهه   ن يعتبههر

ب نههه  العقهههد الهههذي  6118  وهرفههه  القهههانون الفرنسهههي للملكيهههة الفكريهههة لسهههنة الجمههههور يو  مهههرة
 .776المؤل   و ورثت  بعد وفات  للناشر و،ذا بشروط محددةيتناز  بمقتااه 

ن شر في المهواد مهن الرابعهة والثمهانين إلهى التاسهعة والتسهعينظم المشرع الجزائري هقد الن
ن مههن القههانون وهرفهه  فههي المههادة الرابعههة الثمههاني مههن قههانون حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة 

هلى  ن  العقد الذي يتناز  بموجب  المؤله  للناشهر ههن حهق النسهخ بموجهب  777السال  الذكر
 .شروط متفق هليها بمقاب  مالي والغاية من  ،و النشر لتوزيع  هلى الجمهور

ي ههو  هقههد النشههر للمؤلهه  حههق استنسهها  المصههن  مهمهها كههان شههك  ذلهه   و،ههذا سههواء 
ينتقهه  للناشههر حههق النشههر والتوزيههع لطبعههة واحههدة  و لعههدة طبعههات محههددة فههي العقههد  وبالنتيجههة 

                                                           
 .112 111محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص ص - 774

المتعلههق بحقههوق  02-01االمههر مههن  601الههى المههادة  16م الماههرع الجزائههري هقههود اسههتغال  الحههق المههالي للمؤلهه  فههي المههواد مههن المههادة ظههن- 775
 .المؤل  والحقوق المجاورة

 .611 618نوا  كنعان  المرجع السابق  ص ص- 776
يعتبر هقد نشهر  العقهد الهذي يتنهاز  بموجبه  المؤله  للناشهر ههن :"المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة تنص 02-01من ايمر 22المادة - 777

شهروط متفهق هليهها ومقابه  مكافه ة للقيهام بنشهر،ا وتوزيعهها هلهى الجمههور لحسهاب الناشهر  يشهم  هقهد حق استنسا  نسهخ هديهدة مهن المصهن  حسهب 
 ".النشر المصن  ايدبي  و الفني في شك  طباهة  طية  و تسجيالت سمعية  وسمعية بصرية
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ذلهه  بموجهههب   ويكهههون مههع امكانيههة احتوائههه  حههق الترجمهههة و،ههذا طبقههها للعقههد شهههريعة المتعاقههدين
 .778متفق هلي  اما مكاف ة  و  جر مقاب  مالي يكون إ

يعتبههر هقههد النشههر كغيههره مههن العقههود تسههتوجب تههوفر مجموهههة مههن الشههروط  منههها مهها ،ههو 
مههدة التنهاز   وشهك  المصهن   مههع تحديهد قيمهة العائهد المههالي مواهوهي يتعلهق بتحديهد محه  و 

الم صص للمؤل   مهع تحديهد  جه  تسهليم  للناشهر وتحديهد تهاريخ النشهر والتوزيهع  وكهذا ههدد 
لههههى النطههههاق االقليمههههي لالسههههتغال   كهههه  طبعههههة ومههههدة التنههههاز  باالاههههافة إ النسههههخ المحههههددة فههههي

 .779ومنهاما ،و شكلي يستوجب  ن يكون مكتوب
هلهههى ههههاتق المؤلههه  تصهههحيح الجانهههب اللغهههوي وكهههذا المطبعهههي  مههها لهههم يوجهههد اتفهههاق يقهههع 

ي ههههال  ذلهههه  باهتبههههار  ن العقههههد شههههريعة المتعاقههههدين باهتبههههاره مههههن العقههههود الملزمههههة للطههههرفين  
الزاميههة توقيههع قسههيمة اإلذن مههن قبهه  المؤلهه  فههي اآلجهها  المتفههق هليههها وبعههدد  إلههى باالاههافة

 .780النسخ المتفق هليها
بهذكر اسهم  لزاميهةبينهها  إ مهن ع هلى هاتقه  مجموههة مهن االلتزامهاتيق ،و اآل ر الناشر

  للمؤله  782هلى المصن  مح  هقد النشر  وكهذا ،هو ملهزم بهدفع المكافه ة الماليهة781المؤل  
 .ما لم يوجد اتفاق م ال  لذل  تمام هملية الصنعإبعد  783مع إهادة النس ة ايصلية إلي 

                                                           
 .610 621فاالي إدريس  المرجع السابق  ص ص-778
يقههع تحههت طائلههة الههبطالن كهه  هقههد نشههر لههم يسههتو   الشههروط :"  والحقههوق المجههاورة تههنصالمتعلههق بحقههوق المؤلهه 02-01مههن ايمههر  29المههادة -779

طريقههة مكافه ة المؤلهه  المتفههق هليهها مههع مراهههاة -8نههوع الحقهوق التههي تنههاز  هنهها المؤلهه  للناشههر وطابعهها االسههتئثاري  و غيهر االسههتئثاري  -6:التاليهة
الشهك  -2مهدة التنهاز  والنطهاق اإلقليمهي السهتغال  المصهن  -2ة في ك  طبعهة متفهق هليهها  هدد النسخ المحدد-1من ،ذا ايمر   12 حكام المادة 

 جه  تسهليم المصهن  إذا لهم يكهن فهي حهوزة الناشهر هنهد إبهرام العقهد ومتهى  -1المناسب للمصن  الذي يجب  ن يسلم  المؤل  للناشر قصد استنسا   
 ".شروع في نشر المصن  وتوزيع تاريخ ال-9تقرر  ن يسلم المؤل  مصنف  في وقت الحق  

يتعههين هلههى المؤلهه  فههي حالههة الطباهههة ال طيههة  القيههام بمهها :"المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن ايمههر  16المههادة - 780
 ".هليهاتوقيع قسيمة اإلذن بحسب نسخ المصن  في اآلجا  المتفق -تصحيح التجارب المطبعية مالم يتفق هلى ذل  -:يلي

يجب هلى الناشهر  ن يظههر فهي كه  نسه ة مهن نسهخ المصهن  :"المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة تنص 02-01من ايمر  18المادة - 781
 ".اسم المؤل   و اسم  المستعار  مالم يكن ثمة اشتراط إغفا 

يتعههين هلههى الناشههر  ن يههدفع للمؤلهه  :"ق المجههاورة تههنصالمتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههو  02-01مههن ايمههر   08و 06ن االفقرتهه 12المههادة - 782
ذا كانت المكاف ة محسوبة بالتناسب مع اإليرادات فينبغي  ال تق  ههن نسهبة هشهرة   60مهن المائهة المكاف ة المتفق هليها مع مراهاة  حكام ،ذا ايمر  وا 

 ."مصنفا لم يسبق نشرهمن سعر بيع نسخ المصنفات للجمهور  و،ذا فاال هن  ية هالوة محتملة تمنح  %
تبقهى الصهيغة ايصهلية للمصهن  هلهى الشهك  الهذي سهلمت به  :"المتعلق بحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة تهنص 02-01من ايمر  11المادة - 783

المؤله  فهور إتمهام للناشر ملكا للمؤل   مالم يكم ثمة اشتراط م ال   وفي غياب االشتراط يتعين هلى الناشر  ن يعيد صيغة المصهن  ايصهلية إلهى 
 ".هملية الصنع
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مهههع إههههالم وكهههذا تهههوفره  784اهههمان همليهههة نشهههر المصهههن  و توزيعههه  ب كمههها يلتهههزم الناشهههر
 حصههيلة المبيعههات للمصههن  محهه  هقههد النشههر تنفيههذ العقههد ،ههذا سههواء مههن حيههث  المؤلهه  حههو 

 .785وكذا تقديم الحسابات المالية مرة ك  سنة
يمكهههن فسهههخ هقهههد النشهههر فهههي حالهههة إ هههال   حهههد الطهههرفين بالتزاماتههه  التعاقديهههة  ومهههن بهههين 

 شههر   01ي يمكن فيها فسهخ العقهد إذا بقهي إنهذاره للناشهر دون جهدو   هال  فتهرة حاالت التال
وفهي حالههة إذا لهم تواههع النسههخ فهي اآلجهها  المتفههق هليهها تحههت تصههر  الجمههور  وفههي حالههة 
هدم قيام الناشر بإهادة طبع المصهن   وفهي حالهة ههدم دفهع  تهاو  حقهوق المؤله   هال  مهدة 

 .786سنة من التعاقد
هقههد النشههر يجههوز للناشههر االحتفههاظ ولمههدة اقصهها،ا سههنتان بحههق بيههع نسههخ نقاههاء بعههد ا

المصن  التي لم يتم بيعها  ال  سريان العقد  لكهن قيهد،ا المشهرع بشهرط و،هو إههالم المؤله  
هالمه  بسهعر البيهع رير لتصريفها مع إ و ممثل  هن هدد النسخ المتبقية غير المبيعة وتقديم تب

 .787د المنقاي  و بسعر جديدإن كان نفس  المدون في العق
 عقد التنازل-ثانيا

ن احهد وسهتين إلهى سهبعة وسهبعيتطرق المشرع الجزائري الى هقد التناز  فهي المهواد مهن و 
للمؤله  التنهاز  كليها  يجوز  والذي  كد فيها  ن  788من قانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورة

                                                           
يتعههين هلههى الناشههر  ن يستنسههخ المصههن  ويوزههه  وياههمن :"المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن ايمههر  12المههادة - 784
 ".توفره
يجهب هلهى الناشهر  ن يهوافي المؤله  بكه  المعلومهات الالزمهة :"المتعلهق بحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة تهنص 02-01مهر مهن اي 11المادة - 785

ن الشههروط الماليههة  إذا كانههت المكافهه ة المسههتحقة للمؤلهه  محسههوبة بالتناسههب مههع إيههرادات مبيعههات نسههخ المصههن    هههن حالههة تنفيههذ العقههد  والسههيما بشهه
ههدد نسهخ المصهن  المتفهق هلهى سهحبها -:ار  ن يرس  إلى المؤله  مهرة فهي السهنة كشهفا ههن تقهديم الحسهابات يبهين مها يه تيويجب هلي  في ،ذا اإلط

ههدد نسهخ المصهن  التالفهة  و الفاسهدة هنهد االقتاهاء  لسهبب -هدد نسخ المصن  الم زونهة -نسخ المبيعة من المصن  الهدد -وتاريخ ،ذا السحب 
 ".بقية ايتاو  المطلوبة دفعها للمؤل  وكيفيات دفعها-مبل  ايتاو  المدفوهة -تاو  المستحقة مبل  اي-هار   و قوة قا،رة 

يمكهن المؤله   ن يفسهخ هقهد النشهر  دون المسهاس بالتعوياهات :"المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة تهنص 02-01من ايمر  19المادة -786
هنههدما ال تواههع نسههخ المصههن  تحههت تصههر  -:اشهههر فههي الحههاالت التاليههة( 01)مهلههة ثالثههة  التههي قههد يسههتحقها  هقههب إنههذار بقههي دون جههدو   ههال 

هنههدما اليقههوم الناشههر -هنههدما ال تههدفع لهه   تههاو  حقههوق التهه لي  المسههتحقة طههوا  مههدة سههنة -الجمهههور وفقهها للمواصههفات وفههي اآلجهها  المقههررة فههي العقههد 
مهن مسههحوب (% 01) ةيسههاوي هلهى ايكثهر ثالثهة فهي المائهههدد نسهخ المصهن  الم زونهة بإههادة طبهع المصهن  كمها ،هو مقهرر فههي العقهد والحها   ن 

 ".الطبعة المعنية
يحهتفظ الناشهر هنهد انقاهاء مهدة العقهد ولمهدة اقصها،ا سهنتان بحهق :"المتعلهق بحقهوق المؤله  و الحقهوق المجهاورة 02-01مهن ايمهر  12المهادة - 787

 و بسهعر جديهد يكهون محه  اتفهاق بهين الطهرفين شهريطة  ن يصهرح الناشهر للمؤله   و مهن يمثله  بعهدد  نسخ المصن  المتبقية بالسعر المحدد في العقهد
عقهد النسخ غير المبيعة و ن يقدم ل  ك  مبرر يتعلق بتصريفها  غير  ن الناشر يحتفظ بحق تصري  نسخ المصن  غيهر المبيعهة بحلهو   جه  نهايهة ال

 ". و لممثل  بعدد النسخ غير المبيعة  و ن يقدم ل  ك  مبرر يتعلق بتصفيتها طوا  مدة اقصا،ا سنتان بشرط  ن يصرح للمؤل 
 .والحقوق المجاورة المتعلق بحقوق المؤل  02-01من ايمر  99الى  16المواد من - 788
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بهين ايحيهاء  ويكهون ذله  إمها بمقابه  مهالي يعتبهر مكافه ة تحسهب   و جزئيا هن حقوقه  الماديهة
  و تنتقهه  ،ههذه الحقههوق  بسههبب  و بههدون مقابهه  مههالي 789اليههرادات  و تكههون جزافيههةتناسههبا مههع ا

سهنة مهن تهاريخ  62  مع إمكانية مراجعة هقد التناز  في حالة الغبن و،هذا طيلهة مهدة 790الوفاة
 .791لى ورثت إذا انتقلت الحقوق إوفاة المؤل   بعدسنة  62التناز   و 

بهرام العقهد   كمها يمكهن ان يهتم إ792اتشترط الشكلية في هقد التناز  و،ذا ب ن يكون مكتوب
ن تتهوفر  و االلكترونيهة  وبالنتيجهة يجهب   هن طريق تباد  البرقيات والمراسالت سواء العاديهة

ن يعبر ههن المميز الذي يمكن  لتفريق ما بين اي،لية والراا في هقد التناز  و،نا يستوجب ا
 .793الشرهي  و القانوني ولي  فيعبر هن المميز   ما غيرموافقت  بنفس   

ليسهت شهرطا لصهحة العقهد إنمها ،هي وسهيلة إثبهات و،هذا مها   هد  ،نا  مهن اهتبهر الكتابهة
  ن مهن قهانون حقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورةامسهة وسهتي الب  المشهرع الجزائهري فهي المهادة 

رتهب اإلبطها  لعقهد التنهاز   من الشروط في حالة هدم توفر،ا يت تبار،ا تنص هلى مجموهةهبا
وبالتههالي فههان هقههد التنههاز  يسههتوجب ان تحههدد فيهه  الحقههوق المتنههاز  هنههها بدقههة  و،ههذا بتحديههد 
طبيعتهههها و الشهههك  الهههذي سهههيتم بههه  اسهههتغال  المصهههن   وكهههذا الشهههروط الماليهههة ومهههدة التنهههاز  

 .794ال اص بها طار االقليميواإل

                                                           
بمقابهه  مكافههاة مسههتحقة يشههم  التنههاز  هههن الحقههوق الماديههة :"المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن ايمههر  12المههادة - 789

-:غيههر  ن المكافهه ة المسههتحقة للمؤلهه  تحسههب جزافيهها فههي الحههاالت اآلتيههة.للمؤلهه  تحسههب  صههال تناسههبيا مههع ايههرادات االسههتغال  مههع اههمان حههد  دنههى
صهن  اوسهع نطاقها مثه  هنهدما يكهون المصهن  رافهدا مهن روافهد م-هندما التسمح ظرو  استغال  المصن  بالتحديد الدقيق للمكاف ة النسبية للواردات 

هنههدما يكههون المصههن  هنصههرا ثانويهها بالنسههبة إلههى مصههن   وسههع نطاقهها مثهه  المقههدمات والههديباجات والتعههاليق  و -الموسههوهات والم تههارات والمعههاجم  
مكههن  ياهها تحديههد هنههدما ينشهه  المصههن  لكههي ينشههر فههي جريههدة  و دوريههة فههي إطههار هقههد همهه   و مقاولههة  ي-التعقيبههات والرسههوم والصههور التواههيحة  

 ".مكاف ة المؤل  جزافيا في حالة تناز  مال  حقوق مقيم  ارج الوطن هن حقوق    و هلى صلة بالمستغلين للمصنفات في ال ارج
 تكههون الحقهوق الماديههة للمؤله  قابلههة للتنههاز  هنهها بههين ايحيههاء:"بحقههوق المؤله  والحقههوق المجهاورة تههنص المتعلههق 02-01مههن ايمهر  16المهادة -790

 ".بمقاب  مالي  و بدون مع مراهاة  حكام ،ذا ايمر  وتنتق  ،ذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراهاة  حكام ،ذا ايمر والتشريع المعمو  ب 
يحهق للمؤلهه   ن يطالههب بمراجعههة العقههد فههي حالههة غههبن ياههيع :"المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن ايمههر  11المهادة -791

ن  لههم يحصهه  اتفههاق يحههق لهه  رفههع دهههو  قاههائية إذا تبههين بواههوح  ن المكافهه ة الجزافيههة المحصهه  هليههها تقهه  هههن مكافهه ة هادلههة قياسهها بههالربح حقهه   وا 
سههنة ابتهداء مهن تههاريخ 62المكتسهب  ويعهد بهاطال كهه  اتفهاق ي هال  ذلهه   ويمكهن المؤله   ن يباشههر دههو  بسهبب الغهبن الههذي لحهق به  فههي  مهد يسهري 

 ".سنة تسري من تاريخ وفاة المؤل  62الة وفاة المؤل  يمكن ورثت  التمس  ب حكام ،ذه المادة مدة التناز   في ح
 ".يتم التناز  هن حقوق المؤل  المادية بعقد مكتوب:"المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة تنص 02-01من ايمر  18المادة -792
يعطهي الراها هلهى التنهاز  ههن الحقهوق الماديهة ال اصهة بعهديم :"والحقهوق المجهاورة تهنص المتعلق بحقهوق المؤله  02-01من ايمر  11المادة -793

 ".يذ العقداال،لية وفقا يحكام التشريع المعمو  ب  غير  ن  يمكن هديم اي،لية ان يعبر ش صيا هن موافقت  إذا كان مميزا  يحدد ولي  كيفيات تنف
 .621فاالي ادريس  المرجع السابق  ص- 794
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لههة لههم يههتم إدراجههها بعقههد التنههاز   كمهها ال يجههوز التنههاز  ال يجههوز التنههاز  هلههى حقههوق مماث
إال إذا كانههههت سهههلطة التسههههيير للههههديوان الههههوطني لحقههههوق  مجهولههههةالههههن الحقههههوق المسههههتقبلية  و 
  ومنهه   كههدت المههادة الثالثههة والسههبعون مههن قههانون حقههوق المؤلهه  795المؤلهه  والحقههوق المجههاورة

الماديههههة ينحصههههر فقههههط هلههههى  نمههههاط االسههههتغال   الحقههههوق المجههههاورة  ن التنههههاز  هههههن الحقههههوقو 
 .المنصوص هليها في هقد التناز  دون غير،ا

  (  لهه ز و،مهها المتنههاشز  والمتنهها)لتزامههات متبادلههة مهها بههين الطههرفين ينههتج هههن هقههد التنههاز  ا
التعهههر  واالهتهههرا  و،هههذا ههههن طريهههق تمكهههين الطهههر   منهههع زش  باهههمانوبالتهههالي يلتهههزم المتنههها

ون تعراه  يي اهتهرا    المصن  المتناز  هنه   و،هذا مهن داآل ر المتناز  ل  من استغال
 و إهتداء من الغير  وبالنتيجة في حالة هدم استغال  المصن  المتناز  هن   ال  مدة سهنة 

 .796ب فسخ العقدواحدة من تاريخ تسليم المصن  مح  هقد التناز  يجوز طل
ويمنههع هليهه  نقهه  فهههو ملههزم بههإبال  المصههن  للجمهههور   لهه  مهها الطههر  الثههاني المتنههاز  

تناز  هنها للغير إال بعد موافقهة المؤله   و إذا كهان فهي إطهار همه  تجهاري فينتقه  مالحقوق ال
تنفيهههذ بنهههود هقهههد التنهههاز  بمههها فيهههها بو   797مهههع المحههه  التجهههاري بشهههرط مراههههاة الشهههروط المحولهههة

نه  للمصهن  فإ ال انه  فهي حالهة التسهيير الجمهاهيإلحفاظ هلهى المصهالح المشهروهة للمؤله   ا
لههد  الههديوان الههوطني لحقههوق المؤلهه  ال مههن تههاريخ ايههداع العقههد إال يحههتج بههالحق االسههتئثاري 

الذي تم التناز  االسهتئثاري ههن  المصن   وبالتالي ففي حالة هدم استغال  والحقوق المجاورة
وهههدم هراهه  هلههى الجمهههور فههي اآلجهها   مههدة ثالثههة اشهههر اليههة ال اصههة بهه   ههال الحقههوق الم

 .798المتفق هليها يفقد حق التناز  االستئثاري
 يجوز فسخ هقد التناز  نتيجة هدم اسهتغال  المصهن   هال  مهدة سهنة واحهدة مهن تهاريخ

 .799تسليم المصن  المتناز  هن 
 
 

                                                           
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  96نظر المادة ا- 795
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة -02-01من ايمر  12نظر المادة ا-796

 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  90نظر المادة ا- 797
 .بحقوق المؤل  والحقوق المجاورةالمتعلق  02-01من ايمر  12نظر المادة ا- 798
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  11نظر المادة ا - 799



 حقوق المؤلف المشمولة بالحماية في ظل البيئة الرقمية                   :الفصل الثاني

180 
 

 عقد االنتاج السمعي البصري-ثالثا
ن الثمانيههة وسههبعيتطههرق المشههرع الجزائههري لعقههد االنتههاج السههمعي البصههري فههي المههواد مههن 

هتبههر المنهههتج للمصهههن  وان مهههن قههانون حقهههوق المؤلههه  والحقههوق المجهههاورة  الثالثهههة وثمههانيإلههى 
نتهاج تحهت مسهؤوليت    و المعنوي الهذي بهادر باإل السمعي البصري ،و ذل  الش ص الطبيعي

 .االعقد مكتوبمع إلزامية  ن يكون 
يجههههوز للمنههههتج استنسهههها  المصههههن  بواسههههطة تسههههجيالت سههههمعية بصههههرية معههههدة للتوزيههههع 
والعههههر  هلههههى الجمهههههور  و،ههههذا هههههن طريههههق قاهههههات العههههر   و بواسههههطة البههههث التلفههههزي  و 

المصههن  مههع االحتفههاظ   و دبلجههة   كمهها يجههوز ترجمههةالسههمعي  و السههمعي البصههري اإلذاهههي
فههي  الحههق المههؤلفين المشههاركين فلهههم  يصهها للمصههن    مههات  صلحههان التههي  نشههئلمههؤلفي اي

و هنههههد رحلههههة كههههان فيههههها سههههواء هنههههد االبههههرام  مكافهههه ة ماليههههة يههههتم تحديههههد،ا فههههي العقههههد فههههي  ي م
 .800االستغال  مهما كان نوه 

و ممثله  القهانوني واهع نسهخ مهن المصهن  فهي شهك  يجوز التر يص من قب  المؤل   
 .801مهور و،ذا في إطار االستعما  ال اصتسجي  سمعي بصري بالتداو  بين الج

 بالغ للجمهوررخصة اإل-رابعا
ن اسههعة وتسههعيتالبههال  للجمهههور فههي المههواد مههن المههادة ري ر صههة اإلئههنظههم المشههرع الجزا

والتهي  لههص مهن  اللههها  إلهى المهادة مائههة وسهتة مههن قهانون حقههوق المؤله  والحقهوق المجههاورة 
هلههى  نهه  يجههوز تبليهه  المصههنفات المحميههة للجمهههور ب يههة طريقههة  سههواء هههن طريههق ايداء  و 
التمثي   و البهث اإلذاههي السهمعي  و السهمعي البصهري   والعهر   و التوزيهع السهلكي وغير،ها 

ا بعهههد مهههن الطهههرق المتداولهههة والمسهههتحدثة  والغايهههة منهههها ،هههي جعلهههها فهههي متنهههاو  الجمههههور و،هههذ
 .802"ر صة اإلبال  للجمهور"الحصو  هلى تر يص مسبق من المؤل  وما يطلق هليها 

لر صهههة االسهههتغال  للجمههههور  و يمكهههن لهيئهههة  803يسهههتوجب  ن يحهههدد النطهههاق الجغرافهههي
بال  ر صهة   ان تقهوم بهاإلالتهي تحصهلت هلهى ال البث االذاهي السمعي او السهمعي البصهري

 .804طبقا للتشريع الوطني هن طريق القمر الصناهي ويتم ذل 
                                                           

 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  20و91و 92نظر االمواد من ا - 800
 .ورةالمتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجا 02-01من ايمر  28نظر المادة ا - 801
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  600و 11 المادتاننظر ا - 802
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  602نظر المادة ا - 803
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بهههرام هقهههد مكتهههوب طبقهههها للشهههروط المسهههبقة مههها بههههين المتعاقهههدين  ومحههه  العقهههد ،ههههو يهههتم إ
يهتم فيهها التعبيهر ههن الموافقهة    805والتهي ت  هد شهك  اتفاقيهة هامهة" ر صة االبهال  للجمههور"

بهههههة موافقهههههة مكتو الصهههههريحة للمؤلههههه   و ممثلههههه  القهههههانوني والتهههههي ال يجهههههوز تحويلهههههها للغيهههههر اال ب
و هبارة هن تجديهدات متكهررة    والتي تكون محددة المدة  806 و ممثل وصريحة من المؤل   

ذا تاهههمنت شهههرطا بهههذل   باالسهههتغال  إال إ ااسهههتئثاري اتبهههر حقهههو،هههذه االتفاقيهههة بهههالتر يص ال تع
و  تبليهههه  للجمهههههور  وفههههي حالههههة هههههدم ن يتجههههاوز ثالثههههة سههههنوات مههههن تههههاريخ   والههههذي اليجههههوز 
بههرام االتفاقيههة مههن دون مبههرر شههرهي يههتم  ههال  مههدة سههنة واحههدة مههن تههاريخ إ صههةاسههتغال  الر 

 .807الفسخ 
االسهتغال  العهادي للمصهن    بهال  المصهن ط هلهى المسهتفيذ مهن اتفاقيهة ر صهة إيشتر 

و،هذا  808مع اظهاره المصن  باسهم المؤله   ودفهع ايتهاو  مهع تقهديم كشه  مفصه  لإليهرادات
 .ونيتحت رقابة المؤل  او ممثل  القان

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  601نظر المادة ا - 804
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01ايمر من  606نظر المادة ا - 805
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  601نظر المادة ا - 806
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  608نظر المادة ا - 807
 .لمؤل  والحقوق المجاورةالمتعلق بحقوق ا 02-01من ايمر  602و 601نظر المادتان ا - 808
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المصهنفات   كبقيهة اإلنسهانمتولهدة ههن فكهر  إبداهيهة  المصهنفات الرقميهة  همهاال تعتبهر
التههي  ةوالقرصههن و االهتههداءات التههي تتطلههب حمايتههها مههن همليههات الت ريههب  ر ايالتقليديههة 
توظيهه  كهه  الوسههائ  القانونيههة هلههى المسههتويين الههوطني  السههبي  الوحيههد للحمايههة ،ههوو  تطالههها 
تحتويهه  مههن    وقههد فراههت التكنولوجيههات الحديثههة نفسههها هلههى حقههوق المؤلهه  و،ههذا بمههاوالههدولي

 .وسائط الكترونية والتي تستوجب الحماية القانونية
بينما الواقع العملي نتج من  الل  كثرة االهتداءات هلهى حقهوق المؤله  بصهور متجهددة 

وذل   اصة بعد انتشار الشبكات الرقمية وما نهتج هنهها مهن تقنيهات  لم تكن معروفة من قب  
النصههههوص التقليديههههة فههههي الحههههد منههههها  مههههام هجههههز  الت ههههزين و التههههرقيم االلكترونههههي للمصههههنفات 

 .التصدي لهاو 
يعههة طب لحمايههة حقههوق المؤل  سههواء كانههت ذات ممهها اسههتوجب البحههث هههن آليههات جديههدة

جرائيههههة و،ههههذا سههههواء هلههههى الصههههعيد الههههدولي  و هلههههى الصههههعيد تقنيههههة  و ذات طبيعههههة قانونيههههة إ
 .الوطني

اآلليهههات الوطنيهههة  ايو الفصههه  لهههذا  فسهههيتم تقسهههيم ،هههذا البهههاب إلهههى فصهههلين نتنهههاو  فهههي 
فهي حههين ن صهص الفصهه  الثههاني  حقهوق المؤلهه  فهي ظهه  البيئهة الرقميههة  المسهتحدثة لحمايههة

 .حقوق المؤل  في ظ  البيئة الرقمية اآلليات الدولية المستحدثة لحمايةلدراسة 
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 اآلليات الوطنية المستحدثة لحماية حقوق المؤلف في ظل البيئة الرقمية: الفصل األول
وسهائ  متعهددة وت تله  حسهب طبيعتهها   هلهىالحماية القانونية لحقوق المؤل  تقوم  تقوم

جراءاتها وطبيعتهم  .حقوق المؤل ع المعتدين هلى ا  ولتحقيق الغاية المرجوة و،ي ردوا 
االهتهههداءات الماليهههة  بمههها فيهههها فقهههد تنوههههت الوسهههائ  المعتمهههدة فهههي حمايهههة حقهههوق المؤلههه 

لمؤله  هلهى مصهنف    ثبات الملكيهة لحماية إجرائية  كاإليداع من  ج  إوايدبية  فمنها وسائ  
جههههراءات تحفظيههههة كحظههههر نشههههر المصههههن  المقلههههد  و وقهههه  تداولهههه   وحجههههز باإلاههههافة إلههههى إ

منهع اسهتيراد المصهنفات  جهراءات الحجهز  وطلب من المؤل   و  لفه   و اهمن إب المصنفات
  والغايههة منههها وقهه  االهتههداء والحههد مههن تفههاقم ر المشههروهة  و وقهه  بيعههها  و  دائههها هلنههايههغ

 .الارر
و،نهها  وسههائ  حمايههة مواههوهية تتجلههى فههي الحمايههة المدنيههة  والحمايههة الجزائيههة  فت  ههذ 

ههادة والمعنوي للمؤله    و إدنية صورة التعوي  هن الارر المادي ايولى و،ي الحماية الم
ي العقوبههات   فههتهه مهها الثانيههة و،ههي الحمايههة الجزائيههة فتثم الحالههة الههى مهها كانههت هليههها مههن قبهه   

 .هلى حقوق المؤل  الجزائية هلى ك  معتد
حمايهة حقهوق ن الحماية القانونية سواء المدنيهة  و الجزائيهة لهم تكهن الكفيه  الوحيهد لغير  

المؤل  ممههها اسهههتوجب اسهههتعما  تهههدابير تقنيهههة تكنولوجيهههة و،هههذا نتيجهههة التطهههور التقنهههي لحقهههوق 
المؤلهههه  فههههي البيئههههة الرقميههههة ولمهههها تحتويهههه  شههههبكة اإلنترنههههت  لههههذل  سنقسههههم الفصهههه  ايو  الههههى 

  نتطههرق فههي المبحههث ايو  الههى التههدابير القانونيههة لحمايههة حقههوق المؤلهه  فههي البيئههة مبحثههين
مية   ما في المبحث الثاني نتطرق إلى التدابير التكنولوجيهة المسهتحدثة لحمايهة المصهنفات الرق

 .الرقمية
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 التدابير القانونية لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية: األولالمبحث 
يهات و تنقسم الحماية القانونية الهى حمايهة مدنيهة و  هر  جزائيهة  وبالتهالي فقهد واهعت آل

جه  تزويهد ق المؤله   و،هذا مهن  جه  وقه  االهتهداء هلهى حقهو لتجسهيد ذله  و،هذا مهن  وسائ  
 .صحاب حقوق المؤل  بحماية فعالة 

ههههة انتهاكهههات حقهههوق المؤلههه   جرائيهههة بالبسهههاطة و السهههرهة فهههي مواجتتميهههز الحمايهههة اإل
 مهن  جه و،هذا  لى حماية الحقوق واستدرا  ما يلحقها من ارر ناتج هن االهتهداء  وتهد  إ

 .لى القااءامان سالمتها قب  اللجوء إ
 يعتبر مح  الحماية ،و المصن  المبتكر مهما كان نوهه  سهواء هلميها  و  دبيها  و فنيها 

صههحاب الحقههوق مههن حقههوقهم سههواء المعنويههة  و الماديههة والغايههة مههن الحمايههة ،ههو منههع حرمههان  
حجههامهم فههي هههن ذلهه  مههن تراجههع المبههدهين فههي اإل  ي العائههد المالي ومهها ينههتج نتههاج الههذ،ني وا 

 .االستمرار في ،ذا المجا  ومن  انحصار االبداع واالتجاه الى التقليد
ممههههههها اسهههههههتوجب تهههههههد   المشهههههههرع لواهههههههع الوسهههههههائ  القانونيهههههههة الكفيلهههههههة لحمايهههههههة حقهههههههوق 

جرائية والتي تبهد  بهاإلجراءات التحفظيهة والوقتيهة الهى حهين لمؤل  والتي تتجلى في الحماية اإلا
ى القاهههههاء و،ذا تزامنههههها مهههههع ظههههههور صهههههور مسهههههتحدثة لجهههههرائم االهتهههههداء هلهههههى رفهههههع ايمهههههر الههههه

 .المصنفات في ظ  البيئة الرقمية
 ايو نتنهههاو  فهههي المطلهههب  لهههذل  فإنههه  يتعهههين هلينههها تقسهههيم ،هههذا المبحهههث إلهههى مطلبهههين 

الحمايههة المواههوهية هلههى  ن نتنههاو  فههي المطلههب الثههاني    الحمايههة االجرائيههة لحقههوق المؤلهه 
 .مؤل لحقوق ال
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 الحماية اإلجرائية لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية:  المطلب األول
قبهههههههههه  التوجهههههههههه  الههههههههههى الحمايههههههههههة المدنيههههههههههة والجزائيههههههههههة التههههههههههي تعتبههههههههههر اههههههههههمن الحمايههههههههههة 

ومنهه  سههنتناو  فههي الفههرع  المواوهية يسههتوجب تفعيهه  الحمايههة اإلجرائيههة الوقائيههة االسههتعجالية 
 .جراءات الوقائية االستعجاليةالتحفظية  ما في الفرع الثاني اإلجراءات والتدابير ايو  فاإل

 التحفظية والتدابير اإلجراءات:  الفر  األول
جهههراءات التقااهههي ت  هههذ وقتههها طهههويال هنهههد مقارنتهههها ب فعههها  االهتهههداء الرقمهههي هلهههى إ
 و دقهائق معهدودة  وبالتهالي فهإن معهالم  فات المحمية التهي ال تسهتغرق اكثهر مهن ثهوانالمصن

الجريمههة تاههيع مههع بههطء االجههراءات المواههوهية  مههام القاههاء  ومنهه  اههياع الحههق المههراد 
 .حمايت  في ظ  حقوق المؤل  وما تواجه  في البيئة الرقمية

جههراءات الوقتيهة لحمايهة حقههوق المؤله  المعتههد  لهذل  اسهتحدث المشههرع مجموههة مهن اإل
جهراءات التحفظيهة لمنهع الاهرر المحتمه  الوقهوع اإليئهة الرقميهة  و،هذا اهمن هليها في ظ  الب

والهذي يسهتعان به   مهام هلى الحق المراد حمايت   مع الحفاظ هلى الدلي  ال اص باالهتداء   
 .طار الحماية القانونية المواوهيةالقااء في إ

اهتهداءات وقعهت فعهال  تعتبر االجراءات التحفظية تل  االجراءات التهي تههد  لمواجههة 
وبالتي يتم بموجبها حصر الارر الذي لحق بالمصن  الت اذ التدابير الالزمة للسيطرة هليه  

زالت   .809وا 
كون  ن قااي  ي تص القااي االستعجالي في غالب االحيان باإلجراءات الوقتية 

ومن  فإن  ئية للحق من الناحية المدنية  و الجزا ةالمواوع يقوم بالنظر في الحماية المباشر 
ار ايمر االستعجالي  صدتقدير القااي يكون هلى  ساس الترجيح للواع الظا،ر في إ

ن  يمنح الحماية طبقا لما ظا،ر ل  من الوقائع واإلجراءات دون التطرق للمواوع وبالتالي فإ
810. 

  مكانيههة الهتحكم فيههها مهن بعههدكهذا إو  نتيجهة الطهابع المعنههوي الهذي تههرد هليه  ،ههذه الجهرائم 
 و،هذا نتيجهة التطهور 811و،ذا بمحو المعلومات التي است دمت كدلي  ومن محو آثار الجريمهة 

                                                           
 .21جما  محمود الكردي  المرجع السابق  ص  -809

 .12احمد ما،ر زغلو    ثار إلغاء ايحكام بعد تنفيذ،ا  دار النهاة العربية  الطبعة الثانية  القا،رة  ص  - 810
811

 - SEDALLIAN Valérie, Droit de l'Internet, Réglementation, Responsabilités, Contrats éditions Net Presse, 

Collection AUI, Paris, 1997, p 294 
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التكنولوجي في هالم الرقمنهة والهذي انعكهس هلهى حقهوق المؤله  بمها فيهها المصهنفات المحميهة 
الوقتيههة ال اصههة كههون  ن  هلههى ا ههتال   نواهههها  ممهها اسههتوجب اللجههوء الههى التههدابير االجرائيههة

يجهههاد آليهههات الحمايهههة التقليديهههة والهههذي اسهههتوجب إصهههبح مهههن وسهههائ  راءات العاديهههة  اتبهههاع االجههه
 .812مستحدثة للحماية في ظ  البيئة الرقمية

المتعلهههق بحقهههوق المؤلههه  والحقهههوق  02-01مهههن ايمهههر  06الفقهههرة  622 ولهههت المهههادة 
لهههى جههراءات التحفظيهههة  و،ههذا قبههه  اللجههوء اللجهههات القاهههائية صههالحية ات هههاذ اإل813المجههاورة 

مؤلهههه   واهتبههههر المشههههرع الجزائههههري اإلجههههراءات قااههههي المواههههوع و،ههههذا ل صوصههههية حقههههوق ال
مههن النظههام العههام  كونهه  اشههتر  لتفعيهه  تلهه  االجههراءات الوقائيههة الوقتيههة تقههديم   التحفظيههة ليسههت

 .طلب من قب  مال  الحقوق المتاررة من اج  حماية حماية حقوق المؤل  ال اصة ب 
جرائيههة الوقائيههة ونيههة  ن يبههادر فههي طلههب الحمايههة اإلحة القانكمهها يجههوز لصههاحب المصههل

جهراءات قبه  حهدوث المواوهية لحقوق المؤل  و،ذا من  جه  مباشهرة اإلالمؤقتة قب  الحماية 
 .814االهتداء المتوقع حدوت 

المتعلق بحقوق المؤل  والحقهوق المجهاورة  02-01من االمر  629فقد تامنت المادة 
قليميهها طبقهها يهه مر بههها رئههيس المحكمههة الم تصههة إ التحفظيههة التههي مجموهههة مههن االجههراءات815

لموطن المعتدي  و،ذا بعهد تقهديم طلهب مهن قبه  صهاحب المصهلحة  و حهق االسهتغال  المهالي 
 .للمصن   ي الصفة القانونية سواء من قب  المؤل  نفس   و ورثت 

لهة ماليهة يهدفعها لهى رئهيس الجههة القاهائية الم تصهة بكفايجب  ن يرفق الطلهب المقهدم إ
ن المهدهي تعسه  فهي حق المدهى هليه  مهن اهرر إذا تبهين  المدهي وتكون امانا لما قد يل

                                                           
812

 -FERAL-SCHUHL Christian, op.cit, p 21 
يمكههن لمالهه  الحقههوق ":والحقههوق المجههاورة هلههى  نهه  بحقههوق المؤلهه السههال  الههذكر المتعلههق  02-01مههن ايمههر  06الفقههرة  622انظههر المههادة - 813

التعهوي  لههذا المسهاس المعهاين و  المتارر  ن يطلب من الجهة القاائية ات اذ تدابير تحو  دون المسهاس الوشهي  الوقهوع هلهى حقوقه   و تاهع حهدا
   ." هن ايارار التي لحقت 

الملكيههة الفكريهة جههات   بهو العههال النمهر  الحمايههة الوطنيهة للملكيهة الفكريههة فهي ظه  اتفاقيههة الجوانهب المتصهلة بالتجههارة مهن حقهوق ي بهو العههال هله - 814
 .22دار النهاة العربية  مصر  ص 1994 

ة القاههائية الجههه يمكههن لههرئيس:"بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة هلههى  نهه السههال  الههذكر المتعلههق  02-01ايمههر  مههن 629نصههت المههادة - 815
يقها  كه  همليهة صهنع جاريهة ترمهي إلهى االستنسها  غيهر إ-:ثله  بالتهدابير التحفظيهة اآلتيهةهلهى طلهب مهن ماله  الحقهوق  و مم الم تصة  ن ي مر بناء

ايوقههات القانونيههة  ههارج  القيههام ولههو-حقههوق المههؤلفين والحقههوق المجههاورة  المشههروع للمصههن   و لههرداء المحمههي  و تسههويق دهههائم مصههنوهة بمهها ي ههال 
حجهز كه  هتهاد اسهت دم اساسها لصهنع الهدهائم المقلهدة -ير المشروع للمصنفات  و ايداءات بحجز الدهائم المقلدة واإليرادات المتولدة من االستغال  غ

 ." يمكن لرئيس الجهة القاائية الم تصة  ن ي مر بت سيس كفالة من قب  المدهي
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يهتالءم والاهرر  دهواه  و غيهر محهق فيهها  ويهتم تحديهد،ا مهن قبه  رئهيس الجههة القاهائية بمها
 816.جراءات المت ذةالمحتم  نتيجة اإل

 629هليههها فههي المههادة  جههراءات التحفظيههة المنصههوصتفصههي  اإلوبالتههالي اسههتوجب 
وقهه  التعههدي  ايولههىنتنههاو  فههي لههى نقطتههين اله  ومنهه  سههيتم تقسههيم ،ههذا الفههرع إالمههذكورة  ههه

 .حجز نسخ المصنفات المقلدةفي الثانية  نبينهلى المصن  في حين 
 فوقف التعدي على المصن: النقطة األولى

 ااسهتئثاري ا ن للمؤل  حق كد المشرع الجزائري طبقا لقانون المؤل  والحقوق المجاورة 
اسهههت دام  فهههي الحهههدود  التهههي ت هههو  لههه القانونيهههة   يتمتهههع بالحمايهههة منههه  فههههوو  هلهههى مصهههنف 

 .المشروهة قانونا
 لمصههن  مشههمو  بالحمايههة بموجههب قههوانين حههق ي اسههت دام غيههر مشههروع  ومنهه  فههإن

  والتي ت  ههههذ هههههدة صههههور منههههها التقليههههد والنسههههخهلههههى حههههق المؤلهههه  المؤلهههه  يشههههك  اهتههههداء
نهه  مههن حههق المؤلهه   و إذن مسههبق مههن المؤلهه   وبالتههالي فإ والعههر   مههام الجمهههور دون

 .ورثت  استعما  الوسائ  القانونية الالزمة للحفاظ هلى حقوقهم المشروهة قانونا
انها من قانون حقوق المؤل  السال  ذكر،ا ف 629لى الفقرة ايولى من المادة بالرجوع إ

ه المههههدهي مالهههه  الحقههههوق او ممثلهههه  القههههانوني لحههههق ذن يت هههه تبههههين  و  اجههههراء تحفظههههي يمكههههن 
استنسهها  لمصههن  بطريقههة غيههر شههرهية  و المؤلهه  فههي حالههة همليههة صههنع جاريههة ترمههي الههى 

 .و التسويق  و،و وق  العملية  و ايداء  و التسويق ل ايداء المحمي  
تهداء الواقهع يقصد ب  وق   و منع الارر الناشهئ ههن االه  اجراء تحفظييعتبر الوق  إ

وقهه  حسههب نههوع المصههن  هلههى حقههوق المؤلهه  المحمية ومنهه  ت تلهه  الوسههائ  المسههتعملة لل
 817.جراء وقتي مؤقت يستمر الى غاية اللجوء الى قااي المواوعالمحمي  و،و إ

كمها ،هو مبهين بعد تقديم الطلب الى رئيس الجهة القاائية مرفقا بالكفالة المحهددة مسهبقا 
بهإجراء تحفظهي والمتمثه  فهي وقه  االهتهداء فهي  امهر يصدر رئيس المحكمة الم تصهة   هاله  

حالة وقوه   و منع وقوه  و،ذا بعد دراسة ك  الوقائع والظهرو  المحيطهة و،هذا طبقها للسهلطة 

                                                           
 ."كفالة من قب  المدهي بت سيسيمكن رئيس الجهة القاائية الم تصة  ن ي مر ":هاله الفقرة اال يرة ذكورة الم 02-01من االمر  629دة الما- 816
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة السال  الذكر 02-01مر من اي 629انظر المادة - 817
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  و،ذا االجراء الهوقتي المؤقهت يتاهمن إمها وقه  طبهع المصهن   و نشهره 818التقديرية للقااي
 . و هرا   و توزيع 

بالتالي فقههد تكههون طريقههة  و بهها تال  طريقههة تداولهه ت تلهه  طههرق التعههدي هلههى المصههن  
مهههام الجمهههور  و العهههر   و ههههن طريهههق البهههث الرقمهههي التههداو   مههها بالنشهههر  و ايداء العلنهههي  

،م  صائصها العالميهة والسهرهة فهي باهتبار  ن شبكة اإلنترنت من    819هبر شبكة اإلنترنت
ت جديهههدة تتمثههه  فهههي صهههور مبتكهههرة للتعهههدي االلكترونهههي فهههي البيئهههة النشهههر فإنها تطهههرح اشهههكاال

ي بال صههوص وقهه  التعههدي الرقميههة مما يشههك  صههعوبة هلههى المحكمههة  و القااههي االسههتعجال
و هههههدم امكانيههههة السههههيطرة هليهههه  بمعنى و،ههههذا لعههههدة  سههههباب منههههها صههههعوبة اكتشهههها  المعتههههدي  
حقيهق شهرط صعوبة تإلى باإلاافة   السيطرة هلى صفحات االنترنت و المواقع غير المسجلة

الهههذي يمكهههن تحققههه  فهههي المصهههنفات و  ن التعهههدي فيهههها وشهههي  الوقهههوعاالسهههتعجا  و،هههذا بتحديهههد  
 .820التقليدية إال  ن  ال يمكن توقع  في البيئة الرقمية وما تعكس  هلى المصنفات الرقمية

تقنيههة ريااههية و،ههي هبههارة هههن   تقنيههة التشههفيرمههن  ،ههم التقنيههات  و الطههرق المسههتحدثة 
تجعهه  الكههالم غيههر المقههروء الههى كههالم مقههروء وبالتههالي تعيههده الههى حالتهه  ايصههلية  تتنههوع تقنيههة 

  Tatouageبنننننن   ههههههر  تحهههههت تسههههههمية دت تقنيههههههة  وجههههههف التشهههههفير مههههههع تطههههههور المعلوماتيههههههة 

électroniqueوتتميز ،ههذه التقنيههةهلههى االستنسهها ات غيههر المهه ذون بههها  تهههد  إلههى التعههر و 
العالمهههة تحمههه  هنهههد همليهههة  ينشههه  مهههن قهههام بنسهههخ للمصهههن   تتكبواهههع هالمهههات معينهههة 

 . 821النسخ ومن  يكش  المعتدي
 شروط قبول دعوى وقف التعدي: أوال 

التطههرق  وال  يسههتوجب قبهه  التطههرق يسههباب االهتههداء  مههام الجهههة القاههائية الم تصههة  
فهههي طلهههب الحمايهههة والمصهههلحة  لشهههروط قبهههو  الهههدهو  ال اصهههة بطلهههب الحمايهههة و،هههي الصهههفة 

 .المرجوة من طلب الحماية
 
 

                                                           
 .622حمد النوافلة  المرجع السابق  ص  يوس   - 818
 .222نوا  كنعان  المرجع السابق  ص  - 819
 .612دياال هيسى ونس   المرجع السابق  ص  - 820

.666هجة الجاللي  الرجع السابق ص- 821  
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 وقف التعدي دعوىفي  الصفةصاحب .أ
و المركههههههههز القههههههههانوني  العالقههههههههة التههههههههي تههههههههربط الشهههههههه ص بههههههههالحق  تعتبههههههههر الصههههههههفة ،ههههههههي

ش صههههههيا و مباشههههههرا  و يمههههههنح القههههههانون لشهههههه ص حههههههق الحلههههههو  محهههههه  صههههههاحب الحههههههق فههههههي 
جرائيههههههههة  وفههههههههي حالههههههههة تعههههههههدد إلالههههههههدهو  و،ههههههههذا فههههههههي الههههههههدهو  غيههههههههر المباشههههههههرة و الصههههههههفة ا

لههههههزام  و دهههههههو  تقريريههههههة ودهههههههو  إتحديههههههد نههههههوع الههههههدهو  إذا كانههههههت دهههههههو  يجههههههب طههههههرا  اي
 .المنشاة

ال يجوز  نجد  ن  جراءات المدنية واإلداريةمن قانون اإل822 61لمادة اوبالرجوع الى 
 و يثير يي ش ص التقااي ما لم تكن ل  صفة ومصلحة قائمة  و محتملة يقر،ا القانون 

 .القااي تلقائيا انعدام الصفة في المدهي  و المدهى هلي 
المتعلق بحقوق المؤله  والحوقهوق المجهاورة السهال   02-01تتجلى الصفة طبقا لرمر 

 رثتههه   و  لفههههم و  و  ا و معنويههه اطبيعيههه االهههذكر في مؤلههه  المنصههه  ذاتههه  سهههواء كهههان ش صههه
مهن قهانون  19ن  في حالة انعهدام الصهفة فهال مجها  لقيهد الهدهو  و،هذا طبقها للمهادة وبالتالي فإ

 .823اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
يقهههوم المتقااهههي و،هههو المهههدهي هنهههد قيهههد الهههدهو  بإثبهههات صهههفت  فهههي الحهههق المطالهههب بههه  
بموجههب الوثههائق المقدمههة بملهه  المواههوع للمحكمههة والتههي تههم التعبيههر هههن مجمهه  وقائعههها فههي 

 824.العرياة االفتتاحية
 وقف التعدي دعوىالمصلحة المرجوة من .ب

هرفههت المصههلحة هلههى  نههها الفائههدة التههي تعههود هلههى رافههع الههدهو   و،ههي مشههروطة فههي 
ن تكههههون  ن تكههههون قائمههههة وحالههههة  و محتملههههة و المههههدهي لقبههههو  الههههدهو   وبالتههههالي يسههههتوجب 

 825.ش صية ومباشرة
االهتهههداء تتجلهههى فهههي الطلهههب المقهههدم مهههن ن المصهههلحة فهههي طلهههب الحمايهههة مهههن ومنههه  فهههإ

 .المتارر من االهتداء الذي وقع هلى المصن  مح  الحماية هلى ا تال   نواه 
                                                           

اههههمن قههههانون االجههههراءات المدنيههههة يت 8002فبرايههههر  82الموافههههق   6281صههههفر  62المههههؤر  فههههي  01-02مههههن القههههانون  61انظههههر المههههادة - 822
 .8002 بري  سنة 81الموافق له  6281الصادرة في ربيع الثاني  86دارية الجريدة الرسمية هدد واإل

 .المرجع نفس   01-02من قانون االجراءات المدنية واالدارية  19انظر المادة  823
 .المرجع نفس  01-02من قانون االجراءات المدنية واالدارية  62انظر المادة - 824
يهة واإلداريهة  ايحكهام المشهتركة لجميهع الجههات القاهائية اإلجهراءات ال اصهة بكه  جههة بوايا  هاد  الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدن- 825

 .81كلي  للنشر ص  8068  الطبعة االولى 8066الجزء ايو  قاائية 
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 األهلية.ج
مهع  صهال مهن الناحيهة القانونيهةوجهود الشه ص   يشترط القانون لصهحة العمه  اإلجرائهي 

ي القهههههانون هنههههه  فهههههجرائيهههههة  مهههههام القاهههههاء  و،هههههذا مههههها يعبهههههر قدرتههههه  هلهههههى مباشهههههرة ايهمههههها  اإل
يههههة الوجههههوب  و ،ليههههة لههههى نههههوهين  ،ليههههة اال تصههههام  و،ههههي  ،لباي،لية و،ههههذه اي يههههرة تنقسههههم إ

 .جرائيةالتقااي  و اي،لية اإل
 أهلية االختصام أو أهلية الوجوب-2

،ههي التههي تبههين  ن الشهه ص موجههود مههن الناحيههة القانونيههة ولهه  حقههوق ويتحمهه  التزامههات 
 826.سواء كان طبيعيا  و معنويا

  إال مها 827ن  ،لية اال تصام تكون للش ص الطبيعي بمجرد والدته  حيهاونتيجة لذل  فإ
 01طبقههها للمهههادتين ف،هههو مسهههتثنى بموجهههب نهههص  هههاص وتنتههههي بوفاتههه   ما للشههه ص المعنهههوي 

ا بالسههج  التجههاري وتنتهههي مههن القههانون التجههاري بالنسههبة للشههركات التجاريههة و،ههذا بقيههد، 86و
 .828فاقيا  و قاائيابحلها ات

وبالتالي انعهدام  ،ليهة الوجهوب ،هو انعهدام للشه ص الطبيعهي مهن الناحيهة القانونيهة  وكه  
 و منعههههدما و،ههههذا مهههها  كدتهههه  المحكمههههة العليهههها فههههي  829إجههههراء يههههتم فههههي مواجهتهههه  يعتبههههر بطههههال 

 .830قراراتها
 داء أو األهلية اإلجرائيةأهلية التقاضي أو أهلية األ-0

الهههدفاع هلهههى حقوقههه  ومراكهههزه القانونيهههة  مهههام  يتمتهههع فيهههها الشههه ص بالقهههدرة العقليهههة هلهههى
ن الحههق ينشهه  بمجههرد وقههوع االهتههداء هليهه   بغهه  النظههر اذا  و،ي  ،ليههة ايداء وبمهها  القاههاء

كههان الشهه ص يتمتههع ب ،ليههة اال تصههام  و ا،ليههة ايداء   ومنهه  فههإن  ،ليههة ايداء تعتبههر شههرطا 

                                                           
قبهو  صهرح بهنق  القهرار الهذي قاهى بعهدم  881166رقهم  800نهوفمبر 09انظر قرار المحكمة العليها الصهادر ههن الغرفهة االجتماهيهة بتهاريخ - 826

 .ةالدهو  المرفوهة اد مديرية البريد و المواصالت لوالية الوادي هلى اساس  ن ،ذه اي يرة التتمتع بالش صية المعنوي
حقوق التهي يحهدد،ا القهانون ن الجنهين يتمتهع بهال والدته  حيها و تنتههي بموته  وهلى  نسهان بتمهاممهن القهانون المهدني تبهد  ش صهية اإل 82المهادة  - 827
 .لد حيايو   نبشرط 

 .866 ص ط.ت.  ذencyclopedia edition communicationهمر زودة االجراءات المدنية هلى اوء  راء الفقهاء و حكام القااء - 828
تهههنص  نههه   مهههن حهههاالت بطهههالن العقهههود غيهههر القاهههائية و االجهههراءات مهههن حيهههث مواهههوهها محهههددة هلهههى سهههبي  الحصهههر   فيمههها  12المهههادة  - 829
 .انعدام اال،لية او التفوي  لممث  الش ص الطبيعي او المعنوي -8اال،لية لل صوم انعدام -06:ياتي
 .101612رقم  8001-08-81انظر قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم ايو  المؤر  في - 830
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ايمههر او الطلههب هلههى اهتبههار ان لصههحة المطالبههة القاههائية وليسههت شههرطا لقبههو  الههدهو   و 
 831.ارسة الحق في التقااي فقط وليس شرطا لقبول م ،لية ايداء ،ي  ،لية إجرائية للم

 الشكليات-ثانيا
ن تتههوفر الشههروط الشههكلية و،ههي العرياههة مههن شههروط قبههو  ايمههر   كههداسههتوجب بعههد الت 

 .االفتتاحية وكذا اال تصاص االقليمي
 وقف التعدي دعوىالعريضة االفتتاحية .أ

يسهههتوجب بعهههد اسهههتيفاء شهههرطي الصهههفة والمصهههلحة   ن ترفهههع الهههدهو  بموجهههب هرياهههة 
مؤر هة تهودع بالمحكمهة الم تصهة مهن قبه  صهاحب الطلهب  و مهن  وافتتاحية مكتوبة وموقعهة 

 .832جراءات المدنية واإلداريةمن قانون اإل 62و،ذا طبقا للمادة يمثل  قانونا 
تاحيههة مجموههههة مههن البيانهههات اإللزاميههة المنصهههوص يسههتوجب  ن تتاههمن العرياهههة االفت

جراءات المدنية و اإلدارية  مع تفصي  الوقهائع ال اصهة من قانون اإل833 62هليها في المادة 
بطلب الحماية للمصن   و،ذا هن طريق تبيان طبيعة المصن  المهراد حمايته  مهن االهتهداء  

فات ايصهلية  و المشهتقة و،هذا و،ذا هن طريق التعريه  بنهوع المصهن  سهواء كهان مهن المصهن
اهمن قائمهة المصهنفات المحميهة  اسواء في طابع  التقليدي  و الرقمهي  المههم  ن يكهون مهدرج

 834.المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة 01-02طبقا لرمر 
 االختصاص اإلقليمي للمحكمة المختصة في الفصل في الدعوى.ب

و،ذا  صها اإلشكا   و التدبير المطلوب ت تص المحكمة الواقع في دائرة ا تصا
غير منظم بإجراءات جراء يتعلق بالحراسة القاائية  و ب ي تدبير تحفظي في إللفص  

 835.طار االستعجا  اصة و،ذا في إ
دارية فان  يعتبر الغيا وهديم جراءات المدنية و اإلمن قانون اإل 22لرجوع الى المادة با

ذا تم بين إال إاالقليمي لجهة قاائية غير م تصة ثر ك  شرط يمنح اال تصاص اي
                                                           

 .862همر زودة المرجع السابق ص- 831
 .  01-02من قانون االجراءات المدنية واالدارية   62انظر المادة - 832
 .  01-02من قانون االجراءات المدنية واالدارية  62انظر المادة - 833
يتمتهع المؤله  بحقهوق معنويهة وماديهة هلهى :"المتعلهق بحقهوق المؤله  والحقهوق  المجهاورة التهي تهنص 01-02من القانون  رقهم  86انظر المادة - 834

تمههارس الحقههوق الماديههة مههن قبهه  المؤلهه  .تكههون الحقههوق المعنويههة غيههر قابلههة للتصههر  فيههها وال للتقههادم وال يمكههن الت لههي هنههها.المصههن  الههذي  بدههه 
  ."ش صيا  و من يمثل   و  ي مال  آ ر للحقوق بمفهوم ،ذا اآلمر 

 .  01-02جراءات المدنية واإلدارية من قانون اإل 811انظر المادة - 835



 حقوق المؤلف في ظل البيئة الرقمية اآلليات الوطنية المستحدثة لحماية   : الفصل األول

192 
 

ي دفع في المواوع طبقا  قليمي قب  ارة الدفع بعدم اال تصاص اإلثالتجار  مع الزامية ا
 .836من نفس القانون 29للمادة 

الى  160من ومن  يتم استصدار ايوامر الوالئية في مجا  الملكية الفكرية طبقا للمواد 
 .ات المدنية واإلدارية اي في دائرة ا تصاص اإلجراءجراءمن قانون اإل837 168

جراءات المدنية واإلدارية  ن المحكمة المنعقدة بمقر من قانون اإل 20 كدت المادة 
 .المجلس ،ي الم تصة إقليميا للفص  في نزاهات الملكية الفكرية

 صور التدابير التحفظية-ثالثا
ن  السال  الذكر   02-01ايمر من  629الجزائري بموجب المادة  جاز المشرع 

يجوز لرئيس الجهة القاائية   و،ذا بعد تقديم طلب من المتارر مال  الحقوق  و ممثل  
 :نذكر،ا منها 838القانوني  ن ي مر  بعدة تدابير تحفظية

إيقا  ك  هملية صنع جارية تؤدي الى استنسا  غير مشروع يداء محمي  .  
 .الم الفة لقانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورة او مصن   و التسويق للدهامة المادية

 .حجز العتاد الم صص والمعد لصنع الدهامة المادية المقلدة . ب
يرادات الناتجة هنها بطريقة غير الدهامة المادية المقلدة وكذا اإلالحجز هلى  . ت

 .وقات العم  القانونيةولو  ارج   مشروهة للمصنفات 
 المقلدةحجز نس  المصنفات :النقطة الثانية

 هطى المشرع حقا لصاحب المصن  بوقو  االهتداء لحين الفص  في دهو  
كون  ن حق االستفادة  المواوع و،ذا مع منع االستفادة المادية من المصن  المعتد  هلي  

لمصن  تحت يد القااء و،ذا وبالتالي يتم واع ا ،و حق م و  لمال  المصن  وحده 
ى المصن  لمنع االهتداء الى غاية الفص  النهائي جراء تحفظي و،و الحجز هلبموجب إ

 .في المواوع
مما استوجب تبيان مفهوم الحجز التحفظي للمصن  المقلد تم ذكر شروط  مع تحديد نوع 

 .المصنفات التي ت اع ل 
                                                           

 .   01-02جراءات المدنية واإلدارية من قانون اإل 29و 22نظر المادتين ا- 836
 .  01-02جراءات المدنية واإلدارية من من قانون اإل 168و166و 160واد انظر الم- 837
 .869 ص8069طبعة دار ،ومة للطباهة و النشر والتوزيع  الجزائر  الدهاو  االستعجالية في النظام القاائي العادي  بوقندورة سليمان  -838
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 مفهوم الحجز التحفظي على المصنف-أوال
نقولة المادية و هر  المشرع الجزائري الحجز التحفظي واهتبره واع  موا  المدين الم
 .839العقارية تحت يد القااء مع منع المحجوز هلي  التصر  في الما  المحجوز

الحجز التحفظي هلى  ن  وسيلة إجرائية  فقد هر    محمد محمود إبرا،يمي ما الفق
 840.غايتها ،ي التحفظ هلى هقارات ومنقوالت المحجوز هلي  و،ذا لامان حق الحاجز

 هاله هلي  هن الحجز التحفظي المذكور   للمنص  المعتد ي تل  الحجز الوقائي 
جز ال  ن الحفظي للمصن  ،و وق  الارر وحصره  إن الهد  من الحجز التحكون  

دارية ،و وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية واإل 121ة ادالتحفظي المذكور اهاله في الم
دهو  المواوع و،ي دهو  تثبيت لجبر الارر الالحق بالحاجز في حالة ثبوت  من  ال  

 .حجز تحفظي
جراءات الحجز التحفظي على المصنف-ثانيا  شروط وا 

ما،و  حقوق المؤل  وحماية لحق الملكية وما ينتج هن  من حقوق منهانتيجة احترام 
ج  المساس بها استوجب فإن  من   معنوي والتي تتجلى في النشر منها ما ،و  و مادي
ج  توقيع الحجز التحفظي هلى المصن  ط واإلجراءات من  مجموهة من الشرو اتباع 

 .هلي المعتد  
 قيد األمر بالحجز التحفظي على المصنف المقلد .  

يسج  ايمر بالحجز التحفظي من ك  من تتوفر في  الصفة و المصلحة وكذا اي،لية 
ذكر،ا وبالتالي جراءات المدنية واإلدارية السال  من قانون اإل 61و،ذا طبقا للمادة القانونية 

 و ك   فان  يقدم إما من مال  المصن   و ورثت   و الموصى لهم  و الناشر المر ص ل  
 .متعاقد تارر من النشر للمصن  المقلد

 أن يكون فعل التعدي قد وقع على المصنف األصلي.ب
صلي مما شك  صورة التعدي هلي  ان يكون ،نا   طر دا،م قد  صاب المصن  اي

 .841ب   ن  بات وشي  الوقوع وبالتالي فإن الارر محدق مشروهة   وبطريقة غير 

                                                           
 .  01-02جراءات المدنية واإلدارية من قانون اإل 121انظر المادة - 839
 بوايا  هاد   الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  ايحكام المشتركة لجميهع الجههات القاهائية اإلجهراءات ال اصهة بكه  جههة- 840

 .21للنشر ص كلي  8068ولى قاائية الجزء الثاني  الطبعة اي
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 أن يقدم األمر للمحكمة المختصة.ج
جراءات المدنية واإلدارية اال تصاص من قانون اإل 02الفقرة  20المادة حددت 

مام محكمة مقر المجلس  الموجود في دائرة ا تصاصها محكمة في قاايا الملكية الفكرية  لل
ن  حتى ولو كان المدهى هلي   جنبيا فإ هلي  وليس موطن المؤل   و  لف   موطن المدهى

من قانون االجراءات المدنية  28يتم استدهائ  للمحكمة مقر المجلس طبقا للمادة 
 .842واإلدارية

 160 من ومن  فإن  يتم استصدار ايوامر الوالئية في مجا  الملكية الفكرية طبقا للمواد
 .ي في دائرة ا تصاص اإلجراءجراءات المدنية واإلدارية  من قانون اإل843 168الى 

 دفع كفالة مالية.د
حقوق المؤل  والحقوق المجاورة فإنها قد  جازت  من قانون 629بالرجوع للمادة 

ن يامر بدفع كفالة مالية من قب  مقدم الطلب  و،ذا ت وفا من التعس  في للقااي  
ارارا بالغير  .844استعما  الحق وا 

 األشخاص المخول لهم بتحرير محضر الحجز.ه
يقوم اباط الشرطة القاائية او ايهوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق 
المؤل  و الحقوق المجاورة بالمعاينة للمصنفات المقلدة وكذا الحجز تحفظيا هليها  ويتم 

 .845واعها تحت حراسة الديوان
ي طر    وموقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة يتم تحرير محار بالحجز التحفظي مؤر 

 .846ب  رئيس الجهة القاائية الم تصة
من قانون اإلجراءات المدنية  120ري بموجب المادة كما قد  جاز المشرع الجزائ

دارية للمحار القاائي بتحرير محار حجز تحفظي يبين في  المنتوج  و النمودج  و واإل
                                                                                                                                                                                

يمكهن ماله  الحقهوق المتاهررة  ن يطلهب مهن الجههة :"المتعلهق بحقهوق المؤله  و الحقهوق المجهاورة التهي تهنص 02-01من ايمهر  622المادة  - 841
تههي القاهائية الم تصهة ات هاذ تهدابير تحههو  دون المسهاس الوشهي  الوقهوع هلهى حقوقهه   و تاهع حهدا لههذا المسهاس المعههاين والتعهوي  ههن اياهرار ال

 .لحقت 
سهادس الجهزء ال دراسهة مقارنهة  هجهة الجياللي منازههات الملكيهة الفكرية الصهناهية والتجاريهة الهدهو  المدنيهة و الهدهو  الجزائيهة والطهرق البديلهة - 842

 .201ص  8062دبية  بيروت لبنان الطبعة االولى  منشورات زين الحقوقية و اي
 . 01-02جراءات المدنية واإلدارية اإلمن من قانون  168و166و 160واد انظر الم- 843
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  629نظر المادة ا- 844
 .861وقندورة سليمان المرجع نفس  صب - 845
 .المتعلق بحقوق المؤل  و الحقوق المجاورة  المرجع نفس  01-02من قانون  621انظر المادة - 846
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ه  مع نس ة لد  المحكمة الم تصة توم ومشمع يودالعينة المحجوزة وياع  في حرز م 
 .847قليمياإ

 مباشرة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة-ثالثا 
ر فيها  و تمت معاينة نسخ المصنفات المقلدة في دائرة تعتبر المحكمة التي هث

ا تصاصها  و مح  وقوع االهتداء المتمث  في التعدي هلى المصن   والتي يفص  فيها 
 . طارمن تاريخ اإل 848ايام 01الجهة القاائية الم تصة في  ج   قصاه رئيس 

 ن يقوم بقيد  يستوجب هلى من سج   مر الحجز التحفظي هلى المصن  المقلد 
ر  مر الحجز التحفظي  وبالتالي فإن ،ذا يوما من تاريخ صدو  10دهواه في  ج  اقصاه 

كافة االجراءات السابقة  يفائ  فإنالدهو  وفي حالة هدم است هلى رفع اج  يعتبر قيداي
 849.تصبح بدون جدو 

 محل الحجز التحفظي-رابعا
ي ،و هبارة هن نس ة والذ يقع الحجز التحفظي هلى شيء مادي تحت يد القااء 

صلي الذي تم تقليده و،ذا سواء مصنفات تقليدية  و مصنفات رقمية و،ذا من المصن  اي
 .اآلليكقواهد البيانات و برامج الحاسب 

من توقيع الحجز  من قانون حقوق المؤل  والحقوق الجاورة  629فقد اجازت المادة 
قة غير ير ات الناتجة هن استغال  المصن  بطيرادالدهائم المقلدة واإل التحفظي هلى

 .850مشروهة وكذا هلى العتاذ المستعم 
 الحجز على الدعائم المقلدة.أ

ايصلي الذي انتق  للغير بصورة غير  المصن  المقلد مح  الحجز ،و ذل  المصن 
 م  و التسجي   و ال طوطشرهية مهما كان نوع المصن  وكذا وسيلة التعبير هن  بالتصمي

 .851 و غير،ا

                                                           
 .869سليمان المرجع نفس  صبوقندورة - 847
تفصه  الجههة القاهائية فهي :"...المتعلهق بحقهوق المؤله  و الحقهوق المجهاورة التهي تهنص 02-01الفقرة الثالثة واي يهرة مهن ايمهر  621المادة  - 848

 ." يام هلى ايكثر من تاريخ إ طار،ا 01طلب الحجز التحفظي  ال  
 .بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة المتعلق 02-01من ايمر  621نظر المادة ا- 849
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  629انظر المادة - 850
 .219نوا  كنعان المرجع نفس  ص- 851
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 يشم  الحجز التحفظي المصن  ايصلي وكذا النسخ مهما كانت وسيلة االستنسا  
 .و غير،االتسجي   و هم  نماذج  و تصوير   إما بالرسوم  و

 جز على المواد المستعملة لالستنساخ غير المشرو الح.ب
 تشم  جميع المواد المادية التي استعملت بغر  االستنسا  غير المشروع للمصنفات 

و ت تل  المعدات والمواد حسب  ي مقلدة والغاية من استعمالها إنجاز نسخ غير مشروهة  
بصرية  و مواد الطباهة سواء تسجيالت صوتية  و سمعية  طبيعة المصن  مح  االهتداء 

 و الرسم  و آالت لنسخ برامج الحاسب وقواهد البيانات  و  دوات النحت  و غير،ا من 
 .المواد

ال يعتبر وسيلة لالستنسا  بالنسبة للمصنفات الرقمية ف ما جهاز الحاسوب المتص  
جز هند االهتداء هلى منشور هبر شبكة االنترنت بشك  غير مشروع ومن  فال مجا  للح

و من المواد المستعملة في التقليد  ن الغاية من الحجز ،و الت لص و ساس ذل    هلي  
حد ذات  اما وبالتالي وسائ  الطباهة تستعم  للنسخ للمصن  المقلد ب االهتداء للحد من  

 ر  ال تقتصر هلى نسخ المصن  المعتد  جهاز الحاسب اآللي فإن  يستعم  يغرا   
جهزة الفيديو وغير،ما من ى حرو  غير مجمعة باإلاافة إلى  وي هلهلي  كون  يحت

ايدوات التي يمكن االستفادة منها يغرا  ال تقتصر هلى إهادة نشر المصن  المعتد  
 .852هلي  ومن  فال تكون محال للحجز هليها

 يرادات الناتجة عن استغالل المصنف بطريقة غير مشروعةحجز اإل.ت
يقة مسجلة في المصنفات التي تم نشر،ا واستغاللها بطر يتم الحجز هلى إيرادات 

و السمعية صنفات الموسيقية  و السمعية و،ذا للمدهامة مادية هلى ايشرطة الصوتية  
يراداتها دهامة مادية فال يمكن الحجز هلى إبصرية  ين  إذا تمت بطريقة هلنية بدون 

كة اإلنترنت والعائدات ال اصة تحفظيا  و،ذا يشم  كذل  التعدي هلى المصنفات هبر شب
 .853يجوز الحجز هليها تحفظيا التي بها

 
 

                                                           
 .268نوا  كنعان المرجع نفس  ص- 852
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01من ايمر  629انظر المادة - 853
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 اإلجراءات الوقائية االستعجالية:الفر  الثاني
 لى حماية المؤل  من االهتداء هلى مصنف  تهد  اإلجراءات الوقائية االستعجالية إ

نقطتين  ولهما ذا سنتناو  ،ذا الفرع في له و،ذا هن طريق ات اد تدابير مؤقتة استعجالية  
ثم في النقطة الثانية نبين صور  جراءات الواجب ات اد،ا الستصدار ايوامر االستعجالية اإل

 .التدابير االستعجالية
 جراءات الدعوى االستعجالية لرفع الحجز التحفظي أو التدبير التحفظيإ:النقطة األولى

من  622المادة حفاظا هلى حقوق كافة ايطرا   جاز المشرع الجزائري بموجب 
يوما من  مر  10ن   ال  بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة   المتعلق 02-01ايمر 

الحجز التحفظي  و التدبير التحفظي   الصادر هن رئيس الجهة القاائية الم تصة  ن يقدم 
وقب  التطرق لذل  استوجب التطرق  الى القااي االستعجالي الت اذ االمر المناسب  اطلب

 ير واال تصاص النوهي و الوظيفي واإلقليمي وفي اي ط قيد الدهو  االستعجاليةالى شرو 
 .مباشرة الدهو  االستعجالية وطرق الطعن فيها

 شروط  قبول الدعوى االستعجالية-أوال
من قانون  61هليها في المادة  تطبق هلى الدهو  المدنية ايحكام العامة والمنصوص

لى الشكليات ،ي الصفة والمصلحة واي،لية  باإلاافة إدارية و اإلجراءات المدنية واإل
من نفس القانون التي ت ص العرياة  81الى  62المنصوص هليها في المواد من 

لى ايسانيد المرفقة باإلاافة إ االفتتاحية وكذا التسجي  مع دفع السروم القاائية المستحقة 
 .في مل  المواوع

 ظيفي و النوعياختصاص القاضي االستعجالي الو -ثانيا
 وبالتالي 854يت ذ  إلى غاية الفص  في المواوع نهائيا اجراء وقتييعتبر التدبير إ
 .الى غاية الفص  نهائيا في ثبوت  من هدم  اجراء تحفظييعتبر وق  التعدي إ

في الفص  في الدهو  ينبغي هلى القااي  ن يت كد من والية القااي االستعجالي 
التحفظي المطروح  مام  ثم الت كد من ا تصاص الجهة القاائية جراء االستعجالية  و اإل

 .العادية للفص  في الدهو  المرفوهة  مامها
 

                                                           
 .161هاد  المرجع نفس  صبوايا  - 854
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 والية القضاء للفصل في الدعوى االستعجالية.أ
مؤقت  و حراسة  ان الدهو  المرفوهة  مام  ت ص تدبير يتوجب هلى القااي الت كد  
 855.هما  السيادةلرفع الدهو  فيما ي ص  فال مجا   قاائية  و حالة االستعجا   ومن 

 اإلختصاص النوعي للقاضي االستعجالي.ب
لت كد من ا تصاص القااء يستوجب هلى القااي قب  التطرق للفص  في الدهو  ا

بمعنى  ن  يتم استبعاد ما يد   امن ا تصاص القااي  و،ذا من النظام العام  العادي
ل صوص حقوق المؤل  المادية والمعنوية ،ي من   وبما  ن الملكية ايدبية وبا856اإلداري

وكذا  رفي الدهو  المدهي و المدهى هلي لى طصاص القااء العادي و،ذا بالرجوع إا ت
 .مح  النزاع و،و المصن  و ص  الملكية ال اص ب 

نها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإ 18من المادة  09قرة بالرجوع الى الف
اال تصاص النوهي للفص  في نزاهات الملكية الفكرية لالقطاب المت صصة  كدت  ن 

االقطاب  حديدمن نفس المادة ان ت 02المنعقدة في بع  المحاكم  و اافت الفقرة 
 .المت صصة هن طريق التنظيم

قطاب لم يتم تحديد،ا بعد ولم يصدر التنظيم ال اص بها   إال ان المادة وبما  ن اي
باإلبقاء قواهد جراءات المدنية واإلدارية ذكرت الح  و،ذا اإل من قانون857 6011

من ،ذا  2و 1الفقرتين  20قليمي المنصوص هليها في المادة اال تصاص النوهي و اإل
 .لى غاية تنصيب االقطاب المت صصةالقانون سارية المفعو  إ

 مباشرة الدعوى االستعجالية وطرق الطعن فيها:النقطة الثانية
في  لى القواهد العامة المنصوص هليهاات مباشرة الدهو  االستعجالية إاءجر ت اع إ

الى  802 من وكذا المواد 81الى  62و 61دارية و،ي المواد قانون االجراءات المدنية واإل
وت تل  هن التدابير التحفظية بطابع الوجا،ية و،ي حاور  من نفس القانون   261

                                                           
ممها يهؤدي الهى تصهريح القااهي بعهدم اال تصهاص و،هذا  و،هذا المبهد  كهرس فهي غيهاب نهص صهريح  ي رج هن  هما  القااء  هما  الحكومة - 855

القاههاء  نما ين القاههاء غيههر م ههتص بنظههر  همهها  الحكومههة م  وذ مههن كتههاب محمههد برا،يمههي ا   يتههوفر فيهه   هنصههر االسههتعجا  و لههيس ين النههزاع ال
 .62المستعج  ديوان المطبوهات الجامعية الجزائر الطبعة الثانية ص

 .المرجع نفس   01-02جراءات المدنية واالدارية من قانون اإل 112الى  169واد  من انظر الم- 856
 20المنصههوص هليههها فههي المههادة تبقههى قواهههد اال تصههاص النههوهي و اإلقليمههي :"جههراءات المدنيههة واإلداريههة تههنصمههن قههانون اإل 6011المههادة - 857

 ."من ،ذا القانون سارية المفعو  إلى حين تنصيب ايقطاب المت صصة ( 2و1)
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للجلسة ش صيا ومناقشة دفوه  في مواجهة ال صم اي المدهى هلي  بتكليف  للحاور 
 .الطلبات المقدة

 .لذل  سنتناو  مباشرة الدهو  االستعجالية تم بعد،ا طرق الطعن فيها  مام القااء
 مباشرة الدعوى االستعجالية-أوال

لعامة جراءات رفع الدهو  ومباشرتها في ايمور المستعجلة ت اع للقواهد اتعتبر إ
وكذا  81الى  62و 61دارية و،ي المواد قانون اإلجراءات المدنية واإلالمنصوص هليها في 

ا ورد في من نفس القانون  إال ما ،و مستثنى بنص  اص   كم 261الى  802المواد 
 858يوما 80جراءات المدنية واإلدارية التي  فات اآلجا  من من قانون اإل 106المادة 
 .ساهة او من ساهة لساهة 82إلى 

ن يتم اشتراط رفع دهو  في المواوع قب  التطرق لدهو  االستعجا  إال جرت العادة  
ان  من الناحية القانونية ال يوجد نص صريح يشترط دهو  في المواوع من  ج  اللجوء 

و،ذا ما  كدت  المحكمة العليا في   ج  تدبير استعجالي مؤقت  و تحفظيللقااء من  
 .وريةوالتي تتطابق مع المبادئ الدست 859قراراتها

 اصة في مجا  البيئة الرقمية بالنسبة   860يمكن للقااي  ن يستعين بال براء 
المصن  المنشور و،ذا للت كد من واقعة النشر   و وقوع اي تعدي  هلى  للمصنفات الرقمية

 راج  ويتم إ للمؤل   و  ية إاافة  و شك  معين  و صوت  و صورة    و تغيير مما يسيء
 .دون إذن مسبق للمؤل   و صاحب الحق هلى المصن  هلى شبكة اإلنترنت من

 الطعن في التدابير التحفظية والدعوى االستعجالية-ثانيا
 و من التدبير المؤقت  ن  يمكن للطر  المتارر من الحجز التحفظي هلى المصن  

يقوم بتقديم طلب من  ج  رفع الحجز التحفظي  و التدبير التحفظي  مام رئيس القسم 
جا    ن  إذا تم قيد الدهو   ارج اآليوما إال 10ي في اآلجا  القانونية المحددة ب االستعجال

 .861 و في حالة هدم قيد،ا فإن  يمكن الفص  برفع الحجز  و رفع التدبير التحفظي
                                                           

 .المرجع نفس   01-02جراءات المدنية واإلدارية من قانون اإل 61انظر المادة - 858
جهه  الفصهه  با تصههاص  لمواههوع مههن ن رفههع دهههو  فههي ا والههذي  كههد  8002-01-10در بتههاريخ الصهها 189889قههرار المحكمههة العليهها رقههم - 859

 .618و616العدد الثاني ص 8002القااي االستعجالي تعد بدون  ساس قانوني مجلة المحكمة العليا لسنة 
يجوز للقااي من تلقاء نفس   و بطلب  حهد ال صهوم تعيين  بيهر  و ههدة :"تنص 01-02دارية ة و اإلجراءات المدنيمن قانون اإل 681المادة - 860

 ."فس الت صص  و من ت صصات م تلفة  براء من ن
 .ت المدنية واإلداريةجراءاالمتامن قانون اإل 8002-08-82في  المؤر  01-02من القانون   08الفقرة  621 نظر المادة - 861
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مر بالحجز التحفظي بموجب دهو  استعجالية برفع الحجز التحفظي يتم الطعن في اي
 .من تاريخ صدور ايمر يوما ابتداء 10آجال  بمرور مدة  إذا انقات

وفي حالة صدور  مر استعجالي برف  الطلب ال اص برفع الحجز التحفظي  يجوز 
 .862مريوما من تاريخ رف  اي 62في  ج   استئناف   مام رئيس الجهة القاائية و،ذا

 مر بموجب طلب يفص  رئيس الجهة القاائية الفاص  في القاايا االستعجالية ان ي
 .863من الطر  المتارر من التدابير برفع الحجز  و رفع التدابير التحفظية اي ر 

 الحماية الموضوعية لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية: المطلب الثاني
 للمؤلهههه   و لصههههاحب الحههههق  و  ي مههههن ورثتهههه  اللجههههوء إلههههى اإلجههههراءات الوقتيههههة يجههههوز

 حفاظهها هلههى حقوقهه  ومنعهه  مههن التعههدي هليههها  و وقهه  ،ههذا التعههدي  لههذل  ،ههذا و التحفظيههة و
 .فهي غالبا ما تكون سابقة هلى وقوع االهتداء  و معاصرة ل  و قد تكون الحقة لوقوه 

مههن وقههوع االهتههداء  فكههان ال بههد  سههتوجب تجنههبت و إذا كانههت وسههائ  الحمايههة اإلجرائيههة
للماههههرور  تحقههههق االهتههههداء هلههههى مكانههههةفههههي حالههههة  حمايههههة مواههههوهية تحقههههقوجههههود وسههههائ  

 .ثارآ هن ما ترتب هنها منتعويا   وينتج هنها( المؤل )
الحمايههة المواههوهية  طههرقتبههاع االمؤلهه  الماههرور  يسههتوجب هلههىفههإذا وقههع االهتههداء 

فههي الحمايههة المدنيههة والحمايههة الجنائيههة  فالحمايههة المدنيههة تسههتهد  ردع المعتههدي هلههى  متمثلههة
 مههانتيجههة صههاحب الحههق ل بواسههطة جههزاءات مدنيههة للمؤلهه  ات  تعوياههالمؤلهه  فههي شههك حههق

 . صاب  من ارر مادي و  دبي
كهه  مههن يعتههدي هلههى حههق   مهها الحمايههة الجزائيههة فتسههتهد  تقريههر هقوبههات جنائيههة هلههى 

 .هقوبات سالبة للحريةالمؤل  في شك  غرامات مالية  و 
فهي  المدنيهة ايو  الحمايهة الفهرعنتناو  فهي  فرهينإلى  طلبلذل  فسنقوم بتقسيم ،ذا الم

 .الثاني للحماية الجنائيةالفرع حين ن صص 
 
 
 

                                                           
 .جراءات المدنية واإلداريةإلالمتامن قانون ا 8002-08-82  في المؤر  01-02من القانون   168انظر المادة - 862
 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 8001-09-61المؤر  في  02-01من االمر  621المادة انظر - 863
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 الحماية المدنية لحقوق المؤلف على شبكة االنترنت:  األول الفر 
يتوجههب هلههى المؤله   و  ي مههن ورثتهه   ن يرفههع  التحفظيههة اإلجهراءات بعهد ات ههاذ ،ههذه   

الم تصهههة للمطالبهههة بهههالتعوي  همههها لحقههههم مهههن  النهههزاع إلهههى محكمهههة المواهههوع ب صههه   دههههو 
 .باالستناد إلى قواهد المسؤولية المدنية ذل   ارر  ويكون

 غير  ن القواهد التي يجب تطبيقها هلى ،ذه الدهو  ت تله  بحسهب الشه ص المعتهدي
تعاقديههة فههإن  مههن شهه ص تربطهه  بههالمؤل  رابطههةوقههع هلههى حههق المؤلهه   فههإذا كههان االهتههداء 

مهن االهتهداء وقهع مهن الغيهر  كون وفقا لقواهد المسؤولية العقدية   ما إذا كانيالتعوي   طلب
 .التقصيرية قواهد المسؤوليةل طلب التعوي  يكون طبقا فإن وجود هقد يربط بينهما  دون

مها  صهاب حيث يقوم بالتعوي  هبعد ثبوت الارر تقع المسؤولية هلى هاتق المعتدي 
المؤله   للقواهد العامة هلى مها لحهق طبقا  فالتعوي  هن الارر المادي يقع  ساسا المؤل 

المعنهوي فيقهوم  ساسها هلهى التعهوي  ههن الاهرر   مهامن  سارة مالية و ما فاته  مهن كسهب  
 .قدر اإلمكانرر والت في  من  بمبد  المساس بسمعة وش صية المؤل  وما لحقهما من ا

تنههوع ت ايشهه اص الههذين تههد   العديههد مههن ها  نلتشههغي ينجههد  ن شههبكة االنترنههت يقتاههو 
هلهى مها  و بنهاء   دوار،م  ويالحظ  ن دور ،ؤوالء الوسطاء ل   ثر كبير في تحديد مسهؤوليتهم

سهههاس المسهههؤولية ة نقهههاط نتنهههاو  فهههي النقطهههة ايولهههى  إلهههى ثالثههه فهههي ،هههذا الفهههرع فسهههنتطرقتقهههدم 
ة فهههي البيئهههة الرقميهههة   مههها فهههي النقطهههة الثالثهههة المدنيهههة  وفهههي النقطهههة الثانيهههة المسهههؤولية المدنيههه

 .تقدير التعوي  فسنتناو 
 أساس المسؤولية المدنية: النقطة األولى

 سهاس المسهؤولية مها يقهوم هلهى  فمنهها ايسس التي تقهوم هليهها المسهؤولية المدنيهة   تتنوع
 تقههوم هلههى  سههاس  و قههد  و التهه  ر فههي التنفيههذ هههدم تنفيههذ العقههد تكههون نتيجههة هههن التههي العقديههة

 .التي ينتج هنها الارر في غياب هقد يربط بين المؤل  والمعتدي تقصيرية المسؤولية ال
المسهؤولية العقديهة والمسهؤولية  فهنا  إجماع فقهي وقاائي هلهى ههدم جهواز الجمهع بهين

 .864 و منفصلين ين متتاليتينيطريق دهو  سواء هن التقصيرية  و،ذا
                                                           

864
مسههؤولية هههن طريههق الدهههو  ثانيههة  فههيالماههرور بالمسههؤولية العقديههة للمسههؤو  فههي مرحلههة  ولههى ثههم يطالبهه   المؤلهه  ذلهه  هنههدما يطالههبيحههدث  - 
ال و   سههبب تعوياههين هههن اههرر واحههد  ونكههون حينئههذ بصههدد اإلثههراء بههال يجههوز الحصههو  هلههىال ال يجههوز مثهه  ،ههذا الجمههع ينهه  منهه  فهه  و تقصههيريةال

المؤسسههههة الوطنيههههة للفنههههون المطبعيههههة الجزائههههر  هلههههي فياللههههي  االلتزامههههات  الفعهههه  المسههههتحق للتعههههوي   : انظههههرالجمههههع مهههها بههههين المسههههؤوليتين  
 .82ص8060 
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ين   865المسهههؤوليتين   صهههلح للماهههرور مهههن  حكهههام الجمهههع بهههين مههها ،هههوكمههها ال يجهههوز 
 .من المسؤولية ،ي جبر الاررالمرجوة الحكمة 

  و ،ذا ،و الهر ي الهراجح الهذي يسهتند إلهى 866اال تيار ما بين المسؤوليتينكما ال يجوز 
 .المسؤولية التقصيريةالقانون  كون ما ،و تعاقدي ال يجوز التعوي  في  هلى  ساس 

  اإل ههال  بالعالقههة العقديههة التههي تههربط الههدائن بالمههدين ،ههي نتههاج هههنة فالمسههؤولية العقديهه
  للعقد مما يحو  دون لجهوء الماهرور إلهى المسهؤولية التقصهيرية  فمها دام  نه هننتاجا تعتبر 

 ين هالقههة الههدائن بالمههدين التقصههيريةللههدائن  ن يرفههع دههو  المسههؤولية  يجههوزفههال  ا،نها  هقههد
  867.مما يستوجب رفع دهو  المسؤولية العقدية إنما مرجعها العقد وحده

مائهة و ربعهة  ة ساسها نهص المهادهلهى تحديد هناصر المسؤولية المدنيهة بوجه  ههام  يستند
مههن قههانون حقههوق المؤلهه   869  والمههادة مائههة وثالثههة و ربعههونالقههانون المههدني  مههن 868نوهشههري

 ولههههم يحههههددالمسههههؤولية    سههههسوقههههد ورد ،ههههذا الههههنص هامهههها دون  ن يحههههدد  والحقههههوق المجههههاروة 
حيهههث  الهههدهاو  المتعلقهههة باالهتهههداء هلهههى حقهههوق المؤل  اال تصهههاص القاهههائي فيمههها ي هههص

اياههرار الناتجههة هههن االسههتغال  غيههر المههر ص بهه  للمصههن  هههن  لتعههوي دهههو  ايتبهين  ن 
و،ههههههذا مهههههها يههههههدفعنا الههههههى اي ههههههد بالقواهههههههد العامههههههة  المههههههدني  تكههههههون مههههههن ا تصههههههاص القاههههههاء

  870.للمسؤولية
شهههترط ثالثهههة  ركهههان تم  سهههواء كانهههت هقديهههة  و تقصهههيرية  مسهههؤولية المدنيهههة بوجههه  ههههافال

مسههؤولية  ال طهه  و الاههرر وهالقههة السههببية بينهمهها  فههإذا تههوافرت ،ههذه ايركههان تحققههت: ،ههيو 
                                                           

865
ب حكام المسؤولية العقديهة بالنسهبة لإلثبهات  حيهث يكهون  –مسؤوليتين هندما يدهي مثال قد يكون الجمع بين ما ،و  صلح للمارور من  حكام ال- 

إثبهههات ههههدم تنفيهههذ العقهههد كافيههها لقيهههام المسهههؤولية و يهههدفع ب حكهههام المسهههؤولية التقصهههيرية ب صهههوص مقهههدار التعهههوي  حتهههى يتجنهههب تطبيهههق شهههرط تحديهههد 
مثه  ،هذا الجمهع يننها نكهون فهي اهوء ،هذا المهزيج  و ال لهط بهين  صهائص المسهؤوليتين  مهام المسؤولية  و اإلهفاء منهها الهوارد فهي العقهد  و ال يجهوز 

 بلحههاج العربههي  النظريههة العامههة لاللتههزام فههي القههانون المههدني الجزائههري  الجههزء الثههاني  الطبعههة الرابعههة  ديههوان: انظههر.دهههو  غريبههة ال يعرفههها القههانون
 .11ص2007المطبوهات الجامعية  الجزائر  

 .ال يرة ،ي حق المارور في اال تيار بين المطالبة بالمسؤولية العقدية  و المطالبة بالمسؤولية التقصيرية-866
 .10هلي فياللي  المرجع نفس   ص  -867
 8002الموافهههههههههههههههههق يونيهههههههههههههههههو 1426جمهههههههههههههههههاد  ايولهههههههههههههههههى ههههههههههههههههههام 13المهههههههههههههههههؤر  فهههههههههههههههههي 05-10القهههههههههههههههههانون رقهههههههههههههههههم  مهههههههههههههههههن 682المهههههههههههههههههادة  -868

 والمتاههههههههههههههمن1975سههههههههههههههبتمبر سههههههههههههههنة 81الموافههههههههههههههق 1395رماههههههههههههههان هههههههههههههههام 20المههههههههههههههؤر  فههههههههههههههي 75-58المعههههههههههههههد  والمههههههههههههههتمم لرمههههههههههههههر رقههههههههههههههم 
 ". ،و يسبب اررا للغير يلزم من كان سببا في حدوث  بالتعوي   ك  فع   يا كان يرتكب  الش ص ب طئ " :تنص هلى  ن القانون المدني

تكون الدهو  القاهائية لتعهوي  الاهرر النهاتج  '' :ان  المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة التي تنص هلى03-05من  مر  621المادة  -869
 ".هن االستغال  غير المر ص ب  لمصن  المؤل  و ايداء لمال  الحقوق المجاورة من ا تصاص القااء المدني

ن االهتهداء هلهى حقهوق غلب التشريعات الناظمة لحق المؤل  و الحقوق المجاورة  ي إشارة فيما ي ص المسؤولية المدنية الناتجهة هه لم تتامن - 870
 .المؤل  إال إشارات مقتصرة تد  هلى تقرير الحق في التعوي  وفقا للقواهد العامة
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ومنههه  سهههيتم تبيهههان رر  تهههزم بتعهههوي  المتاهههرر همههها  صهههاب  مهههن اهههيل الهههذي مرتكهههب ال طههه 
 . تالفهاهلى المصنفات هلى الذكر وتطبيقها ركان السالفة ااي
 الخطأ: أوال

بههين نههوهين  التمييههز   ومنهه  يسههتوجبتحديههد معنههى ال طهه  هلههى نحههو دقيههقيسههتوجب  وال 
 :من ال ط 

ـــدي    تعاقهههد معههه مهههن قبههه االهتهههداء هلهههى حقهههوق المؤلههه  مهههن  ههههن ايكهههون ناتجهههفالخطـــأ العق
فههههو إ هههال  قصـــيري الخطـــأ الت مههها  المعتهههد  هليههه  باهتبهههاره هلهههى المصهههن   ويقهههع االهتهههداء
هلهى شهه ص مميههز  سههواء كههان  سههواء كههان  اصها  و هامهها ويقههع ،ههذا اإل ههال  بواجهب قههانوني

واجههب يفههر  هلههى كهه  شهه ص  ،ههذا الواجههب  اصهها فههي شههك  التههزام  و كههان هامهها فههي شههك 
871.حقوق الغير و حريات  و هدم إحداث ارر ل  احترام

  

 المؤلهه  والمتنههاز  إلههيهم هههن يظهههر ال طهه  العقههدي فههي مجهها  حقههوق المؤلهه  فههي هالقههة
الههذي يكههون بموجههب هقههد مكتههوب  ويكههون هنههد هههدم تنفيههذ االلتههزام المترتههب حقههوق االسههتغال  و 

اإلذن باسههتغال  المصههنفات  باسههتغال  الحقههوق  و ا  سههواء  كههان هقههدهههن العقههد او التهه  ر فيهه 
  872.يرمي إلنشاء موقع ويب اهلى االنترنت  و كان هقد

الناشهههر فهههي تنفيهههذ هقهههد االسهههتغال  المتنهههاز  هنههه   هنهههدما يقهههوم  هههال  فتكهههون صهههور اإل
  و يتههههاون فهههي م الفههها بهههذل  هقهههد النشهههر  بهههإ راج المصهههن  بالصهههورة التهههي ال تليهههق بهههالمؤل 

 المسهؤولية  و كهذل  يكهون الناشهرب يرتكب  ط  هقهديا يوجهفإن  نوهية الطباهة المتفق هليها 
بنشههره للمصههن  هلههى االنترنههت  التزامهه م الفهها  نقههاص مههن هناصههر المصههن  باإلاههافة  و اإل

 .الحالة التي سلمت ل  من قب  المؤل  في غير
لهى بترجمهة قاههدة بيانهات إالمنهتج  هنهدما يقهوم ومن بين اال طاء الشائعة في هقد النشر

بتحهوير لغة   ر  غير لغتها ايصلية وبيعها من دون إذن وتر يص المؤل    و يقوم المنهتج 
 و القيهههام   تهههر يص مهههن مؤلههه  العمههه  السهههينمائي مائي إلهههى همههه  مسهههرحي دونالعمههه  السهههين

 .بنسخ  هداد إاافية هن تل  المتفق هليها في العقد مسبقا

                                                           
 .208هبد الرشيد م مون  سامي هبد الصادق  المرجع السابق  ص - 871
 .611 الد مصطفى فهمي  المرجع السابق  ص - 872
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   كمههههاإ ههههال  بههههالتزام سههههابق و ،ههههو اهتههههداء هلههههى الحههههق  فهههههوالخطــــأ التقصــــيري  مهههها 
 ى  نههه   و،نههها  مهههن هرفههه  هلهههيمكهههن تعريفههه  ب نههه  تهههر  مههها وجهههب فعلههه   و فعههه  مههها وجهههب تركههه 

فههههي حالههههة  ذلهههه  و يظهههههر لحههههدود المسههههموح بهههههاامجههههاوز يتيشههههك  تعههههد ممهههها انحههههرا  بالسههههلو  
يشهترط فهي تربطه  هالقهة تعاقديهة  ومنه  حقوق المؤله  مهن قبه  الغيهر الهذي ال  االهتداء هلى

 :ال ط  ك حد شروط المسؤولية التقصيرية توفر  مرين التعدي و اإلدرا 
 التعدي

هو تجاوز للحدود التهي يجهب وبذل  ف الم لو  للرج  العادي السلو   ،و االنحرا  هن
ة و،هي بطريهق مباشهر سهواء القانون    طبقا لما يفرا سلوك  التزامها في العادي هلى الش ص

مسهؤوال ههن اياهرار التهي سهببها  منه  يكهون  و هنها و باالمتناع االلزام القيام ب هما  معينة 
الرجههه  العههادي و ال ينظهههر إلههى الظهههرو   طبقههها لمعيههارللغيههر بهههذا ال طههه   و يههتم تقهههدير ذلهه  

 .873الش صية للمعتدي
 ك اإلدرا

التعهههدي  و إسهههناده إلهههى  حصهههو  تعهههد بههه  ال بهههد مهههن نسهههبة ،هههذا بمجهههردال يتحقهههق ال طههه  
 دراكهه إرادتهه  وا  لكههن   الفاههه   ذلهه  ين الفههرد ال يكههون مسههؤوال بسههبب التعههدي الههذي صههدر منهه 

الفاههه   ن يكهون  ال طه  التقصهيري وبالتهالي يسهتوجب لقيههام  874،هو اسهاس ذله  الفعهه  الاهار
 .875التمييز ال مسؤولية لعديم مدركا و مميزا يفعال  هلى اساس  ن 

 مهمها كهان نوهههها القيههام بنشهر المصهنفات الرقميهة فهي المصهنفات   طه  تقصهيريا يعتبهرو 
الشههركات بنسهههخ     و قيههام بعهه هليههها اتو تحهههوير   تتعههديال القيههام بهه ي مؤلفههها  و دون إذن
الجمههههور هليهههها   دون تههر يص مهههن مؤلفههها و  اصهههة تلههه  التههي يتزايهههد إقبهها البهههرامج  بعهه  
 .منها بهد  الحصو  هلى  رباح طائلة و،ذا

منها و  876كذل  يشك   ط  تقصيريا ما اصطلح الفق  هلى تسميت  بالقرصنة الفكرية
  .877رنتايبحاث العلمية  صوصا تل  المنشورة هلى شبكة االنت سرقة

                                                           
 .12بلحاج العربي  المرجع السابق  ص - 873
 .96هلي فياللي  المرجع السابق  ص - 874
درة فههم ما،يهة ايفعها  التهي اإلدار  وقه كهون له يلشه ص المميهز ،هو ذله  الهذي و تنعهدم إذا فقهد و االتمييز إذا وجد المسؤولية التقصيرية  تقوم  - 875

 .91صهلي فياللي   المرجع السابق  : انظره   ل   و لغير  نافعة و  ر  اارة تنسب  هلى  فعالهايقدم هليها و ما يترتب 
 .622 الد مصطفى فهمي  المرجع السابق  ص  - 876
 .202هبد الرشيد م مون  محمد هبد الصادق  المرجع السابق  ص  - 877
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للسرقة العلمية هدة مسميات كالسرقة ايدبية و السرقة الفكرية والغش ايكهاديمي  تعتبهر 
كلهههها مسهههميات لجريمهههة هلميهههة   القيهههة يهههتم فيهههها اسهههتغال  غيهههر قهههانوني لإلنتهههاج الفكهههري  وقهههد 

تحههدث هنههدما يقههوم :"هرفتهه  وكالههة همههادة تطههوير المهههارات الجامعيههة السههرقة العلميههة هلههى  نههها
اتهب معتمهدا باسهت دام كلمهات  و  فكههار  و معلومهات  اصهة بشه ص آ هر دون تعريهه   و الك

 . 878"ذكر مصر الكلمات ونسبها إلى نفس 
علمهههي فهههي الجزائهههر بههه ن كههه  همههه  ثبهههت حهههددت منشهههور وزارة التعلهههيم العهههالي والبحهههث ال

نتحاله  وتزويهره للنتهائج  و غهش فهي ايهمها  العلميههة المطالهب بهها  و،هذا مها ذ،بهت إليهه  وزارة ا
ال ههاص بالقواهههد المتعلقههة بالوقايههة فههي السههرقة   111التعلههيم العههالي فههي منشههور،ا اي يههر رقههم 

التهي دههت إلهى إلهزام البهاحثين  09المهادة  8061جويليهة  82العلميهة ومكافحتهها الصهادر فهي 
والههذي يههودع لههد  مصههالح " تههزام بالنزا،ههة العلميههةلاال"هليهه   ء نمههوذج التعهههد ومهها  طلههقاماههاب

 .879المؤسسة الجامعية
 اجامعيه اميثاقه 8062لقد اصدرت وزارة التعليم العالي والبحهث العلمهي فهي الجزائهر سهنة 

  والهههههذي  لهههههزم بموجبههههه  طالهههههب "ميثهههههاق ايطروحهههههة"و،هههههو يسهههههمى (  L.M.D)لنظهههههام الهههههدكتوراه 
وراه احتهههههرام   القيهههههات البحهههههث العلمهههههي السهههههيما فهههههي مجههههها  الملكيهههههة الفكريهههههة للمصهههههادر الهههههدكت

 .880  وبالمقاب  تم التحذير من هواقب السرقة العلمية(بيبلبوغرافيا)المستعملة 
 
 الضرر: ثانيا 

 يكفههي لقيههام المسههؤولية تههوافر ركههن ال طهه  بهه  يجههب  ن يههنجم هههن ،ههذا ال طهه  اههرر ال
الذي يعتبر واقعة مادية وفي حالة غياب الارر تكون الدهو  بدون مصهلحة ومنه  تنتفهي وال 

 .ثبات المتاحة ل ى المدهي إثبات الارر بك  طرق اإلمجا  للتعوي   ومن  يستوجب هل

                                                           
 .06زهتر نور الدين  السرقة العلمية مفهومها واشكالها ومكافحتها  مجلة جامعة زيان هاشور بالجلفة ب ت  ص- 878
 .66  صنفس زهتر نور الدين  المرجع  -879
 .68  صنفس زهتر نور الدين  المرجع  -880
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 ايذ  الههذي يصههيب الشهه ص مههن جههراء المسههاس بحههق مههن حقوقهه   و ''الاههرر ،ههو و 
 الحهق  و تلهه  المصهلحة بسهالمة جسهم   و هاطفتهه   وبمصهلحة مشهروهة له  سههواء تعلهق ذله  
 .881 ''بمال   و حريت   و شرف   و غير ذل 

والذي يتعهين  ن يكهون  ت  ومصلح بالحق الماليفالارر المادي ،و هبارة هن اإل ال  
 .الذي يصيب الش ص في مصلحة غير ماليةالمعنوي محققا  في حين يقصد بالارر 

الهذي  االهتهداء هلهى حقهوق المؤله   ن يكهون الاهرر يشترط لتوافر هنصر الارر فهي
حقههوق المؤلهه   هلههى حههق مههن لموسهها  بمعنههى  ن يت ههذ االهتههداء شههكال م ثابتهها يصهيب المؤلهه 

مسههالة تقديريههة  مباشههرا و،ههو  و ن يكههون الاههرر إثباتهه  مههن دون مبههررتسههتطيع  والفنيههة ايدبيههة
 .لقااي المواوع

هلههى الحههق المههالي والاههرر  ب هههن االهتههداءسههتوجب التمييههز بههين الاههرر المترتههيلههذل  
والهههذي يقهههع  الحههق المهههالي  فالاهههرر النهههاجم هههن االهتهههداء هلهههى  المترتههب هلهههى الحهههق ايدبههي

لمقابههه  االسهههتغال  المهههالي   هههذ المؤلههه  كعهههدم تفويهههت مكسهههب هلهههى المؤلههه  باالثبهههات  ههههبء
 .882مصن لل

 حقههههه  ايدبهههههي مههههها بالنسهههههبة للاهههههرر الهههههذي يلحهههههق بهههههالمؤل  مهههههن جهههههراء االهتهههههداء هلهههههى 
الاهههرر يكهههون  لهههر ي الهههراجح فهههإنا  مهههافقهههد  ثهههار الكثيهههر مهههن اال تالفهههات الفقهيهههة و القاهههائية  

المعتهدي كهون  ن     وتقدير الارر يكون من ا تصاص المؤله  وحهده دون غيهره883مفتراا
  .884يثبت  ن ما قام ب  من اهتداء لم يسبب للمؤل   ي  ارار  دبية

تلهزم   روج ههن القاههدة العامهة التهيبهالمحكمة الهنق  الفرنسهية  قاتفي ،ذا االتجاه و 
د لههها الناشههر هلههى مصههنف   التعههديالت التههي  بمهها فيهههاالمههدهي بإثبههات الاههرر الههذي  صههاب   

 . 885إثبات الارر حتى يحص  هلى التعوي  دون حاجة إلى

                                                           
 هلهههههههههههي هلهههههههههههي سهههههههههههليمان  النظريهههههههههههة العامهههههههههههة لاللتزامهههههههههههات  مصهههههههههههادر االلتهههههههههههزام فهههههههههههي القهههههههههههانون المهههههههههههدني الجزائهههههههههههري  ديهههههههههههوان المطبوههههههههههههات-881
 .618ص 1993  رجامعية  الطبعة الثالثة  الجزائال

 .292-292نوا  كنعان  المرجع السابق  ص - 882
 .611حمد النوافلة  المرجع السابق ص  يوس  - 883
 .292نوا  كنعان  المرجع السابق ص - 884
 .628شحاتة غريب شلقامي  الحق ايدبي لمؤل  برامج الحاسب اآللي  المرجع السابق   ص   - 885
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ة إثباته  ممها يجعه  مسه ل  المؤله بتفكيهر  نتيجة لمها تقهدم نجهد  ن الاهرر ايدبهي متعلهق
و مكانتهه  العلميههة و ايدبيههة والفنيههة  ما  االهتههداء فيهه  مسههاس بسههمعة المؤلهه   ن كههون ةهسههير 

 .886لقااي المواوع تقدير قيمة التعوي  و مقداره في اع
بموجهب القهانون و  مكهرس احترامه الحق ايدبي من الحقوق اللصهيقة بالش صهية و يعتبر 

،ههو  الحههق الش صههيهلههى  االلتههزام بعههدم االهتههداء يعتبههر لههو لههم يوجههد اتفههاق يههنص هلههى ذلهه  
 .887 تعاقديا التزام قانوني وليس التزاما

 عالقة السببية: ثالثا 
 باإلاافة إلى ركن الفع  المنشئ للارر و المتمثه  فهي  طه  المسهؤو  و ركهن الاهرر

 التههيال بههد مههن تههوفر ركههن ثالههث لقيههام المسههؤولية  ال و ،ههو العالقههة السههببية   ي تلهه  العالقههة 
مههن مائههة و ربعههة وهشههرون  تههربط بههين الههركن ايو  و الههركن الثههاني  و ،ههذا مهها تقتاههي  المههادة 

  .888 القانون المدني
 ال يكفههي تههوفر شههرطي ال طهه  و الاههرر بههالغير لتههوفر المسههؤولية المدنيههة  بهه  يجههب قيههام

 .،نا  هالقة سببية بين الارر وال ط  العالقة بينهما و،ذا باهتبار  ن
المتعسهههرة نظهههرا   ن تحديهههد رابطهههة السهههببية فهههي المجههها  االلكترونهههي يعهههد مهههن ايمهههور إال
فقهد ترجهع   حاالته   صائصه  و تغييهر و،ذا لمرونتها مهن حيهث المسائ  االلكترونية  لصعوبة

 ن تنتفهههي هالقهههة   ويمكهههن 889إلهههى تركيهههب ايجههههزةتعهههود   سهههباب الاهههرر إلهههى هوامههه   فيهههة 
 ن  ال هالقة ل  بالارر نتيجة القهوة القها،رة والحهادث المفهاجئ  ثبت المدهى هلي  السببية إذا 

 890. و  ن  صادر من المارور  و الغير
 في البيئة الرقميةالمسؤولية المدنية : ةالثاني النقطة

إلهى شهبكة  الولهوجفهي تمكهين المسهت دم مهن " الوسطاء في  دمهة االنترنهت" ينحصر دور
الشهبكة  ال دمات الوسيطة في االنترنت مث  موردي منافهذ الهد و  إلهى و،ذا بتقديم االنترنت  

                                                           
 .621شحاتة غريب شلقامي  الحق ايدبي لمؤل  برامج الحاسب اآللي  المرجع السابق  ص -886
 مكهههرر مهههن 182المهههادة  انظر جهههاز المشهههرع الجزائهههري التعهههوي  ههههن الاهههرر المعنهههوي فهههي حالهههة المسهههاس بسهههمعة  و شهههر   و حريهههة الشههه ص -887

 .القانون المدني
كهه  همهه   يهها كههان  يرتكبهه  الشهه ص ب طئهه  و يسههبب اههررا للغيههر يلههزم مههن كههان سههببا فههي حدوثهه   :"مههن القههانون المههدني تههنص 682المههادة - 888

 ".بالتعوي 
 .206محمد حسين منصور  المرجع السابق  ص - 889
 .المدني القانونمن 127المادة  - 890
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وت ههزين المعلومههات  و متعهههدي إيههواء المعلومههات و مههوردي المحتههو  المعلومههاتي إلههى الشههبكة
 .891وبث المصنفات

و  فهؤوالء ايش اص ،م الذين يسها،مون فهي وصهو  وتجميهع المعطيهات هبهر االنترنهت
 فالههههدور الههههذي يباشههههرون  ال يتعههههد  الوسههههاطة الفنيههههة إذ يمكنههههون تحويلههههها و نقلههههها  و بالتههههالي

 المسههههت دم مههههن الههههد و  إلههههى الشههههبكة و التجههههوا  فيههههها و االطههههالع هلههههى مهههها يريههههد مههههن  ههههال 
 المسهها،مة الماديههة فههي إيصهها  المسههت دم بالشههبكة و بههث المعلومههة التههي يسههعى فههي الحصههو 

 . هليها
 نههه  يتميهههز ب ،ميهههة كبيهههرة فلهههواله لمههها  ن هملههههم يقتصهههر هلهههى الوسهههاطة إال و بهههالرغم مهههن 

 تمكن المست دم من االتصا  بالموقع مح  االشهترا   و الحصهو  هلهى المعلومهات التهي تبهث
 .هبر المرقع

 إن طبيعهة الهدور الفنهي الهذي يقهوم به  الوسههطاء له   ثهر كبيهر فهي تحديهد مسهؤوليتهم  فههإذا
    و توريههد  فهنهها ال تثههور صههعوبة فههيار تبطههون مههع غيههر،م بعقههود اشههتسههطاء ير كههان ،ههؤوالء الو 

 . المسؤولية تحديد مسؤوليتهم تجاه ،ذا الغير إذ يمكن اللجوء إلى العقد لتحديد
للمصهنفات  الصعوبة تثور هند تحديد مد  مسؤوليتهم هن المامون المعلوماتي و لكن

نظهههام فعههها  لمسهههؤولية وسهههطاء  جهههاد،نههها تكمهههن صهههعوبة إيو    المنشهههورة بطريقهههة غيهههر مشهههروهة
 .االنترنت
  إال  ن ال ههال  يثههور حههو  892هلههى الههرغم مههن اإلجمههاع هلههى مبههد  مسههؤولية الوسههطاءو 

 طبيعة ،ذه المسؤولية و نطاق تطبيقهها و السهيما هنهد وجهود  كثهر مهن شه ص يمكهن مسهاءلت 
 كههه  مهههن ههههن الماهههمون غيهههر المشهههروع كمتعههههد الوصهههو   و اإليهههواء  و مهههورد المعلومهههات و

 .يسه  االطالع هلى المامون غير المشروع ب ية وسيلة
  مام ،ذا الواع فإن  من الصعوبة تحديد المسؤو  هن ،ذا المامون لهذا ينبغهي تحديهد

  الدور الذي يقهوم به  و درجهة تد له  فهي تقهديم ال دمهةمقارنة ب حدة مسؤولية ك  ش ص هلى
ون دورا مهمههها فهههي بهههث المعلومهههة هلهههى لههههذا سهههيتم تسهههليط الاهههوء هلهههى االشههه اص الهههذين يلعبههه

                                                           
 .612ص8008هبد الفتاح بيومي حجازي  النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية  دار الفكر الجامعي  اإلسكندرية  مصر    - 891
بصهدد التجهارة االلكترونيهة التهي قهررت مبهد  ههدم جهواز مسهاءلة مقهدمي ال هدمات  8000،ذا ما قررت  التوجيهات ايوروبيهة الصهادرة فهي يونيهو  - 892

 .612الثابت  انظر هبد الفتاح بيومي الحجازي  المرجع السابق  ص الوسيطة إال هلى  ساس ال ط 
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المتصههه  بموقهههع  لهههذا سهههنتناو   وال مسهههؤولية الشههه ص االنترنهههت وانتشهههار،ا واذاهتهههها للجمههههور 
 .مسؤولية وسطاء االنترنت االنترنت ثم نتناو  ثانيا

 االنترنتشبكة مسؤولية مستخدم  :أوال
مههن  جههه   المعلوماتيهههةيقصههد بهه  الشههه ص الههذي يتصهه  بموقهههع مههن المواقهههع هلههى شههبكة 

 طههههرا   ،ميههههة فههههي شههههبكةاال  ،ههههم ويعتبههههر مههههن   893رسههههالهاإالحصههههو  هلههههى المعلومههههات  و 
رد تصهفح موقهع   فبمجه894المعلوماتية كونها ،ي شبكة م صصة للمست دمين بالدرجة ايولهى

  .ساس  المسؤوليةات  فعال غير مسموح ب  تقوم هلى  لي   يعتبر بحد ذغير مسموح بالد و  إ
مههورد ال ههدمات  المسههت دم للشههبكة و بههين كهه  مههنال تعتبههر العالقههة التههي تههربط مهها بههين 

نمها إ  هالقة هقديهة و،هذا فهي غيهاب وجهود  ي هقهد مسهبق هلى الشبكة و منتج المعلومة نفس 
 التعسههه  فهههيوالتهههي تفهههر  هليههه  ههههدم  ت اهههع للقواههههد العامهههة التهههي تفهههر  هلهههى المسهههت دم 

 وجهههوبمهههع الزاميهههة   ،هههذه الحريهههة   و إسهههاءة اسهههت دام علومهههةحقههه  فهههي االتصههها  بالماسهههتعما  
 895.احترام حقوق اآل رين وهدم االهتداء هلى الحياة ال اصة لرفراد

إلى تصر  آ هر و،هذا به ن يكهون  من تلقي المعلومة  مست دم االنترنت وقد يتعد  دور
إرسهالها به  يعتبههر فهي إنتهاج المعلومههة  و    و ال يشههترط  ن يكهون مهنيها  و م تصههامرسهال لهها

التههههي تلقا،هههها هلههههى  للمعلومههههةمعالجههههة  منتجهههها للمعلومههههة حتههههى و لههههو اقتصههههر دوره هلههههى مجههههرد
 .إهادة بثها مرة   ر قام باالنترنت و 

فإن كه  شه ص ارتكهب  طه   و فعهال غيهر  التقصيرية وفقا للقواهد العامة في المسؤولية
 منه و  التعهوي  المناسهب  طريهقهن  زم بجبر ،ذا الاررتيتولد هن  ارر للغير يل مشروع

مها يرسهل  مهن ك  االنترنت هند إرسال  للمعلومة فإن  يكون مسؤوال هن مامون  فإن مست دم
ر   اصهة إذا تهم ارسها  المعلومهة برسهالة لعامهة للجمههور  وتكهون اررا بهالغي معلومات تلحق

إال إذا اسههتطاع  تلهه  المعلومههة  اطئههة  و مغراههة  فههي ،ههذه الحالههة تقههع المسههؤولية التقصههيرية
 .896ثبات هناصر،ا  اصة في غياب رقابة الوسيطالمارور إ

                                                           
893
- DUPUIS-TOUBOL Frédérique, LEMARCHAND Stéphane , TONNELLIER MarieHélène, Responsabilité 

civile et Internet, in Internet saisi par le droit, édition des Parques, 

1997 , France, Paris, 1997, p 136  
 .20طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص  - 894
 .80ص8008محمد هبد الظا،ر حسين  المسؤولية القانونية في مجا  شبكات االنترنت  دار النهاة العربية  القا،رة  مصر    - 895
 .108مليكة هطوي  المرجع السابق  ص - 896
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   مسؤولية متعهد اإليواء: ثانيا
 حفههظو ذلهه  الشهه ص الطبيعههي  و المعنههوي الههذي يتههولى ت ههزين  897يقصهد بمتعهههد اإليههواء

 التهههيوالفنيههة  يمههد،م بالوسههائ  التقنيهههة  بالمقابههه  والمعلومهههات لعمالئهه   و والبيانههات المصههنفات
هلههى هبههر شههبكة االنترنههت  والمصههنفات  والبيانههات مههن الوصههو  إلههى تلهه  المعلومههات تمكههنهم

  898.مدار اليوم
يقوم بعر  إيجار المؤجر لمكان هلى الشبكة حيث ابة يعتبر بمثفمتعهد اإليواء 

فل  لمست جر ا  ما  معين مقاب   جر و،ذا بات  ال ادمةاحس هلى Page-webالويب  صفحات
مع المواقع  تنظيم مؤتمرات  و إنشاء مواقع معلوماتيةمن مامون سواء حرية نشر مايشاء 

  899.نصوص و نشر صور  و   ر اي
هقد اإليواء  و  العقد الذي يبرط متعهد اإليواء مع الغير  وما يطلق هليهم بالعمالء  ،و

بمقتااه ياع و ،و هقد من هقود تقديم ال دمات   كما يسمى هقد اإليجار المعلوماتي
كالسماح ل    المشتر  بع  إمكانيات  جهزت  االلكترونية مقدم  دمة اإليواء تحت تصر 

التصر   حرية فتكون للعمي   Web و موقع للتصفح ل  هنوان بريد الكترونيب ن يكون 
 .900محددة و بمقاب  ماديزمنية  بالمعلومات المتوافرة هلى الموقع و يكون ذل  لفترة

الفنيهة التهي تسهمح  تهوفير الوسهائ  يتجلهى فهيدور متعهد اإليواء ذو طابع فنهي  ومن  فإن
 و للمعلومهات  و ال هدمات    بالد و  إلى الشبكة والتجهوا  فيهها دون  ن يكهون مهوردايلمتعامل
والمتفههق  اإليههواء المبههرم  هقههد شههروطفههإن مسههؤوليت  العقديههة تتحقههق هنههد إ اللهه  ب حههد  بالتههالي

 .هليها مسبقا
يعتبر وسيطا محايدا في نقه  المعلومهات  كونه  يلتهزم  مهام همالئه  فهي متعهد اإليواء إن 

هقهههد اإليهههواء بتهههوفير الوسهههائ  التقنيهههة والفنيهههة فقهههط  وبالتهههالي فههههو غيهههر مسهههؤو  ههههن ماهههمون 
المعلومات التي تصدر من العمي   لكن ،ذه القاههدة العامهة لهها اسهتثناء و،هو فهي حالهة وجهود 

                                                           
 Fournisseur.  مهههورد اإليههواء  المهههورد المستاهههي  و يطلههق هليههه  باللغهههة الفرنسههية: يطلهههق هلهههى متعهههد اإليهههواء تسهههميات كثيههرة منهههها- 897

d’hébergemen    
898

 - FERAL-SCHUHL Christian, op.cit, p130. 
 .808محمد حسين منصور  المرجع السابق  ص - 899
 .811ص 8001هصام هبد الفتاح مطر  التجارة االلكترونية في التشريعات العربية و ايجنبية  دار الجامعة الجديدة  اإلسكندرية  سنة  - 900
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معلومههات قبهه  نشههر،ا للجمهههور  والت كههد إن كانههت تمههس لطههرفين بههتفحص الاتفههاق مسههبق بههين ا
 .901كد من مشروهيتها  ومن  في ،ذه الحالة إلتزام  قائمبالغير مع الت 
 يكهون  منهتج للمعلومهات  و مهورد لههاك هدوره كمتعهد لإليواء و مارس دور  تعد لكن إذا 

 ال ههههدمات التههههي يقههههدمها لعمالئهههه فههههي ،ههههذه الحالههههة مسههههؤوال هههههن ماههههمون ،ههههذه المعلومههههات  و 
  . 902وبالتالي تنش  المسؤولية العقدية ل 

 المسؤولية المدنية لمورد منافذ الدخول إلى االنترنت: ثالثا
  و ما يطلق هليه  تسهمية متعههد الوصهو  منافذ الد و  إلى شبكة االنترنت يقصد بمورد

االنترنههت  حيههث يقههوم للعمههالء  دمههة الوصههو  إلههى  كهه  شهه ص طبيعههي  و معنههوي يقههدم ،ههو
و،هذا بربطه  وتوصهيل  بمقهدم اشهترا  بالوسهائ  الفنيهة  يسهمى بعقهد بمقتاهى هقهد بتزويد العمي 

  903المواقههع التهي يرغهب فيههها االلتحهاق بالشههبكة والوصهو  إلهى جه  التهي تمكنه  مههن ال هدمات 
مهات بهين مسهت دم االنترنهت ومهورد ال هدمات فههو غيهر مسهؤو  ههن المعلو  اومن  يعتبر وسهيط

   اصههة مههع 904التههي يههتم هراههها  إنمهها تقههع تحههت مسههؤوليت  العقديههة واههعها وتسههيير،ا فقههط 
 .905الطابع السري لتقنيات االتصا  و،ذا ما   د ب  القااء الفرنسي

للمعلومهههههات  و  صهههههبح منتجههههها  و مهههههوردا الوسهههههيط دور متعههههههد الوصهههههو   مههههها إذا تعهههههد 
طبقهههها للعقههههد الههههرابط بينهمهههها ومنهههه  تنشهههه  المسههههؤولية  وال ههههدمات فيكههههون مسههههؤوال هههههن ماههههمونها

                                                           
 .101 ص8009العزيز الجما   التعاقد هبر تقنيات االتصا  الحديثة  الطبعة الثانية  دار النهاة العربية  القا،رة  سنة سمير حامد هبد -901
 إليهههههههههههاس ناصهههههههههههي   العقهههههههههههود الدوليهههههههههههة العقهههههههههههد االلكترونهههههههههههي فهههههههههههي القهههههههههههانون المقهههههههههههارن  الطبعهههههههههههة ايولهههههههههههى  منشهههههههههههورات الحلبهههههههههههي الحقوقيهههههههههههة -902
 .819 ص8001 بيروت 

 .692المرجع السابق  ص محمد حسين منصور  - 903
 61المجلههههههههههد  09حمههههههههههد فههههههههههرح  النظههههههههههام القههههههههههانوني لمقههههههههههدمي  ههههههههههدمات االنترنههههههههههت  دراسههههههههههة تحليليههههههههههة مقارنههههههههههة  مجلههههههههههة المنههههههههههارة  العههههههههههدد    -904

 .186هايد رجا ال اليلة  المرجع السابق  ص : و انظر كذل 330..ص 2007سنة  
 ن مهزود ال دمهة هبهر شهبكة االنترنهت لهيس مسهؤوال ههن طبيعهة و  إلهى EDVفهي قاهية 6111قاهت المحكمهة االبتدائيهة لبهاريس فهي اكتهوبر  - 905

المشهروهات الصهغيرة '' قامت بنشر مقالهة بعنهوان  EDV ن شركة : مشروهية المعلومات التي ينقلها إلى المست دمين تتل ص وقائع القاية فيما يلي
 France et Wnet  نشههر ،ههذه المقالههة هلههى موقعههها اسههتعانت بشههركتي  و مههن  جهه.دون موافقههة مؤلهه  ،ههذه المقالههة'' االمههالي  كيهه  ت تههار نظامهه 

Technologie فرفهههههههههههههع المؤلههههههههههههه  دههههههههههههههو  اهههههههههههههد الشهههههههههههههركة صهههههههههههههاحبة الموقهههههههههههههع و الشهههههههههههههركتين مزودتهههههههههههههي ال دمهههههههههههههة. كمهههههههههههههزودتين لل دمهههههههههههههة 
ههدم مسهؤولية مهزودي ال دمهة  لسحب المقالة و التعوي  هن ايارار التي  صابت  من جراء النشهر هبهر الموقهع  ف كهدت المحكمهة االبتدائيهة لبهاريس

لتهي بحجة  ن هملهما يقتصر هلى نق  المعلومات إلى المست دم  لذا فإن الشركتين مزودتي ال دمهة غيهر مسهؤولتين ههن طبيعهة ومشهروهية البيانهات ا
جامعههة الجديههدة  اإلسكندرية سههنة شههري  محمههد غنههام  التنظههيم القههانوني لإلهالنههات التجاريههة هبههر االنترنههت  دار ال: انظههر.تههم بثههها هلههى ،ههذا الموقههع

 .622 ص 8002
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ن ،ذا ال يمنع من قيام المسهؤولية العقديهة ههن ههدم االلتهزام بهاجراءات الولهوج   إال  906العقدي
 .907لى الشبكة دمة الد و  للعمالء إلشبكة االنترنت كعدم توفير 

  للقواهههد العامههة مههورد منافههذ الههد و  إلههى االنترنههت طبقههال التقصههيرية مسههؤوليةالكمها تقههوم 
  وتقههوم 908مهها تسههبب ب طئهه  فههي إلحههاق الاههرر بههالغير الههذي ال يههرتبط معهه  بعقههد اشههترا  إذا

مكانيت  تفادي ذل و م  بالمعلومات غير المشروهة المسؤولية في ،ذه الحاالة هلى مد  هل  .ا 
 المسؤولية المدنية لمورد المعلومات: رابعا

سهواء   الشبكة بالمعلومات الذي يقوم بتزويدذل  الش ص الطبيعي مورد المعلومات ،و 
نشههههر،ا و بثههههها هبههههر  صههههاحب حههههق فههههي  و لههههها  و مرورد،هههها فقههههط الههههها  و مؤلفهههه اكههههان منتجهههه

كونههه   المعلومهههات التههي يهههتم بثهههها بوسههاطة الشهههبكة ههههنالمسههؤو  ايو   يعتبهههراالنترنههت  لهههذل  
مهن قيهام المسهؤوليتين    وبالنتيجهة فهإن ،هذا اليمنهع  909يمله  السهلطة هلهى بسهط راقبته  هليهها

 .للمورد المعلومات فتكون تعاقدية في حاالت وتقصيرية في حاالت   ر 
 هقهد التوريهد الهذي التزامهاتتقوم المسؤولية العقدية لمورد المعلومات هند م الفته  يحهد ف
و،ههذا طبقهها لبنههود  المعلوماتيههة وسههطاء ال ههدماتحههد  بمتعهههد الههد و  إلههى االنترنههت  و  يربطهه 

 .العقد التي تربط بينهما
ة فإنها تقوم في حالة مها إذا تسهبب نشهر المعلومهات للجمههور قهد تقصيريال المسؤولية  ما
وشههرف   ومنهه  فهههو  كانههت المعلومههات  اطئههة  و اههارة بسههمعة الغيههر سههواء  910للغيههر باههرر

  .ملزم بالتعوي  هلى قدر الارر المادي والمعنوي
 ضالتعوي: ةالثالث النقطة

بنوهيهها سهواء العقديهة  و التقصهيرية   ثبهوت المسهؤولية هنهدالتعوي  ،و الجهزاء المهدني 
  و لهذل  و الاهرر والعالقهة السهبيبة التهي تهربط بينهمها و،ذا بمجرد توفر شروطها و،ي ال ط 

 .طرق التعوي  ثم تقديره ،ذا الصدد سنبين في
 

                                                           
 .101مليكة هطوي  المرجع السابق  ص  - 906
 .12 19ص ص 8001محمد فواز المطالقة  الوجيز في هقود التجارة االلكترونية  دار الثقافة للنشر و التوزيع  همان ايردن   - 907
 . 819هبد الهادي كاظم ناصر  المرجع السابق  ص - 908
 .101سمير حامد هبد العزيز الجما   المرجع السابق  ص  - 909
 .162سمير حامد هبد العزيز الجما   المرجع نفس   ص3- 910
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 طرق التعويض: أوال 
المسههههؤولية المدنيههههة ب حههههد  نواهههههها  للمؤلهههه  التعههههوي  هههههن الاههههرر بمجههههرد ثبههههوت يحههههق

تعهوي  العهاد  ههدة ويراههي القااهي فهي ال  911المذكورة  ههاله سهواء العقديهة  و التقصهيرية  
 القيمههة الماليههة وايدبيههة التههي اسههتفاد بههها المعتههديتقههديره مكانههة المؤلهه  و :هههاهناصههر نههذكر  ،م

تد  هلي   مع تقدير مبله  إزالهة الاهرر مهع إههادة الواهع إلهى مها المع من استغال  المصن 
ذا تعهذر ايمهر يكهون نقهديا التهي  كان هلي  مهن قبه   وفهي ،هذه الحالهة يكهون التعهوي  هينيها وا 

 :نبينها فيما يليس
 التعويض العيني1-

 يقههههههههوم هلههههههههى إصههههههههالح الاهههههههههرر ،ههههههههو ايصههههههههه  باهتبههههههههارهالتعههههههههوي  العينههههههههي  يعتبههههههههر
   912متههى كههان التفنيههذ العينههي ممكنهها كانههت هليهه  قبهه  وقههوع االهتههداء و إهههادة الحهها  إلههى مهها

 913.،ذا ما  كده المشرع الجزائري في المادة مائة واربعة وستون من القانون المدنيو 
هلههى حقههوق  يههتم إزالههة  ثههر التعههديفههي مجهها  حههق المؤلهه   ن  يقصههد بههالتعوي  العينههي

فيقهههوم القااهههي الهههذي ههههر  هليههه  النهههزاع  هلهههى طلهههب المؤلههه  نفسههه   و لفههه   المؤلههه  بنهههاء
 و  ال اصههههة بالمصههههن  تال  النسههههخيهههه مر بههههإوقهههه  النشههههر  و الطباهههههة   و تب بإصههههدار  مههههر

   و،هذا هلهىصهالحة للعمه   جعلهها غيهرو المواد التي استعملت في النشهر   و المنشورة الصور
إذا طلبهه   اههافة إلههى ذلهه  الحكههم بههالتعوي  هههن الاههرر  ويجههوز باإلنفقههة الطههر  المسههؤو 

 .914ثبات كون في المسؤولية العقدية سه  اإلالمتارر وثبت للمحكمة ال ط  الذي ي
وااهههحا وسهههه  االثبهههات فهههي المسهههؤولية العقديهههة التهههي يمكهههن التعهههوي  العينهههي  يكهههونو 

إجبههار المههدين هلههى التنفيههذ العينههي   مهها فههي المسههؤولية التقصههيرية فإنهه   صههعب  إال  نهه  يمكههن 
 .إزالة  ط  المدين المتمث  في القيام بعم تصوره في حالة 

                                                           
المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة هلى مبد  التعوي  متهى تهوافرت هناصهر المسهؤولية المدنيهة   02-01من ايمر  143كدت المادة   - 911

و،ذا من  ال  تعوي  المؤل  الهذي اهتهدي هلهى حقه   ن يطلهب تعوياها همها  صهاب  مهن اهرر نتيجهة ،هذا االسهتغال  غيهر المهر ص به  لمصهن  
 . المؤل 

 .812السابق  ص  بلحاج العربي  المرجع- 912
إال حكم هلي  بالتعوي  لمجرد ت  ره في تنفيذ التزام   و السهتحالة وفائه   صهال بهااللتزام مها لهم يثبهت  ن :" من التقنين المدني تنص164المادة  - 913

 ."استحالة التنفيذ نش ت هن سبب  جنبي ال د   للمدين في 
 .11جما  محمود الكردي  المرجع السابق  ص  - 914
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اههافة  و إزالههة االهتههداء هههن طريههق إزالههة اإلويت ههد التعههوي  العينههي هههدة صههور منههها 
التحريهه   و الترجمههة التههي  صههابت المصههن  ايدبههي   و إزالههة اسههم المعتههدي هلههى المصههن  

او  المصهن    كما يمكن  ن يكون في شك  منهع تهد 915سم المؤل ع واع االمعتد  هلي  م
هنهد الجمههور و،ههذا لصهورة تكههون معقولهة وماهبوطة فههي المصهنفات العاديههة    مها المصههنفات 

 .الرقمية فان العملية يصعب ابطها تقنيا
حيهث  ن يتحو  التعهوي  العينهي إلهى إكهراه مهالي ههن طريهق الغرامهة التهديديهة ويمكن  

من القانون المدني  نه  إذا كهان  نوسبعيمائة و ربعة إن  من الثابت قانونا و طبقا لنص المادة 
جهاز للهدائن  ن يحصه   تنفيذ االلتزام هينا غير ممكن  و غيهر مالئهم إذا قهام به  المهدين نفسه  

 .هلى حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة إجبارية إن امتنع هن ذل 
مههن قهههانون  نسههتمائة و مسهههة وهشههريحيههث إنهه  مههن الثابهههت قانونهها و طبقهها لهههنص المههادة 

 ن  دون اإل ال  ب حكهام التنفيهذ الجبهري   إذا رفه  المنفهذ هليه   "اإلجراءات المدنية واإلدارية
تنفيذ التزام بعم     و  ال  التزامها باالمتنهاع ههن همه    يحهرر المحاهر القاهائي محاهر 
 امتنهههاع ههههن التنفيهههذ   و يحيههه  صهههاحب المصهههلحة إلهههى المحكمهههة للمطالبهههة بالتعوياهههات    و

 ن الغرامهههة  المطالبهههة بالغرامهههات التهديديهههة مههها لهههم يكهههن قهههد قاهههى بهههها مهههن قبههه  هلى اهتبهههار
التهديدية ،هي الوسهيلة المتبعهة لحمه  المهدين هلهى التنفيهذ العينهي إذا كنها بصهدد التهزام بعمه  و 

  ومنهه  فههإن التنفيههذ العينههي يكههون إذا "المطلههوب  ن يؤديهه  المههدين نفسهه   ي بتد لهه  الش صههي
ا وي اع للسلطة التقديرية للقااي و،و ليس من النظام العام فال يجهوز  ن يقاهي كان ممكن

 .ب  القااي من تلقاء نفس   إنما بطلب من المؤل   و  لف  العام  و ال اص
  التعويض بمقابل2-

بمقابههه  ،هههو  صههه  المسهههؤولية التقصهههيرية ويكهههون ههههن طريهههق التعهههوي  إذا كهههان التنفيهههذ 
المسههؤولية العقديههة الههذي يكههون البههدي  للتنفيههذ  و التعههوي  العينههي المههالي  و،ههذا هلههى هكههس 

 .الذي يعتبر فيها ايص  كما سبق ذكره  هاله

                                                           
 .291نوا  كنعان  المرجع السابق  ص  - 915
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بإههادة الحالهة  الذي يلج  إلي  القااي هندما يتعهذر التنفيهذ العينهي ،و بمقاب فالتعوي  
داء  مهر غيهر ذله  كهايمر بهآ  والذي يكون في حالة تعوي  نقدي  و  916إلى ما كانت هليها

 .917زالة الارر كإهطاء النسخ المستنس ة من دون تر يص للمؤل  مثالمعين إل
مههن الحصههو  هلههى العائههد المههالي والتعههوي  هههن الاههرر الههذي لحههق بههالمل  ال يمنعهه  

ستغال  مصنف  من دون إذن  و تر يص مسبق  وبالتهالي فهي ،هذه الحالهة يكهون للمؤله  من ا
لهههى اسهههترجاع السهههتغال  غيهههر المهههر ص باإلاهههافة إاتج ههههن احهههق التعهههوي  ههههن الاهههرر النههه

  918.العائد المالي من استغال  مصنف  من قب  الغير
 و قههرار المجلهههس  المحكمههة حكهههم ،ههو نشههر 919كههذل  مههن صهههور التعههوي  غيههر النقهههدي

فههي حالههة ثبههوت االهتههداء هلههى   هلههى نفقههة المعتههدي  اسههر الههدهو  و،ههذا فههي صههحيفةوذلهه  
كهان يقاهي بالتنفيهذ العينهي المتمثه  بهإتال   سهواء مصن  المدهي الذي يمس بشرف  وسمعت 

 . و تغيير المعالم  و المصادرة  و غير،ا
و،هذا  مهدني كجهزاءالتعهوي   السلطة التقديريهة للقااهي فهي  الجزائريو قد تر  المشرع 

   و،ههذا اي يههر ،ههو اآل ههر ي اههع للسههلطة بمقابهه هههن طريههق التعههوي  العينههي  و التعههوي  
اا  إلى  ن  إما يدفع مرة واحدة  و هلى دفعهات  ي إمكانيهة التقديرية للقااي في تقديره باإل

 .920تقسيط 
ربعون  ن التعوي  المالي يتم تقديره من قب  القااهي طبقها و كدت المادة مائة و ربعة و 

 .921الناتجة هن المصن  المعتد  هلي  لمكاسبللقواهد العامة  لكن مع مراهاة  صوصية ا
تن  من الثابهت قانونها طبقها للمهادة إحيث  تهنص  مهن القهانون المهدني ان وثمهانونثهنمائهة وا 

و في القانون فالقااي ،و الذي يقهدره ويشهم  ا ن  إذا لم يكن التعوي  مقدرا في العقد  "هلى

                                                           
 .291نوا  كنعان  المرجع نفس   ص - 916
ت مر الجهة القاهائية الم تصهة فهي جميهع الحهاالت المنصهوص هليهها فهي '' : السال  الذكر هلى  ن 03- 05من  مر 159و قد نصت المادة - 917

قيمههة ذلههه  كلهه   وكهههذل  اإليههرادات  و  قسهههاط اإليههرادات مواهههوع المصهههادرة مهههن ،ههذا ايمهههر  بتسههليم العتهههاد  و النسههخ المقلهههدة  و 152و 151المههادتين 
 .''للمؤل   و يي مال  حقوق   ر  و ذوي حقوقهما لتكون هند الحاجة بمثابة تعوي  هن الارر الالحق بهم

 .698يوس  احمد النوافلة  المرجع السابق  ص - 918
 .110جما  ،ارون  المرجع السابق  ص  - 919

يصههح  ن يكههون التعههوي  اههي طريقههة التعههوي  تبعهها للظههرو   و يعههين القا'' : هلههى  نهه تههنص المههدني  القههانونمههن الفقههرة االولههى  132المههادة  - 920
 .''ن يقدر ت مينا ي ،اتين الحالتين إلزام المدين بمقسطا  كما يصح  ن يكون إيرادا مرتبا  و يجوز ف

 .المؤل  والحقوق المجاورةالمتعلق بحقوق  02-01من ايمر 622نظر المادة ا - 921
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ة طبيعيههة  ن يكههون ،ههذا نتيجهه التعههوي  مهها لحههق الههدائن مههن  سههارة ومهها فاتهه  مههن كسههب بشههرط
 ."و للت  ر في الوفاء ب  لعدم الوفاء باإللتزام 

نههههه  ال يسهههههتحق إمهههههن القههههانون المهههههدني ف نمائههههة وتسهههههعة وسهههههبعيلهههههى المهههههادة إبههههالرجوع  و 
كدتهه  المحكمههة و ،ههذا مهها  مهها لههم يوجههد نههص م ههال  لههذل    التعههوي  إال بعههد إهههذار المههدين 

ن يقهههوم  ويجهههوز   801911تحهههت رقهههم  8000-06-68العليههها فهههي قرار،ههها الصهههادر بتهههاريخ 
ن  ن يكهههون باتفهههاق هلهههى  و  ههههذار ههههن طريهههق البريهههد ن يكهههون اإل و   ههههذارنهههذار مقهههام اإلغال

و،ذا مها  كدته  المهادة مائهة   رآجراء إلى إج  دون حاجة يكون المدين معذرا بمجرد حلو  اي
 .وثمانون من القانون المدني

ين المذكورتين  هاله  ن التعهوي  يكهون بتقهدير القااهي له  حيث يتبين من  ال  المادت
طبقا لسلطت  التقديرية والتي تسهتند الهى المهادة مائهة و ربعهة و ربعهون مهن قهانون حقهوق المؤله  
والحقههوق المجههاورة السههالفة الههذكر  و،ههذا فههي حالههة هههدم ذكر،هها فههي العقههد  وبالنتيجههة فههإن المههادة 

تن التعوي  فهي المسهؤولية العقديهة   مها المسهؤولية التقصهيرية ان وثمانون ت ص تقدير ثمائة وا 
 .فإنها تكون طبقا للسلطة التقديرية للقااي في ك  الحاالت لعدم وجود  ي هقد مسبق

 تقدير التعويض: ثانيا
لة مهمهة جهدا و،هذا هلهى الصهعيد الهدولي  ية تقدير قيمة التعهوي  المهالي مسه تعتبر همل

وبالتههههالي فإنههههها ت تلهههه  مههههن دولههههة ي ههههر  وكههههذا ت تلهههه  مههههن مصههههن  آل ههههر و،ههههذا بحسههههب 
 :فيما يلي سنعالجهاوالتي االهتبارات الم تلفة 

 االعتبارات المتعلقة بالمؤلف1-
تعتبهههههر مكانهههههة المؤلههههه  مهههههن بهههههين االهتبهههههارات التهههههي يسهههههتعين بهههههها القااهههههي هنهههههد تقهههههدير 
التعهههوي   بمههها للمصهههن  مهههن مكانهههة هلميهههة وثقافيهههة وفنيهههة  باالاهههافة إلهههى شههههرة المصهههن   

 تلهه  هههن االهتههداء عوي  هههن االهتههداء هلههى هقههد النشههر يجسههامة االهتههداء  فههالتبومقارنتههها 
مبلههه  التعهههوي  ههههن الاهههرر  كثهههر منههه  فهههي الحالهههة لهههذل  يكهههون هلهههى حهههق تعهههدي  المصهههن  

  922.االولى
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 االعتبارات المتعلقة بالمصنف محل االعتداء2-
مصهههن  هنهههد الجمههههور ومهههد  مهههن بهههين االهتبهههارات التهههي ت  هههد بعهههين االهتبهههار قيمهههة ال

قبههها  هلهههى المصهههن  وقيمهههة اسهههتفادة المعتهههدي مهههن اسهههتغالل   ومنههه  االهتهههداء هلهههى صهههورة اإل
 كمهها  ن   923برنههامج حسههابي مشهههور لههيس كاالهتههداء هلههى مصههن  غيههر مشهههورمشهههورة  و 
  .924ي  د بعين االهتبار هدد النسخ التي تم بيعها من المصن  المعتد  هلي االهتداء 

علــى  االعتبــارات الخاصــة بالفوائــد الماليــة التــي حصــل عليهــا المقلــد مــن جــراء اعتدائــه3-
 المصنف
كافهة  يغطهيههادال وشهامال لكهي  و،هي  ن يكهونالقاهدة العامة فهي تقهدير التعهوي   تقوم

 .رباح التي يجنيها المعتدي هلى المصن باإلاافة إلى اي هناصر الارر 
قهههانون حقهههوق  ن مهههنمائهههة و ربعهههة و ربعهههيإلهههى نهههص الفقهههرة الثانيهههة مهههن المهههادة  بهههالرجوعو 

فحتهههى يعتبهههر التعهههوي    925تعهههوي  العهههاد  بمبهههد  الالمؤلههه  والحقهههوق المجهههاورة  التهههي   هههد 
باهها المعتهدي وايربهاح التهي  هادال ال بد للقااي  ن ي  ذ بعين االهتبار مجموع النسخ التي

مهههن  لحهههق بهههالمؤل  الاهههرر المعنهههوي الهههذي جنا،هها جهههراء اهتدائههه   و ذلههه  للت فيههه  مهههن وقههع 
تكهرار مثه  ،هذا  لمنهعدي المعته حقهق مبهد  ردعوكلما كان التعوي  هادال فإنه  ي  سمعت  حيث
 .من قب  الغير الفع 

                                                           
 .226نوا  كنعان  المرجع السابق  ص - 923
  دار 2002لسنة28سعيد سعد هبد السالم  الحماية القانونية لحق المؤل  و الحقوق المجاورة في ظ  حماية حقوق الملكية الفكرية رقم  - 924

 .101 ص2004النهاة العربية  القا،رة 
مهن مبهد  التعهوي  الكامه  مهن  يتشهاب التعـويض العـادل  أبـدفم  اسهبي تل  مبد  التعوي  العاد  ههن مبهد  التعهوي  الكامه  و التعهوي  المن- 925

 كثهر مهن قيمهة الاهرر الهذي لحهق التعهوي  ن بكهون  التعهوي  العهاد  يسهمح به  الاهرر  إال  ن مبهدحيث ارورة تعوي  كه  هنصهر مهن هناصهر 
  و ذل  ب ن يؤ ذ بعهين االهتبهار مهثال مهد  االسهتفادة التهي حققهها المعتهدي هلهى حقهوق المؤله  و،ذا ما ي ال  في  مبدا التعوي  الكام   المارور

كمها  ن ،هذا المبهد  يسهمح  ياها بهان يكهون التعهوي  اقه  مهن قيمهة .ئه  ل  لمنع المعتهدي مهن تكهرار اهتداو جع  مبل  التعوي  يفوق االستفادة   و ذ
يكفههي ان لمبههد  ال اههرورة للتعههاد  بههين الاههرر الههذي لحههق الماههرور و التعههوي  الههذي يحصهه  هليهه  بهه    و،ذا تحقيقههارر الههذي لحههق بالماههرورالاهه

فههت بالماههرور  تطلههب  ن يكههون التعههوي  شههامال لجميههع اياههرار التههي لحفي التعــويض الكامــلأمــا   لظههرو  كهه  واحههد يكههون ،ههذا التعههوي  مطابقهها
أمـا التعـويض     الاهرر ايدبهي فيههاك  هناصر الارر الذي لحق   بمها يجب هلي   ن يشم  ى التعوي  الكام  للمارور إللكي يص  القااي و 

و مهها يحههيط بالههدهو  مههن  ظههرو  الماههرور يراهههي فيهه  القااههي وي  الههذي قهه  درجههة مههن التعههوي  العههاد   ي ،ههو التعهه فهههو وصهه   المناســب
 .882السابق  ص  انظر سوفالو  ما   المرجع مالبسات بحيث يكون لك  حالة تقدير مستق  هن الحاالت اي ر 
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التعوي  يجهب  ن  إال  ن ،ذا المبد  كان مح  نقد من قب  المتشددين باي ذ بفكرة  ن 
يترتهب هليه   ن المؤله   ن اإل هال  بههذه الفكهرةيكون معادال للاهرر الهذي يلحهق بهالمؤل   ي

 .926هتداء الذي وقع هلي اال المارور يحص  هلى  كثر مما يستحق وبالتالي يستفيد من
 ظل البيئة الرقمية فيئية لحقوق المؤلف زاالحماية الج: الثاني الفر 

هتهداء ديم تعوياات مالية للمتاهرر مهن االتهد  الحماية المدنية إلى إلزام المعتدي بتق
عهههوي  ههههادال يتناسهههب سهههواء كهههان ،هههذا التحمهههي  و،هههذا للمؤلههه   و ورثتههه  هلهههى المصهههن  الم

  يههق الههردع المرجههو ومههن منههع تكههرار مثهه نهه  ال يرقههى لتحق لحههق بالمصههن    ووالاههرر الههذي 
 .،ذه التصرفات غير القانونية وغير المشروهة

باالاههافة الههى ظهههور التطههور التكنولههوجي  وانتشههار المصههنفات الرقميههة  ومهها ينههتج هنههها 
الهى الطريهق من اهتداءات هلى شبكة االنترنت  و،ذا ما فرات  الارورة العمليهة مهن اللجهوء 

هقابيهههة ردهيهههة  مهههن  جههه  تحقيهههق نجاههههة  كبهههر لحمايهههة  االجزائهههي الهههذي يفهههر  بهههدوره نصوصههه
حقههوق المؤلهه  و اصههة فههي البيئههة الرقميههة  والغايههة منههها لههيس تقههديم تعههوي  مههالي فقههط إنمهها 

الهردع المرجهو مهن  التهي يمكنهها تحقيهق مبهد  سهالبة للحريهةالوجود هقوبهات اكثهر شهدة بمها فيهها 
  .927العقوبة  صال

سههنتناو  فههي ،ههذا الفههرع صههور الحمايههة الجزائيههة للمصههن  فههي البيئههة الرقميههة  ومنهه  لههذا 
تبيان االهتداء المباشر المتمث  فهي جريمهة التقليهد  وبالمقابه  االهتهداء غيهر المباشهر والمتمثه  

ة ذلههه  هلهههى المصهههنفات الرقيمهههثير ن جريمههة التقليهههد  وبعهههد،ا تبيهههان تهه فههي الجهههرائم المتفرههههة هههه
 .والعقوبات الم صصلة لك  هلى حدة

فههي تبيههان صههور مههن النقههاط  فتتمثهه  النقطههة ايولههى ومنهه  تههم تقسههيم الفههرع الههى مجموهههة 
الحمايههة الجزائيههة  و الجنايههة للمصههنفات الرقميههة  ثههم فههي النقطههة الثانيههة تحديههد نههوع المسههؤولية 

لعقوبات الم صصة لكه  لنقطة الثالثة واي يرة تحديد االجزائية لمقدم  دمات االنترنت  وفي ا
 .صورة هلى حدة
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 ةئية للمصنفات الرقميزاصور الحماية الج :النقطة األولى
تعتبههههر العقوبههههات الجزائيههههة  كثههههر ردههههها مههههن التعوياههههات المدنيههههة فههههي الههههدهو  المدنيههههة  

مهههت الجانهههب التهههي نظموههههة مهههن النصهههوص القانونيهههة وبالتهههالي قهههام المشهههرع الجزائهههري بسهههن مج
 .الجزائي لحماية حقوق المؤل  من االهتداء هليها و،ذا لتحقيق الردع المرجو من الحماية

 ر االهتهداء هلهى المصهن  المحمهي مهن قبه  الغيهر و وصه و بالرغم من ا هتال  و تنهوع
  و،هذا "جنحهة التقليهدحهاو  حصهر،ا فهي جنحهة واحهدة تحمه  وصه  الجزائهري  إال  ن المشرع
قههانون حقهوق المؤله  والحقههوق مهن ن مائههة وسهتي ن الهىمائهة واحههد  مسهي ادةالمهفهي المهواد مههن 
 النصهوص نجهد  ن المشهرع قهد تله الهواردة فهي  من  ال  دراسة تله  الصهور ن   المجاورة  إال

 :جمعها ومثلها في صورتين
 ى لالعتداء المباشرالصورة األول -

ممهها   هههن المصههن  المحمههي  الكشهه  غيههر المشههروع،ههي جنحههة التقليههد و المتمثلههة فههي 
استنسها  المصهن      و تبليه  المصهن  ب يهة طريقهة  وبسهالمة المصهن   المسهاسدي إلهى يؤ 

 .هتداء المباشر  و،ذا ما يطلق هلي  باال و ايداء
 لالعتداء غير المباشر الصورة الثانية -

 اثلهههههههة مههههههع جنحهههههههةمم الجزائههههههري ،ههههههي مجموهههههههة مهههههههن ايفعهههههها  التههههههي اهتبر،ههههههها المشههههههرع
اسهههتيراد  و تصهههدير النسهههخ مهههن  بيهههع وتههه جير المصهههن  وواهههع  للتهههداو  وكهههذا التقليهههد  و،هههي

 .هتداء غير المباشر  و،ذا ما يطلق هلي  باالمصن   و  داء
 عتداء المباشر اال -أوال

 ثههة التههي فراههت اههرورة تعههدي  قههوانينتههرتبط حقههوق المؤلهه  بتطههور التكنولوجيههات الحدي
تصها    يام  حماية مجموهة من وسهائ  االوبالتالي فقد  صبح مجا  حقوق المؤلالمؤل   

البيئهة من كتب و مجالت و  فالم  وم تل  طرق البث مهن إذاههة وتلفزيهون وكهذا ههن طريهق 
 .928الرقمية بواسطة شبكة المعلوماتية
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 بعهههد تطهههور مفههههوم حقهههوق المؤلههه  اسهههتوجب تهههوفير الحمايهههة القانونيهههة للنشهههر االلكترونهههي
و،ذا نتيجهة االهتهداءات غيهر المشهروهة هليهها ومهن  ،هم صهور االهتهداء و  للمصنفات الرقمية 

 .المباشر جريمة التقليد للمصن 
ن  في المواد من مائة وواحهد و مسهين الهى تناو  المشرع الجزائري االهتداء هلى المص

صهورة االهتههداء ن مهن قهانون حقههوق المؤله  والحقههوق المجهاورة  وحهدد،ا فههي المهادة مائهة وسههتي
و،هي جنحههة وبالتههالي  االمباشهر هلههى المصهن  المحمههي و،هي جريمههة التقليهد  وواههع لهها وصههف

 .لم يعتبر،ا جناية ولم ي ففها بجعلها م الفة
التطهههور    نتيجهههةو دقيهههق وذلهههنههه  فهههي المقابههه  تههههرب مهههن إهطهههاء مفههههوم وااهههح  غيهههر 

يههد المباشههرة وغيههر صههور التقل وبههذل  فههإن المشههرع هههددمجهها  المعلوماتيههة   العلمههي  اصههة فههي
ن الفق  المقارن منحها وص  القرصنة  إال  ن الوصه  ايدق ،هو االهتهداءات المباشرة  إال  

 .929غير قانوني االماسة بحقوق المؤل  لكونها تشك  مسلك
التهي يرتكبهها ايفعها  تله  '' ،هي االهتهداء هلهى حقهوق المؤله هند يقصد بجريمة التقليد 

  930 "ق المؤلهه  ايدبيههة بتقليههد المصههنفات ايدبيههة  و العلميههة  و الفنيههةيعتههدي هلههى حقههو  مههن
هبهارة ههن همليهة نقه  لمصهن   و  داء لهم يسهقط فهي المله  '' هرفها الفق  الفرنسي ب نها بينما 
 يتمثهه  ايو  العنصههر و،مهها مههن غيههر إذن مؤلفهه   و تقههوم ،ههذه الجريمههة بتههوافر هنصههرين العههام

فهي وقهوع  يتمثه ف ما العنصهر الثهاني كلية  و جزئية للمصن   و ايداء   في وجود سرقة  دبية
 .931"رالار 

هبهارة  ،هوباالهتداء هلى حقوق المؤله   و الحقهوق المجهاورة  932و تتحقق جريمة التقليد
 د إذن المؤل   و  لف  و،ذا من  ال  نشر المصهن  واسهتغالل  هن القيام ب فعا  من دون ا
مهههها  التهههه جير  و نسههههخ  و القيههههام بترجمههههة المصههههن   و اسههههتغال   ه  و القيههههام بههههايداء الفنههههي 

هارة  و  داء هلني  و ههر  المصهن   و نشهر الرسهائ  دون إذن المؤله   و المصن   و اإل
 . راج المصنفات  ارج البلدالمصن  المقلد للبيع  مع إد ا  وا  ورثت    و بعر  
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 محاكهههههاة مصهههههن  رقمهههههي بصهههههنع  و''  مههههها التقليهههههد فهههههي المصهههههنفات الرقميهههههة فيقصهههههد بههههه 
و فهي الحقيقهة ال  933 ''إنتاج نسخ هلهى مثاله  تظههر كايصه  تمامها هنهد تهداولها فهي ايسهواق

هليههها فههي قههوانين العقوبههات  الجههرائم اي ههر  المنصههوص هههن غير،هها مههن ت تلهه  جريمههة التقليههد
 .ركن معنويالمادي و الركن القيامها ل تستوجبالتي 
 التقليدالركن المادي لجريمة 1-

  ي فعه   هارجي له  طبيعهة ماديهة ملموسهة تهدركها'' : يعر  الركن المهادي للجريمهة ب نه 
هتبهاره ايفعها  اإل ههين فالمشرع ياع في  وبالتالي فال جريمة دون توافر ،ذا الركن ''الحواس

 ايفكههار والمعتقههدات   مهها المحميههة قانونهها هلههى الحقههوق ماديههة المحسوسههة التههي تشههك  اهتههداءال
 .القانون ب هليهاقاعيفال 

ونتيجة وهالقة سهببية بهين  جراميإ سلو  من هناصر  ساسية و،ييتكون الركن المادي 
شههك   ذلهه  الفعهه  الههذي يصههدر هههن الفاههه  هلههى  السههلو  اإلجرامههي ،ههو  فالنتيجهة والسههلو 

فيمتنههع  مهن يه مره القهانون بالعمه كا  يجابيهها  و سهلبيإهاهوية إراديهة  وقهد يكهون السهلو   حركهة
 . 934"هن  دائ 

   ومنه  فهإناإلجرامهي  لسهلو ا يكهون سهبب  ايثر المادي الذي هبارة هن  ما النتيجة فهي
قهد  جرامهيالسهلو  اإل النتيجة  فهال بهد  ن يكهونبعالقة السببية ،ي الصلة التي تربط السلو  ال

 .تسبب في إحداث النتيجة
 بقيههههام و،ههههذاالتقليههههد   فعهههه  عالههههركن المههههادي فههههي جريمههههة تقليههههد المصههههنفات يتحقههههق بوقههههو و 

قههانون مههن ن مائههة وواحههد و مسههيالمعتههدي ب حههد  فعهها  التقليههد المنصههوص هليههها بههنص المههادة 
تتحقق النتيجهة اإلجراميهة  كمامصن  محمي   التي تقع هلى حقوق المؤل  والحقوق المجاورة

مهن جههة  اإلجرامهي عالقهة السهببية بهين النشهاطال تهوافر مهع  لتقليهدفعه  لبمجرداالنتهاء مهن  ي 
 .وتل  النتيجة من جهة   ر 

 الههههركن المههههادي مههههن  ههههال  التطههههرق للنشههههاط سههههيتم دراسههههةحتههههى تتاههههح الصههههورة جيههههدا و 
 موافقهة المؤله   و صهاحب الحههقوبههدون  محمهي مصهن  قهد وقههع هلهىالهذي يكهون  اإلجرامهي 

 .الذي قام ب  المقلد في المصن 

                                                           
 .668 ص6118المعلومات  مكتبة اآلالت الحديثة   سيوط  مصر  الطبعة ايولى،شام فريد رستم  قانون العقوبات و م اطر تقنية - 933
 .28هبد اهلل سليمان  شرح قانون العقوبات  القسم العام  الجزء ايو   الجريمة  دار الهد  للنشر  الجزائر  ص - 934
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 جرامياإلسلوك ال.أ
يتمثهه  بقيههام    935السههلو  اإلجرامههي تعههددت صههور االهتههداء هلههى المصههن  بهها تال  

المهههؤلفين وبالدرجهههة  هلهههى حقهههوق يشهههك  اهتهههداء الهههذيالقهههانون و  جرمههه المعتهههدي بارتكهههاب فعههه  
 هليهههها المشهههرع بالتفصهههي  فهههي المهههواد مهههن  والتهههي نهههص  ايولهههى االهتهههداء هلهههى الحهههق ايدبهههي

 .قانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورة من ن ستة وهشريلى إن اثنتين وهشري
مههن ذات ن مائههة وواحههد و مسههي هههاد المشههرع الههنص هليههها فههي الفقههرة ايولههى مههن المههادة و 

كهه  فعهه  يمههس بحههق تقريههر نشههر المصههن   و مهها يترتههب هليهه  مههن  تجههريمب القههانون  وقاههى
 :يتحقق وفقا للحاالت التالية ن االهتداء المادي  ومن  فإ936حقوق   ر 
 كشف غير المشرو  للمصنفال 
  مصههنف    و،ههذا الحههق ،ههو حههق اسههتئثاريالحق فههي الكشهه  هههن بههوحههده  يتمتههع المؤلهه  

في ذله  ليمنحه  ر صهة  فال يمكن للغير الكش  هن المصن  إال بالرجوع إلى صاحب الحق
ومن قام بالكش  هن المصهن  مهن دون تهر يص مسهبق مهن كتابية تكون صريحة و محددة  

 .937مرتكبا لجنحة التقليد تبريعالمؤل  
التقليهد  يكهونالمصهنفات ايدبيهة  ففهياالهتداء بها تال   نهواع المصهنفات   شك  ي تل 
مقتطفههات منهه  دون اإلشههارة  هههن طريههق اقتبههاسالكشهه  غيههر المشههروع للمصههن   و  هههن طريههق

 . المصن  دون الحصو  هلى إذن المؤل  ايصلي إلي   و ترجمة
التقليههههد هههههن  فيكههههونواالداء العلنههههي    و الموسههههيقية  رحية مهههها بالنسههههبة للمصههههنفات المسهههه

 للعمه  بهدون موافقهة الكش  غير المشهروع إمها بإههادة إنتاجهها  و التمثيه  غيهر الشهرهي طريق
 .المؤل   و ورثت 

 المساس بسالمة المصنف  
   مها اافة  و حهذ   و تفسهير هلهى المصهن تعدي   و إللمؤل  وحده حق إجراء  يحق
بعه  االسهتثناءات التهي   ما ههداقبيه  ارتكهاب جنحهة التقليهد بذل  الغيهر فيعهد ذله  مهنإذا قام 

جريمهة التقليهد و منهها الترجمهة بعهد موافقهة صهاحب الحهق   لهم يعتبر،ها مهن قبيه قر،ا المشهرع و  

                                                           
 .10ص 1997   هبد الحفيظ القااي  حق المؤل  و حدود حمايت  جنائيا  دار ايمان  الرباط  المغرب- 935
 .622هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص  - 936
 .622هبد الرحمان  لفي  المرجع نفس   ص  - 937
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م مع ارورات كه  لغهة ءإلى بع  التحويرات والتعديالت التي تتال ا ثناء ت ديته حتاجت كونها
 .لكي ال يتغير المعنى مترجم إليها

قهائم بإهههادة التحههوير العمهه  يتههيح لل إذا كهان ،ههذاالروايههة إلهى مسههرحية و  تحههوير  ويجهوز 
 ن يجهههري بعههه  التعهههديالت الطفيفهههة التهههي كههه  للمصهههن   هههر غيهههر الفهههن ايصهههليإلهههى الفهههن اآل

  938.لي إم مع الفن المقتبس ءتتال
يقهوم بنشهر مصهن  رقمهي  بكه  فعه فإن التقليد يكون  ما فيما ي ص المصنفات الرقمية 

نترنههت دون الحصههو  هلههى سههواء تعلههق ببههرامج الحاسههب اآللههي  و كههان مرتبطهها باإل  مهمهها كههان
احتهرام سهالمة اهافة إلهى ههدم   باإلالتقليهد   وبالنتيجة تقهوم جريمهةمن مؤلف مسبق  إذن كتابي

كهه  تحريهه   و الرقمههي  فللمؤلهه  الحههق فههي االحتههرام الههذي يسههمح بههاالهترا  هلههى  مصههن ال
ومنه  فههال يجههوز المسههاس هلهى سههمعت  ومكانتهه    يشههك  اهتههداء و،هذاتعههدي  لمصههنف   تشهوي   و

  939.ون إذن مسبق من المؤل المصن  ال في شكل  وال في جو،ره دب
 استنساخ المصنف بأي أسلوب من األساليب في شكل نس  مقلدة 

تحديهههد ههههدد وكميهههة وكيفيهههة  يملههه  المؤلههه  حقههها اسهههتئثاريا هلهههى مصهههنف  و،هههذا مهههن حيهههث
 . 940االستنسا  وكذا الوسيلة المتبعة 

ذن الكتههابي اإل الحصههو  هلههىدون  مهمهها كههان  سههلوب بالتههالي فكهه  استنسهها  لمصههن  و 
لمها ورد فهي الفقهرة الثانيهة  يكهون قهد ارتكهب جنحهة التقليهد وفقهامن المؤل   و مهن يمثله  قانونها  

 .قوق المؤل  والحقوق المجاورةقانون ح من نمائة وواحد و مسيمن المادة 
الستنسا  بحسب نوع المصن   فبالنسبة للمصنفات ايدبية فاالهتهداء او ت تل  صور 

  فكه  مهن المؤله   وورثته إذن    هددون ههادة تحوير،ها مهن  و إ هليهها يتحقهق ب  هذ مقتبسهات 
 .،ذه التصرفات تشك  جريمة التقليد

                                                           
فيفههري  22حسههن البههدراوي  الحقههوق الماليههة و المعنويههة  دراسههة مقدمههة فههي نههدوة الويبههو الوطنيههة هههن حههق المؤلهه  و الحقههوق المجههاورة  القهها،رة - 938

 .68ص 2003 
الحاسهب اآللهي فهإن إجهراء  ي تعهديالت هليه  مهن اجه  مواكبهة التطهورات العلميهة الحديثهة و التهي تهرتبط بهالغر  ايصهلي مهن فهي مجها  بهرامج - 939

التحهوير لمصهلحة ورة تقيهد حهق المؤله  فهي التعهدي  و است دام  فال تد   ،ذه التعديالت في نطاق التقليد الن طبيعة برامج الحاسب اآللي تستلزم ار 
التحهوير فهي ،هذه التعهدي   و  نامج من العمالء حيازة شهرهية و ذله  فهي حهدود مها تفراه  التشهريعات الحديثهة و ال يكهون بالتهاليمن يحوز هلى البر 

  .82هلي هبد القادر القهوجي  الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي  المرجع السابق  ص: انظر .الحدود مكونا لجريمة التقليد
 .626هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص - 940
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 بالنسههبة للمصهنفات الموسههيقية والسههينمائية فهإن االهتههداء هليهها يكههون باستنسهها   مها     
 مههها   ههههدد مهههن ايشهههرطة  و استنسههها  فهههيلم سهههينمائي هلهههى شهههريط كاسهههيت  و قهههرص ماهههغوط

دون   وبرنههامج حسههابي بنسههخ قاهههدة بيانههات القيههامالمصههنفات الرقميههة فيعتبههر مههن قبيهه  التقليههد 
سهم المهمها كهان ا في هقهد النشهر هلي  نسخ  كثر مما ،و متفقإذن مؤلف    و نسخ هدد من ال

 941.المذكور هلى المصن  المعتد  هلي  سواء االسم االصلي  و ال يالي  و المقلد
النسههخ الرقمههي الههدائم والنسههخ الرقمههي  وفههي ،ههذه الحالههة فقههد فههرق الفقهه  الفرنسههي مهها بههين 

للمصههن  فههي ذاكههرة  ي جهههاز  دائههمالنسههخ الرقمههي الههدائم يعنههي تثبيههت المؤقههت  فههايو  و،ههو 
فهههو ت ههزين  للمصههن    مهها النسههخ الرقمههي المؤقههت ،ههذا النسههخ بمثابههة تقليههد ويعتبههرللمعلوماتيههة 

 .942 فال يشك  تقليدا للمصن  المحمي ثابت ل  ومن  
نسهخ مصههن  متمتههع بالحمايههة القانونيههة هلههى  مها المشههرع الجزائههري فقههد اهتبههر  ن همليههة 

 .صاحب الحق دون إذن مسبق من المؤل   و   بما  ن  حص مة تقليدجري الكترونية دهامة
 تبليغ المصنف عن طريق األداء العلني أو بأي وسيلة نقل أخرى 

وفهي حالهة    ا تيهار كيفيهة تبليغهتبليه  مصهنف  للجمههور و،هذا بحريهة وحهده يحق للمؤل  
ذن المؤلهه  يعتبهر مرتكبهها لجنحههة التقليههد   قيهام الغيههر بههذل  وتبليغهه  للجمههور مههن دون موافقههة وا 

قبيهه   معتبههرا مههن1996فههي حكههم صههادر لهه  سههنة 943وفههي ،ههذا الشهه ن ذ،ههب القاههاء التونسههي 
 تههر يص التقليههد القيههام بههايداء العلنههي يهمهها  غنائيههة فههي  حههد المطههاهم دون الحصههو  هلههى

المقلهد به ن يههدفع  المحكمهة  لزمههت ومنه   مهن  صهحاب الحقههوق فهي ،هذه ايهمها   بهذل مسهبق 
 .القاائية مصاري اللجمعية حقوق الت لي  و التلحين  جرة اال تبار و 

 أن يطال االعتداء مصنفات مشمولة بالحماية.ب
حقههههوق المؤلهههه  يتمتههههع بحمايههههة قههههانون يجههههب  ن يقههههع السههههلو  اإلجرامههههي هلههههى مصههههن  

تناو  المشرع الجزائري ذل  في المادة الثالثة من قانون حقوق المؤله  وقد  المجاورة والحقوق 
  نه    944  و التهي يهر  بعه  الفقه  والحقوق المجاورة والتي حدد،ا هلى سبي  المثا  وصنفها

                                                           
 .10هلي هبد القادر القهوجي  الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي  المرجع السابق  ص - 941

942
 - LUCAS André, Droit d’auteur et numérique, op.cit, p58. 

 .622هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص-943
 .622نفس   ص هبد الرحمان  لفي  المرجع -944
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وحهههدد مهههن ورود،ههها هلهههى سهههبي  المثههها  إال  نهههها محصهههورة النطهههاق و محهههددة المعهههالم   بهههالرغم
 .اوهية والشكليةشروط الحماية المو 

 عدم وجود إذن كتابي من المؤلف.ت
 قيههههام االهتههههداء هههههن طريههههق السههههلو ال يكفههههي لتههههوافر الههههركن المههههادي فههههي جريمههههة التقليههههد 

  و إنما يشترط  ن يحهدث ،هذا االهتهداء جرامي هلى حق من حقوق المؤل  المذكورة  هالهاإل
مهن  ،هم هناصهر الهركن المهادي  و يعتبهر ،هذا الشهرط ممثله   و  لفه  المؤله   و  بدون موافقهة

 .وقوع الجريمة  صال ين راا المؤل  يحو  دون وقوهها ينفيالتقليد و ت لف   لجريمة
حتههى صههريحة  مكتوبههة وتكههون   ن يجههبهلههى  ن ،ههذه الموافقههة 945و يؤكههد بعهه  الفقهه  

 السهماح لشه ص مها بتقليهد مصهنف  إلهى  بواهوح هلهى نيهة المؤله  يستد  منها يتمكن من  ن
ن   ومنهه  فههإقهه  تقههدير ى  فعهها  االهتههداء  و معاصههرا هلههى الههذي يتعههين  ن يكههون سههابقا هلههو  

 .الكتابة في ،ذه الحالة شرط وجود وليس شرط إثبات
 هههههههههههدم وجههههههههههود الموافقههههههههههة الكتابيههههههههههة المسههههههههههبقة  و المعاصههههههههههرة مههههههههههن قبهههههههههه  وفههههههههههي حالههههههههههة

 سهقط بالتنهاز   ومنه  والهذي ال ي الركن المهادي لجريمهة التقليهد    ففي ،ذه الحالة يتحققالمؤل 
 و هههن حقهه  فههي التعههوي   و حتههى اسههتعداد  الجزائيههةالههدهو   هههن الاههحيةال يههؤثر تنههاز  فهه

  946.المناسبة للمؤل  لتقليد مؤلف  لتقديم التعوياات  و المتهم الجاني
 هلههههى مهههها تقههههدم فههههإن مههههن شهههه ن ت لهههه  ،ههههذا الشههههرط ت لهههه  الههههركن المههههادي لهههههذه و بنههههاء

 .الجريمة كلية النتفاء  ركانهاالجريمة  و بالتالي تنتفي 
 الركن المعنوي لجريمة التقليد-2

  إنمهها يلههزم  ياهها تههوافر القصههد الجنههائي فقههط تههوافر الههركن المههاديبجريمههة التقليههد تقههوم ال 
 الش صههي و نفسههي و الههذي نعنههي بهه  ذلهه  الجانههب ال  بههالركن المعنههوي لديهه  و ،ههو مهها يسههمى
،ذه اي يرة مجرد تواجد الواقعة المادية التي ت اع لنص التجريم به   للجريمة فال يكفي لقيام

  947.دبيا إرادة فاهلها و ترتبط ب  ارتباطا معنويا و   ن تصدر هن يجب

                                                           
 .92هفيفي كام  هفيفي  المرجع السابق  ص - 945
 .811هلي هبد القادر القهوجي  المرجع السابق  ص - 946
 .616هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص -947
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تههوافر القصههد الجنههائي بوتههها لث جريمههة التقليههد مههن الجههرائم العمديههة التههي يتطلههب  وتعتبههر
  948.المادي بعنصري  العلم و اإلرادة جنبا إلى جنب مع الركن

جريمهة  المطلهوب تهوافره كهركن  ساسهي فهي هر  جانب من الفق  القصد الجنهائيو قد   
النيههة  ال يكفههي القصههد الجنههائي بمعنههاه العههام بهه  ال بههد مههن تههوافر سههوء'' التقليههد إلههى القههو  ب نهه  

 . 949"لد  الفاه    ي القصد الجنائي ال اص
ذلهه  وال يسههتنتج منههها اههرورة تههوافر  تشههترط إال  ن النصههوص التههي تجههرم فعهه  التقليههد لههم

  950 و،هو الهر ي الهذي سهار هليه   غلهب الفقه   ال اص إلى جانب القصد العهام القصد الجنائي
الجههاني بهه ن نشههاط  اإلجرامههي يههرد هلههى مصههن  ينسههب إلههى شهه ص آ ههر   يكفههي  ن يعلههمبهه  

  951المههتهمثبههات حسههن النيههة هلههى د هليهه  يعتبههر غيههر قههانوني  ويقههع هههبء إو ن كهه  همهه  يههر 
السلطة التقديرية   ورغم ثبوت حسن النيهة فههذا اليعفيه  مهن  المواوع قاايوبالمقاب  تكون ل

  952.تعوي  المؤل  هن مصنف 
 غيهههر  ن القصهههد الجنهههائي ال يتحقهههق فهههي المصهههنفات العلميهههة مثههه  الريااهههيات والفيزيهههاء

م باالقتبهاس منهها مرتكبها كتب التاريخ  فال يعتبر من يقو و و هلم الفل  وكذا المصنفات الدينية 
للسههههلطة التقديريههههة   ااههههعا يبقههههى ايمههههر   إال  نهههه 953فههههي ايفكههههار امههههلجريمههههة التقليههههد إلتحاد،

 .المواوع  لقااي
ن جريمههة التقليههد تقههع هههن طريههق ال طهه  فههال مجهها  لههذل   و،ههذا نتيجههة إ وال مجهها  للقههو 

ى طبهع ههدد معهين مهن  ن دار نشر اتفقت مهع المؤله  هله فلو فراناتجاوز الحيطة والحذر  
العامه  تجهاوز ذله  العهدد ههن طريهق ال طه  ظنها منه   نسه ة إال  ن ن مسهيالنسخ كه ن يكهون 

 .نس ة مائة ن المطلوب 

                                                           
 .20هفيفي كام  هفيفي  المرجع السابق  ص-948

 .620 بو اليزيد هلى المتيت  المرجع السابق  ص - 949
 .212هبد الرزاق السنهوري  المرجع السابق  ص -950

 .691يوس  احمد النوافلة  المرجع السابق  ص - 951
 .621 بو اليزيد هلى المتيت  المرجع نفس   ص - 952
 .216نوا  كنعان  المرجع السابق  ص - 953
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هههن  الزائههدرفههع دهههو  التقليههد فههي العههدد ب  ن يقههومللمؤلهه   يجههوز القانونيههة فمههن الناحيههة 
حههد  هلههى الناشههر إال إثبههات  ن ال طهه  كههان نتيجههة هههدم انتبههاه  العههدد المتفههق هليهه   وال يكههون

 .954العما   ثناء الطبع
 االعتداء غير المباشر .ب

مائهة وواحهد  نص المهادة له طبقها تشهك  جريمهة التقليهد فعا  التيحدد المشرع الجزائري اي
 المشهرعالمقابه  هيهب هلهى  نه  فهي   إال ن من قهانون حقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورةو مسي

جه  تفهادي  لالهتهداء مهن  بهدال مهن واهع صهورتين( جنحة التقليـد )استعمال  لعبارة  الجزائري
 .االنتقاد

بهههين صهههور  المشهههرع الجزائهههري فهههي قهههانون حقهههوق المؤلههه  والحقهههوق المجهههاورة  لهههم يفهههرق
و بههين صههور االهتههداء غيههر المباشههر التههي تمثهه    تقليههد االهتههداء المباشههر التههي تمثهه  جريمههة
 ن صههههنع واستنسهههها  المصههههنفات وتبليغههههها إلههههى  اهتبرنهههها فعههههاال مشههههابهة لجههههرائم التقليههههد  فههههإذا 

المصهن   و  تصهدير واسهتيرادالمعقهو   ن ت  هذ جريمهة  فمن غير  الجمهور يمث  جريمة تقليد
المههههذكورة جريمههههة التقليههههد  حقيقههههة ايمههههر بعيههههدة كهههه  البعههههد هههههن تهههه جيره ذات الصههههفة فهههههي فههههي

 .955 هاله
 لهههههه   ن يتركههههههها كجههههههنح مسههههههتقلة يحههههههدد لههههههها حههههههدود،ا ايرجههههههح وايحسههههههنكههههههان و لههههههذل  

 فههيمهن ههدم تفرقهة المشهرع بهين صهور االهتهداء  الغايهةبالرغم من ذله  نجهد  ن   956ال اصة
لهذل   و،و جنهي ايربهاح  التقليد فع من  المعتديلوحدة الهد  النهائي الذي يسعى إلي   تعود

 :كمايلي الجزائري المشرع سنحاو  تناو  ،ذه الصور تبعا للترتيب الذي واع 
 استيراد أو تصدير نس  مقلدة من مصنف أو أداء-1

الههوطن   مهها الههوطن إلههى دا هه   االسههتيراد ،ههو إد هها   ي باههاهة مهمهها كانههت مههن  ههارج
فيتحقهق الهركن المهادي لجنحهة   و،ي ت اهع للقهوانين الجمركيهة العملية العكسية فهي التصدير

االستيراد  و التصدير لنسخ مقلدة لمصن  معين  و  داء  و،ذا هندما يتم إ راجها  و إد الهها 
مهههن الحهههدود الوطنيهههة سهههواء بهههرا  و بحهههرا  و جهههوا هلهههى  سهههاس  نهههها ايصههه  وفهههي الواقهههع ،هههي 

                                                           
 .612هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص - 954
 .806 صحازم هبد السالم المجالي  المرجع السابق  955
  .692هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص 956
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الشههههحن  كمهههها يسهههتوي  ن يههههد    و ي ههههرج بحيهههازة الجههههاني  و هههههن طريهههق البريههههد  و  957مقلهههدة
  958.لحساب 

إد ا  و إ راج بااهة مقلدة يعتبهر   ن 959قانون الجمار   اهتبر المشرع الجزائري في
بالتهالي يجهوز و  المؤل  والحقوق المجهاورة  هلي  بقانون حقوق ةالمعاقب   وقد تمت  يااجنحة

بارتكابههه  جريمهههة جمركيهههة هلهههى  سهههاس جنحهههة التصهههدير واالسهههتيراد  معاقبهههة الجهههاني  والمعتهههدي
جنحهههة اإلدالء بتصهههريح ال ينطبهههق هلهههى الباهههاهة المقدمهههة  و فهههي نفهههس  بتصهههريح مهههزور  و

  ومنهه  فههإن التنههزاع فههي ،ههذه الحالههة مهها بههين 960النتهاكهه  حقههوق المؤلهه  الوقههت يعاقههب الجههاني
 .لمؤل  والحقوق المجاورةقانونين  اصين و،ما قانون الجمار  وقانون حقوق ا

 تطبيهق القهانون الجمركهي هلهى  سهاس  ن القهب  هلهى  نه  يهتمايصه  فهي ،هذه الحالهة 
 بعهد،ا لصهاحب الحهق هلهى يمكهنالنطهاق الجمركهي  و  إطهار كهان فهي  و المشتب  في  الجاني

 بالتعوياهههات ويقهههوم بالمطالبهههة كطهههر  مهههدني   ن يت سهههس سهههواء المؤلههه   و  لفههه  المصهههن 
ن كانههت الجريمهههة  ينههه  ال يجههوز متابعهههة الشهه ص هلهههى نفههس  المدنيههة الوقهههائع مههرتين حتهههى وا 
 .مزدوجة

  مهها الههركن المعنههوي لجنحههة اسههتيراد  و تصههدير نسههخ مقلههدة مههن مصههن   و  داء فيتحقههق
 ال هارج  مهن  و إلهى الوطنيهة الذي هبهر به  الحهدودو  مقلد  من  ال  هلم الجاني  ن المصن 

طريهق ال طه  فهال  حقيبهة سهفره ال اصهة  و سهيارت   و فهي جيبه  ههن ما إذا وجد المصن  فهي 
 . 961لقصد الجنائي و من  تنتفي جريمة التقليدل مجا 

مهن قهام بإد ها  المصهن   و ايداء  ن يكهون  في يشترطفال  فطبقا لمبد  اإلقليمية      
ال فهفهي بلهد  جنبهي الجزائري   مها إذا بهد ت مثل  مث  المواطن فإن  سيعاقب  جزائريا  و  جنبيا 

يعاقهههب الجهههاني لهههيس هلهههى  السهههلو  المجهههرم  ااكتشهههوهنهههد يهههزا  الفعههه  المهههادي مسهههتمرا فيهههها  
 التقليههد باهتبههار  ن جريمههة ارتكههاب الفعهه  الجرمههي   سهاس مكههان القههب  بهه  حتههى هلههى  سههاس

 .الجزائرية طبقا للقواهد العامة من الجرائم المستمرة واال تصاص يعقد للمحاكم ،ي
                                                           

هها قهد ال يتحقق الركن المادي لجريمة التقليد للمعلومات و المصنفات التي تجتاز الحدود الفاائية هن طريق شبكة االنترنهت  و كهون االرتبهاط في-957
 .تم بطرق مشروهة و باتفاقيات م تلفة  دولية و إقليمية

 .21در القهوجي  المرجع السابق  ص هلي هبد القا958
 .6112سنة ل 61يتامن قانون الجمار   الجريدة الرسمية رقم 1998 وت  22المؤر  في 98 -10قانون رقم  - 959
 .620ص 2001المتابعة و الجزاء  دار ،ومة  الجزائر  الطبعةالثانية  '  'تصني  الجرائم و معاينتها''  حسن بوسقيعة  المنازهات الجمركية  - 960
 .691هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص 961
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 ءنس  مقلدة لمصنف أو أدابيع 2-
تقهههع ،هههذه الجريمهههة هلهههى المصهههن  المستنسهههخ ولهههيس ايصهههلي  والتهههي ترتكهههز هلهههى العلهههم 
بالتقليههد والغايههة منهه  ،ههي البيههع  و التوزيههع  ومنهه  فههإن  صائصههها ،ههي مشههابهة لسههابقاتها مههن 

 .صور التقليد السال  ذكر،ا  وتقع سواء هلى ك   نواع المصنفات
ببيهع المصهن  المقلهد و،هذا  القيهام،هو  ب نه  يع في جريمة التقليد،نا  من هر  معنى الب

بنق  حق االستغال  للمشتري بمقابه  وبطريقهة غيهر مشهروهة  ومهمها كانهت طريقهة االسهتغال  
سههواء بنشههر المصههن  المقلههد  و ترجمتهه   و االسههتعمال  و،ههذا مههن دون مبههرر قههانوني وشههرهي 

962. 
طبقا للمادة مائهة  من دون تزيد و،ذا" بيع المصن  " وقد اكتفى المشرع الجزائري بعبارة 

السههالفة الههذكر  و،ههذا هلههى غههرار بعهه  التشههريعات التههي  اههافت هبههارة  963ن وواحههد و مسههي
 . 965و،نا  من اهتبر،ا تزيد فقط 964"العر  من  ج  البيع"

نهه  لههم ينههاقش القصههد لعلههم مفتههر  فههي ،ههذه الحالههة ومنهه  فإوقههد جعهه  المشههرع الجزائههري ا
و،ههذا كونهه  لههم يشههترط بصههريح العبههارة هلههم البههائع  ن المصههن  الههذي بحوزتهه  يعتبههر  الجنههائي 

ن ك  دار نشر توجد بها كتهب مقلهدة فههي ت المشرع الجزائري هن ذل  ومن  فإمقلدا  وقد سك
واهتبر الجريمة تستوجب وجهود  966مرتكبة لجريمة التقليد و،ذا ما لم ي  د ب  المشرع المصري

 .قالقصد الجنائي المسب
                                                           

 12.هفيفي كام  هفيفي المرجع السابق  ص 962
 :يعد مرتكبا لجنحة التقليد ك  من يقوم بايهما  اآلتية '' :هلى  ن 03-05من  مر  02الفقرة  626حيث تنص المادة  -963
 ...".بيع نسخ مقلدة لمصن   و  داء4-
 ":المتعلهههههههههههق بحمايهههههههههههة الملكيهههههههههههة الفكريهههههههههههة المصهههههههههههري تهههههههههههنص هلهههههههههههى انههههههههههه 2002لسهههههههههههنة 82 امسههههههههههها مهههههههههههن القهههههههههههانون رقهههههههههههم 182المهههههههههههادة  -964

 والتهداو   و لإليجهار  و أو بيعـه أو عرضـه للبيـع التقليهد فهي الهدا   لمصهن   و تسهجي  صهوتي  و برنهامج إذاههي منشهور فهي ال هارج : ثالثها ... ''
كهه  مههن ...'' :" تههنص 8008لسههنة  88مههن قههانون حههق المؤلهه  ايردنههي رقههم  08الفقههرة  26  وكههذا المههادة  ....''تصههديره إلههى ال ههارج مههع العلههم بتقليههده

 ''. و للتداو   و لإليجار مصنفا مقلدا  و نس ا من   و  ذاه  هلى الجمهور ب ي طريقةعرض للبيع 
نه  ا ذ،هب ر ي   هر إلهى  ن العهر  للبيهع غيهر معاقهب هليه  يذ،ب ر ي في الفق  إلى التسوية بين البيع و العر  للبيع فهي مجها  التجهريم  بينمه 965

 بههو اليزيههد هلههى المتيههت  المرجههع السههابق  : انظههر .ن الشههروع فههي الجههنح غيههر معاقههب هليهه  إال بههنص  ههاصإشههروع فههي ارتكههاب الجريمههة  حيههث 
 .621ص

ت وقائعه  هلهى ءغيهر منشهور جا8006سهبتمبر سهنة 26جنح مست نفة  المحلة الكبر   جلسهة 2001سنة ل 3489حكم صادر في القاية رقم  - 966
الوسهيط فهي شهرح القهانون '' في  ن النيابة العامة كانت قد قامت بتفتيش واحدة من دور الطبع و النشر لابط مجموهة نسخ من كتهاب : )النحو التالي

دور النشهر   حهدإالهما  نهمها قامها باسهتيراد،ا مهن مان هنهد سهؤ قر المته واهتبرو،ا مقلدة  و ( عة المنقحةالطب)للدكتور هبد الر ازق السنهوري  ''المدني
ت ببيههروت و اي يههرة تمتلهه  حقههوق طبعههها و نشههر،ا و توزيعههها هلههى النحههو الثابههت فيمهها ،ههو مههدون هلههى ايغلفههة ال ارجيههة و الدا ليههة للكتههاب  فقاهه

ساسهها دفاههمهها هلههى انعههدام القصههد الجنههائي لههديهما  باالسههتئنا  و عههد،ا قههام المتهمههان لمصههادرة  وبامحكمههة  و  درجههة بإدانتهمهها بههالحبس والغرامههة و 
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 للتداول تأجير أو وضع نس  مقلدة لمصنف أو أداء3-
يقصد بههذه الجريمهة ،هي قيهام الجهاني القيهام بهالركن المهادي و،هو ته جير المصهن  المقلهد 

و يكفهههي لقيههام ،هههذه الجريمههة همليهههة    967للغيههر مههن  جههه  اسههتغالل  بمقابههه  و،ههذا لفتهههرة محههددة
ولهم   968إال بوجود حكم جزائي نهائي  بهذل وال مجا  للعود هند تكرار الفع  استئجار واحدة  

يشههترط المشههرع المكههان الههذي يمههارس فيهه  الفعهه  المههادي ال ههاص بالتهه جير سههواء دا هه  محهه  
ن يكههون المصههن  محهه  الههركن المههادي لهه   إنمهها تركههها هامههة واشههترط فقههط  تجههاري  و غيههر ذ

المقلهدة ،هو نفسه  مهن ر النسهخ ي جته  ويستوي في ،ذه الجريمة إن كهان القهائم بعمليهة 969مقلدا 
  .  970نس ها بطريقة غير مشروهة   او كانت بمقاب   و بدون مقاب 

 ةالرفض العمدي لدفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو ألي مالك حقوق مجاور -4
نهه  فإيعتبههر الحههق المههالي للمصههن  ،ههو حههق اسههتئثاري للمؤلهه  صههاحب المصههن   ومنهه  

للمؤل  من هائهد نشهر مصهنف   و،هو يسهتحقها وتعتبهر يستوجب دفع المكاف ة المالية المستحقة 
،هههذا طبقههها للمهههادة مائهههة و مسهههة بهههها للمؤلههه  و  ايقهههع هلهههى ههههاتق الناشهههر باهتبهههاره مهههدين االتزامههه
 .من قانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورة 971نو مسي

مههن  مههة تههوفر القصههد الجنههائي هلههى غههرارقههد اشههترط المشههرع الجزائههري فههي ،ههذه الجريو 
الحهههاالت السهههالفة الهههذكر و،هههو االمتنهههاع ههههن الهههدفع همهههدا  وبالتهههالي فهههي حهههالى الغلهههط فهههي دفهههع 

 . 972طالقاالمبل  فإن الجريمة ،نا ال تقع إ الحوالة  و وجود هيب في

                                                                                                                                                                                

ا اهتبرتهه  و سهاس ذلهه  ،ههو العقههد المبههرم بينهمهها و بههين الههدار اللبنانيههة وكههذا بوليصههة شههحن الكتههب مههن دولههة لبنههان للقهها،رة و اإلفههراج الجمركههي هنههها  ممهه
( رفه  الهدهو  المدنيهةحكهم المسهت ن  و بهراءة المتهمهين و يهما و قاهت بإلغهاء الالمحكمة دليال هلى ههدم تهوافر العلهم ومنه  انعهدام القصهد الجنهائي لهد

 .216ص8001 اطر لطفي  موسوهة حقوق الملكية الفكرية  شركة رشدي هابدين للطباهة  مصر :  ورده
 .11هفيفي كام  هفيفي  المرجع السابق  ص  967
 .29صهلي هبد القادر القهوجي  الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي  المرجع السابق   968
 .626هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص  969
 .668 الد مصطفى فهمي  المرجع السابق  ص  970
 ههاله كه  153التقليد و يستوجب نفس العقوبة المقهررة فهي المهادة  يعد مرتكبا لجنحة:"السال  الذكر هلى  ن 03-05من  مر 155تنص المادة  -971

 المكافهههههههههههه ة المسههههههههههههتحقة للمؤلهههههههههههه   و يي مالهههههههههههه  حقههههههههههههوق مجههههههههههههاورة آ ههههههههههههر  رقهههههههههههها للحقههههههههههههوق المعتههههههههههههر  بههههههههههههها مههههههههههههن يههههههههههههرف  همههههههههههههدا دفههههههههههههع
 ."بموجب الحقوق المنصوص هليها في ،ذا اي ير

 المعتهههههههدي سهههههههواء كهههههههان االهتهههههههداء مباشهههههههرا  و غيهههههههر مباشهههههههر  لهههههههم يشهههههههر المشهههههههرع صهههههههراحة إلهههههههى وجهههههههوب اقتهههههههران جنحهههههههة التقليهههههههد بسهههههههوء نيهههههههة -972
 نهههههههه  فيمهههههههها يتعلههههههههق ب فعهههههههها  التقليههههههههد غيههههههههر المباشههههههههر و التههههههههي تتمثهههههههه  فههههههههي التصههههههههدير و االسههههههههتيراد لنسههههههههخ مقلههههههههدة و بيعههههههههها و ت جير،هههههههها  و غيههههههههر 

 تهههههههرا  سهههههههوءواهههههههعها ر،هههههههن التهههههههداو  يهههههههر  الهههههههبع  وجهههههههوب اي هههههههذ فهههههههي الحسهههههههبان تهههههههوفر سهههههههوء نيهههههههة القهههههههائم بهههههههها ينههههههه  مهههههههن غيهههههههر العهههههههد  اف
 اي ههههههذ بعههههههين االهتبههههههار العنصههههههر المعنههههههوي للجنحههههههة و مههههههن ،نهههههها متابعههههههة كهههههه  مههههههن قههههههام فههههههي الجزائههههههر بتقليههههههد مههههههن و هليهههههه  ال بههههههد. نيههههههة الفاههههههه 
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 تحديد المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمات االنترنت: النقطة الثانية
نهههه  ئيههههة  والتههههي ترتكههههز هلههههى مبههههد   الجزايقهههوم التشههههريع الجزائههههي هلههههى تحديههههد المسههههؤولية 

فهي ارتكابه   فهنها  تهدا   مها اليجوز  ن يس   جنائيا إال مرتكهب الفعه  المجهرم  و مهن سها،م 
ليفهه  وبهث المصههنفات الرقميهة هبههر شهبكة االنترنههت و،هذا نتيجههة وجههود بهين إنتههاج المصهن  و ت 

و ،هههذا مههها سهههنحاو  استعرااههه  مهههن تهههرابط مههها بهههين المتهههد لين و المؤلههه  صهههاحب المصهههن   
 :،ذه الجزئية ال  

 دور مستخدم االنترنت في جرائم االعتداء االلكتروني على حق المؤلف: أوال
تواجهدة هلهى شهبكة االنترنهت  رغهم  حرارا في اسهتعما  المعلومهات الم نو المست دم يعتبر

حقهههوق ترام مبهههادئ ههههدد،م وا هههال  نطهههاقهم الجغرافهههي   إال  ن ،هههذه الحريهههة مقيهههدة بهههاح كثهههرة
ومنهه  فههان التصههر  فههي مهها ي ههال  ذلهه  فإنهه  يرتههب المسههؤولية  و الحقههوق المجههاورة  المؤلهه 
 .973من المؤلفين و صحاب الحقوق في مواجهة ك  من  صاب  ارر الجزائية

نسهههخ   ن يسههه   مسهههت دم االنترنهههت ههههن جريمهههة مسهههتبعدا فهههي المسهههتقب  القريهههبفلهههم يعهههد 
 تحميههه  المصهههنفات ههههن بعهههد  و دون  و لعهههاب الفيهههديو و  و النصهههوص الفوتوغرافيهههةالصهههور 

 هذ بهه  المشهرع الفرنسهي فههي القهرار الصههادر   و،هذا مهها    974 الحصهو  هلهى إذن مههن صهاحب
 .975هن محكمة استئنا  باريس 6119ماي  02بتاريخ 
 المسؤولية الجنائية لمتعهد اإليواء: ثانيا

مههههن المسههههؤولية الجنائيههههة لجههههرائم االهتههههداء  اسههههتبعدت معظههههم التشههههريعات متعهههههد اإليههههواء
اإللكتروني  وذل  راجهع بصهفة  ساسهية إلهى مهامه  باهتبهاره يتهولى ت هزين المعلومهات وحفظهها 
لصالح العمالء  و،ذا بتوفير الوسائ  التقنية والفنية المت صصة من  ج  الحصو  هلهى تله  

ا هلى  سهاس  نه  ال يقهوم بفحهص البيانات و المعلومات والمصنفات هبر شبكة اإلنترنت  و،ذ
                                                                                                                                                                                

فرحهة زراوي صهالح  المرجهع : انظهر.مصنفات لترويجها في ال ارج  و قام بترويج مصنفات مقلدة هلى التراب الهوطني و لهو تهم ،هذا التقليهد فهي ال هارج
 .282السابق  ص 

 80.محمد هبد الظا،ر حسين  المرجع السابق  ص - 973
 612.ص 2002جمي  هبد الباقي الصغير  االنترنت و القانون الجنائي  دار النهاة العربية  القا،رة   974
 حيههههههههههههههههث قاههههههههههههههههتQueneauهههههههههههههههههن محكمههههههههههههههههة اسههههههههههههههههتئنا  بههههههههههههههههاريس فههههههههههههههههي قاههههههههههههههههية  6119-02-02القههههههههههههههههرار الصههههههههههههههههادر بتههههههههههههههههاريخ -975

السههماح للغيههر باالتصهها  بشههبكة االنترنههت و زيههارة الصههفحات ال اصههة و   ههذ الصههور منههها يشههك  اسههتعماال جماهيهها و إهههادة هههر   ن '' : المحكمههة 
بطريقهة اهمنية ههن طريهق  تللمصن  من جانب المست دم  و ال يهم في ذل  القو  ب ن  لم يت ذ  ي تصر  ايجابي للنشر  فالسماح ب  ذ صورة تم

لهذا قاه ت المحكمههة بمسهؤولية ،هذا الطالهب هههن السهماح للغيهر بزيهارة موقههع االنترنهت المشهتر  فيه  و   ههذ . ''فحات ال اصهة الحهق فهي زيهارة ،هذه الصهه
 .صورة للمصنفات المطروحة هلي 
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ودراسههههة المعلومهههههة المنشهههههورة هلههههى شهههههبكة االنترنهههههت  ومنههههه  فههههإن العكهههههس صهههههحيح بمعنهههههى  ن 
بههههه  القاهههههاء  سهههههت  للمعلومهههههات المنشهههههورة و،هههههذا مههههها   هههههذمسهههههؤوليت  تقهههههوم هنهههههد تفحصههههه  ودرا

 .976الفرنسي
ال ههن قد  ال   غلب التشهريعات  واهتبهر متعههد اإليهواء مسهؤو إال  ن المشرع ايمريكي 

 وفهي حالهة لهم يتلهق المحتو  غير المشروع وتنتفي المسؤولية بعدم هلم  بعهدم المشهروهية فقهط
 .977هذاره بذل ا  و ن يقوم بسحبها بمجرد  ن تم إمربح امالي اهائد
 المسؤولية الجنائية لمتعهد الوصول: ثالثا

طبيعهة همله    نقسمت اآلراء حو  قيام المسهؤولية الجنائيهة لمتعههد الوصهو  و،هذا نتيجهةا
ومنهه  فهنهها  مههن يههر  انعههدام المسههؤولية الجنائيههة حتههى ولههو قههام متعهههد الوصههو  بههدور متعهههد 

ع ومها ،هو غيهر و وال يسهتطيع التمييهز بهين مها ،هو مشهر  يواء  و ساس ذل   ن دوره فني بحتاال
 . كههان ذلهه  فههي الحكههم الشهههير فههي دهههو   و،ههذا مهها   ههد بهه  المشههرع الهولنههدي  978مشههروع

Spaink
979

. 
،نههها  مسهههؤولية مهههن قبههه  متعههههدي الوصهههو  و،هههذا حسهههب  فهههي حهههين ،نههها  مهههن يهههر   ن

التهههي يقهههوم بهههها  باهتبهههار  نههه  يقهههوم بعهههدة وظهههائ  منهههها  هههادم إيهههواء و ناقههه  ومتعههههد  الوظيفهههة
نه  فهي غيهر ذلهه    ي التهالي اذا اجتمعهت تله  الوظهائ  فههإن مسهؤوليت  قائمهة  إال  وب وصهو  

                                                           
976 شهبكةاالنترنت   يقع هلى المسؤو  هن اإليواء  هن طريهق موقهع هلهى :"هن محكمة باريس الذي قاى 6112-01-01القرار الصادر بتاريخ -

 نه  إذا كهان لمتعههد اإليههواء  ن   تبهاع القواههد اي القيهة مهن جانههب مهن يه ويهم و احتهرامهم للقهانون و اللهوائح المتعلقههة بحقهوق الغيهراالتهزام بهالحرص و 
ريقهههههههههوم بإيوائههههههههه  و  ن يت هههههههههذ فهههههههههي حالهههههههههة الاهههههههههرورة اإلجهههههههههراءات الالزمهههههههههة لوقههههههههه  المعلومهههههههههات غيههههههههه يقهههههههههوم بفحهههههههههص محتهههههههههو  الموقهههههههههع الهههههههههذي  

بحقههوق المؤلهه  و مههالكي االلتههزام هاتقهه  و  اصههة ا المشههروهة  فإنهه  ال يمكنهه   ن يتحلهه  مههن مسههؤوليت  إال إذا اثبههت  نهه  نفههذ االلتزامههات الملقههاة هلههى
انظههر."جهه  وقهه  االهتههداء االهتههداء هلههى حقههوق الغيههر مههن  و اإلجههراءات التههي ات ههذ،ا منههذ اكتشههاف  العالمهات و حقيقههة الفحههص الههذي قههام بهه   TGI, 

Paris, 9 juin 1998, Aff. Estelle H. c/ Daniel et Valentin 
 .686حسن محمد إبرا،يم  المرجع السابق  ص  - 977
978

 662.حسن محمد إبرا،يم  المرجع السابق  ص 

   و،هذا مهناالنترنهت هلهى شهبكةحهق المؤله   قهانونبنشهر مؤلفهات محميهة بموجهب  Spaink قيهام المسهت دم ب ،ولنهدا و،هذا تتل ص وقائعها فهي - 979
تحريههه  متابعتههه  قاهههائيا و،هههذا ب مسهههبق مهههن  صهههحاب الحقهههوق هلهههى ،هههذه المصهههنفات  ايمرالههذي دفهههع ب صهههحاب الحقهههوق إلهههى دون الحصههو  هلهههى إذن

و    و سسو طلباتهم هلهى  ن متعههدي الوصهاالتصا  باالنترنت Spainkمن متعهدي الوصو  في ،ولندا و الذين من  اللهم تمكن 22الدهو  اد 
قهبلهم   كان لهم الدور اإليجابي في التوزيع  ودفع متعههدو الوصهو   نههم فنيهون فقهط وال يسهبطون الرقابهة هلهى محتهو  المعلومهات التهي تهم  نشهر،ا مهن

هلهم  ومن  قات محكمة ،ولندا بعدم مسؤولية متعههدي الوصهو  ههن  فعها  التقليهد التهي يرتكبهها مسهت دمو شهبكة االنترنهت و سسهت حكمهها هلهى ههدم
 ."متعهدي الوصو  المسبق بالتقليد
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و مجهرد ناقه   و متعههد وصهو  فهال مجها  للمسهؤولية اإليهواء    ن  إذا كان يقوم بهدور متعههدي
 .Netcom 981 قاية شركة  و،ذا ما   د ب  المشرع ايمريكي في  980الجنائية 

القصهد الجنهائي إال بتهوفر  ة و نتيجة لما سبق فال يمكن إهما  قواههد المسهؤولية الجنائيه
الفنيهة هلهى رقابهة المهادة المعلوماتيهة التهي قدرته  اافة إلهى باإلالعام بعنصري  العلم و اإلرادة  

المسههؤولية الجنائيههة لمتعهههد قيههام  مهها    982مههوزع ال دمههة هبههر شههبكة االنترنههت تنقهه  هههن طريههق
مثهه  النسههخ  ن يكههون الفعهه  المههادي غيههر المشههروع وااههحا  هلههى الوصههو  فيجههب  ن تقتصههر
  983. الكام  يهما  فنان معين

 المعلوماتالمسؤولية الجنائية لمورد : رابعا
و لهههذل  فإنههه  يتعهههين هليههه  تتجلهههى وظيفهههة مهههورد المعلومهههات فهههي نشهههر وبهههث المعلومهههات  

المتعلقههههة بمنههههع  بال صههههوصالقانونيههههة التههههي تفراههههها النصههههوص الم تلفههههة و  احتههههرام ايحكههههام
 بإ طهار السهلطات الم تصههة فهي الدولههة    ومنه  فههو ملههزم  984 هلهى حقههوق المؤله االهتهداء

الذي يهتم تعيينه     و ذل  من  ال  مدير النشر المسؤو غير مشروعهن  ي نشاط الكتروني 
  .985ت و  ل  تل  المهام اطبيعي اباهتباره ش ص

االنترنهههت و متعههههدي الوصهههو   اطهههالع مسهههت دمي مهههورد المعلومهههات كمههها يتوجهههب هلهههي
منهها  نهذكر ه االلكتروني الذي يدير  واإليواء هلى البيانات والمعلومات التي تعر  ب  وبالنشاط

 :مايلي
  و هنوانه  بهويته  كاملهةههه إذا كان مورد المعلومات ش صا طبيعيها يجهب هليه  التعريه  

مقهره إذا كان ش صا معنويا فيلتهزم بهالتعري  باسهم الشه ص المعنهوي  و طبيعهة نشهاط  و   ما
 .االجتماهي ورقم سجل  التجاري

                                                           
 .612هبد الفتاح بيومي حجازي  المرجع السابق ص  980
 Ronفهي إحهد  الكنهائس  بنسهخ كتابهات السهيد  اسهابق اباهتبهاره هاهو  Erlish Dennisقيهام المهدهو و،هي :" Netcomتهتل ص وقهائع قاهية  - 981

Hubbard   المشهمولة بحمايهة حقهوق المؤله  هلهىB.B.S(Bulletin Board Service) والتهي كانهت مربوطهة بشهبكة االنترنهت مهن  هال  شهركة 
Netcom    جريمههة التقليههد والتههي  حههد  متعهههدي الوصههو  فههي الواليههات المتحههدة ايمريكيههة  ومنهه  قامههت الكنيسههة برفههع الههدهو  هلههى  سههاسإباهتبار،هها

ة المعلومههات التههي كههد مههن مشههروهي   المعلومههات وهههدم قههدرتهم هلههى التمكههانيتهم منههع وصههو إم مسههؤولية متعهههد الوصههو  لعههدم  يههر بعههد لصههت فههي اي
 .661نظر حسن محمد إبرا،يم  المرجع السابق  صا  "تعبر الشبكة

 .619-611صهبد الفتاح بيومي حجازي  المرجع السابق 982
983

 SEDALLIAN Valérie, Droit de l’internet, op.cit., p 127. 
984

 - BITAN Hubert, Acteurs et responsabilité sur internet, Gaz. Pal, I, doctrine 1998, p150. 
 .120حمد فرح  المرجع السابق  ص  - 985
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واذا اقتاههت   طبيعيههار يكههون ش صهها للنشهه هلههى مههورد المعلومههات تعيههين مههدير يجههبههههه 
مقههره االجتمهههاهي  متعههههد اإليههواء و هنوانههه  و ،ويههةالكشهه  ههههن مهههع  رئيسههها للتحريههرالاههرورة 
  986.الرئيسي

 إن ،ههههذه العناصههههر يجههههب  ن تكههههون ظهههها،رة و منشههههورة هلههههى الصههههفحة الرئيسههههية للموقههههع
 الوسهائ  ته مين هلي  كهذل يتوجب    و 987لهذا الغر  يجاد إيقونة م صصةإااللكتروني  و 

يكهون ذلهه  سههال مههن   منههو صههاحب الماهمون غيههر المشهروع   بهويهة التقنيهة الالزمهة للتعريهه 
 .لي مرتبط بشبكة االنترنتآلك  حاسب  اسم موقع الكترونيو  IP رمز تعريفي ال  وجود 
 العقوبات المقررة لصور االعتداء على المصنفات :النقطة الثالثة

فهههههي قههههانون حقهههههوق المؤلهههه  والحقهههههوق  قههههر المشههههرع الجزائهههههري مجموهههههة مهههههن القعوبههههات 
المجهههاورة  مهههن  جههه  ردع صهههور االهتهههداء هلهههى المصهههنفات   و،هههي ت تلههه  حسهههب طبيعتهههها 

 .وجسامتها
صههلية   والتههي يحكههم بههها بمجههرد تههوفر الههركن تصههني  ،ههذه العقوبههات إلههى هقوبههات   وتههم

التههدابير   ههر  تكميليههة تشههم  مجموهههة مههني لجربمههة التقليههد  و،نهها  هقوبههات  المههادي والمعنههو 
 .من  ج  تمكين المتارر من الحصو  هلى تعوي  هاد 

العقوبهههات ايصهههلية  ،هههذه الجزئيهههة و،هههذا بتفصهههي ،هههذا مههها سهههنحاو  تفصهههيل  مهههن  هههال  و 
هم فهههي قهههانون حقهههوق المؤلههه  والحقهههوق التكميليهههة ثهههم حالهههة العهههود المنصهههوص هلهههي والعقوبهههات
 .988المجاورة

 العقوبات األصلية: أوال
تشهك  تو ايفعها  اي هر  التهي  الجزائهري ايفعها  المجرمهة لجريمهة التقليهدتناو  المشرع 

المهادة  الى 626 منالتي نصت هليها المواد لجريمة التقليد  مماثلةمجموهة من الصور الفي 
 .989من قانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورة 155

                                                           
986

 V. L’article 06 aliéna 3 du la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. 
 .686السابق  صحسن محمد إبرا،يم  المرجع 987

 .المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة 02-01مر اي- 988

و  151 و  داء كمههها ،هههو منصهههوص هليههه  فهههي المهههادتين  يعاقهههب مرتكهههب جنحهههة تقليهههد مصهههن "هلهههى  نههه 03-05مهههن  مهههر 153المهههادة نصهههت -989
( دج6.000.000) دج  إلهى مليهون دينهار 200.000,00 شههر إلهى ثهالث سهنوات و بغرامهة مهن  مسهمائة  له  دينهار1 ههاله بهالحبس مهن سهتة152

 ".سواء كان النشر قد حص  في الجزائر  و في ال ارج
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باهتبار،هها سههالبة تتمثهه  العقوبههات ايصههلية فههي الحههبس و الغرامههة  تتمثهه  هقوبههة الحههبس 
سههنوات   مهها الغرامههة فهههي تعتبههر  ثههالث 01سههتة  شهههر الههى  01مهها بههين  للحريههة والتههي تتههراوح

هقوبة مالية يحكم بها القااي وتصهب لهد  ال زينهة العموميهة  و،هي تتهراوح مها بهين  مسهمائة 
  ل  دينار جزائهري الهى مليهون دينهار جزائهري  وبالتهالي فهإن المشهرع الجزائهري  صهص هقوبهة

 .واحدة لجنحة التقليد بجميع صور،ا
الحهبس  و )لم يتر  المشرع الجزائهري مجهاال للقااهي الجزائهي فهي الت ييهر بهين العقهوبتين

  إنمههههها جمهههههع مههههها بهههههين العقهههههوبتين و،هههههذا باسهههههتعما  المشهههههرع واو الهههههربط بهههههدال مهههههن  و (الغرامهههههة
الفع  المهادي المجهرم اال تيارية  وتر  السلطة التقديرية للقااي و،ذا في تقدير مد  جسامة 

و الحكههم بالحههد ايقصههى لههها وبههة  المرتكههب  وكههذا العقوبههات المناسههبة لههها و،ههذا فههي  فهه  العق
 .990طبقا للفع  المجرم المرتكب

قام ب  جزائري  و  جنبي إنما العبهرة بمكهان  الذي لم يميز المشرع الجزائري ما بين النشر
  و،ههذا باهتبههار ان كهه  991لقههانون المههدنيمههن ا 62مكههرر و 69و 69النشههر و،ههذا طبقهها للمههواد 

المصنفات تستوجب الحماية  و،ذا سواء كانت المصنفات جزائرية  و  جنبيهة إنمها العبهرة بمبهد  
 يم الجزائههري ومنهه  يعتبههر  سههاس مبههد قلههوم هلههى ارتكههاب فعهه  النشههر دا هه  اإلاالقلههيم  الههذي يقهه

  .القانون الواجب التطبيق
منههه  فإنهههها ت اهههع لقهههانون البلهههد الهههذي كسهههب الحيهههازة  و و  منقهههوال تعتبهههر المصهههنفات مهههاال

  وباهتبههار  ن المصههنفات ،ههي  مههوا  منقولههة 992الملكيههة  و الحقههوق العينيههة اي ههر   و فقههد،ا
معنويهههة فإنههه  يطبهههق هليهههها قهههانون محههه  وجود،ههها و،هههو مكهههان النشهههر ايو  للمصهههن   و محههه  

 .من القانون المدني 993إنجازه و،ذا طبقا للفقرة الثانية من المادة سبعة هشر

                                                           
 .629 بو اليزيد هلي المتيت  المرجع السابق  ص -  990
-02القهانون المهدني المعهد  بموجهب ايمهر رقهم المتعلهق ب 6192سبتمبر  81المؤر  في  22-92رقم االمر من  62مكرر و 69و 69المواد - 991
 .61ص 22ر .ج 8002يونيو  80المؤر  في  60

ي اههع تكييهه  المهها  :"تههنص 8002يونيههو  80المههؤر  فههي  06-02المعههد  بموجههب ايمههر رقههم  22-92مههن القههانون المههدني رقههم  69المههادة - 992
  قههانون موقههع العقههار  ويسههري هلههى سههواء كههان هقههار  و منقههوال إلههى قههانون الدولههة التههي يوجههد فيها يسههري هلههى الحيههازة والملكيههة والحقههوق العينيههة اي ههر 

 ".قد،االمنقو  المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب هلي  كسب الحيازة  و الملكية  و الحقوق العينية اي ر    و ف
قهانون  ة مهوا  المعنويهيسري هلى اي":القانون المدني تنصالمتعلق ب 8002يونيو  80المؤر في 60-02من االمر  08مكرر الفقرة  69المادة - 993

يههة محهه  وجود،هها وقههت تحقههق السههبب الههذي ترتههب هليهه  كسههب الحيههازة  و الملكيههة  و الحقههوق العينيههة اي ههر   و فقههد،ا  يعههد محهه  وجههود الملكيههة ايدب
 ..."والفنية مكان النشر ايو  للمصن   و إنجازه
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إال  نههه  فهههي حالههههة وجهههود اتفهههاق مسههههبق مههها بههههين المتعاقهههدين فانههه  يسههههري قهههانون البلههههد او 
الجنسههية المتفههق هليههها  او قههانون محهه  ابههرام العقههد وفههي ،ههذه الحالههة نتحههدث هههن هقههد النشههر 

 .من القانون المدني 994هشر ة اصة للمصنفات و،ذا طبقا للمادة الثامن
لتقليهد للمصهنفات مهمها كهان نوههها  ،هو مهن ائري الشري  في جريمة اهتبر المشرع الجزا

يشار  في همه  التقليهد بنفسه   و بالوسهائ  المتاحهة التهي بحوزته  لتحقهق الغايهة مهن ذله  و،هي 
االهتههداء هلههى المصههن  و،ههذا مهها نصههت هليهه  المههادة مائههة و ربعههة و مسههون مههن قههانون حقههوق 

 .995المؤل  والحقوق المجاورة
مشهههرع الجزائهههري الشهههري  بالعقوبهههة نفسهههها للفاهههه  ايصهههلي  و،هههذا مهههن  جههه  فقهههد هاقهههب ال

 .تحقيق الردع الجنائي
مههههن قههههانون حقههههوق المؤلهههه  والحقههههوق 996ن لرجوع الههههى المههههادة مائههههة وسههههتة و مسههههيوبهههها 

ن المههذكورة ليههها فههي المههادة مائههة وثالثههة و مسههيالمجههاورة فإنههها تاههاه  العقوبههة المنصههوص ه
تكرار الفع  المجرم نفس  من قب  الجهاني و،هو جنحهة التقليهد   و،هذا مها  هاله  و،ذا راجع إلى 

يطلههق هليهه  بههالعود ال ههاص  ي ان يقههوم بجنحههة جديههدة مماثلههة للجنحههة ايولههى التههي تههم التقليههد 
ن العههود عههود فههي جنحههة التقليههد  وبالتههالي فههإذلهه  النكههون  مههام ال   ومنهه  فغنهه  فيمهها هههدا997فيههها

 .مشدد للعقوبة ايعتبر ظرف
 العقوبات التكميلية: ثانيا 

  998هقوبهههات   هههر  تكميليهههة العقوبهههات ايصهههلية   اههها  المشهههرع الجزائهههري إلهههى جانهههب
و،ههي تكههون بعههد  ن يههتم الحكههم هلههى المهههتهم بإحههد  العقوبههات ايصههلية المههذكورة  هههاله هلهههى 

 :فيما يلي التي تتمث   و مرتكب جريمة التقليد
                                                           

يسهري هلهى االلتزامهات :"تهنص 8002يونيهو  80المهؤر  فهي  06-02بموجهب ايمهر رقهم المعهد   22-92مهن القهانون المهدني رقهم  62المهادة - 994
وطن المشهتر   و مكان ذل   يطبهق قهانون المهإوفي حالة هدم   لة حقيقية بالمتعاقدين  و بالعقدالتعاقدية القانن الم تار من المتعاقدين إذا كانت ل  ص

 ..."مح  إبرام العقد مكان ذل  يطبق قانونإ وفي حالة  الجنسية المشتركة
مهن ،هذا ايمهر و يسهتوجب العقوبهة 151يعهد مرتكبها الجنحهة المنصهوص هليهها فهي المهادة  '' :نه  التهي تهنص هلهى 03-05مهن  مهر 154المادة - 995

 .'' المجاورة هاله ك  من يشار  بعمل   و بالوسائ  التي يحوز،ا للمساس بحقوق المؤل   و  ي مال  للحقوق 153المقررة في المادة 
تاههاه  فههي حالههة العههود العقوبههة المنصههوص هليههها فههي :"  المتعلههق بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة تههنص 02-01مههن ايمههر 621المههادة - 996
لمقلهد  شههر للمؤسسهة التهي يسهتغلها ا 01من ،ذا ايمر  كما يمكن الجهة القاائية الم تصة ان تقرر الغلق المؤقهت مهدة ال تتعهد  سهتة  621المادة 

 " و شريك   و  ن تقرر الغلق النهائي هند االقتااء
 .189هبد اهلل سليمان  المرجع السابق  ص- 997

المتاهمن قهانون العقوبهات المعهد  والمهتمم بالقههانون  6111يونيههو  02الموافهق  6121صهفر  62المهؤر  فهي  621-11مههن االمهر  01المهادة - 998
الحرمهههان مهههن ممارسهههة الحقهههوق الوطنيهههة والمدنيهههة -8الحجهههر القهههانوني-6:ت التكميليهههة ،هههياالعقوبههه"تهههنص  8001-68-80المهههؤر  فهههي 81-01رقهههم 
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 المصادرة1-
 التدابير التكميلية  فهي تت هذ طابعها تعوياهيا باإلاهافة إلهى  نههاإحد  المصادرة تعتبر 

وال يمكههن النطههق بههها إال مههن طههر  القسههم   تجمههع بههين  صههائص العقوبههة و إصههالح الاههرر
مهههن قهههانون  62هرفتهههها المهههادة   فقهههد القاهههائية الم تصهههة إقليميههها الجزائهههي الهههذي يعتبهههر الجههههة

لمها  معهين  و  كثهر  وتنصهب المصهادرة وفقها لهنص  العقوبات ،ي اييلولة النهائية إلهى الدولهة
هلهههههى ايشههههياء والوسهههههائ  وايدوات التههههي اسهههههتعملت فهههههي  مهههههن قههههانون العقوبهههههات 18/1المههههادة 

 :الم الفة  ويشترط في المصادرة ثالثة شروط ،ي
 .من قانون العقوبات 62 ال تشم  ايموا  الواردة في المادة* 
 .ما لم ينص القانون صراحة هلى غير ذل  ال تشم  ايشياء المملوكة للغير * 
 .  ن ت مر ب  المحكمة* 

وايص   ن تكون المصادرة مسبوقة بالحجز فت تي بعده لتثبيت   ويحكم بالمصهادرة حتهى 
 .ولو صدر الحكم بالبراءة
 تكهههون ففهههي الحالهههة ايولهههى لهههى نهههوهين فتكهههون إمههها  اصهههة  و هامهههة وتقسهههم المصهههادرة إ

معهين مهن  مهوا  المحكهوم هليه  و إاهافتها إلهى ملكيهة  نزع ملكية مها ب و،ذا المصادرة  اصة
اافتها إلى ملكية الدولة ك نزع  ما الثانية فهي هند الدولة  و    999.  موا  المحكوم هلي  وا 

مهن  1000نمهن  هال  المهادة مائهة وسهبعة و مسهي تطرق المشرع الجزائري للمصادرة و،هذا
مههوا  التههي يجههوز مصههادرتها و،ههي والتههي حههددت ايوالحقههوق المجههاورة  قههانون حقههوق المؤلهه  

 :كالتالي
ناتجههة هههن التههي تكههون   اإليههرادات و  قسههاط  اإليههراداتمصههادرة المبههال  التههي تسههاوي مبلهه  1-

غيههر الشههرهي لمصههن   و  داء محمههي و التههي تمتههد لكافههة النسههخ التههي تههم تقليههد،ا  االسههتغال 
 .مهما كان نوهها

                                                                                                                                                                                

إغههههالق -9و نشههههاط  المنههههع المؤقههههت مههههن ممارسههههة مهنههههة -1 المصههههادرة الجزئيههههة لالمههههوا  -2قامههههة المنههههع مههههن اإل -2تحديههههد االقامههههة  -1والعائليههههة 
تعليهق  و سهحب ر صهة السهياقة او -60ع ف و اسهتعما  بطاقهات الهد/و الشهيكاتالحظر من اصدار -1االقصاء من الصفقات العمومية  -2المؤسسة 

 ".دانةنشر  و تعليق حكم او قرار اإل-68سحب جواز السفر -66ار ر صة جديدة الغاؤ،ا مع المنع من استصد
 606.ص 2007سليمان هبد المنعم   صو  هلم الجزاء الجنائي  دار الجامعة الجديدة  اإلسكندرية   999

مصهادرة المبهال  التهي تسهاوي مبله  اإليهرادات  و  قسهاط اإليههرادات  :تقهرر الجههة القاهائية الم تصهة":منه  و التهي تهنص هلهى مهايلي157المهادة -1000
مصادرة و إتال  كه  هتهاد  نشهئ  صيصها لمباشهرة النشهاط غيهر المشهروع و كه  النسهخ .الناتجة هن االستغال  غير الشرهي لمصن   و  داء محمي

 .المقلدة 
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 وهلهى كه مصهن  ي النشاط غير الشهرهي ي من  ج  مباشرة  نشيءمصادرة العتاد الذي 2-
 .1001 نس ة مقلدة

 :للقيههههههههههههههام بالمصههههههههههههههادرة و،ههههههههههههههي الشههههههههههههههروط تههههههههههههههوافر مجموهههههههههههههههة مههههههههههههههن إال  نهههههههههههههه  يسههههههههههههههتوجب
 .ن تصدر هقوبة اصلية في حق المعتدي هلى المصن  المقلديجب  -
ارتباطها  ن يكون العتاد الذي استعم  في التقليد ومها يحتويه  مهن  دوات ومهواد مرتبطهةيجب  -

 .وثيقا بالفع  المادي للجريمة  و،ذا سواء بطريقة تقليدية  و مستحدثة في البيئة الرقمية
تحهت  ى المصهن  المقلهد  والتاكهد مهن  نه ن يسبق هقوبهة المصهادرة إجهراء الحجهز هلهيجب  -

  1002.سلطة القااء حتى يتمكن بالتصر  فيها بالمصادرة
النيهههة  ومنههه  فقهههد اسهههتبعد مهههن المصهههادرة الغيهههر    هههد المشهههرع الجزائهههري فهههي المصهههادرة بحسهههن-

ن العقوبههة   باهتبههار  1003حسههن النيههة متههى  ثبههت ذلهه  للمحكمههة  نهه   جنبههي هههن الجريمههة تمامهها
 1004.المسلطة هلى الجاني ،ي هقوبة ش صية

 نشر حكم اإلدانة2-
لقااههي مههن تلقههاء نفسهه   إنمهها يجههب اليعتبههر نشههر الحكههم مههن النظههام العههام يقاههي بهه  ا

ن نشهر الحكهم ااي سلطت  التقديرية  وبالتالي فهإمن قب  المدهي لكن ،ذا ال يسلب القارتها إث
 اههع للسههلطة التقديريههة للقااههي  بعههد تقههديم الطلههب مههن قبهه  المههدهي بههالقبو   و دمهه  يمههن ه

 .1005الرف  مع التبرير ذل  وتسبيب  في الحكم
يهتم فهي الصهح  التهي   و،هذا  منه  كامال  و مجهزءاسواء بنشر الحكم باإلدانة  مريتم اي

معينهة ب صهوص الصهح   او في المقاب  لم يشترط المشرع شهروط تعيينها من قب  المحكمة 
يحهههدد،ا القااهههي فهههي فهههي ايمهههاكن التهههي  تعليقههه باإلاهههافة إلهههى    1006النشهههر فيهههها التهههي يهههتم

                                                           
 .802مان  لفي  المرجع السابق  ص هبد الرح -1001
 .606سليمان هبد المنعم  المرجع السابق  ص 1002
 127.   ص8009محمد  ليفة  الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب اآللي  دار الجامعة الجديدة  اإلسكندرية   -1003
 .686محمد  ليفة  المرجع السابق  ص  1004
ليس للقااي  ن ي مر بالنشر و التعليق دون طلب من الطر  المدني ين  إن فع  ذل  يعر  حكم  للنق  لكون  حكم بما لم يطلب  -1005

السالفة الذكر جعلت ال يار للقااي في 158ال صوم  إال  ن  في المقاب  القااي غير ملزم باالستجابة لطلب الطر  المدني باهتبار المادة 
 .حكم 
 لهههههههم يشهههههههترط المشهههههههرع ههههههههددا معينههههههها مهههههههن الصهههههههح   كمههههههها لهههههههم يشهههههههترط  ن تكهههههههون الصهههههههحيفة وطنيهههههههة  و محليهههههههة  ناطقهههههههة باللغهههههههة العربيهههههههة-1006

 ... و بلغة  جنبية  كما لم يشترط  ن تكون تابعة للدولة  و يحد ال واص
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ة مائههذلهه  وفقهها لمهها ورد فههي المههادة منطههوق الحكههم ويكههون كهه  ذلهه  هلههى نفقههة المحكههوم هليهه  و 
  1007.ن من قانون حقوق المؤل  والحقوق المجاورةوثمانية و مسي

مهن رد  لمؤله  ا تمكهن  فههي التهي 1008شهبيهة بحهق الهردنشر الحكهم تعتبر الغاية من و 
ههن طريهق الصهحافة بمها يهرد اهتبهاره و ي فه    الموج  إلي  مهن الغيهر االهتداء اهتباره نتيجة

 .جراء االهتداء اآلالم التي  صابت  من
الحكم في ايمهاكن ال اصهة للمحكهوم  واع  ما التعليق فهو ي تل  هن النشر باهتباره 

إلحههاق ايذ  النفسههي و  منهه  ،ههوفيههها  و الغههر   دائههم النشههاط و الحركههةكههان التههي  هليهه  و
تعتبهر ي و كهذا تعليقه  نشر حكم اإلدانهةن إلذل  ف من  ج  التشهير ب   المالي بالمحكوم هلي  

 . 1009 ماسة بالشر من العقوبات ال
 غلق المؤسسة3-

مجموههههة اإلجهههراءات التهههي  مؤسسهههة  مهههن بهههين تهههدابير ايمهههن  والتهههي بههههااليتعبهههر غلهههق 
يصههدر،ا القااههي لمواجهههة ال طههورة اإلجراميههة الكامنههة  فههي شهه ص مرتكههب الجريمههة بغههر  

  والتههههههي ت اههههههع لمبههههههد  الشههههههرهية طبقهههههها لههههههنص المههههههادة االولههههههى مههههههن قههههههانون ت ليصهههههه  منههههههها
 .1010العقوبات

تهم اسهتعمالها فهي التهي  من مزاولة نشهاطها و،هي غلق المؤسسة ،و منع المؤسسةيقصد ب
بصههفة دائمههة  و  ويكههون ،ههذا الغلههق إمهها غلههق يسههتعملها مرتكههب الجريمههةارتكههاب جريمههة التقليههد 

 .  و،ذا حسب جسامة الفع  والاررمؤقتة
ر احتهرازي مهن يتهدبفهو هقوبة تكميلية وكذا  طابع إزدواجي  ومن  فان غلق المؤسسة ل 

 .جهة   ر 

                                                           
بطلههب مههن الطههر    يمكههن الجهههة القاههائية الم تصههة:"صبحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة تههنالمتعلههق  02-01مههر مههن اي 622المههادة - 1007

ومهن اهمن ذله  هلهى  المدني   ن ت مر بنشر  حكام االدانة كاملة  و مجز ة في الصح  التي تعينها  وتعليهق ،هذه االحكهام فهي ايمهاكن التهي تحهدد،ا
لكها  هلى  ن يكون ذل  هلى نفقة ،هذا اي يهر شهريطة  ن تتعهد  ،هذه المصهاري  الغرامهة م هلي  وك  مؤسسة  و قاهة حفالت يمو باب مسكن المحك

شهري  : نظر ايتجاوز هدد صهفحات  الهثالث صهفحات  حيانها  لهذل  يمكهن نشهر المل هص الهوافي للحكهم مهادام انه  يحقهق الههد  و الغايهة "المحكوم بها
 .896،نية  المرجع السابق  ص 

 .612  المرجع السابق  ص  بو اليزيد هلي المتيت-1008
  .860هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص 1009
 ".ال جريمة وال هقوبة  و تدبير  من بغير قانون" المتامن قانون العقوبات المعد  والمتمم تنص 621-11من االمر  06المادة -1010
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م هليههه  مهههن تكهههرار الفعههه  المحكهههو  الهههردع ومنهههع المشهههرع يقصهههد منههههافالعقوبهههة التكميليهههة 
 .مجداد الفع  المجرمالقيام بمني لمنع  هي تدبير ف ومن  دامجد

ومنهه  يقاههي  ت اههع للسههلطة التقديريههة للقااههي والاههرر  طريقههة تحديههد جسههامة ال طهه 
غلق المؤقت  و،هذا ههن طريهق تسهبيب ذله  فهي حيثيهات الحكهم والغايهة إما بالغلق النهائي  و ال

 .1011من ذل  ،و تحقيق الردع الكافي لعدم تكرار جريمة التقليد
للطهر  المهدني  يمكهن  فهالإجباريهة  هقوبهة هقوبة ا تيارية و ليسهت هقوبة الغلق تعتبر 

بالمقابه  فههإن و  ،هذا الطلهب لتقهديموكيه  الجمهوريههة وحهده  مهن صهالحيات ،هي  ن يطلبهها  به 
  1012.جابت إغير مجبر ب القااي
نه  يههتم غلقهه  ي  ههد حكهم المؤسسههة  وبالتههالي فإلكترونههي إلالموقهع اشههارة الههى  ن تجهدر اإلو 
ن الموقهع فهإ التهي تتهداو  هبهر شهبكة االنترنهت  ومنه  الرقمية يحوي جميع المصنفات باهتباره 

  1013. والمصنفات هلى ا تالفهايهما  ات و اااللكتروني ،و مكان للتسويق لم تل  ال دم
المواقع التي تتاهمن  نظمهة  يشم    دون  نيقتصر اإلغالق هلى بع  المواقع فقط و 

والتههي تههم  غيههر المشههروع إليههها  المعالجههة اآلليههة للمعطيههات و التههي تههم االهتههداء هليههها بالههد و 
 1014.باهتبار،ا ،ي اي ر  احية التالهب بمعطياتها 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
كمها يمكهن للجههة القاهائية الم تصهة  ن  :تهنص والحقهوق المجهاورةالمتعلهق بحقهوق المؤله   02-01ايمر من 156الفقرة الثانية من المادة  - 1011

 ".هند االقتااء ن تقرر الغلق النهائي  و التي يستغلها المقلد  و شريك    شهر للمؤسسة1تقرر الغلق المؤقت مدة ال تتعد  ستة
 .868هبد الرحمان  لفي  المرجع السابق  ص -1012

 .68يونس هرب  المرجع السابق  ص- 1013
 .681محمد  ليفة  المرجع السابق  ص- 1014



 حقوق المؤلف في ظل البيئة الرقمية اآلليات الوطنية المستحدثة لحماية   : الفصل األول

241 
 

 التدابير التكنولوجية المستحدثة لحماية المصنفات الرقمية:المبحث الثاني
بهالمؤلفين و  قهد  وقعهت  همها  القرصهنة هلهى المصهنفات هبهر االنترنهت  سهائر فادحهةل

االكتفهههاء   ثهههار الشهههكو  حهههو  جهههدو ايمهههر الهههذي  صهههحاب الحقهههوق المجهههاورة و الناشهههرين  
 ة ،ههذه الحمايههة قههد ثبههت هههدم كفايههو  , الملكيههة الفكريههة بالحمايههة القانونيههة التههي تقرر،هها تشههريعات

مواجهههة   و  يهها كانههت جسههامة مهها تفراهه  مههن هقوبههات  و هجز،هها وحههد،ا هههن ا،ا  يهها كههان مههد
بوسههيلة  لجهه  المؤلفههون و  صههحاب الحقههوق إلههى االحتمههاء  ذل نتيجههة لهه،ههذا ال طههر الههدا،م  و 

 .غير المشروعالد من  هما  النسخ للح  و ذل   ،ي تدابير الحماية التكنولوجيةو     ر 
 ردا همليهههههها فعههههههاال هلههههههى اللجههههههوء إلههههههى تههههههدابير الحمايههههههة التكنولوجيههههههة شههههههك   لههههههذل  فقههههههد

  ن يبسههط   انتهاكههات حقههوق المؤلهه  هلههى الشههبكات الرقميههة  إذ يمكههن للمؤلهه  بهههذه الوسههيلة
 دنطهههاق سهههيطرت  هلهههى مصهههنفات   بحيهههث يمكنههه   ن يمنهههع الغيهههر مهههن استنسههها    و حتهههى مجهههر 

 بهه  و الههتحكم فههي درجههة جههودة  النفههاذ إليهه    و تحديههد هههدد النسههخ التههي يسههمح بههها هلههى ايقهه 
 .النس ة المستنس ة
العشههههرين ظلههههت تههههدابير الحمايههههة التكنولوجيههههة حكههههرا هلههههى  ات مههههن القههههرنيحتههههى السههههتين

 اسههتعماالتها قاصههرة هلههى النههواحي العسههكرية و الدبلوماسههية  ثههم بههد ت كههان حيههث  الحكومههات
 . بها في حدود معينة ليصبح مسموحا تحرر ال في 

المعلوماتيهههههة و  التكنولوجيهههههة نتيجهههههة للتطهههههور فهههههي مجههههها  تهههههدابير الحمايهههههة قهههههد  اهههههحتو 
و  منع االهتداء هلى المصنفات الرقميهة قبه  حدوثه  ت االشبكات  من  ،م وسائ  الحماية ينه

نفهس طبيعهة السهلو    فا  مهن الوسهائ  الحمائيهة التهي تكهون مهن من جهة   ر  فليس ،نا 
 .و إيقا   ثاره اإلجرامي للحد من  طورت 

ظههههرت  سهههاليب ماهههادة تههههد    بهههالتطور السهههريع الهههذي شههههدت  التكنولوجيههها   غيهههر  نههه 
لتحايه  هليههها لجهوء البهاحثين ل  و  التهدابير  التهي اتبعههها  صهحاب الحقهوق بطها  مفعهو  ،هذهإل

فادة منههها بههدون دفههع  ي مقابهه    ايمههر المصههنفات الرقميههة و االسههت  مههن  جهه  الحصههو  هلههى
 .من مصا  الظوا،ر العلمية والتكنولوجية إلى مجا  الظوا،ر والمسائ  القانونية الذي نقلها

 لحمايهة التقنيهةل واهع قهوانينو قد ات ذت التشريعات الم تلفة  طهوات جهادة مهن شه نها 
 حيهث فعا  االهتداء هلى تل  التهدابير التكنولوجيهة   كافة  و تجريم   التي يست دمها المؤل 

ن يقامت بإبرام معا،هدت   فقد مقدمة ،ذه التشريعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تكان
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 الويبهو بشه ن حهق المؤله  و بشه ن  تاالموجود في القوانين  و ،ما معا،د،ذا النقص  لمعالجة
 1996.ايداء و التسجي  الصوتي لسنة

مههن شههئنها هلههى تنظههيم  دوات وسههائ   فههي ،ههاتين المعا،ههدتين اتفقههت ايطههرا  المتعاقههدةف
شهبكة االنترنهت  كمها كفلهت حمايهة قانونيهة  ن المؤلفين  من السيطرة هلى مصهنفاتهم هلهىتمكي

 .لهذه التدابير التكنولوجية في مواج  التحاي  هليها
 المطلهبنتنهاو  فهي  مطلبهين إلهى المبحهث الثهانيسهيتم تقسهيم ،هذا   هلى اهوء مها سهبق 

ما،يههة تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة فههي حههين نتنههاو  الحمايههة القانونيههة لهههذه التههدابير فههي  ايو 
 .الثاني المطلب 
 
 لحماية التكنولوجيةالمستحدثة لتدابير الماهية : األول المطلب

تتمثهه  فهههي حهههق المؤلهه   و   ن ذاتيههة قههانون حمايهههة الملكيههة الفكريههةفهههي شهه   ،نهها لههيس 
قهههههدرتهعلى إيجهههههاد الحلهههههو  القانونيهههههة المناسهههههبة لمواجههههههة االهتهههههداءات التهههههي تلحهههههق بهههههالمؤلفين 

 .والناشرين بمناسبة تداو  مصنفاتهم الكترونيا ةو صحابالحقوق المجاور 
االنترنهت ،هو   ن تزايد همليات القرصنة هلى المصنفات هبهر في  ن ش  ليس ،نال  و 

 ن نبحهث الاهروري مهن   صهبحتهداو  المصهنفات الكترونيها جهراء التطهور التقنهي   لهذا ة لجينت
المصهاحبة  القوانين الني تحمي حقوق المؤل  هن حلو  مناسبة لك  المشكالت القانونية  في
يجابهههها ثههورة   ن ،ههذه الثههورة التكنولوجيههة ال  ايمههر الههذي يمكههن  ن نشههير مههن  اللهه  إلههى لههها

 .القانوني مماثلة في المجا 
حلههههو  اللقههههد  ثبتههههت نصههههوص تشههههريعات الملكيههههة الفكريههههة   هجز،هههها وحههههد،ا هههههن إيجههههاد 

 تلهه   االكتفههاء بالحمايههة القانونيههة التههي تقرر،هها  ن لهههذا بههات وااههحا المناسههبة لتلهه  المشههاك   
  .  يا كان مد  ،ذه الحماية ما ،و إال ح  غير مجد  نصوص 

وسهههيلة   و طريقهههة البحهههث ههههن المجهههاورة إلهههى و،هههذا مههها دهههها المؤلفهههون و صهههحاب الحقهههوق
النسههخ غيههر المشههروع    ههر  للحمايههة مههن  ههال  تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة لمواجهههة  همهها 
الشهبكات الرقميهة  إذ  التي من شه نها  ن تشهك  ردا همليها هلهى انتهاكهات حقهوق المؤله  هلهى

 .بهذه الوسيلة يمكن للمؤل   ن يبسط نطاق سيطرت  هلى مصنف 
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تقسهههيم ،هههذا  ر ينههها  نههه  مهههن المناسهههبفقهههد   تهههدابير الحمايهههة التكنولوجيهههة مفههههومولإلحاطهههة ب
نشهير ايو  مفههوم تهدابير الحمايهة التكنولوجيهة  فهي حهين  الفرعنتناو  في  فرهين إلى المطلب

 .الثاني الفرع،ذه التدابير في   نواع إلى 
 المستحدثةمفهوم التدابير التكنولوجية : األول الفر 

إنههه  يمهههر مفهههرو  منههه   ن ظههههور وسهههائ  لحمايهههة المصهههنفات مهههن القرصهههنة هبهههر شهههبكة 
ذلهه  للحههد مههن التههدوا  الالمحههدود والغيههر ظهها،رة ،ههذه  فههي ظهه  تنههامياينترنههت اههرورة حتميههة 
 . مشروع لهذه للمصنفات 

يتعههين  ن تههرتبط التههدابير الحمائيههة للمصههنفات الرقميههة   بههالتطورات الحاصههلة فههي شههبكة 
قيقهة موجهودة وقائمهة مشهروع   فقهد  صهبحت ،هذه التهدابير حنت التهي تسهه  النسهخ الغيهر اإلنتر 

 . غير مشروع التطور المستمر لتقنيات النسخ  تماشيا مع
 إن التعر  لمفهوم تهدابير الحمايهة التكنولوجيهة لحهق المؤله  فهي البيئهة الرقميهة يقتاهي

 بعههد ذلهه   ،ميههة ،ههذه التههدابير عههر  م نمنهها  وال  ن نعههر  بدقههة ،ههذه التههدابير التكنولوجيههة  ثهه
 .و دور،ا في حماية المصنفات الرقمية

 لحماية التكنولوجيةل المستحدثة تدابيرالتعريف : ىاألول النقطة
 التههدابيرإلههى  22-12-1996معا،ههدة الويبههو بشهه ن حقههوق المؤلهه  المعتمههدة بتههاريخ  تطرقههت

فههي سههياق التزامههات الههدو  ايهاههاء  منههها و ةالحاديههة هشههر التكنولوجيههة حيههث ورد فههي المههادة 
علـى األطـراف المتعاقـدة أن تـوفر حمايـة قانونيـة  '' نبالتهدابير التكنولوجيهة هلهى   المتعلقهة
و جــزاءات قانونيــة فعالــة ضــد التحايــل علــى التــدابير التكنولوجيــة الفعالــة التــي يــتم  كافيــة

عاهـدة أو اتفاقيـة بـرن من قبل المؤلفين لدى ممارسـة حقـوقهم بموجـب هـذه الم استخدامها
أو تحد من األفعـال التـي ال يـأذن بهـا المؤلفـون أو ال يسـمح بهـا القـانون فيمـا  والتي تمنع

 .''بمصنفاتهم يتعلق
والتسههههجي   كمهههها ورد نفههههس ماههههمون الههههنص السههههابق فههههي معا،ههههدة الويبههههو الثانيههههة بشهههه ن ايداء

ـــى" هلهههى انههه  ةالثامنهههة هشهههر حيهههث نصهههت المهههادة 20-12-1996الصهههوتي المعتمهههدة فهههي   عل
 األطــراف المتعاقــدة أن تــنص فــي قوانينهــا علــى حمايــة مناســبة و علــى جــزاءات فعالــة ضــد

 األداء أو منتجوا التسـجيالت جية الفعالة التي يستعملها فنانوالتحايل على التدابير التكنولو 
 علــى هــذه المعاهــدة و التــي تمنــع مــن مباشــرة ة باالرتبــاط بممارســة حقــوقهم بنــاءالصــوتي
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بهـا  التسجيالت الصوتية المعنيون أو لم يسمح أعمال لم يصرح بها فنانو األداء أو منتجو
 ''.القانون فيما يتعلق بأوجه أدائهم أو تسجيالتهم الصوتية

التنظهيم  إلهىاالنترنهت بهالرغم مهن سهبقهما  ي،اتين المهادتين  ن معا،هدت في و ما يالحظ 
 . ي منها اتعرفا لم مالتكنولوجية إال  نهمس لة التدابير اإلشارة إلى و  

المهادة السادسهة تهدابير الحمايهة فهي الفقهرة الثالثهة  التهدابير التكنولجيهة فهي في حين تعهر 
بحههههق المؤلهههه  فههههي المجتمههههع المعلومههههاتي الصههههادر فههههي  منههههها مههههن التوجيهههه  ايوروبههههي المتعلههههق

رمهههي فهههي إطهههار التشهههغي  وجيههها  و جههههاز  و تركيبهههة تلكههه  تكنو '' : هلهههى  نهههها 2001 يهههار 22
 و الحههد مهن ايهمها  غيهر المه ذون بههها مهن جانهب صهاحب حهق المؤلهه   المعتهاد لهها إلهى مهن

 1015.'' المصنفات  و غير،ا من المحتويات المحمية والتي تقع هلى
 هر  المشرع الفرنسي في ذات السهياق وفقها لقهانون حهق المؤله  والحقهوق المجهاورة قدو 

 تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة وذلههه  2006 غسههطس 01در فههي فههي مجتمههع المعلوماتيههة الصهها
كهههه  تكنولوجيهههها  جهههههاز  و قطعههههة تمنههههع  و تحههههد فههههي '' : ب نههههها L331-5-2بموجههههب المههههادة 

العادي لعملها من القيهام ب همها  غيهر مهر ص بهها مهن قبه   صهحاب حهق المؤله   و  اإلطار
  1016.''المجاور الحق

التعريههه  قهههد جهههاء مرنههها  فههههو لهههم يحصهههر  ن ،هههذا إلهههى  1017جانهههب مهههن الفقههه   ينظهههرو 
قههههام صهههطالحا واسههههعا هنهههدما مبههه  تاههههمن فقهههط التكنولوجيهههة التههههي يعتمهههد،ا المؤلهههه   التهههدابير

ــا""  نههها هلههى  فهههايعر بت يسههتمر يكههون التعريهه  مواكبهها و  مههن  جهه   نو ذلهه  ، ''كــل تكنولوجي

                                                           
1015

- Article 6 Alenia 3 du la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 

l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information 

: « Aux fins de la présente directive, on entend par“mesures techniques”, toute technologie, dispositif ou 

composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui 

concerne les œuvres ou autres objets protégés"... » 
1016

 - Art. L. 331-5-1. du la loi no 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux 

droits voisins dans la société de l’information ; « On entend par mesure technique au sens 

du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son 

fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont 

réputées efficaces lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les 

titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel 

que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou 

d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection… » 

 618.اصهههههههههة مهههههههههن المصهههههههههنفات المحميهههههههههة  المرجهههههههههع السهههههههههابق  ص هبهههههههههد الههههههههههادي فهههههههههوزي العواهههههههههي  النظهههههههههام القهههههههههانوني للنسههههههههه ة ال -1017
  سههههههههههامة  بههههههههههو الحسهههههههههههن مجا،ههههههههههد  إسههههههههههاءة اسههههههههههت دام تههههههههههدابير الحمايهههههههههههة التكنولوجيههههههههههة للمصههههههههههنفات الرقميههههههههههة  دار النهاهههههههههههة: و انظههههههههههر كههههههههههذل 

 81.ص 2009العربية   
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 بسههطوسههائ  الكترونيههة جديههدة يكههون الهههد  منههها  ليكشهه  هههن  تكنولههوجيالتطههور ال باسههتمرار
 .الرقمية رقابة المؤل  هلى مصنفات سيطرة و 
التطههههورات  فههههي ظهههه  ،ههههذه المتفههههرجئههههري موقهههه  از الجفههههي المقابهههه  فقههههد ات ههههذ المشههههرع  و 

حصلت و مها صهاحبها مهن نشهر للمصهنفات و توزيعهها هلهى شهبكة االنترنهت  التكنولوجية التي
 1018ينههههاير 31االنترنههههت ايولههههى و الثانيههههة فههههي  يإلههههى معا،ههههدتمههههن اناههههمام   و ذلهههه  بههههالرغم

صهراحة  يقهم باإلشهارة الموقه  الهذي سهار هليه  المشهرع المصهري الهذي لهم  و ،و ذات 2014
بتعريفهههها إال  نههه   صهههب  الحمايهههة هليهههها مهههن  هههال  تجهههريم حتهههى   إلهههى ،هههذه التهههدابير ولهههم يقهههم

 . شكالها االهتداءات الواقعة هليها بجميع
لسهههنة 88نجهههد قهههانون حهههق المؤلههه  ايردنهههي رقهههم فالتشهههريعات العربيهههة  جانهههب   مههها مهههن

: ،هذه التهدابير ب نهها بتعريه ( ب)فهي الفقهرة  مسهة و مسهون  المهادةقامهت  فقدالمعد   2003
 و اهبط  و اسهت راج للنسهخ التهي تسههت دم   ي تكنولوجيها  و إجهراء  و وسهيلة تتبهع كالتشهفير'' 

مههن قبهه   صههحاب الحقههوق المنصههوص  مههر ص بههها همهها  غيههرللنسههخ  و الحههد مههن القيههام ب 
  1019.'' هليها في ،ذه المادة

  دوات الكترونيهة تمنهع مهن تنفيهذ'' : ب نهها اء ما هلى الصعيد الفقهي فيعرفها بع  الفقه
نسهخ   ي هم  من ش ن   ن يؤدي إلى اسهتعما  الحقهوق الحصهرية للمهؤلفين  كالطباههة وهمه 

  1020.''بغير تر يص من  صحاب حق المؤل رقمية  و استغال  المصن  

الوسهائ  التكنولوجيهة التهي تههد  '' : السياق يعرفها جانب آ ر من الفق  ب نها نفسفي و 
إهاقههة الحصههو  هلههى المصههن   و االسههتفادة منهه  إال لمههن يحمهه  تر يصهها مههن صههاحب  إلههى
  1021.''الحق

                                                           

ديسههمبر سههنة  80المعتمههدة بجنيهه  بتههاريخ  المؤلهه بشهه ن حههق ( الويبههو)صههادقت الجزائههر هلههى معا،ههدة المنظمههة العالميههة للملكيههة الفكريههة - 1018
 1الموافهههههههههههههههههههق لهههههههههههههههههههه 1434جمهههههههههههههههههههاد  ايولهههههههههههههههههههى ههههههههههههههههههههام 22المهههههههههههههههههههؤر  فهههههههههههههههههههي 13-123بموجهههههههههههههههههههب المرسهههههههههههههههههههوم الرئاسهههههههههههههههههههي رقهههههههههههههههههههم 1996

 مههههههههههههايو22الموافههههههههههههق لههههههههههههه 1434رجههههههههههههب 12الصههههههههههههادرة فههههههههههههي 50السههههههههههههنة  27الجريههههههههههههدة الرسههههههههههههمية الجزائريههههههههههههة  العههههههههههههدد  2013ابريهههههههههههه  سههههههههههههنة  
 بشهههههههههههه ن ايداء و التسهههههههههههجي  الصههههههههههههوتي المعتمههههههههههههدة( الويبهههههههههههو)العالميههههههههههههة للملكيهههههههههههة الفكريههههههههههههة كمههههههههههها صههههههههههههدقت هلهههههههههههى معا،ههههههههههههدة المنظمهههههههههههة2013.

 جمهههههههههههههاد  ايولهههههههههههههى ههههههههههههههام22المهههههههههههههؤر  فههههههههههههي 13-124بموجهههههههههههههب المرسهههههههههههههوم الرئاسههههههههههههي رقهههههههههههههم 0966ديسهههههههههههههمبر سههههههههههههنة 20بجنيهههههههههههه  بتهههههههههههههاريخ 
 رجهههههههههههههههههب ههههههههههههههههههام16الصهههههههههههههههههادرة فهههههههههههههههههي 50 السهههههههههههههههههنة28 لجريهههههههههههههههههدة الرسهههههههههههههههههمية الجزائريهههههههههههههههههة  العهههههههههههههههههددا8061ابريههههههههههههههههه 3الموافهههههههههههههههههق لهههههههههههههههههه 1434
 .8061مايو سنة 26له  الموافق1434

في ش ن انامام دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الويبو لسنة 2005لسنة (  60)و ،و ذات التعري  الذي ورد في المرسوم رقم - 1019
6111. 

 .11 سامة  بو الحسن مجا،د إساءة است دام تدابير الحماية التكنولوجية للمصنفات الرقمية  المرجع السابق ص - 1020
 .616حسام الدين الصغير  المرجع السابق  ص - 1021
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 الفنيههههة التههههي مجموهههههة مههههن الوسههههائ : " فههههي حههههين يعرفههههها جانههههب آ ههههر مههههن الفقهههه  ب نههههها
 تسههههتهد  حمايههههة سههههرية المعلومههههات و ذلهههه  هههههن طريههههق اسههههت دام رمههههوز سههههرية تعههههر  هههههادة

  1022. "بالمفاتيح
 هبهههههههههههارة ههههههههههههن وسههههههههههائ  فنيهههههههههههة ياهههههههههههعها الفنيهههههههههههون'' :  نهههههههههههاب آ هههههههههههرونكمهههههههههها يعرفهههههههههههها 

 المت صصههون فههي  جهههزة االتصهها  الحديثههة و التههي بمقتاهها،ا إهاقههة الوصههو  إلههى المصههن 
 االسهههتفادة منههه  دون وجههه  حهههق و الحيلولهههة دون االهتهههداء هلهههى الحقهههوقالمنشهههور الكترونيههها و 

 .1023"و المصالح المشروهة يصحابها
 فهههي الحقيقهههة إال   ،هههيمههها  مهههن  هههال  مههها تقهههدم  ن تهههدابير الحمايهههة التكنولوجيهههة يتاهههح  

ب همهها  غيههر مههر ص بههها مههن  ينر اآل ههلحههد مههن قيههام نها امههن شهه  تتبههع إجههراءات فنيههة  و تقنيههة
 .مؤلفها  و من صاحب الحق هليها إذن من يع للمصن  دون نسخ و توز 

 ةأهمية تدابير الحماية التكنولوجي: ةالثاني النقطة
 ا في منع الوصو  إلى المصن  المحمهي فهيمهمتدابير الحماية التكنولوجية دورا تلعب 

فيمها صاحب حق المؤله   و الحقهوق المجهاورة   اصهة من  البيئة الرقمية إال بإذن و تر يص
التههدابير المؤلهه   و ،ههذه  تمكههن حيههث   اسههتعملت تقنيههات تشههفير البيانههات بم تلهه   نواهههها إذا

 المقابه  المهالي فهي كه  مهرة يريهد فيهها  حهد مهن  جه  تسهديد نظهام فهر   صحاب الحقوق من 
  1024.المست دمين من االستفادة من مصن  محمي منشور هلى شبكة االنترنت

 فههههههي سهههههههولة الههههههتحكم فههههههي هههههههدد النسههههههخ تتمثهههههه   ،ميههههههة بالتههههههدابير  تتمتههههههع ،ههههههذه كمهههههها 
تحديههد  شههكا  و طههرق يمكههن مههن  اللههها  المصههن   و كههذل   نسهه ها مههنال اصههة التههي يههتم 
 . بالنسبة للمصن  و ذل  بغر  تيسير إدارة الحقوق المتعلقة ب النسخ التي تجري

ن  اللهها تحديهد المهدة التهي يمكه  ،هذه التهدابيرفي ظ  وجهود    السه   صبح من حيث 
و تحديههد هههدد النسههخ الممكنههة تهه  هههدد المههرات التههي يمكههن فيههها قراء  الوصههو  إلههى المصههن  

 .الرقمية بواسطة الدهامة

                                                           
1022

- BENSOUSSAN Alain, Internet, Aspect juridique, op. cit, p 14 
 :غالب شنيكات  حقوق المؤل  في البيئة الرقمية و النشر االلكتروني  بحث منشور هلى الموقع االلكتروني -1023

/https://ueimaroc.wordpress.com 
 -ونيةالتجارة االلكتر )إبرا،يم الدسوقي  بو اللي   النشر االلكتروني و حقوق الملكية الفكرية  بحث مقدم إلى مؤتمر المعامالت االلكترونية- 1024

 .61ص 2009جامعة اإلمارات العربية المتحدة  العين     (الحكومة االلكترونية
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تمنههع نسههخ التههي  مهها يعههر  باينظمههة الماههادة للنسههخ    و التههدابير التكنولوجيههةو بعهه  
اإل هههال     الهههذي مهههن شههه نتعسهههفا فهههي ،هههذه الحمايهههة د يعههه ايمهههر الهههذي   منعههها تامههها المصهههن  

 ن يكهههون مهههن  يجهههب المصهههن  اهههد النسهههخ ال  بهههالحق فهههي النسههه ة ال اصهههة  ذلههه   ن حمايهههة
عمهوم فهإن اي،ميهة هلهى وجه  الو 1025المدمجهة   ش نها اإل هال  باالسهتعما  المعتهاد لرقهراص

 .اد القرصنة الفكرية الكبر  لهذه التدابير تكمن في حماية المصنفات الرقمية
 ،ههذه التههدابير يتعههين  ن مههن ،ههذا المنظههور إلههى  ن نشههير  الاههروريمههن  بههات  غيههر  نهه 

كهان  مهمهات النسهخ  اغيهر المشهروع و تحديهد ههدد مهر   ن تق  هند حهدود تقييهد النسهخ هليها 
ون بههها مههن جانههب صههاحب حههق المؤلهه  غيههر مهه ذالمههن ايهمهها   منههع  و الحههدال ههها الهههد  من

 ن تكهون  يجهبو لذل  فهال  1026ات المحمية  و غير،ا من المحتوي التي تقع هلى المصنفاتو 
 و  هلهههههى نسههههه ة مهههههن المصهههههن  لالسهههههتعما لمنهههههع ايفهههههراد مهههههن الحصههههه ،هههههذه التهههههدابير ذريعهههههة

 .الش صي
تسهتجيب إلهى الحاجهة فهي المحافظهة هلهى المصهنفات   نهها فالتهدابير التكنولوجيهة باهتبهار

  ن تسههتجيب للغايههاتاالسههت دامات التههي يمكههن  ن تكههون اههارة بالنسههبة لهه   فإنههها يتعههين  مههن
المعهار   نشهرص  و ،ي الحق في تداو  الثقافهة و اي،دا  التي من  جلها تقرر النسخ ال او 
    1027. جمعاء حرية تلقي المعلومات و ،ي  ،دا  تتعلق بالصالح العام للمجتمع ب  للبشريةو 

 المستحدثة أنوا  التدابير التكنولوجية :الفر  الثاني
الصعوبة  ن  من حيث تتعدد و تتنوع الوسائ  التقنية لحماية المصنفات في البيئة الرقمية 

المؤل  و صحاب  إال  ن جميعها يهد  إلى تزويد 1028واحد  بمكان ناع الئحة تجمعها 
 ،و راجع ا منها ميمكن تصني  ،ذه الوسائ  التي تستحقها مؤلفاتهم   لذل   الحقوق الحماية

ما ،و منبتق من االتفاقيات الدولة ي   مامون  اومنه  ساسي ك الحماية بش لغر 
 :تتمث  فيما يليالحماية و،ي 

 
 

                                                           
 .611شر  جابر السيد  المرجع السابق  ص - 1025
 .619ص8062سعد السعيد المصري  النظام القانوني لبرامج المعلوماتية ك حد تطبيقات الملكية الفكري  دار النهاة العربية  القا،رة - 1026
 .826.الفتاح همار  المرجع السابق  ص محمد هبد - 1027
 .620هبد الهادي فوزي العواي  المرجع السابق  ص - 1028
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 تصنيفها طبقا للغرض من الحماية-النقطة االولى
ة بالمست دم من ي ،ذه النقطة الى التدابير التكنولوجية المستحدثة المتعلقسنتطرق ف

 . المصن  من االهتداءابير المتعلقة بوقاية جهة  ومن جهة   ر إلى التد
 م الوسائل التقنية المتعلقة بشخص المستخد مجموعة-أوال

 ينالم ههول ايشهه اصتهههد  ،ههذه المجموهههة إلههى اههمان اسههت دام المصههنفات مههن قبهه  
قهههههام   وتههههههد   ياههههها إلهههههى اهههههمان ههههههدم قهههههدرة المسهههههت دم مهههههن إنكهههههار  نههههه  ،هههههو الهههههذيذل  بههههه

 . 1029بالتصر 
رقميههة  كهه  نسهه ةف ،ههم ،ههذه الوسههائ     مههن تعتبههرالبطاقههة الش صههية للمصههن  ن حيههث إ

و  مهههن المصهههن  تحتهههوي هلهههى المعلومهههات ال اصهههة ب صهههحاب الحقهههوق هلهههى ،هههذه المصهههنفات
 الحمايههة التقنيههة بهه ن النسهه ة ايصههلية مههنسههب  شههروط اسههت دامها  و تتميههز ،ههذه الوسههيلة مههن 

 حتههوي هلههىالنسههخ المقلههدة مهن المصههن  ال تالتههي سهيكون بههها ،ههذه المعلومهات و  المصهن  ،ههي
1030.مث  ،ذه المعلومات
  

 مجموعة الوسائل التقنية المتعلقة بوقاية المصنف من االعتداء-ثانيا
تتمث  ،ذه المجموهة فهي البهرامج الماهادة للفيروسهات حيهث يمكهن تركيبهها هلهى جههاز  

كه  مهرة يهتم تشهغي  الجههاز  و بطريقهة  الحاسب لتقوم بعم  نسخ للقهرص الصهلب  و ذله  فهي
 . منتظمة ك  فترة زمنية محددة

تصهفية تقهوم باسهت دام  سهلوب فلتهرة و  التهيالجدران النارية الحديثهة  و  من ،ذه الوسائ و 
ال اصههههة لرقابههههة محتههههو   اههههيةراتعمهههه  هلههههى إنشههههاء الشههههبكات االفت إذ  نههههها البيانههههات الههههواردة 

 .الفيروسات الوقاية منالبيانات و 

                                                           
،ي وسائ  ذات  ،مية بالغة في بيئة ايهما  االلكترونية و العاقدات هلى االنترنت و ترتكز ،ذه الوسائ  في الوقت الحاار هلى تقنيات - 1029

 سامة فرج اهلل محمود الصبا   الحماية الجنائية للمصنفات االلكترونية  دار : انظر هن طر  ثالثالتوقيع االلكتروني و شهادات التوثيق الصادرة 
 .21  ص8061الجامعة الجديدة  اإلسكندرية 

يهع تتمثه  فهي توز    و،هيالبسهيطة لتنظهيم الهد و  للمصهنفات المحميهة  إحد  الوسائ  التقليدية  و التي تعتبرو من ،ذه الوسائ  كلمات المرور - 1030
ومنهها  ياها   يقهة هشهوائية  و ههن طريهق االشهتقاق،هذه الكلمهات بواسهطة المسهت دم نفسه  و تحسهب بطر يتم ا تيهار كلمات المرور هلى المست دمين و 

طريهق ههن   و،هذا بوظيفهة تحكميهة ( ت جهزة إد ا  و إ راج المعطيهات و البيانها) تزويد الوحدات الطرفية  في ،ذه الوسائ تعتمد    ومحطات العبور
 .مراقب الكتروني يقوم بتتبع ك  مصن  و طريقة االست دام المر ص بها

 
 



 حقوق المؤلف في ظل البيئة الرقمية اآلليات الوطنية المستحدثة لحماية   : الفصل األول

249 
 

ـــــا ـــــداء-ثالث ـــــن االعت ـــــة المصـــــنف م ـــــة بحماي ـــــة المتعلق  مجموعـــــة الوســـــائل التقني
التههي  حهد الوسههائ  التقنيهة المسهت دمة  الههذي يعتبهرتتمثه  ،هذه المجموههة فههي نظهام التشهفير  و 

حمايههة المصههن  مههن االهتههداء هليهه   و قهد ظهه  ،ههذا النظههام حكههرا هلههى الحكومههات إلههى  ههد ت
و  و كانههت اسههتعماالت  قاصههرة هلههى النههواحي العسههكرية ات مههن القههرن العشههرين يالسههتين حتههى

 .الدبلوماسية
  مضمون الحمايةلتصنيفها طبقا  -النقطة الثانية

رداء لهه حههق المؤلهه ل( الويبههو)المنظمههة العالميههة للملكيههة الفكريههة  ةإلههى معا،ههد وبههالرجوع
   و،مههاالتكنولوجيههة نجههد،ا تميههز بههين نههوهين مههن التههدابير 1996 والتسههجي  الصههوتي لسههنة 

 :يلي فيم ونبينهما  التدابير التكنولوجية الفعالة والمعلومات التي تتامن إدارة الحقوق
 المعلومات الضرورية إلدارة الحقوق-أوال

منهههها  ةالثانيهههة هشهههر نهههص المهههادة  بموجهههب المؤلههه  المتعلقهههة بحهههقمعا،هههدة الويبهههو  ههههاهرفت
و مالهه   ي حههق فههي  المصههن  و مؤلهه  المصهن المعلومهات التههي تسههمح بتعريه   '' :ب نهها

 رقهام  و شهفرات ترمهز إلهى  المصن    و المعلومهات المتعلقهة بشهروط االنتفهاع بالمصهن  و ي
بنسهه ة هههن المصههن   و  تلهه  المعلومههات  متههى كههان  ي هنصههر مههن تلهه  المعلومههات مقترنهها

 ''.ظا،را لد  نق  المصن  إلى الجمهور
 الويبههو بشهه ن ايداء و التسههجي  الصههوتي ذات التعريهه فههي ذات السههياق تناولههت معا،ههدة 

المعلومههات الاههرورية "يقصههد بعبههارة  '' :منههها هلههى  نهه  ةالتاسههعة هشههر حيههث تههنص المههادة 
 كمهها وردت فههي ،ههذه المههادة المعلومههات التههي تسههمح بتعريهه  فنههان ايداء و  دائهه " إلدارةالحقههوق

 حههههههق فههههههي ايداء  و التسههههههجي منههههههتج التسههههههجي  الصههههههوتي و تسههههههجيل  الصههههههوتي و مالهههههه   ي و 
 رقههام  الصههوتي   و المعلومههات المتعلقههة بشههروط االنتفههاع بههايداء  و التسههجي  الصههوتي  و  ي
بنسه     و شفرات ترمز إلى تل  المعلومات  متى كان  ي هنصهر مهن تله  المعلومهات مقترنها

 إلهههى لهههد  نقههه   داء مثبهههت  و تسهههجي  صهههوتي  داء مثبهههت  و تسهههجي  صهههوتي  و ظههها،رههههن 
 .'' الجمهور  و إتاحت  ل 

  لمها سهبق ذكهره فهي معا،هدتي الويبهويقصد بالمعلومات الارورية إلدارة الحقوق   طبقها 
التعريهه  بالمصههن   و ايداء  و  مههن  جهه صههاحب الحقههوق  معلومههة ياههعها  نههها هبههارة هههن

شهروط  ياهعها ت هص و  يهة معلومهة   و بصهاحب الحهق هليه    التسجي  الصوتي  و المرئهي
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وكهذل   ي   و ايداء  و التسجي  الصوتي  و المرئهي  و البرنهامج  كيفية استعما  المصن و 
 . للتعبير هن ،ذه المعلومات كليا  و جزئيا رقم  و شفرة تست دم

 (المثهها  بكههود  و رقههم هلههى سههبي  )   و وشههم المصههن المصههن يعل ههمو مههن ثههم يمكههن  ن 
شهههههروط اسهههههتعمال   فهههههههذه  يفيههههههة وكبغهههههر  اإلههههههالن ههههههن المعلومههههههات ال اصهههههة بصهههههاحب  و 

 .للسيارة الترقيم لوحة لومات بالنسبة للمصنفات بمثابة المع
تهههدابير مههها ،هههي إال  المعلومهههات الاهههرورية إلدارة الحقهههوق فهههي حقيقتهههها  مههها ب صهههوص 

حيههث   هلههى شههبكة االنترنههت المتواجههدة  إلههى الههتحكم فههي اسههتعما  المصههنفات تكنولوجيههة ترمههي
 بهذل  الرقمهي للمعلومهات المتعلقهة بالمصهن  ايصهلي  فيحهدد تقوم هلى همليهة التسهجي  نها إ

دفهع بهبع  الفقه  إلهى ههدم الهذي  ايمهر1031و االسهتعماالت الجهائزة    سماء  صحاب الحقهوق
التكنولوجيهههة و إدراجهههها اهههمن مههها يعهههر  بهههإجراءات اإلههههالم  اهتبار،ههها مهههن إجهههراءات الحمايهههة

  1032.التقنية
و 1033اصههر اإلهههالم الفنيههة تلهه  الوسههائ  التههي تكههون فنيههة فههي حههد ذاتههها  المقصههود بعنو 
تكههون فههي شههك  معلومههات الكترونيههة تسههمح بتعيههين ،ويههة المؤلهه  و مصههدر المصههن  و  التههي

 .  استعمال و  االنتفاع ب  شروط
 دارة حههههههههق المؤلهههههههه  و تحصههههههههي  المقابهههههههه  المههههههههاليإل ،ههههههههذه اإلجههههههههراءات تسهههههههههيالتعههههههههد و 

فهههر  حقههه  فهههي احتهههرام  بوتههه  مهههن لمؤلههه  تمكهههن االمسهههتحق مقابههه  االنتفهههاع بالمصهههن   كمههها 
ذلههه  ههههن طريهههق تسهههجي  بيانهههات  اصهههة بهههالمؤل  هلهههى الدهامهههة التهههي تجسهههد فيهههها و  لمصهههنف 
  1034.تكون غير قابلة للمحو المصن 
 التهي تاهمن إدارة الحقهوقو ممها تقهدم  ن المعلومهات الهواردة فهي شهك  الكترونهي  ظههري

   و تهههد  إلههى تسهههي قمح بههالتعر  بطريقههة مباشههرة  و غيههر مباشههرة هلههى  صههحاب الحههتسهه
 إدارتها و الترا يص المتعلقة بهها  كمها  نهها تههد  إلهى تتبهع النسهخ المقلهدة هلهى الشهبكة  ففهي

  فههإن وشههم ،ههذه اي يههرة   يكههون تههداو  المصههنفات سهههال  هلههى سههبي  المثهها    البيئههة الرقميههة 

                                                           
و الذي يقوم بتعقب  هما  القرصنة التي تقع هلى المصنفات  L’audiosoft Tracking Master (ATM   ( من ذل  البرنامج- 1031

 .619اشر  جابر السيد  المرجع السابق  ص : انظر. الموسيقية هلى شبكة االنترنت
 .628هبد الهادي فوزي العواي  المرجع السابق  ص  1032
 .692سعد السعيد المصري  المرجع السابق  ص 1033
 .121محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص  1034
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 مرايشهجع بطريقهة غيهر مباشهرة هلهى احته مها ،هو إال  مهر  و غيهر مرئهي مرئيهاسواء كان الوشم 
  1035.حقوق الملكية الفكرية

المهذكورتين سهابقا نجهد  ن  ة هشهرةالثانيهة هشهرة و التاسهعو بالرجوع إلى  حكهام المهادتين 
إدارة الحقهوق و الهواردة  مهن شه نها اهمان المعلومات الواردة فهي شهك  الكترونهي و التهيكتابة 

اسههم ) المههادتين يشههير إلههى المعلومههات التههي تسههمح بههالتعر  هلههى محتههو  المعلومههة  فههي ،ههاتين
بشهك  مباشهر  و كهذل  يشهم  التعهداد المعلومهات ( الهخ...المصن   و صاحب الحق المؤل  
ا إال هلههى شههك   رقههام  و تشههفير   ي المعلومههات التههي ال يمكههن التعههر  هلههى محتوا،هه الههواردة
 .إلى فهرس  و قاهدة بيانات باللجوء

 ـــــ المعلومات المباشرةأ
،هههذه المعلومهههات مههها يسهههمح بهههالتعر  هلهههى المصهههن  المحمهههي  و  صهههحاب  بهههين  و مهههن

هنههوان المصههن   السههنة التههي  نههتج فيههها    هليهه   مثهه  اسههم المؤلهه   و الفنههان المههؤدي  الحقههوق
 . الخ...المنتج  و الناشر ،وية

 ،ههههههههههذه المعلومههههههههههات تاههههههههههمن حمايههههههههههة الحههههههههههق ايدبههههههههههي بههههههههههايبوة للمؤلهههههههههه  فههههههههههإن و بالتههههههههههالي
اسهههت دام ،هههذه المعلومهههات لغايهههات اإلدارة  نههها كهههذل  مهههن يمكن ايمهههر الهههذي و الفنهههان المهههؤدي  
فالمعلومهة تسهمح للمسهت دمين بهالتعر  هلهى .  و حتهى اإلدارة الفرديهة للحهق الجماهية للحقوق

و مهههههن فوائههههههد ،ههههههذه . لالزمهههههة السههههههت داماتهمللحصهههههو  هلههههههى التههههههرا يص ا  صهههههحاب الحقههههههوق
  1036.المصنفات المنشورة بدون تر يص و بشك  اوتوماتيكي المعلومات كذل  تعقب

 ـــــ المعلومات غير المباشرةب 
العديههد   ي  رقههام  و شههفرات ترمههز إلههى بيههان تلهه  المعلومههات  و مههن التههي تعتبههر و     

المسهههههت دمة فهههههي مجههههها  التسهههههجيالت الصهههههوتية و المعلومهههههات تلههههه   ايمثلهههههة هلهههههى ،هههههذه مهههههن 
و 1037و مهههن الوسهههائ  الشهههائعة كهههذل  تقنيهههة الوشهههم االلكترونهههي  التسهههجيالت السهههمعية البصهههرية

                                                           
السياسية  المجلد العلوم و  الحقوق المجاورة في البيئة الرقمية  المجلة ايردنية في القانونالحماية التقنية لحقوق المؤل  و  سهي  ،يثم حدادين  1035

 .612ص 2013سنة  04العدد  04 
1036

 - LATREILLE Antoine, MAILLARD Thierry, Mesures techniques de protection et d’information, J.C.P, 

propriété littéraire et artistique, 19 Avril 2011, n° 27. 
1037

 - DUSOLLIER Séverine, Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique, Droits et 

exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres, Larcier, 2007, n° 32, pp 46-47. 
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Watermarking التههي تعههر  بتقنيههة
،ههي تقنيههة تههربط المعلومههة بالمصههن  بشههك  دائههم    و1038

بشههك   فههي  و المعلومههات المتعلقههة بالمصههن  هلههى نسههخ المصههن  الرقميههة إمهها  تاههي  فهههي
 .ما يكون الوشم  فيا ظا،ر و هادة
 بصهفة كبيهرة  مؤ را استعما  الوشم الرقمهي فهي مجها  المصهنفات السهينمائية  صبحو قد 

نسهه ة الفههيلم السههينمائي بمعلومههات هههن مكههان هههر  النسهه ة و رقههم النسهه ة و  حيهث يههتم وشههم
 .العر  و غير ذل  من المعلومات تاريخ بدء
فهههي صهههاالت العهههر   يهههام  حهههد ايشههه اص بواهههع كهههاميرات فيهههديوهنهههد ق بههههذا فإنههه و  

بواسهههطة الوشهههم فإتاحهههة ،هههذه المصهههنفات هلهههى شهههبكة االنترنهههت  مهههن  جههه  لغايهههات القرصهههنة  
الحقههوق معرفههة مصههدر   صههحابيقههدر  جهههزة  اصههة هلههى االلكترونههي غيههر المرئههي المقههروء 

ستكشه  صهالة العهر  التهي  النس ة المقلدة بواسطة المعلومات الموشومة هلى النسه ة التهي
 .مال  الصالة  حدثت فيها هملية القرصنة و محاسبة

 نسه هاو بذل  فهإن ،هذا النظهام يسهمح لصهاحب الحقهوق بتعقهب و تمييهز النسهخ التهي تهم 
مشههروهة هههن طريههق الغيههر نسههخ المصههن  ايصههلي  و ،كههذا يمكههن الكشهه  هههن تلهه  الهههن 

لمؤلهه  ا فإنهه  بمقههدور هههاالويههب  و مههن  اللالتههي يقههوم بههها المت صصههون فههي مواقههع  المراجعههة
مر صههة  و الوجههدت بهه  النسههخ غيههر  طلههب إزالههة تلهه  النسههخ مههن مههزود  دمههة االنترنههت التههي

  1039.إيقا  ال دمة هن المعتدي

 المسهههاس بحريهههات1040غيهههر  نههه  ي  هههذ هلهههى نظهههام المعلومهههات الاهههرورية إلدارة الحقهههوق 
 عة المست دمين و الت كد من شرهية حيهازتهمو حرمة الحياة ال اصة إذ يتمكن من متاب ايفراد

 للبههههرامج الم تلفههههة و تحديههههد شهههه ص المسههههت دم فههههي تحميهههه  المصههههنفات باالتصهههها  مههههع موقههههع
 ايمر إلهى مهاجمهة الحاسهب الش صهي بالفيروسهات  و لهذل  فهإن اسهتعما  يص ال دمة  ب  

                                                           
رة إلى حقوق ملكية لإلشا التي تعر  كذل  بنظام است دام العالمات المائية  و ،ي إشارات رقمية تدمج بشك  معين امن الوسائط المتعددة -1038

 و تدميره للحفاظ  ئ لرمز المدمج و هدم إمكانية إ فاا المادة إلى جهة معينة  و ،ي بذل  ت تل  هن تقنيات التشفير و اإل فاء في وجوب ظهور
 ..هلى  حقية الجهة بالمادة المقصودة

 .02حسن جميعي  حق المؤل  في سياق االنترنت  المرجع السابق  ص - 1039
كونها تحد من '' الرقمية  إدارة القيود'' المعاراون لهذه التقنية  ن كلمة حقوق في ،ذه التسمية ماللة و يقترحون تسمية   ر  ،ي يعتبر - 1040

 .البرمجيات الحرة است دام المصنفات و المواد المحمية بشك  تسمح ب  قوانين حقوق المؤل  الحالية مث  منظمة
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  صوصههية الغيههر،ههذه التقنيههة يجههب  ن ال يتحههو  مههن حمايههة حههق المؤلهه  إلههى التعههدي هلههى 
  1041.انتها  حرمة حيات  الش صيةو 

 قههراص  مجموهههة مههن  بطههرح Sony PMGو بالفعه  قههد تحقههق ذلهه  هنهدما قامههت شههركة 
نقهه   مههنمههن البرنههامج حيههث يمكههن ،ههذا للمسههتهلكين فههي  مريكهها  Xcp ببرنههامج  ليههزر مههزودة

المسهت دم و  جههاز وذله  بإسهت دام  البرنامج إلى القرص الصلب بمجهرد قراءته  قهرص الليهزر
المسهههت دمة إلهههى  هههادم الشهههركة بالمتعلقهههة بالمصهههنفات  الهههذي يقهههوم تلقائيههها بنقههه  كههه  المعلومهههات

شه ص المسهت دم و معرفهة مشهروهية حيازته   يمكن الشهركة مهن متابعهة و تحديهد ايمر الذي 
لكهههن بعهههد مهاجمهههة القهههرص الصهههلب بالفيروسهههات  و  للمصهههن  مهههن هدمههه   فاهههال ههههن إمكانيهههة

حمايهههة المسهههتهل  قامهههت الشهههركة بسهههحب ،هههذه االسهههطوانات و تعهههديلها  جمعيهههات اهههغوطات 
 .ببرنامج يعط  البرنامج السابق

 التدابير التكنولوجية الفعالة لحماية المصنفات -ثانيا
  تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة بمعنا،هها الههدقيق إلههى نههوهين رئيسههيين 1042 ،نهها  مههن يقسههم

سهههههيطرة المؤلههههه  هلهههههى النفهههههاذ و الوصهههههو  إلهههههى بتوسهههههيع  و تهههههدابير تسهههههمح  إجهههههراءات امههههه وله
إجراءات تستهد  تمكين المؤل  من رقابة االستعماالت التكنولوجيهة التهي  امثانيهو  المصن  

 .تقع هلى مؤلف 
،ذه اي يرة تجهز بها الوسائط الناقلة للمصن  والتي تكون بين  يدي المستعم  و و 
 .هلى شبكة االنترنت وتوزيع  نشرهنس   و الغر  منها الحد من إمكانية  يكون

بهين النهوهين فيهها  الحهاالت يهتم المهزج  م فهإن معظهيجب  ن نشير إلهى  نه  فهي الغالهب و 
فعلهه  المشهههرع ايوروبهههي والفرنسهههي  الفههها لموقههه   الهههذي  ايمهههر  إجهههراءات الحمايهههة و ،هههو مههن

م تلفهههها مههههن الههههذي يميههههز بههههين النههههوهين و يطبههههق هلههههى كهههه  منهمهههها نظامهههها  المشههههرع ايمريكههههي
  1043.الحماية
 
 

                                                           
 .822ابق  ص محمد هبد الفتاح همار  المرجع الس 1041
 .626هبد الهادي فوزي العواي  المرجع السابق  ص  1042
بين تدابير تمنع من الوصو  غير 1998لستة Digital Millenium Copyrightمن قانون 1201يميز المشرع ايمريكي في القسم  1043

التمييز بين ،ذين النوهين من التدابير يكمن في و . المر ص إلى المصنفات المحمية  و تدابير تمنع النسخ غير المر ص للمصنفات المحمية
 النظر فيما إذا كان للغير الحق في االستفادة من العم  المحمي باستنسا   للعم  الش صي تحت نظرية االستعما  العاد  للمصن   م ال
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 التدابير التكنولوجية المسيطرة على الوصول إلى المصنف-أ
ههههذا النهههوع مهههن ،هههو الههههد  الرئيسهههي لواالسهههتفادة منههه  إن إهاقهههة الوصهههو  إلهههى المصهههن  

وتقههوم . لمههن يحمهه  تر يصهها مههن صههاحب الحههق حيههث تصههرح بههذل  فقههط  التههدابير التكنولوجيههة
حقيقتههها هبههارة هههن وسههائ  تقنيههة تههوفر مراقبههة صههارمة مانعههة مههن فههي  ،ههذه التههدابير  التههي ،ههي

وقائيها يحهو  دون الوصهو   را مجموهة مهن التكنولوجيهات التهي تلعهب دو  نسخ المصن   هلى
  1044.إلى المصنفات

كتهاب )مقارنهة ،هذا النهوع مهن التهدابير بواهع نسه ة لمصهن   مهن ،هذا المنطلهق يمكنناو  
د قيههام  حههد،م بتعطيهه  التههدبير إذا فإنهه  هنهه بوابههها بقفهه    ةفههي غرفههة مغلقهه (هلههى سههبي  المثهها 

قيههام الشهه ص  مهها صههاحب الحههق فههإن ذلهه  يشههب  إلههى حههد  التكنولههوجي المواههوع مههن قبهه 
  1045.بهد  الوصو  إلى نس ة الكتاب لقراءت  قةبالد و  هنوة إلى الغرفة المغل

 كنإلى المصن  يم الوصو و التحكم في  إن التدابير التي تكون الغاية منها السيطرة 
ميهة الموصهولة لرقففهي البيئهة ا إمها بتهد    و بهدون تهد   المسهت دم    است دامها بعدة طهرق 

بواسههههطة التعريهههه  بالمسههههت دم  ةمحميههههالالمصههههنفات  بالشههههبكة العنكبونيههههة يكههههون الوصههههو  إلههههى
يمكههن السههيطرة هلههى  نهه  مهها مههن جهههة   ههر  فإو  )كإد هها  اسههم المسههت دم و كلمههة السههر مههثال)

فههي البههث التلفزيههوني للقنههوات  الوصههو  إلههى المصههنفات بههدون تههد   المسههت دم كمهها ،ههو الحهها 
طريهههق اسهههت دام جههههاز اسهههتقبا  يفههه  تشهههفير  الوصهههو  إلهههى المحتهههو  ههههن يهههتمالمشهههفرة حيهههث 

  1046. اإلشارة

يسههت دم  فقههط بهه  يمكههن  ن ر هلههى بههث القنههوات المشههفرة تاسههت دام التشههفير غيههر مقصههو 
 و ال تعمهه  إال هلههى /تسههمح إال للمههر ص لهههم بالوصههو  إلههى المصههنفات و هلههى منتجههات ال
لههها مثهه  واهههع تههدابير تكنولوجيههة تمنههع قهههراءة القههرص المههدمج هلههى  جههههزة  منتجههات مههر ص

التكنولوجيهههة تهههتحكم فهههي الوصهههو  إلهههى المصهههن  و نهههذكر منهههها  فههههذه التهههدابير 1047الحاسهههوب
 :يالتال

                                                           
 .828محمد هبد الفتاح  المرجع السابق  ص - 1044

1045
 . DE WERRA Jacques, Le régime juridique des mesures techniques de protection des œuvres selon les 

traitée de L’OMPI, Le Digital Millenium Copyright Act, les directives européennes et d’autre législations 

, RIDA, n 189, juillet 2001, p 67. 
1046

 LUCAS André, Droit d’auteur et numérique, op.cit, p 264 
1047

 . DUSOLLIER Sévérine, Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique, op.cit, n° 27, p 

43. 
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 المرورـــــ نظام كلمات 1
 سههيلة التقليديههة و البسههيطة لتنظههيمالو تعتبههر كلمههات المههرور هلههى المسههت دمين  إن توزيههع

 حيههث ،ههذه الكلمهات يهتم ا تيار،هها بواسهطة المسههت دم نفسه و  إلهى المصههنفات المحميهة  و الهد 
 تحسههب بطريقههة هشههوائية  و هههن طريههق االشههتقاق  و اشههتقاق كلمههة المههرور يرتكههز  ياهها هلههى

 كلمهات المهرور الم تهارة بواسهطةو  1048  ال يعلهم بياناته  سهو  المسهت دم وحهدهلوغهاريتم سهري و 
حيهث يقهوم  النظام في اإلجابات الم زنة تجسيد،ا في صورة بع  ايسئلة و المست دم قد يتم 

 مههههرة يقههههوم فيههههها المسههههت دم  يمكههههن تغير،هههها هنههههد كهههه م بطههههرح ايسههههئلة بطريقههههة تلقائيههههة و النظهههها
 .تصا باال
 الدفع االلكترونيـــــ وسائل 0   

يقههرر االطههالع هلههى نسههخ المصههن   تعتمههد ،ههذه الوسههيلة هلههى مطالبههة مسههت دم االنترنههت الههذي
إهطهاء  وذله  ههن طريهق  قبه  اسهت دام  للمصهن  و،هذا  مسهبقاااللكترونهي  ب ن يقهوم بالهدفع 

 و ههههن   صهههاحب الحهههق هلهههى المصهههن   المؤلههه   و المبلههه  إلهههى حسهههاب  مهههر للبنههه  بتحويههه 
 .االنترنت الدفع االلكتروني هبرطريق 

 ـــــ التشفير3
تغييههر فههي شههك  البيانههات هههن طريههق تحويلههها إلههى '' : هلههى   نهه   نظههام التشههفير يعههر 

  1049. ''لحماية ،ذه البيانات من اطالع الغير هليها  و تعديلها  و تغيير،ا رموز  و إشارات
احتكهههههار حهههههق  التهههههي تاهههههمن  الناجعهههههة الطهههههرق  و ايسهههههاليب  مهههههن نظهههههام التشهههههفير  إن 

بوجود و تهداو  المصهنفات هبهر االنترنهت  المتعلقة الم اطر  كمية من  يائ   المؤل   فهو
يعمهه  هلههى تحويهه  المصههنفات إلههى صههورة رمههوز بهههد  إ فههاء محتوا،هها و منههع   اصههة و  نهه 

لوغهاريتم معهين مهن  جه  واهع  بتكهار بواسهطة ااست دامها بطريقة غيهر مشهروهة   تغيير،ا  و
 سهههت دامها بطريقهههة غيهههرإليهههها وا  ئهههة نهههص ب صهههائص معينهههة يمنهههع الوصهههو  فهههي ،ي المصهههنفات
 .مشروهة

فإنهه  يعتبههر  حكههرا مفههاتيح تشههفير النصههوص المرسههلة و فهه  الشههفرة  سههت دام ا  مهها  هههن
هلههههى ،ههههذه المفههههاتيح ترتكههههز لهههه  بتسههههلمها  و الههههذي يسههههمح   و ،ههههذه النصههههوص  صههههاحب هلههههى 

                                                           
 .80إبرا،يم  المرجع السابق  ص حسن محمد  1048
 10.،د  حامد قشقوش  المرجع السابق  ص  1049
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قهوة و فعاليهة التشهفير تكمهن معقهدة فهي شهك   وارزميهات  و الريااهية الصهي  ال مجموهة مهن 
 والهذي  سهريال ترجمتهها بواسطة مفتهاحتمارس تل  العملية   احت و . نوهية ال وارزميات في 

لي ايصهه تشههفير،ا إلههى واههعها مههن يجهه  فهه   فههي نفههس الوقههتتشههفير النصههوص و فههي يعتمههد 
  .1050 ''المتناظر بالتشفير''،و ما يعر  باست دام نفس المفتاح السري و 

لمشهكلة التوزيهع  و الهذي يعتبهر كحه  ''بالتشـفير الالمتنـاظر'' يسهمى مها  االحقه ثهم ظههر
ههن اسهت دام مفتهاح واحهد  بهذل   المتنهاظر معواها هملية التشفير  ثناء غير اآلمن للمفاتيح ال

  حين نهذكر مهن ذله  مفتهاو  هالقهة ريااهية تربطها هنهد بنائهمها است دام مفتاحين اثنين إلى 
  1051.ايو  المفتاح العام و الثاني المفتاح ال اص

ايجابيهههههات هديهههههدة همليهههههة و قانونيههههههة لتقنيهههههة التشهههههفير بالمفتهههههاح غيهههههر المتماثهههههه   توجهههههدو 
مفتههاح  و رمههز سههري  غيههر برز،هها  ن كهه  مسههت دم لشههبكة االنترنههت ال يسههتعم  ( الالمتنههاظر)

 ربمههها فهه  تشهههفير تلههه  التهههي  و هنهههد  البيانهههات و الرسههائ  التهههي يريهههد إرسهههالها  واحههد فهههي تشهههفير
مقهدور  ياا ايجابية كبيرة لجهة  من الرسائ  و موثوقيتها  إذ ال يعهود فهي تعطي يتلقا،ا  و س

إنكههار الرسههائ  و البيانههات التههي يرسههلها ( التشههفير المتماثهه )ال صوصههي  الحههائز هلههى المفتههاح
 .،ذا المفتاح المست دم طالما  ن  يمل  وحده

 ع االلكترونيـــــ التوقي4
شارات اإلتل  الحرو  و ايرقام  و الرموز  و ''  هلى  ن   التوقيع االلكتروني يعر 

ش ص صاحب التوقيع و تمييزه هن غيره  و يتم التسمح بتحديد  التي و  متفرد لها طابعالتي 
  1052.''الم تصة اهتماده من الجهة

 يتم است دامها  التقنيات الحديثة التي و تقنية منة سرية يلمفالتوقيع االلكتروني ه  
 المعلومات و البيانات و الرسائ  ايمن و ال صوصيات و حماية في الحفاظ هلى مستويات

 من االطالع  و مر ص لهم الغير ايش اص  ين  يمنعو المتبادلة هلى الشبكة   المرسلة
 البيانات  ،وية مرس  تحديدهلى اي ير  ،ذا ويعم محتوياتها   التعدي   و التغيير في

التي  حماية  كثر للمعلومات و المصنفات  يمكن تزويره و ،ذا ما يوفر حيث ال مستقبلها و 
                                                           

ايولى  لبنان   الطبعة المعلوماتية  منشورات الحلبي الحقوقيةبوليوس انطونيوس  يوب  الحماية القانونية للحياة الش صية في مجا   1050
 .818ص 2009 

 .808طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص 1051
 .8002منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي  التوقيع االلكتروني و حجيت  في اإلثبات  دار الفكر الجامعي    1052
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 ر،قتهم همليات السطو و االهتداءات  الكثيرين ممن يريح هلى شبكة االنترنت  و تنشر 
 .1053المعلومات االلكترونية من استعما  ،ذه الشبكة للتباد  و إتاحة

 ريالجدار النا-5
 و ايجههههههزة االلكترونيهههههة البهههههرامج مجموههههههة مهههههن  يحتهههههوي هلهههههى ،هههههو ههههههاز   و حهههههاجز 

 بعاههها الههبع    وكههذل  هههن  ايجهههزة المهمههة مههن نظههم المعلومههات هههز   نها مههن شهه التههي 
من  هال  ،هذا الجهدار طريقها  جميع االتصاالت   تسل  هزلها هن شبكة االتصاالت  بحيث

 .المشروهة و يمنع  ي استعما  غير مر ص ب  يسمح إال باالتصاالت فال الناري 
 المواقع في شبكة االنترنت تنقية -6

مجموهههة البههرامج ال اصههة  تهه  التقنيههة  ال اصههة بتنقيههة المواقههع انههها هبههارة هههنايقصههد به
تسمح وفق مواصهفات قياسهية متعهار  هليهها فهي  والوسائط من نوع برامج الحاسب اآللي التي

 . ابه الوصو  إلى بع  المواقع الموصو  االتصا  و  و بإهاقة تركيبة ،ذه الشبكة بمنع 
 التبهاد  التهي تسهمح بحمايهة تقنية تنقية المواقهع مهن بهين الوسهائ  و ايدوات المبتكهرة إن 

 و المتبههادلين مههن تههدفق المعلومههات و البيانههات الاههارة و غيههر المشههروهة التههي يمكههن  ن تمههر
 .نترنتهبر الشبكات العالمية و بشك   اص اال

،ههذه البههرامج   المؤمنههة بواسههطةفههي همليههة التنقيههة  التههي تعتمههد  الطريقههةب صههوص   مهها 
هلههى مسههتو  هنههاوين المواقههع  ي  ن منههع الوصههو  إلههى موقههع محههدد فههي الشههبكة فغالبهها مهها تههتم 

 .1054  ال  منع الوصو  إلى هنوان الموقع ال اص ب يجري من
هلهى همليهة التنقيهة   و نقصهد بههم  يست دم المتعهاملون فهي شهبكة اينترنهت  و يمكن  ن
الههدو     و ت اههع لسههيطرة مشههغلي شههبكات االتصههاالت العامههة و ال اصههة  وجهه  ال صههوص 

 ههدمات االتصههها  بالشههبكة  و بعههه  ي الهيئههات المانحهههة لعنههاوين المواقهههع  و مههورد إجمههاال  و
 الش صهههية حواسهههيبهم ن انطالقههها مهههن يكة العهههاديالشهههبي مسهههت دموربمههها المت صصهههة  المواقهههع

  1055.الموصولة بالشبكة

                                                           
 .161مليكة هطوي  المرجع السابق  ص  1053

 
 

 .811طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص  - 1054
 .811طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص - 1055
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هلهههى مسهههتو   ةنظهههم التنقيهههة فهههي شهههبكة االنترنهههت الحاصهههل   دائمههها مههها تواجههه  غيهههر  نههه   
  بعاهها ناشهئ ههن الطبيعهة التقنيهة لشهبكة  ئهقصهعوبات و هواال مهن  هنهاوين المواقهع جملهة

 . الميةو البع  اآل ر ناشئ هن طبيعتها الع االنترنت
هلى  هلى  ساس العنوان  و حتى االرتكاز هلى التنقية نا يمكن ال لذل   نتيجة و 
 المعلومات رقابة كاملة هلى المواقع و هلى من  ج  منح اسم ال دمة المقدمة   ساس 

و تغر  لتنقية الفعالة للمواقع ،ي ا تبقى الوسيلة الوحيدةالمتبادلة في شبكة االنترنت  و 
االتصا  بالمواقع  عواا من منعف ي التنقية التي ترتكز هلى المعنى  بالتنقية الداللية 

الوصو  إليها  منع التي يتوجب هلى الصفحة  و الصفحات فقط  ب كملها فإن  يتم التعر 
 .دا   ،ذه المواقع الم تلفة الموصولة بالشبكة

 تاالتدابير التكنولوجية المسيطرة على استعمال المصنف -ب
اسههتعما   حههد ،ههدفهاإلههى تههدابير تكنولوجيههة فههي بعهه  ايحيههان  قههد يلجهه  صههاحب الحههق 

 و حتهههى  المسهههت دم بتقلهههيص  قههدرة  المسهههت دم   و هههادة مههها يكهههون ،ههذا فهههي متنههاو   مصههن 
 بإمكانهه بتحديههد هههدد النسههخ التههي  و ربمهها نسهه ة مههن المصههن   لههى  يإالحصههو   منعهه  مههن 

فهي إطهار مهها   حيانها تهد    فههإن ،هذه التهدابيرته  ايسهباب  او إنطالقها مهن ،الحصهو  هليهها  
دقيقهههة كهههون ،هههذه  و ،هههي فهههي الحقيقهههة تسهههمية غيهههر1056بالتهههدابير المانعهههة مهههن النسهههخ    يسهههمى
حقهههوق   حمايهههة حهههق االستنسههها   حمايهههة   ن تشهههم   باإلاهههافة إلهههى من الممكهههن لهههها التهههدابير 
  .1057 مث  حق النق    ر 
كمههههها تعهههههر  فهههههي ههههههالم  سهههههبي  المثههههها  المنتجهههههات المتعهههههددة الوسهههههائط  و ن  هههههذ هلهههههى ف

التههدابير التكنولوجيههة إن   فههوغير،هها  ايقههراص المدمجههة نههها الملتيميههديا م بمنتجههات التكنولوجيهها
منهع اسهتعما  ،هذا القهرص يمكنهها  القرص المهدمج به  كهذل   ليس فقط بإمكانها منع استنسا 

 .هلى الشبكة العنكبوتية
متهههى فمهههن التهههدابير التكنولوجيهههة ا المنطلهههق فإننههها نتجههه  إلهههى تعديهههد ههههدة  نهههواع مهههن ،هههذو 

تمنههع بههث المصههن  بثهها مسههتمرا هبههر  بمقههدور،ا  ن ف واههعت هلههى مصههن  سههمعي  و بصههري

                                                           
1056

 - LUCAS André, Droit d’auteur et numérique, op.cit, p 264. 
 .02سهي  ،يثم حدادين  المرجع السابق  ص 1057
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المصهههن  هلهههى القهههرص يمكهههن المسهههت دم مهههن استنسههها    ،هههذا النهههوع مهههن البهههث الاالنترنهههت  و 
 .مشا،دت فقط بسماه   و يسمح ل   إن   ب    الصلب

 المستحدثة الحماية القانونية للتدابير التكنولوجية: الثاني طلبالم
التههدابير  تفاقيههات الدوليههة وتشههريعات الملكيههة الفكريههة هلههى اههمان  حمايههةنصههت االلقههد 
 .التحاي  هليها إلبطا  مفعولها  و تحييد،ا    وحظرت قانونيا  التكنولوجية

حمايههة  إجههراءاتهقوبههات هلههى إسههاءة اسههت دام  قامههت فههي سههبي  تحقيههق ذلهه  بفههر و   
بمعلومهههات إدارة  همهههدي هقوبهههات اهههد  ي هبهههث  ههههدة  التقنيهههة  كمههها فراهههت حقهههوق النشهههر

 .يسمى الطريق السريع للمعلومات في مواجهة ما  الحقوق
 لكههن بههالرغم مههن المجهههودات المبذولههة هلههى المسههتويين الههوطني و الههدولي لحمايههة ،ههذهو 

االنترنههههت موجههههة واسههههعة مههههن  ومسههههت دم ثههههارآاءات التههههي تلحقههههها  فقههههد الهتههههدالتههههدابير اههههد ا
 لحرمهههههههانهم مهههههههن الممارسهههههههة الفعليهههههههة لالسهههههههتثناءات المكفولهههههههة قانونههههههها  اصهههههههة االهترااهههههههات 

  .استثناء النس ة ال اصة
فهههرهين نتنهههاو  فهههي ايو  شهههروط إلهههى  المطلهههبهلهههى اهههوء مههها سهههبق سهههيتم تقسهههيم ،هههذا و 

تطههههرق الههههى المعههههايير و صههههائص التههههدابير التكنولوجيههههة نفالحمايههههة وصههههور،ا  مهههها فههههي الثههههاني 
 . المستحدثة

 المستحدثة حماية التدابير التكنولوجية وصور شروط:األول الفر 
 ردا همليها فعهاال هلهى يمثه اللجوء إلى إجراءات الحمايهة التقنيهة إن  يمر مفرو  من   ن 

الشهبكات الرقميهة  إذ بههذه الوسهيلة يمكهن  فهي حقهوق المؤله  الممارسهة هلهى نتهاكهات الا ك  
الغيهر مهن استنسها    و  مهن منهع  يمكنه  ممها نطهاق سهيطرت  هلهى مصهنف  يوسهع للمؤل   ن 

 .إلي  حتى مجرد النفاذ
 اتنظرا لهذا للدور الهام الهذي باتهت تلعبه  ،هذه التهدابير فهي منهع الوصهو  إلهى المصهنف 
فقهههد حظههههرت معظههههم   لالهتههههداءات التههههي باتهههت تطالههههها فههههي البيئهههة الرقميههههة   و نظهههرا ةالمحميههه

التعههههدي هليههههها  رقهههها و انتهاكهههها لحقههههوق اهتبههههرت  و  حظههههرا تامهههها  التشههههريعات التحايهههه  هليههههها
 .المؤلهههه    و بالتههههالي جريمهههههة تسههههتوجب العقهههههاب بمجههههرد اسههههتيفائها للشهههههروط المحههههددة قانونههههها

 ات الاههههههروريةمههههههن  ههههههال  ،ههههههذا المطلههههههب  المتطلبهههههه سههههههنعر  لإلحاطههههههة بهههههههذا المواههههههوع و 
 مسههه لة التحايههه  هلهههى التهههدابير التكنولوجيهههة و صهههور،ا ل لحمايهههة التهههدابير التكنولوجيهههة  و كهههذ
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 نهايههههههة  إلههههههىالو مسههههههتويات الحمايههههههة القانونيههههههة المقههههههررة للتههههههدابير التكنولوجيههههههة  لنصهههههه  فههههههي 
 .ص الحماية القانونية لتدابير الحماية التكنولوجيةئتحديد  صا
 التاليهههة هلهههى النحهههو التهههالي نقطتهههينالإلهههى  الفهههرعهلهههى مههها تقهههدم فسهههيتم تقسهههيم ،هههذا  و بنهههاء

 المسهههههههههههتحدثة لتهههههههههههدابير التكنولوجيهههههههههههةلحمايهههههههههههة الشهههههههههههروط  و،هههههههههههي ىايولههههههههههه النقطهههههههههههة تتجلهههههههههههى
 .المستحدثةالتدابير التكنولوجية  التحاي  هلى صور تتمث  في ةالثاني النقطة
 المستحدثة التكنولوجيةلتدابير لحماية الشروط : ىاألول النقطة

 مههن معا،ههدة الويبههو بشهه ن حههق المؤلهه  و المتعلقههة بالتههدابيرهشههرة  الحاديههة تههنص المههادة
 على األطراف المتعاقدة أن تنص فـي قوانينهـا علـى حمايـة مناسـبة '' :التكنولوجية هلى  نه 

ـــة التـــيو  ـــدابير التكنولوجيـــة الفعال ـــى الت ـــل عل ـــة ضـــد التحاي ـــى جـــزاءات فعال  يســـتعملها عل
 على هـذه المعاهـدة أو اتفاقيـة بـرن و التـي تمنـع مـن رسة حقوقهم بناءالمؤلفون لدى مما

 مباشــرة أعمــال لــم يصــرح بهــا المؤلفــون المعنيــون أو لــم يســمح بهــا القــانون فيمــا يتعلــق
 فر  ن حمايههة تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة تتطلههب تههو  هلههى  ،ههذه المههادةتههنص  .'' بمصــنفاتهم

 :تتمث  فيما يلي الشروط و التي بع 
 داء  و تسههههجيالايميهههها بحههههق المؤلهههه   و ال بههههد  ن يكههههون محهههه  الحمايههههة التقنيههههة مصههههنفا مح-

 .  وال بهههههههههههههههد مهههههههههههههههن فعاليهههههههههههههههة تلههههههههههههههه  التهههههههههههههههدابير1058.صهههههههههههههههوتيا محميههههههههههههههها بحهههههههههههههههق مجهههههههههههههههاور
 .ال بهههههد  ن يهههههتم واهههههع ،هههههذه التهههههدابير بمعرفهههههة صهههههاحب حهههههق المؤلههههه   و الحهههههق المجهههههاور-

للمؤله   و  التدابير منع ايهما  التي اهتبر،ا المشرع حكهراال بد  ن يكون الهد  من ،ذه  -
 .صاحب الحق المجاور

 ـــــ ال بد أن تنصب التدابير على مصنف مشمول بالحماية القانونيةأوال
 ماههمون ا يتعههين  ن تحتههوي هلههى لحمايههة تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة و اههمان فعاليتههه

مصهههن   هبهههارة ههههن  الحمايهههة يكهههون محههه فكهههري منسهههوب إلهههى مؤلههه    و ،هههو مههها يعنهههي  ن 
ينطهوي هلهى مجههود  مشمو  بالحماية في معنى قانون حق المؤله   يها كهان نوهه   طالمها  نه 

 . ذ،ني  صي  تم التعبير هن  في شك  مادي ملموس

                                                           
 .ن ايداء و التسجي  الصوتي من معا،دة الويبو بش62نص المادة انظر - 1058
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الحماية كالمصنفات التهي سهقطت  إن اإلجراءات الفنية التي تزود بها الدهامة ال تشملها
  الماهههمون لهههيس مصهههنفا محميههها  و ،هههذا مههها  كدتههه  المهههادة  إذا كهههان ة   اصههه فهههي الملههه  العهههام

تمنع من مباشرة أعمـال لـم يصـرح بهـا المؤلفـون المعنيـون أو  " :  هاله بقولها المذكورة66
 ".القانون فيما يتعلق بمصنفاتهم لم يسمح بها

 المؤله  بعهد مهدة تكهار الهذي قهد يتجه  إليه  الحهد مهن اإلب  ،ميهة ،هذا الشهرط فهي تكمهنو 
د ياهههع ااإلنسهههانية محههه  الحرمهههان مهههن ايمهههر الهههذي قهههالحمايهههة القانونيهههة بطريقهههة اصهههطناهية  

 م الفنية ال ت اع لمث  ،هذا الشهرطليس ي فى  ن إجراءات اإلهالو   التزود بالمعرفة و الثقافة
دون منهع الغيهر مهن مهن  اهمان حمايهة حهق  بهوة المصهن  للمؤله  منهها و ،هو  نظرا للغر 
  1059.االستفادة من 

الشهرط غيهر كها  لحمايهة  يتبين  ن ،ذا  1060،ذا الش ن   ما ب صوص نظرة الفق  في 
ال يلحق التحايه     فإذا كان المنعاالحتكار الموجودة في الملكية العامة من  طر  المصنفات

المصههنفات التهي سههقطت   و اإلبطها   و التعطيه  الههذي يطها  التهدابير التكنولوجيههة التهي تحمهي
فههيمكن بالتههالي احتكههار ،ههذه  نهه  ال يوجههد مهها يمنههع مههن واههع ،ههذه التههدابيرإففههي الملهه  العههام  

 .المصنفات بحكم الواقع و ليس بحكم القانون
 ــــ ال بد أن يتم وضع التدابير التكنولوجية بمعرفة المؤلف أو ذوي الشأنثانيا

الويبههو بشهه ن حههق المؤلهه  و معا،هههدة لقههد جههاء ،ههذا الشههرط مؤكههدا فههي كههه  مههن معا،ههدة 
شهههم  ،هههذا الشهههرط المؤلههه  نفسههه  و الفنهههان  قهههد   و الويبهههو بشههه ن ايداء و التسهههجي  الصهههوتي  

اإلذاهههة  كمهها يشههم  ال لهه  العهههام التسههجيالت الصههوتية و ،يئههات البههث و  و منتجههو المههؤدي
 .وقال اص و كذل  ذوي الحق ال ل و 

إلى  ن ،ذا الشرط يسهتثني مهن الحمايهة التهدابير  من الجدير باإلشارة من ،ذا المنطلق و 
المهر ص مهن المعلهوم به ن المواوهة مهن المهر ص لههم بممارسهة حهق المؤله   ف التكنولوجية

يتمتههع بحهق ش صهي يسههمح له  باسههتعما    بصهاحب حههق معنهوي إنمها له  بعقهد التههر يص لهيس
صههاحب دار سههينما الههذي يههر ص لهه  بعههر  فعلههى سههبي  المثهها    المصههن   و الوصههو  إليهه 

ففهي حالهة الهذي يسهمح له  باسهتعما  البرنهامج   الفيلم فهي صهالت    و مسهت دم برنهامج حاسهوب

                                                           
 .628هبد الهادي فوزي العواي  المرجع السابق  ص 1059
 .60سهي  ،يثم حدادين  المرجع السابق  ص1060
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المصهههنفات محههه  هقهههود التهههر يص فهههإن ،هههذه التهههدابير  تهههدابير تكنولوجيهههة هلهههىل واهههع ،هههؤالء 
  1061. المؤل  التكنولوجية ال تكون محمية بقانون حق

 ــ فعالية التدابير التكنولوجيةثالثا
 متطلبههات   و ،ههذه الفاهليههةالمههن  ،ههم تهه  التههدابير التكنولجيههة  او تعتبههر فعاليههة حمايههة ،
تمهههت  و لقهههد1062هلهههى ،هههذه التهههدابير   صهههحاب الحقهههوق سهههيطرة المطلوبهههة مفتراهههة فهههي حالهههة 

 :نصت هلى  ن التي 1996معا،دة الويبو بش ن حق المؤل  لسنة اإلشارة إلى ذل  من قب  
 يتعين على األطراف المتعاقـدة أن تـنص فـي قوانينهـا علـى حمايـة مناسـبة و علـى جـزاءات

 و نفهس  ..."فعالة ضد التحايل على التـدابير التكنولوجيـة الفعالـة التـي يسـتعملها المؤلفـون
معا،ههههدة الويبههههو بشهههه ن ايداء و التسههههجي   مههههن  ةالثامنههههة هشههههر ،ههههذه العبههههارة وردت فههههي المههههادة 

 .6111صوتي لسنةال
سهتعما  كه  الوسهائ  التكنولجيهة التهي فإن  يتوجب هلى  صهحاب الحقهوق ا و تبعا لذل  

التكنولوجيهة ال تتمتهع بالحمايهة القانونيهة إال  تامن لهم حمايهة المصهنفات   ين تله  التهدابير 
تجههاوز مههن الممكههن  إذا كانههت فعالههة   مهها إذا كههان التحايهه  هلههى التههدبير التكنولههوجي سهههال  و

ال يتمتههههع   و بالصههههدفة فههههإن ،ههههذا التههههدبير سهههههولة الحمايههههة التكنولوجيههههة التههههي يوفر،هههها التههههدبير ب
 و بالتهههالي يقهههع ههههبء إثبهههات1063بالحمايهههة القانونيهههة المقهههررة فهههي قهههانون حمايهههة حهههق المؤلههه   

 .الفاهلية هلى  صحاب الحقوق
ء إحهد  ،ذا الش ن هرات دهو  هلى القاهاء ايلمهاني ماهمونها إنشها ب صوص و 
المعلومات روابط بحث لبع  المقاالت في الصهح  هلهى صهفحات االنترنهت لشهبكة  شبكات
ال يشك   رقا لحقوق المؤل   و قد قررت المحكمة  ياا  ن  من الجهائز ربهط مل هص    ر 
منشههورة هلههى شههبكة معلومههات   ههر   ايحههداث  و اي بههار مههع اي بههار ذات العالقههة و ال هههن
 ن قاهههههدة المعلومههههات ايولههههى لههههم ت هههه  بحقههههوق المؤلهههه  هلههههى قواهههههد  اههههافت المحكمههههة  قههههدو 

 لهم تسهتثمر جههدا و مهاال كبيهرين فهي تجميهع البيانهات(  ي الثانية)للشبكة الثانية ينها  البيانات
واهع تهدابير تكنولوجيهة ب و،هذا بمها ،هو كها و المعلومات  و كذل  فإن الشبكة الثانيهة لهم تقهم 

                                                           
 .66مرجع نفس   ص  ال سهي  ،يثم حدادين - 1061
 .698سعد السعيد المصري  المرجع السابق  ص  1062

 
1063

 - DUSOLLIER Séverine, Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique, op.cit, n° 164, p 

137. 
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ممها اهتبرته  المحكمهة  ياها سهببا إاهافيا   اق العميق لمعلوماتههاالمعلومات من اال تر  لحماية
 1064. مسؤولية الشبكة ايولى هن ربطها بالمعلومات المحفوظة هلى الشبكة الثانية في هدم

 ال بد أن يكون الهدف من هذه التدابير منع األعمال التي تعتبر حكرا على المؤلف -رابعا
 إمهها تكههون  يسههتعملها  صههحاب الحقههوق لحمايههة مصههنفاتهمإن التههدابير التكنولوجيههة التههي 

 .للسيطرة هلى استعما  المصن   و السيطرة هلى الوصو  إلى المصن 
 هشههرة الحاديههةمعا،ههدة الويبههو بشهه ن حههق المؤلهه  بههالرجوع إلههى  حكههام المههادتين   تشههترط

 التكنولوجيههة حمايههة التههدابير ن بشهه ن ايداء و التسههجي  الصههوتي   ة هشههرة الثمانهه ونظيرتههها
 ن  يعنهي ممها للمؤل  وحده    را ن يكون ،دفها منع ايهما  التي اهتبر،ا القانون حك يجب 

حههق  القيههام ب همهها  يعتبر،هها المشههرع اسههتثناءات هلههىغههر  التحايهه  هلههى تههدابير تكنولوجيههة  ب
 رالتهههدابي ممههها يعنهههي  نهلهههى ،هههذه التهههدابير بحسهههب نهههص االتفاقيهههة    المؤلههه  ال يعتبهههر اهتهههداء

 التكنولوجية الفعالهة بالحمايهة التهي توفر،ها للمصهنفات ال يجهب  ن تتجهاوز الحمايهة التهي يوفر،ها
  1065.القانون للمصنفات

مسههائ   ،هذا التفسههير  وثهائق المناقشهات للمهؤتمر الدبلوماسههي المعنهي بهبع  الهذي يؤكهدو 
 إلهى طلهب  العديهد مهن الوفهود توجههت   حيهثو مها جهاء فيهها  حق المؤل  و الحقهوق المجهاورة

يههههنص فههههي المعا،ههههدة هلههههى وجههههوب هههههدم تجههههاوز الحمايههههة التقنيههههة للتههههدابير   ن يههههتم إد هههها  مهههها
 .هلى االستثناءات الواردة هلى حق المؤل  حفاظا المؤل  و ذل  التكنولوجية لنطاق حق
مهههههن التهههههدابير  لغهههههر  بحسهههههب المعا،هههههدتين السهههههابق ذكر،مههههها  فهههههإن او  وكنتيجهههههة لهههههذل  

 ن تهههد     يتوجهب هليهها تحمهى ،هذه التهدابير   ولكهي حهق المؤله  حمايهة التكنولوجيهة   ،هو
لههههاتين المعا،هههدتين  المشهههرع حكهههرا للمؤلههه     ي  ن الهههدو  المناهههمة إلهههى منهههع  فعههها  يعتبر،ههها

ر  الواقهههع  هلهههى  لهههيس لهههها  ن تحمهههي تهههدابير تكنولوجيهههة ال تههههد  إلهههى ترجمهههة حهههق المؤلههه 
الملكيهههة  مصهههنفات موجهههودة فهههي تقهههوم بحمايهههة  فالتهههدابير التكنولوجيهههة التهههي 1066بصهههورة تقنيهههة  

                                                           
1064
إدارة الحقوق الرقمية و إنفاذ،ا  ندوة الويبو  الوطنية هن الملكية الفكرية    ات حماية حق المؤل  هلى االنترنتبسام التلهوني  تحدي  -

 04.ص   8002مارس 22مسقط  ( الويبو )للصحفيين  تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 .61يثم حدادين  المرجع السابق  ص سهي  ، 1065
1066

 DE WERRA Jacques, op.cit, p 97 
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يجهب  العامة  و تحمهي هناصهر فهي المصهن  غيهر محميهة بحهق المؤله  كالمعلومهات مهثال ال
  1067.  ن تحمي بتشريعات الدو  المنامة لالتفاقية

 ت  اي يرة افهنوع الحماية التي يريد،ا   ا تيار لمؤل ل يتاح  كذل   ن يتعينو 
 يتولى تحديد اي،دا  المرجوة من است دام الوسائ  التقنية   ي فالمؤل    مشروطة بإرادة

للمستفيد من  المسموح والغير مسموح بهاايهما  و التصرفات بتحديد  يقوم  الذي ن  
هلى نحو تشك  في  ك  م الفة إلرادة المؤل  انتهاكا لحق  معاقبا هلي   المصن  

 .1068قانونا
 .  بوصف  الش ص الذي ياار منهاارورة حتمية لمستهل  ل ،ذه اإلجراءات إهالن   يراو 

 التحايل على التدابير التكنولوجيةصور : ةالثاني النقطة
معا،ههدتي االنترنههت التههي  ة هشههرة مههنالثمانهههشههرة و  الحاديههةبههالرجوع إلههى نههص المههادتين 

إلزامهه  الههدو  و   هههاله  نجههد  ن المشههرع الههدولي بتقريههره للتههدابير التكنولوجيههة  تينهها هلههى ذكر،هها
حمايههههة قانونيههههة لهههههذه التههههدابير و جعهههه  مههههن التعههههدي هليههههها جريمههههة جنائيههههة  ايهاههههاء بواههههع

 . طابع الشرهية للحماية منحفإن  يكون قد  جزاء مناسب لها  تستوجب
ائيههة نمههن ثههم فههإن المشههرع الههدولي فههر  حمايههة قانونيههة لهههذه التههدابير ذات الطبيعههة الحو 

   فهي حماية للحماية المقررة للحد مهن النسهخ غيهر المشهروع صال للمصنفات التكنولوجية1069
لطبع إال و مجابهة ظا،رة القرصهنة االلكترونيهة التهي انتشهرت   إال  ن ،هذه الحمايهة ال تمتهد بها

 .شرنا سابقا للتدابير الفعالة هكما 
إال  نههها تمتهههد 1070لههذل  فههههذه الحمايههة إن كانهههت و كمهها يهههر  الههبع   نهههها حمايههة ذاتيهههة 

المصن  ذات   لذل  فإن حماية المصنفات في ظ  ،هذا الواهع   صهبحت  إلى حماية بالطبع
 : مستويات ةثالثهلى تتم 

 ايو  يتمثهههههه  فههههههي الحمايههههههة القانونيههههههة التقليديههههههة المقههههههررة وفقهههههها لنصههههههوص قههههههوانين حههههههق
 المؤلهه   ثههم الثههاني و ،ههو التههدابير التكنولوجيههة و التههي تفههر  نوههها مههن الحمايههة الفنيههة التههي

                                                           
 .61سهي  ،يثم حدادين  المرجع نفس   ص 1067

.622-621ص صي فوزي العواي  المرجع السابق  هبد الهاد- 1068  
 .811محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص  1069
 .612اشر  جابر السيد  المرجع السابق  ص  1070
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و،هذا ذاتهها  المسهتحدثة حمايهة ،هذه التهدابير التكنولوجيهة ثهم الثالهث و يتمثه  فهي  المشرع  يقر،ا
  1071.بفر  هقوبات جنائية رادهة

 فالمسههت دم  ،كههذا فإنهه  مههن الناحيههة العمليههة و نتيجههة لهههذه الحمايههة المتعههددة المسههتوياتو 
عههههد  هلههههى ،ههههذه يت وحقههههوق المؤلههه  ينتههههه  الهههذي يتعههههد  هلههههى تههههدابير الحمايهههة التكنولوجيههههة 

  1072. التدابير
و الحقوق المجهاورة فهي  بش ن حق المؤل 2001/29التوجي  ايوروبي رقم ،ذا ما  كدهو 

تطلههب مههن الههدو  ايهاههاء  نههها  ي منهه  المههادة السادسههة مجتمههع المعلوماتيههة مههن  ههال  نههص
  1073. اههههههد التحايهههههه  هلههههههى التههههههدابير التكنولوجيههههههة تههههههوفير الحمايههههههة القانونيههههههة الكافيههههههة

 المشههههرع الفرنسههههي بموجههههب قههههانون حههههق المؤلهههه  و الحقههههوق المجههههاورة فههههي قههههامنتيجههههة لههههذل  و 
 التحايهههههه  هلههههههى التههههههدابير التكنولوجيههههههة وايهمهههههها  جههههههرمو 2006مجتمههههههع المعلوماتيههههههة لسههههههنة 

االهتههداء  وسههع مههن نطههاق إجههراء الحجههز التحفظههي ليشههم   نهه  إاههافة إلههى1074 االتحاههيرية لههه
  1075.معلومات إدارة الحقوق هلى تدابير الحماية التكنولوجية و

في العقوبة بين الجاني الذي استعم  وسهيلة االهتهداء  بالتمييز المشرع الفرنسي  وقد قام
هلهههى L335-1-1و بهههين الجهههاني الهههذي يهههزود الغيهههر بهههها حيهههث نصهههت المهههادة  التقنيهههة فحسهههب

يــورو االعتــداء بعلــم، لغيــر أغــراض البحــث علــى احــد 3750يعاقــب بغرامــة مقــدارها  ": نهه 
بغـرض إتـالف L331-5الحماية التكنولوجيـة الفعالـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة  تدابير

حمايــة المصــنف عــن طريــق فــك تشــفيره، أو كــل عمــل شخصــي حخــر مــن شــأنه  أو إفســاد
                                                           

1071
 BUYDENS Mireille, Les exceptions au droit d’auteur dans l’environnement numérique, évolution 

dangereuses  communication commerce électronique, Septembre 2001, p 15-16. 
1072

 - DUSOLLIER Séverine, l’encadrement des exceptions au droit d’auteur pour le test des trois étapes, 

I.R.D.I, 2005, p 217. 
1073

 Article 6 du Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation 

de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information : 
« 1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute 

mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, 

qu’elle poursuit cet objectif. 
1074

 . Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la 

distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins 

commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services…. ». 
قهه  مههن شهههر تقريبهها  صههدرت    ففههي غاههون نتيجههة تاههارب ايحكههام فههي مجهها  حمايههة التههدابير التكنولوجيههة اسههتوجب غصههدار قههانون ينظمههها- 1075

بينمها . انتهت في  إلى مشهروهية تهداو  ايقهراص المدمجهة المحميهة بتهدابير الحمايهة التكنولوجيهة2005ابري   62محكمة استئنا  فرساي حكما بتاريخ 
 .يتعار  مع قيد النس ة ال اصة ،ذاإلى  ن 2005ابري  22محكمة استئنا  باريس بعد ذل  في  قات
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ــم  التحايــل أو ــد ت ــداء ق ــدما يكــون هــذا االعت ــة للحمايــة أو الســيطرة عن ــة حلي تجســيد أو إزال
 ..." بوسائل أخرى

 يعاقــب بــالحبس مــن ســتة أشــهر "نهه  الثانيههة مههن نفههس المههادة هلههى فقههرة كمهها تههنص ال
 يـورو كـل مـن يـزود أو يعـرض علـى الغيـر بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر3000و بغرامة 

 لوسائل مصـممة و معـدة خصيصـا لالعتـداء علـى تـدابير الحمايـة التكنولوجيـة الفعالـة كمـا
التصـنيع أو االسـتيراد : الوسـائل التاليـة ىبأحـدL331-5 هو منصوص عليهـا فـي المـادة 

ــي أي شــكل كــان أو ــاول الجمهــور ف ــأجير أو الوضــع فــي متن ــع أو الت ــازة بغــرض البي  الحي
 لتطبيـــق تكنولـــوجي، جهـــاز أو قطعـــة أو توريـــد خـــدمات أو تحـــريض علـــى اســـتخدام هـــذه

 ."األدوات أو التوصية بها
  -L331 هر  القانون الفرنسي معلومات إدارة الحقهوق فهي الفقهرة الثانيهة مهن المهادة وقد

و كـذلك أيـة  ...علـى المصـنف أية معلومات يضعها صاحب الحق تسمح بالتعرف:"ب نها22
المعلومـات كليـا أو  معلومات عن شـروط و طـرق اسـتعماله أو أي رقـم أو شـفرة تمثـل هـذه

يكهون  حهد هناصهر  حمايهة معلومهات إدارة الحقهوق هنهدما  و نهص كهذل  هلهى وجهوب " جزئيا
 1076 بوصهول  للجمههور المعلومة  و ايرقام  و الشفرة مرتبطها بنسهخ المصهن   و هلهى هالقهة

  1077.لهايهما  التحايرية إلى او جعل  يمتد  وسع المشرع الفرنسي من نطاق التجريم وقد

 المشهههههههرع المصهههههههري المشهههههههروهية هلهههههههى تهههههههدابير الحمايهههههههة التكنولوجيهههههههة هطهههههههى كهههههههذل  
في البنهد ال هامس ن مائة وواحد وثمانيلنص المادة  ،ذا طبقاهليها حمايت  القانونية و  افى و 

بشهه ن حمايههة حقههوق الملكيههة الفكريههة و التههي نصههت هلههى  2002 لسههنة  82 رقههم مههن القههانون
قـانون حخـر يعاقـب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن  مـع عـدم اإلخـالل بأيـة عقوبـة أشـد فـي" : نه 

ــه و ال تجــاوز عشــرة أالف جنيــه أو ب حــدى  شــهرو بغرامــة ال تقــل عــن خمســة حالف جني
 :العقوبتين، كل من ارتكب احد األفعال اآلتية هاتين

                                                           
 من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي L331-22انظر نص الفقرة ايولى من المادة  1076
التكنولوجية و معلومات إدارة  ذل  فقد وسع المشرع الفرنسي من نطاق إجراء الحجز التحفظي ليشم  حاالت االهتداء هلى تدابير الحمايةو ل 1077

 و وسيلة لالهتداء هلى تدابير الحماية  و منتج طلب الحجز هلى  ي نس ة  و  داة آلية  و مكون  L332-1الحقوق  و لذل  فقد  جازت المادة 
 سامة  بو الحسن مجا،د  إساءة است دام تدابير الحماية التكنولوجية : انظر .من قب  صاحب الحق معلومات إدارة الحقوق التكنولوجية  و

 .81للمصنفات الرقمية  المرجع السابق  ص 
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 التصنيع أو التجميع أو االستيراد، بغرض البيع أو التأجير ألي جهاز أو وسـيلة أو: خامسا
 معــدة للتحايــل علــى حمايــة تقنيــة يســتخدمها المؤلــف أو صــاحب الحــقأداة مصــممة أو 

  1078".المجاور كالتشفير أو غيره

ايهما  التحايرية  حظر مجردب و،ذاالمشرع المصري إلى مد   بعد  1079 قد ذ،بو 
يي او البيع الت جير  هاقب هلى التصنيع  و التجميع  و االستيراد بغر و   المؤدية إلى ذل 
التي يست دمها المؤل    و  داة مصممة  و معدة للتحاي  هلى الحماية التقنية جهاز  و وسيلة

 . حكام التوجي  ايوروبي بذل  فهو يتبع نفس و  صحاب الحقوق و 
المشار ن مائة وواحد وثمانيكما يتناو  المشرع المصري في البند السادس من المادة 

 و  التي يحتويها بحيث ال يقوم بوظيفت  تغيير المعلوماتب  ر  كما لو قام  إليها هن وسائ 
ايفعا  ذات العقوبات المنصوص هليها في  جع  لهذهو  بإتال  الجهاز القائم بالحماية  

  1080.البند السادس

لتوقيع العقاب هلى ،ذه ايفعا   ن تتم بسوء نية من  المصري قد اشترط المشرعو 
 اص في القصد ال و،و   ي ركز هلى القصد الجنائي يتحقق الركن المعنوي مرتكبها حتى

                                                           
 المؤلهه  و الحقههوق المجههاورة حقههوق بشهه ن 8086 لسههنة 12القههانون االتحههادي رقههم ب مرسههوم  نمهه11كههذل  نههص المشههرع اإلمههاراتي فههي المههادة  1078

 ي قهانون آ هر  يعاقهب يهنص هليهها مع هدم اإل ال  ب ية هقوبة اشد : " هلى  ن  ،جري6221صفر  61الموافق   8086سبتمبر  10الصادر في 
او باحههد    لهه  در،ههم مائههة 600.000در،ههم و ال تزيههد ههن هشههرة اال  60.000و بالغرامههة التههي ال تقهه  ههن  شههرين 08بهالحبس لمههدة ال تقهه  هههن 

االهتههداء هلههى الحقههوق -  :،ههاتين العقههوبتين كهه  مههن قههام بغيههر اذن كتههابي مههن المؤلهه   و صههاحب الحههق المجههاور او  لفهمهها بههاي مههن االفعهها  االتيههة
سهجي  صهوتي  و االدبية او المالي او صاحب الحق المجاور المنصوص هليهها فهي ،هذا المرسهوم بقهانون بمها فهي ذله  واهع  ي مصهن   و  داء  و ت

او  برنههامج إذاهههي ممهها تشههمل  الحمايههة المقههررة فههي ،ههذا المرسههوم بقههانون فههي متنههاو  الجمهههور سههواء هبههر اجهههزة الحاسههب اآللههي او لشههبكات االنترنههت
ن صهور لمصهن  البيع  و التاجير  و الطرح للتهداو  به ي صهورة مه-شبكات المعلومات  و شبكات االتصا  او غير،ا من الطرق واالوسائ  اال ر  ب

  محه   و تسجي  صوتي  و برنامج إذاهي محمي طبقها يحكهام ،هذا المرسهوم بقهانون وتتعهدد الهقوبهة بتعهدد المصهن   و االداء  و البرنهامج  و التجسهي
 ..."الجريمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

التكنولوجيهة و ذله  فهي الفقهرة  و تعديالت  هلى تجريم التعدي هلى تهدابير الحمايهة1992لسنة 22كذل  نص قانون حماية حق المؤل  ايردني رقم  -
تحايه   و  بطه   و هطه   يها مهن  :يعتبر م الفا يحكام ،ذا القانون ك  من قام به ي فعه  مهن ايفعها  التاليهة - : من  هلى  ن 55ال امسة من المادة 

غايهههة تجاريهههة   هههر   و وزع  و قهههام ب همههها  صهههنع  و اسهههتورد  و بهههاع  و ههههر  لغايهههات البيههع  و التههه جير  و حهههاز يي   التههدابير التكنولوجيهههة الفعالهههة
   ي مهن دهائية للبيهع  و الته جير يي قطعهة  و جههاز  و  دمهة  و وسهيلة تهم تصهميمها  و إنتاجهها  و اسهتعمالها لغايهات االحتيها   و إبطها   و تعطيه

  "...التدابير التكنولوجية الفعالة
 .612-619ص صاشر  جابر السيد  المرجع السابق  -  1079
اإلزالة  و التعطي   و التعييب بسوء نية يي حماية : سادسا...'' : من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري هلى  ن 181تنص المادة -1080

 .''تقنية يست دمها المؤل   و صاحب الحق المجاور كالتشفير  و غيره
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 تعطيل باالهتداء هلى نظام الحماية  الجريمة ب ن يكون الجاني قاصدا من فعل  ارتكاب ،ذه
  1081.و هدم تشغيل 

بهم  المجها  الرقمهيفهي  لتهدابير التكنولوجيهة ا لحمايهة اقانونهالمشرع ايمريكهي   صدر وقد
   الهذي1998 كتهوبر  28الصهادر فهي   Digital Millenium Copyright (DMCA)يسهمى 

  الهههذي 17إلهههى الجهههزء12يحمههه  رقهههم  مهههن ،هههذا القهههانون فصهههال جديهههدا103 اههها  فهههي القسهههم 
التحايهه  هلههى  مههن  جهه  حظههر تصههنيع  و بيههع ايجهههزة و ال ههدمات التههي تسههتعم  بموجبهه  تههم

 1082. تدابير الحماية التكنولوجية
تصهنيع  شهراء  و حظهريكما  افى ،ذا التشريع حماية هلى المصنفات اد النسهخ به ن 

 التكنولوجيا و ال دمات الم صصة إلبطا   ثار ،ذه الحماية  و الفهارق بهين نهوهي استيراد و 
 ذات   ي إبطا   ثر وسهائ  المجرم منع الفع  يتم ن  بالنسبة للحظر ايو  ي لص في الحظر 
حظهر حيههازة ايدوات يهتم فالحظهر الثهاني  فهي دوات المسهت دمة فهي ذله    مهاحيهازة ايالرقابهة و 

التفرقهههة  ن المشهههرع يريهههد السهههماح بتطبيهههق نظريهههة   والههههد  مهههن  للفعههه  المجهههرم الم صصهههة 
1083. االستعما  المشروع للمصن 

  

حقههوق قانونيههة  بموجههب بعهه  النصههوص فقههد  اهها  ،ههو اآل ههر الجزائههري لمشههرع مهها ا
ال اصههههة التقنيههههة  الحمايههههة   فقههههد جسههههد 02-01المجههههاروة بموجههههب االمههههر المؤلهههه  والحقههههوق 

التحايه  هلهى تله   للمصنفات ايدبية و الفنية المنشهورة هلهى شهبكة االنترنهت مهن  هال  تجهريم
 .التدابير  و تعطيلها للوصو  إلى مصن  محمي

 المستحدثة التدابير التكنولوجية معايير وخصائص :الثاني الفر 
 اللجههههوء إلههههى إجههههراءات الحمايههههة التقنيههههة يشههههك  ردا همليهههها فعههههاال هلههههىمهههها مههههن شهههه   ن 

 انتهاكهههات حقهههوق المؤلههه  هلهههى الشهههبكات الرقميهههة  إذ بههههذه الوسهههيلة يمكهههن للمؤلههه   ن يبسهههط
 نطاق سيطرت  هلهى مصهنف  بحيهث يمكنه   ن يمنهع الغيهر مهن استنسها    و حتهى مجهرد النفهاذ

 .إلي 
 عبههه  ،ههذه التههدابير فههي منههع الوصههو  إلههى المصهههن نظههرا لهههذا للههدور الهههام الههذي باتههت تل

 المحمهي فههي البيئهة الرقميههة إال بههإذن و تهر يص صههاحب حههق المؤله   و ذوي الحقههوق  ونظههرا
                                                           

 .611-612صشر  جابر السيد  المرجع السابق  ص -1081
 .02ني الصغير  التكنولوجيا الرقمية و الملكية الفكرية  المرجع السابق  ص حسام الدين هبد الغ-1082
 .821محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص -1083
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 لالهتهههداءات التهههي باتهههت تطالهههها فقهههد حظهههرت معظهههم التشهههريعات التحايههه  هليهههها و جعلهههت مهههن
 يتعهههد  فيههه  هلهههى ،هههذهالتعهههدي هليهههها  رقههها و انتهاكههها لحقهههوق المؤلههه  فهههي نفهههس الوقهههت الهههذي 

 .التدابير   و بالتالي جريمة تستوجب العقاب بمجرد استيفائها للشروط المحددة قانونا
لحمايهههة المعهههايير المحهههددة إلهههى  الفهههرعسهههنتعر  مهههن  هههال  ،هههذا و لإلحاطهههة بههههذا المواهههوع 

 .المستحدثةالتدابير التكنولوجية   صائص حمايةالتدابير التكنولوجية  و كذا مس لة 
 المستحدثةالمعايير القانونية لحماية التدابير التكنولوجية : األولى طةالنق
التشههريعات المقارنههة إلههى  فههي المسههتحدثة حمايههة التههدابير التكنولوجيههة معههاييريمكههن تقسههيم    
 :مستويات ةثالث

تسهل أو المستحدثة  حظر األفعال التي تبطل مفعول التدابير التكنولوجية : المستوى األول
 متى اقترنت تلك األفعال بنية الحصول على مصنف محمي قانونا التحايل عليها
 ن تقهههع هلهههى مصهههن  محمهههي   و ن تكهههون  ،هههذا االتجهههاه الحمايهههة هلهههى ايفعههها   يشهههترط

و فيمهها قانونهها بموجههب قههوانين حههق المؤلهه    الحصههو  هلههى مصههن  محمههي الغايههة منههها و،ههي
  1084.مجرم  صال هد  ذل  فال مجا  للعقاب كون  ن الفع  غير

 جهههةبههين مصههلحة المههؤلفين مههن ،ههو إحههداث  التههوازن مهها  ي،ههذا االتجههاه التشههريع و سههاس
 يسههمح بإبطهها  مفعههو  التههدابير التكنولوجيههة  وال   ينهه  جهههة   ههر المجتمههع مههن  حةلو مصهه

 التحايهه  هليهههها إذا كانهههت ،هههذه التههدابير تعهههوق الحصهههو  هلهههى مصههن  محمهههي قانونههها  و تمنهههع
التحايههه  هليهههها إذا كانهههت ،هههذه  سهههمح بإبطههها  مفعهههو  التهههدابير التكنولوجيهههة  وينههه  ي  نسههه  

 . 1085نس   محمي قانونا  و تمنعغير التدابير تعوق الحصو  هلى مصن  
 وفقههههها لهههههههذا االتجهههههاه يكههههههون إبطههههها  مفعههههههو  التهههههدابير التكنولوجيههههههة  و التحايههههه  هليهههههههاو  

 ههادال فهي الحهاالت االسهتثنائية مشروها إذا كان الغر  من ذل  استعما  المصن  استعماال
 التههي يسههمح القههانون باسههتعما  المصههن  فيههها بههدون الحاجههة إلههى الحصههو  هلههى تههر يص مههن

 .صاحب  كاالستعما  يغرا  التعليم
  حكهههام معا،هههدتي الويبهههو بشههه ن حهههق المؤلههه  و بشههه ن ايداء و التسهههجيالت دراسهههةمهههن و 

  ي منهمهها التههوالي يتبههين  ن معا،ههدة الويبههوهلههى 62و 66الصههوتية و  اصههة  حكههام المههادتين 

                                                           
 02.حسن جميعي   المرجع السابق  ص - 1084
 .660حسام الدين هبد الغني الصغير  التكنولوجيا الرقمية و الملكية الفكرية  المرجع السابق  ص-1085



 حقوق المؤلف في ظل البيئة الرقمية اآلليات الوطنية المستحدثة لحماية   : الفصل األول

270 
 

الهدو  ايطهرا  به ن تهنص فهي  فراهت التزامها هلهى فقهدالحمايهة  فهي   ذت بهذا المسهتو   قد
التكنولوجيههة التههي تسههتعم  لحمايههة  قوانينههها هلههى جههزاءات فعالههة اههد التحايهه  هلههى التههدابير

م يصههرح بههها المؤلفههون  و ال له إذا كانههت تلهه  التههدابير تمنهع مههن مباشههرة  همهها إال المصهنفات  
و،ههذا  المصههن   و نسهه   مشههروها   نهه  إذا كههان الحصههو  هلههى   بمعنههىيسههمح بههها القههانون 

حهق المؤله    و قهانون  محمي قانونا هن طريق  المؤل    و ين المصن  ذات  غير بموافقة
المقهههررة لحهههق رغهههم  نههه  يتمتهههع بالحمايهههة  ين القهههانون يسهههمح للغيهههر بنسههه    و نسهههخ  جهههزاء منههه 

 .المؤل  و ذل  تطبيقا لنظرية االستعما  العاد 
 حظر األفعال التي من شأنها إبطال مفعول التدابير التكنولوجية أو: المستوى الثاني

 التحايل عليها سواء أكان المصنف محميا أو غير محميمن أجل  
ابير ،ههههذا المسههههتو  يتاههههمن الحظههههر المطلههههق لكهههه  فعهههه  مههههن شهههه ن  إبطهههها  مفعههههو  التههههدو 

كهان المصهن  محميها إذا دون تمييهز سهواء   و،هذا مهن التحايه  هليهها من  ج   التكنولوجية  و
سهواء كهان الغهر  مهن إلغهاء تله  التهدابير ،هذا   و محمهي بموجب قانون حق المؤل   م غيهر

 .للمصن  المحمي  و لم يكن كذل   و التحاي  هليها ،و االستغال  العاد 
 األفعال التي من شأنها إبطـال مفعـول التـدابير التكنولوجيـة أوحظر : المستوى الثالث

ــل عليهــا مــن أجــل   ــى حظــر ، التحاي ــعباإلضــافة إل ــي تصــنيعأو  بي ــداول األجهــزة الت  أو ت
ـــــــة ـــــــدابير التكنولوجي ـــــــل عليهـــــــا المســـــــتحدثة تســـــــتعمل إلبطـــــــال مفعـــــــول الت  أو التحاي

شه نها إبطها  مفعهو  التهدابير ايفعها  التهي مهن  الحظهر ال يقتصهر هلهى فهإن،ذا المسهتو   في
 و تههههداو   التصههههنيع و  البيههههعالحظههههر إلههههى إلههههى  التكنولوجيههههة  و التحايهههه  هليههههها  و إنمهههها يمتههههد

ايجههههزة التهههي تسهههتعم  فهههي ذلههه   بمعنهههى حظهههر  ي  داة تصهههمم للتغلهههب هلهههى الوصهههو  إلهههى 
فهإن اسهتعما   و اسهتغال  المصهن  ولهذل   التحكم فهي ،ذا من  ج المصن  مح  الحماية  و 

القهههانون ايمريكهههي الصهههادر سهههنة  بههه    هههذ  و،هههذا مههها الحمايهههة فهههي ،هههذا المسهههتو  تبلههه  ذروتهههها
مههن ،ههذا القههانون 601رقههم   اهها  القسههم  فقههد   DMCA  بتعههدي  قههانون حههق المؤلهه 1998

 :قسم التدابير التكنولوجية إلى نوهين قد   و 69الجزء  68فصال جديدا يحم  رقم 
 .لحصو  هلى المصن  المحمي هن طريق حق المؤل تدابير تكنولوجية تمنع ا -
 .تدابير تمنع نسخ المصن  المحمي بدون تر يص من صاحب حق المؤل  -
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جه  مهن  فعا  التهي ترتكهب بغهر  إبطها  التهدابير التكنولوجيهة  و  ما فيما يتعلق باي   
تمنهع الحصهو  هلهى فعها  المتعلقهة بإبطها  التهدابير التهي فقهد حظهر القهانون اال هليهها  التحاي 
فعهههها  المتعلقههههة بإبطهههها  التههههدابير لههههم يحظههههر االإال نهههه  المحمههههي بموجههههب حههههق المؤلهههه    العمهههه 

 بنظريهةالتي تمنع نسخ المصن  المحمي بهدون تهر يص مهن صهاحب الحهق آ هذا  التكنولوجية
 .االستعما  العاد 

 اهها لحمايهةكما   ذ قانون حماية حقهوق الملكيهة الفكريهة المصهري به كثر المسهتويات ارتف
هلههى ايفعههها  التههي مهههن  فلههم يقتصههر التجهههريم1086  و،هههو المسههتو  الثالهههث التههدابير التكنولوجيههة

تصهنيع  و بيهع  و  ياها جهرم ش نها إبطا   و التحاي  هلى التدابير التكنولوجية بسوء نية  ب  
ى مصههممة  و معههدة للتحايهه  هلهه تجميههع  و اسههتيراد بغههر  البيههع  و التهه جير  ي جهههاز  و  داة
 . التدابير التكنولوجية التي يست دمها المؤل  لحماية مصنف 

 ة المستحدثة خصائص الحماية القانونية لتدابير الحماية التكنولوجي: الثانية النقطة
 باهتبار،هها للتههدابير التكنولوجيههة اسههت الص  ،ههم ال صههائص المميههزة للحمايههة القانونيههة يمكههن
القانونيههة للمصههنفات و ليسهههت سههتقال    كمهها  نههها حمايههة موازيههة للحمايههة الذاتيههة و ابالتتميههز 
 .هنها بديال
 الحماية القانونية لتدابير الحماية التكنولوجية حماية ذاتية -أوال

 ذاتههههها باهتبار،هههها وسههههيلة  صصههههة لحمايههههةالماإلجههههراءات و التههههدابير التكنولوجيههههة  تعتبههههر
المسهههتحدثة  لتهههدابير التكنولوجيهههة،ههها يهههتم حمايهههة افبوجودلحمايهههة المصهههنفات الرقميهههة للمهههؤلفين  

 .للمصنفات 
  ط  مست دم االنترنت الذي يقوم بنسخ مصن  محمي ب حهد تهدابير الحمايهةن من  فإو 

مهههن جههههة إ هههال  بالنصهههوص القانونيهههة التهههي تحمهههي  باهتبهههاره  التكنولوجيهههة يعهههد  طههه  مزدوجههها
 .التكنولوجية بحماية التدابيرال اصة المؤل   و من جهة   ر  إ ال  بايحكام وق حق
 ن المست دم إذا لم يجرم هلى اساس انه  نسهخ لالسهتعما  الش صهي للمصهن  يعني  ،ذاو    

المتمثهه  بإبطهها   مجههرمهههن العمهه   النسهه ة ال اصههة   فإنهه  مههع ذلهه  يمكههن  ن يسهه   بموجههب
  1087.المحمي بتل  التدابير مفعو  التدابير التكنولوجية للوصو  إلى المصن 

                                                           
1086

 8008لسنة 82سادسا من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم /  امسا 626/انظر المادة  
 .620-611صصشر  جابر السيد  المرجع السابق   - 1087



 حقوق المؤلف في ظل البيئة الرقمية اآلليات الوطنية المستحدثة لحماية   : الفصل األول

272 
 

 الحماية القانونية لتدابير الحماية التكنولوجية حماية موازية للمصنفات بجانب-ثانيا
  1088الحماية القانونية و ليست بديال عنها

تدابير الحماية  حماية المصنفات في بيئة االنترنت تتحقق  ساسا هن طريق تعتبر
 التسليم في برامج الحماية الماادة للنسخ  كما يجب التي تتجلىو  المستحدثة  التكنولوجية

و،ذا هن طريق ،ذه التدابير   هز كذل   ن محاوالت النسخ غير المشروع هن طريق 
 .شرسة حربب مواجهتها
 حمايهة القهانونين و،هذافعاليهة الحمايهة التقنيهة هلهى  توق  مد  فعالية ،هذه التهدابير هلهىت

 فههي اسههتعما  المصههن  المحمههي هههن طريههق كلمههة الحههقمقههدار مهها تمنحهه  مههن رقابههة لصههاحب ب
 .المصن  في  و تشوي  سر  و ما تحدث  من تغيير

   و،ههذاعههدم كفايههة الحمايههة القانونيههةل ،ههو نتيجههة حتميههةكمهها  ن اللجههوء إلههى ،ههذه التههدابير 
للحمايهة القانونيهة و موازيهة هن طريق منع إساءة استعما  حق النسخ في البيئة الرقميهة  فههي 

 :سببينت بديال هنها  و يرجع ذل  إلى ليس
  فصهه  الحمايهة التكنولوجيهة هههن الحمايهة القانونيههة يقهوم هلههى ههدم إمكانيهةايو  السهبب 

المبهد   كنتيجهة ههن ،هذا  و ال يغنهي ههن الحمايهة القانونيهة مبد  الحيهاد التقنهيو،ذا باهتبار  ن 
  مها   و  صهحاب الحقوق ي مهن صهور التعهدي هلهى حهق المؤله   ال يمكن فر  جزاء هلهىف

الرجهوع إلهى  دونالحمايهة التكنولوجيهة فهي جميهع ايحهوا    جهدو هدم  يكمن فيالثاني السبب 
 .الالزمة والذي يمنحها الفعالية  مرا اروريا باهتبار،ا القانونية الحماية

 فهههإن حمايهههة  صهههحاب الحقهههوق  صهههبحت تهههتم مهههن  هههال  نظهههامين سهههبقلمههها  وك الصهههة
 الحماية القانونيهة للمصهنفات مهن جههة و الحمايهة القانونيهة للتهدابير التكنولوجيهة و،ما متكاملين

موازيهههة للحمايهههة  تعتبهههرو لهههذل  فهههإن الحمايهههة التكنولوجيهههة   مهههن جههههة   هههر  ذاتهههها المسهههتحدثة
 . فهي ال تتسم بالذاتية القانونية و ليست بديال هنها

                                                           
 .628شر  جابر السيد  المرجع نفس   ص  - 1088
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 اآلليات الدولية لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية:الفصل الثاني
من  ظ  البيئة الرقميةحقوق المؤل  في ل تحدثنا هن آليات الحماية الوطنيةبعدما 

لتطور تواجد جانب إيجابي ل من  بالرغم توصلنا إلى نتيجة مفاد،ا  ن     ال  الفص  ايو 
 سفرت  تقنيات مستحدثةظهور  تزامنا مع   و،ذايهدد حقوق المؤل  إال  ن  يبقىالتكنولوجي 

  مما استوجب  ن تكون ،نا  وحدة هلى اقتصاد دو  بكاملهاتؤثر  هلى  سائر فادحة 
نونية الحماية القا نتطرق إلىسو   لذل   دولية من  ج  التصدي لمث  ،ذه االهتداءات
  .لحقوق المؤل  هلى الصعيدين الدولي والوطني

تنقسم اآلليات الدولية التي تهد  إلى حماية حقوق المؤل  في ظ  البيئة الرقمية  إلى 
آليات قانونية دولية ناتجة هن القانون الدولي بما في  العام وال اص  وكذا آليات تقنية 

والذي اجتمع المجتمع الدولي هلى تعميمها مستحدثة فراها التطور التكنولوجي المستمر  
هلى العالم ب سره  من  ج  امان الحماية الشاملة لحقوق المؤل  في ظ  البيئة الرقمية  
التي جعلت العالم ب سره قرية صغيرة   و،ذا نتيجة فعالية الشبكة المعلوماتية وانتشار نطاق 

ثر لحياة اليومية  وما لها من  الت اشبكة االنترنت   التي  صبحت تستعم  في كافة مجا
صبحت تتحكم في م تل  المجاالت نتيجة االقتصادية وكذا العسكرية  ومن   هلى البيئة 

 .التي تستوجب حمايتها من االهتداء هليهاو المصنفات الرقمية المتداولة هبر،ا 
سنتطرق في ،ذا الفص  إلى  ،م المبادرات التي نتجت هن المجمتع الدولي  و،ذا من 

و،ذا  ة بحقوق المؤل  في المحيط الرقمي  ال  التطرق إلى  ،م االتفاقيات الدولية المتعلق
 .من  ج  مكافة الجريمة المعلوماتية

ت الناتجة هن لى شقين و،ي المجهودان الصعيد الدولي بحد ذات  ينقسم إحيث ه
الناحية العملية  طار القانون الدولي العام  و المجهودات المطبقية منالتعاون الدولي في إ

 .طار القانون الدولي ال اصوالمديانية في إ
اآلليات القانونية الدولية المبحث ايو   تم قسيم ،ذا الفص  لمبحثين نتطر  في لذل      

اآلليات التقنية  فنتطرق إلى المبحث الثاني   ما في لحماية حقوق المؤل  في البيئة الرقمية
 .في البيئة الرقمية المستحدثة لحماية حقوق المؤل 
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 اآلليات القانونية الدولية لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية: المبحث األول
،ا  تفاقية مفادلصعيد الدولي في اإلقرار ب نظمة القد فكرت الدو  المتقدمة هلى ا 

الملكية   نظرا لل سائر االقتصادية الناتجة هن التعدي هلى حقوق حماية الملكية الفكرية
ايدبية والفنية  و،ذا تزامنا مع تزايد الغش و التقليد للعالمات التجارية والصناهية وقرصنة 

نامام دة ايمريكية العديد من الدو  لالالمصنفات الرقمية  وقد  جبرت الواليات المتح
 ى هزو تفاقيات الدولية ال اصة  لكن ايساليب المتبعة من قبلها  دت إلموهة من االلمج

مصلحة  ال اصة النامام إلى تل  االتفاقيات  كونها ترجح  غلب الدو  النامية هن اإل
 .1089للبع  هن المصلحة العامة  باهتبار،م لم يشاركوا في صياغتها  و مناقشتها

لجرائم في البيئة الرقمية الصفة الدولية   كون  ن ا لقد ات ذت المنازهات التي تنش  
ترااي    ا  من المعالم و الحدود الجغرافية التي نشا،د،ا في فالمعلوماتية تقع في هالم ا

     القانون الدولي ال اص  هلى وج  ال صوص  ن ،ذه المنازهات تهم  ريب في   وال الواقع
في ومتنوهة كثيرة   اإلنترنت شبكة است دام هن ن منازهات الفع  الاار التي تتولد إحيث 

ن   نبين في من  ال  المطلبين التاليي ذا المبحث ،الواقع العملي  وهلي  سو  نتناو  
طلب الثاني طار القانون الدولي العام   ما في المطلب ايو  حماية حقوق المؤل  في إالم

 .طار القانون الدولي ال اص لحقوق المؤل نبين طرق الحماية في إ
 القانون الدولي العامحماية حقوق المؤلف في إطار : المطلب األول

في مجا  الملكية ايدبية والفنية لقد هرفت ال مسينية الثانية من القرن التاسع هشر  
اشتداد في الحركة الدولية  مطالبة بحماية حق المؤل  في م تل  الناتج الفكري نتيجة 

 تراهات المتنوهة و المتعددة و جي و التي كانت بوابة لاللحفاق التي فتحها التطور التكنولو 
المصنفات ايدبية  رواج  وزاد من  في طياتها معظم مرافق الحياة اليومية التي شملت 

والفنية والعلمية وتداولها بين الدو   وتحت اغط ،ذه الظرو  والعوام  ت سست بباريس 
سبتمبر  01  وتمكنت ،ذه الجمعية فيما بعد بتاريخ 1090م  ،م جمعية للكتاب6292سنة 

  1091(.Berneبرن )من هقد معا،دة  6221
                                                           

 .02-02 صمطبعة الكا،نة الجزائر  صالطيب زروتي  القانون الدولي للملكية الفكرية تحلي  ووثائق  الطبعة ايولى    - 1089
فههي " المراجعههة المزدوجههة"إلههى  ن  د لههت هليههها   سههنة تقريبهها 80م و اههعت لمراجعههة منتظمههة مههرة كهه  6221اهتمههدت اتفاقيههة بههرن سههنة  - 1090

تعههد و   رات التكنولوجيهةسهتجابة للتطهو اال ايجهاد  وجهه  مهن  جه  انعقهد مهؤتمر المراجعهة بصههفة هامهة  ثههم م6196م وبهاريس سهنة 6119اسهتوكهولم سهنة 
قرابهة مائهة دولهة  و  تاهم ،هيم و 6191تم تعديلها هدة مهرات آ ر،ها سهنة وقد الفنية  دولية في مجا  الملكية ايدبية و اتفاقية برن من  قدم االتفاقيات ال
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 لقت هدة   حدثت تطورات تكنولوجية جديدةلكن بحلو  السبعينيات والثمانينات و 
الحكومات التوصيات والمبادئ التوجيهية  تحديات جديدة مصاحبة لهذا التطور  فاتبعت
بد  ،ذه التحديات   ومن  مواجهة من  ج  وايحكام النموذجية التي واعتها ،يئات الويبو 

 ودارسة التطور التكنولوجي  و،ذا من  ج  الرقمية هلى حق المؤل   البيئة يثرالتصدي 
 . 1092لتحديات التكنولوجية الرقميةاستنباط الحلو  القانونية ا

،ههذا المطلهب م تلهه  االتفاقيهات الدوليههة المتعلقههة  نتيجهة لمهها سهبق بيانهه  سهو  نتههاو  فهي
وليههة إلههى المنظههات الدرق بحمايههة حقههوق المؤلهه  فههي البيئههة الرقميههة فههي الفههرع االو   ثههم نتطهه

 .ج  حماية حقوق المؤل  مواكبة للتطور التكنولوجيوالجهود المبذولة من قبلها من  
  ةالرقمي البيئةاالتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف في : الفر  األول

  والغايهههة منهههها ،هههي تنوههههت االتفاقيهههات الدوليهههة وتعهههددت التهههي ناقشهههت حقهههوق المؤلههه  
هتهداء  ومنه  سهو  نتطهرق إلهى جه  االتفاقيهات ونعهالج ماهمونها فهي هجالهة  حمايتها من اال

 .كون  ن المجا  ال يسمح يكثر من ذل 
 (المعاهدة األولىتعتبر ) 2996معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف : النقطة األولى

 إلىمستحدثات التطور التقني و التكنولوجي لقد  د  ظهور االنترنت وما صاحب  من 
 طوات التعاون الدولي في مجا  تنظيم حق المؤل   تتسارههديدة  ونتيجة لذل   مشكالت

تفاقيتي الويبو وتريبس  اصة  ن ى االتفاقيات ،ما ا  ومن  ولوالحقوق في المحيط الرقمي
والتي تنامى   يا الرقميةلم تكن قد استوهبت بعد هلى نحو مفص  التكنولوج ،ذه اي يرة 

 . 1093العم  بها من  ال  شبكة اإلنترنيت
 ن اتفاقية تريبس ،ي اتفاقية واسعة النطاق  إذ تشم  العديد من من رغم على الف

ال تتصد   هاالقاايا التي تثير،ا التكنولوجيا الرقمية السيما هلى شبكة اإلنترنيت إال  ن

                                                                                                                                                                                

مهادة وملحهق  هاص بهبع  التحفظهات  12تحتهوي هلهى  و،هي التي تت ذ مهن جنيه  مقهرا لهها   ،ي المنظمة العالمية للملكية الفكريلها الهيئة المدبرة 
 .86-66 صزروتي  نفس المرجع  ص الطيبو ايحكام لفائدة البلدان النامية  انظر 

سهنة بهن هكنهون الجزائهر  -فاالي ادريس  حقوق المؤله  والحقهوق المجهاورة  دون رقهم الطبعهة  ديهوان المطبوههات الجامعيهة  السهاحة المركزيهة -1091
 .80ص   8002

منيهههر محمهههد الجنبيههههي و  ممهههدوح محمهههد الجنبيههههي  التعهههاون الهههدولي فهههي مجههها  حمايهههة حقهههوق الملكيهههة الفكريهههة  دون رقهههم الطبهههع  دار الفكهههر   -1092
 .621م  ص 8002الجامعي  

كريههة للدبلوماسههيين حسهن جميعههي  حمايههة حهق المؤلهه  و الحقههوق المجهاورة فههي المحههيط الرقمهي  حلقههة الويبههو الوطنيهة التدريبيههة حههو  الملكيهة الف -1093
 .08م  ص8002ديسمبر  61إلى  61  من مع معهد الدراسات الدبلوماسية  القا،رة( الويبو)نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
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بالويبو إلى مواجهة ،ذا التحدي  دفع لذي لبع  تل  المسائ  هلى نحو مفص   ايمر ا
واهتماد معا،دة بش ن حق المؤل  و  ر  بش ن ايداء والتسجي  الصوتي واللتين  طلق 
هليهما معا،دنا اإلنترنيت بالنظر إلى  ،ميتها في التوص  إلى حلو  للتحديات التي تطرحها 

 .1094التكنولوجيا الرقمية
  نتيجة لتطور معا،دة الويبو الباب  مام زيادة حدود الحماية المقررة لحق المؤل  فتحت

ايفراد ،م الذين يصنعون التكنولوجيا تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت   اصة و ن 
هن الحدود المقررة بموجب اتفاقية   وبالمقاب  فهي ال تتراجع 1095ويقررون كيفية است دامها

 .برن
حق لالممنوحة  هلى الحمايةو هلى  ن دافعها ويبلباجة معا،دة الذل   كدت دي 
تحفظ  كونهامن  ،مية في تحفيز االبتكار ايدبي والفني في العالم    وما لها المؤل 

تعم  هلى إحداث توازن بينها وبين المحافظة هلى حقوق و المصلحة العامة للجمهور 
مكانية ثمجا  التعليم والبح  في  اصة  المؤل   .1096طالع هلى المعلوماتاال وا 

 المسائل التي عالجتها معاهدة الويبو لحق المؤلف -أوال
 ،م المسائ  و،ي مس لة جدو  االهما   وكذا مس لة الح  الشام  والتي  إلىنتطرق 

 :يلي فيمانبينهما 
 مسألة جدول األعمال الرقمي . أ

لحق  الرقمي المقررجدو  ايهما  بيعر   هلى مامعا،دة الويبو لحق المؤل   تحتوي
تطرقت إلى ت زين المصنفات ونقلها هبر اينظمة الرقمية  كما ب الذي يقوم  1097المؤل 

وما إذا كان التحمي  ولو     الن سخياهتبار التثبيت هلى الدهامات اإللكترونية من قبشكالية إ
يعتبر من قبي  االهتداء هلى   محدودة يحد المصنفات هلى  جهزة المست دم لمدة

  إذا كان القيام بهذه ايهما   و غير،ا كالن سخ اإللكتروني ماو   المصنفات مح  الحماية
                                                           

مؤل  حسن بدراوي  حماية حق المؤل  والحقوق المجاورة  اإلطار ايولي و المبادئ ايساسية ندوة الويبو الوطنية حو  إنقاذ حق ال - 1094
بالتعاون مع وزارة االتصا  ووزارة العد  والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين  ( الويبو)والحقوق المجاورة  نظمتها المنظمة العالمية للتنمية الفكرية 

 .61- 68 صم  ص8009فري  82و  81الرباط  
-810يدة االسكندرية  مصر  ص شبكة االنترنت  دار الجامعة الجدهبد اهلل هبد الكريم هبد اهلل  الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية  - 1095
816. 
 .جزء من ديباجة معا،دة الويبو لحق المؤل  - 1096
 .610 -621منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الشهر  نفس المرجع   صص  - 1097
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 و  لف    و،ذا الحصو  هلى إذن  و تر يص من صاحب حق المؤل   يستوجب ويشترط
 نقاطوما يحتوي  من  قياسا هلى ما يقتاي  الن سخ التقليدي من الحصو  هلى إذن مكتوب

مما   (الخ...من حيث الحق و الزمان والمكان والمد  والغر   محدد بدقةمنظم  ن يكون )
 .  د  إلى اقتراح إيجاد معيار لذل 

ذ،ب البع  إلى ف  فكانت ،نا  هدة  راء واتجا،ات في ات اذ المعيار المتبع لذل 
الغير إلى ارورة تمكين صاحب حق المؤل  من السيطرة هلى النظم التي تمنع وصو  

 بطريقة من دون إذن مكتوب ولو كان السبب مشروهاإال ان ،ذا الر ي تم نقده كون المصن   
 ها بطريقةمنع تداول ئها  ي المصنفات  ومن يؤدي إلى فر  السيطرة هلى المنتجات و جزا

 تجاه الذي يحث الدو  هلى  ن تنصانتهت المفاواات إلى تبني اال وفي اي ير   ةمشروه
هلى التدابير  بم تل  صوره الفعالة اد التحاي  مع الجزاءاتهلى الحماية المناسبة  نهاقواني

 . 1098التكنولوجية
  حق المؤل  ل دارة االلكترونيةاإلمعيار حماية  نظمة  يهد  وبهذا االتجاه  صبح

من    و،ذاهد  إلى السيطرة هلى هملية النشر ذاتها و وق  االهتداء هلى حقوق المؤلفيني
سيطرة  هن طريقوليس  ة الرقمية ئفي البي هما  التحاي   فر  هقوبات هلى ال  

 الرقمية با تالفها التي تيسر انتشار  و نشر المصنفات ت الحديثةالمؤلفين هلى التكنولوجيا
 . 1099مح  الحماية

 نقل المصنفات عبر شبكة اإلنترنيت  . ب
رسا  المصن  يعتبر حقا نق  و إ للجنة التحايرية التفاقية الويب هلى  نلقد  قرت ا

طار نقل  هبر البطاقات إال  نها لم تحدد طبيعة ذل  الحق في إ  استئثارية يتمتع بها المؤل 
المستحدث لعمليات اإلرسا   و البث الرقمي  الفني والتقنيبالنظر إلى الطابع و،ذا   الرقمية

،و ا تال  التشريعات مر صعوبة اي وما زادباإلاافة إلى التعقيد التقني لهذه العمليات  
 مرا شب   هليهاالوطنية للدو  في مواجهة همليات نق  المصنفات وبثها  مما جع  اإلنفاق 

 . مستحي 

                                                           
 . 86-80 صحسن جميعي  نفس المرجع   ص - 1098
 .1وما بعد،ا  ياا حسن جميعي  نفس المرجع   ص   611الشهر  نفس المرجع   ص ممدوح محمد  منير محمد الجنبيهي و - 1099
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للتوزيع  إال  ن ،ذا الر ي تم نقده ورفا   اهتبر نق  المصنفات يعتبر حقفهنا  من ا
من قبي   رهبو،نا  من اهت  باهتبار  ن حق التوزيع ي ص المصنفات السينمائية دون غير،ا

معا،دة الويبو   ير  لصت ر تم رفا   وفي اي  و،ذا الر ي ،و اآلحق ايداء  و التمثي 
اع في ت  لكي في المعا،دة  اطرفهلى تر  المجا  للتشريع الدا لي لك  دولة تكون 

 ن ذل  طالما  ا للنظام القانوني المعمو  ب  لديه مطابقاوتكون  طبيعة ذل  الحق اتشريعه
 .1100الستئثاري لحق المؤل  وال يتعار  مع ،ذه ال اصية المتفق هليهاايكرس الطابع 

حق  رسا نق  وا   معا،دة الويبو في ش ن  لصت إلي  طلق هلى الح  الذي  لهذا
طبقت  هلى جميع همليات المصنفات  والذي  "الح  الشام "سم ا في البيئة الرقمية المؤل 

حقا استئثاريا للمؤل  مع تر  المجا  للمشرع الوطني  ب ن يكون  و،ذا  كذامح  الحماية و 
 .1101االهتداء هلي  مجا  حدود المسؤولية هن  و وفي  ن يحدد طبيعت  القانونية 

فقد   رسا  في ظ  البيئة الرقميةفي النق  واإل الطبيعة القانونية للحق  إلى جانب ،ات
 : من بينها مهمةبقواهد جديدة  تت المعا،دة 
الطلب  و،ي ال دمات التي تتاح  و،ذا بموجب إمكانية االستفادة من ال دمات التفاهلية -6
 الزمانهليها في اإلطالع  من  الجمهور  البع  منلمصنفات الرقمية فيها بطريقة تمكن ل
الكثير من الموارد هلى توزيع ب و،ذا ما يسمح  ك  منهم بنفس المكان الذي ي تاره الواحد و 

 .سواء تعلق ايمر بالبرامج الحاسوبية  و المصنفات الموسيقية  و ايفالم  اإلنترنيت
من  و التشفير وغير،اة الحماية التقنية  جهز هدم التر يص في الحصو  هلى  . 8

نتفاع بها في البيئة الرقمية وتوقيعها هلى المصنفات من دون التكنولوجيات الحديثة  من اال
  .تصريح

مات التكنولوجية الاروروية والمهمة إلدارة حقوق المؤل  و،ي حظر التالهب بالمعلو  -1
 .1102ما يعر  بمعلومات المصن   ي المؤل 

 
 

                                                           
 .2-9 صالحسن جميعي  نفس المرجع   ص - 1100
 .62حسن البدراوي  نفس المرجع   ص  - 1101

ا المنظمههة العالميههة حلقههة همه  الويبههو الوطنيههة للقاهاة نظمتههه. ،نههري  ولسههن  اإلطهار القههانوني الههدولي لحمايهة حههق المؤلهه  والحقهوق المجههاورة 1102- 
 .62  ص 8002ديسمبر  62إلى  61بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية الريا   من ( الويبو)للملكيةة الفكرية 



 الرقمية البيئة ظل في بالحماية المشمولة المؤلف حقوق                   :الثاني الفصل

279 
 

 األحكام الموضوعية لمعاهدة الويبو بشأن حقوق المؤلف-ثانيا
تتجلى االحكام المواوهية لمعا،دة الويبو المتعلقة بحقوق المؤل  في هدة نقاط نذكر،ا فيما 

  :يلي
 هلى نطاق حماية نصت المادتين الثانية والثالثة من معا،دة الويبو :نطاق الحماية .  

فقد نصت هلي  المادة  1104الزمني  ما الجانب  1103جانب  المواوهي هلىحق المؤل  
القيود مجموهة من    وواعت المادة العاشرة منهامن نفس المعا،دة الثالثة هشر

 .واالستثناءات هلى ،ذا النطاق 
تم مد نطاق فقد المعا،دة  نفس من 1105الرابعة وال امسة ينتالماد وبالرجوع الى 

 تت ب  المادة العاشرة في فقرتيها    و،ذا مابرامج الحاسب اآلليقواهد البيانات و الحماية إلى 
التزمت ب  الدو  الموقعة هليها في تشريعاتها  كونها   ايولى والثانية من اتفاقية التريبس
مصرحا بتمت ع برامج الحاسوب  الويبو معا،دة بعة منالوطنية  لذا جاء نص المادة الرا
 .بالحماية باهتبار،ا مصنفات  دبية 

من معا،دة  60المادة   جازت :نطاق الحماية التي ترد على  و القيوداالستثناءات . ب
واالستثناءات الواردة في تشريعاتها الوطنية التي  القيودللدو  ايطرا   ن تنق  الويبو 

بمعنى   بما يناسبها المحيط الرقمي وتطبيق  مجا  اهتبرت مقبولة بناء هلى اتفاقية برن إلى
 الرقمية  لذا  البيئةجديدة مناسبة لمحيط ن  يمكن للدو  االطرا  واع قيود واستثناءات  
 . 1106ستثناءات الوا ة العاشرة توسع من مفهود القيود ن المادفإ

                                                           
معا،ههدة الويبههو  ن الحمايههة الممنوحههة تشههم  بموجههب حههق المؤلهه   وجهه  التعبيههر و لههيس ايفكههار  و اإلجههراءات  و  كههدت المههادة الثانيههة مههن  - 1103

 1إلهى  8ليب العم   و مفا،يم الرياايات في حهد ذاتهها  كمها  كهدت المهادة الثاثهة منهها هلهى  ن ايطهرا  المتعاقهدة مطهالبون بتطبيهق ايحكهام مهن  سا
رجههع ممههن اتفاقيههة بههرن فههي شهه ن الحمايههة المواههوهية المنصههوص هليههها فههي ،ههذه المعا،ههدة  لكههن مهها يلههزم مههن تبههدي   هبههد اهلل هبههد الكههريم هبههد اهلل  ال

 .811السابق  ص 
مههن اتفاقيههة بههرن التههي تتاههمن تطبيههق  حكامههها المتعلقههة  62مههن معا،ههدة الويبههو بشهه ن حههق المؤلهه  إلههة إلههى نههص المههادة  61 حالههت المههادة  - 1104

قاهاء مهدة الحمايهة بالنطاق الزمني لحماية حق المؤل  من حيث المصنفات الموجودة هند د و  االتفاقية حيز التنفيذ يجوز حمايتها فهي حالهة ههدم ان
في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها  يجهري تطبيهق ،هذا المهد  وفقها لرحكهام ال اصهة  حمايتها في حا  انقااء مدة الحماية تجوزال في بلد المنش   

مث  ،ذه ايحكهام تحهدد الهدو  المعنيهة تحاد  وفي حالة هدم وجود ي قد تعقد لهذا الغر  بين دو  االالتي تتامنها االتفاقيات ال اصة المعقودة و الت
 . 812هبد اهلل الكريم هبد اهلل  المرجع السابق  ص    نظر الشروط ال اصة بتطبيق ،ذا المبد 

مهن 08تتمتهع بهرامج الحاسهوب بالحمايهة باهتبار،ها مصهنفا  دبيها بمعنهى المهادة " 6111مهن معا،هدة الويبهو بشه ن حهق المؤله   02نهص المهادة  - 1105
 .وتطبق تل  الحماية هلى برامج الحاسوب  يا كانت طريقة التعبير هنها  و شكلها. ناتفاقية بر 

 812-819 صهبد اهلل هبد الكريم هبد اهلل  نفس المرجع  ص - 1106
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 أثر حماية حق المؤلف -ثالثا
بين منح مجموهة من الحقوق    ثار حماية حق المؤل  في معا،دة الويبو  ت تل 

قرار مجموهة من االلتزامات  والتي   : 1107فيما يلي تتمث وا 
النسخ  حقتامنت معا،دة الويبو بش ن  :حق االستنساخ وحق التخزين في شكل رقمي.أ

 و  دهامة إلكترونية ي في صورة رقمية هلى   و،ذا ت زين المصنفات  ةوتطبيق  هلى تعليم
 .وسيط

" هن  معا،دة الويبوب ال اصة السادسةالمادة  الفقرة االولى منورد نصت  :حق التوزيع .ب
 ذا هندو،   تمتع مؤل  المصن  ايدبي والفني ي ااستئثاري ا  و،ذا باهتباره حق" حق التوزيع 

نسخ للجمهور ببيعها  و نق  ملكيتها بطريقة الالتصريح بإتاحة النس ة ايصلية  و غير،ا من 
 .  ری

 اباهتباره حق" حق التاجير" هن  من المعا،دة  السابعة ورد نص المادة  :حق التأجير .ج
يهرا  بالت جير  التصريح و،ذا هند    مؤل  المصن  ايدبي والفني  ب  تمتعي ااستئثاري

 طبقاصوتية التسجيالت والللمصنفات السينمائية  وتجارية فيما ي ص برامج الحاسوب 
  .1108لقانون الوطني لك  دولة من ايطرا  المتعاقدةل

 بمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي: النقطة الثانية
حقوق  في مجا المعايير الدولية المعمو  بها  6116 درجت اتفاقية رومت لسنة  

 السباقة في إنشاءاتفاقية روما كانت  نومن  فإ   فناني ايداء و منتجي التسجيالت الصوتية
الجديدة   فاال هن حقوق ،يئات اإلذاهة والمعروفة  طائفةال صوص بجديدة المعايير ال

 .باسم الحقوق المجاورة
،ذه الطائفة من معايير لم تعد كافية لح  مشكالت  اتفاقية روما   تت ب  إال  ن ما

 ة  فلقد حدثت هدة تطورات تكنولوجية ،امة في مجا  تقنيالجديدة نتيجة التطور المستمر
بمعا،دة  جديدة مواوهةحكام   يجادمما استوجب الحا  إالفيديو و نظمة التسجي  المنزلي  

 :و،ي ايداء والتسجي  الصوتي
                                                           

 .9حسن جميعي  حماية حق المؤل  والحقوق المجاورة في المحيط الراقي  نفس الرجع   ص  - 1107
الفقهرة الثانيهة مهن بموجهب " حهق التهاجير"فقهد ورد التشهاب  فهي اقيهة تهريبس هلهى المصهنفات محه  الحمايهة   وال يقتصهر التشهاب  بهين المعا،هدة واتف -1108

 .من اتفاقية تريبس 02الفقرة  62و  66  و  حكام المادتين  الويبو المادة السابعة من معا،دة
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 المبادئ األساسية التي وردت بالمعاهدة -أوال
في ذل  نهج اتفاقية روما  وايداء الصوتي التسجي  تنظيم فيمعا،دة الويبو  اتبعت 

فقد ب ،م المصطلحات والحقوق التي تتناولها   فقامت بتعري  و اصة المادة الثانية منها 
النشر  و منتج التسجي  الصوتيو  التسجي  الصوتي وكذا فنان ايداء قامت بتعري 

إال  نها   "النق  إلى الجمهور"و هبارة " التثبيت"كلمة  اري اافت إلى تل  التعو  واإلذاهة  
 .1109"إهادة البث " و مصطلح " االستنسا "تنص هلى تعري  مصطلح  لم

   وكذا 1110المستفيدون من الحماية هن من معا،دة الويبوالمادة الثالثة  تنص وقد 
  تحديد المقصود بالتسجيالت الصوتية فيما ي صآلثار المترتبة هلى التكنولوجيا الرقمية ا

التسجي  الصوتي ومنتج التسجي  الصوتي واإلذاهة والنق   التثبيت و من  ال  تعري  و،ذا 
 .إلى الجمهور
فلم يعد التسجي  الصوتي مقصورا هلى تثبيت  صوات  داء  و غير،ا من  وبالتالي

ي يتم فيها تثبيت ايصوات ب  في الحاالت الت ي  د ايصوات  ب   صبح التسجي  الصوتي
  .1111هن طريق التقنيات اإللكترونيةوتم استحداثها   الرقمية التي لم تكن معروفة من قب  

 األحكام الموضوعية لمعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيالت الصوتية -ثانيا
 داء في هدةبو المتعلقة بالتسجي  الصوتي وايحكام المواوهية لمعا،دة الويتتجلى اي

  :نقاط نذكر،ا فيما يلي
جدو  "معا،دة ايداء والتسجي  الصوتي  هرفت :معالجة مشكلة جدول األعمال الرقمي. أ

ايداء   نماطتناولت بع  التعاري  وتنظيم الحقوق المطبقة هلى  وكذل   "ايهما  الرقمي
اافة إلى وتنظيم إرسالها هبر اينظمة الرقمية  باإل وت زين الصور والتسجيالت الصوتية

 . و االستثناءات الواردة هلى الحقوق في المحيط الرقمي القيودمعالجة 
  التسجي  وايداء كذل  تناولت ،ذه المعا،دة التدابير التكنولوجية لحماية حقوق

التثبيت هلى  اهتبرتلمشكالت التي   وتطرقت كذل  إلى اومعالجة  نظمة ومعلومات إدارتها
يحد  لفترات قصيرةبي  النسخ  وما إذا كان التحمي  ولو الدهامات اإللكترونية من ق

                                                           
 .الصوتية  جيالتالتسمن معا،دة الويبو بش ن ايداء و انظر الملحق   نص المادة الثانية  - 1109

 .جيالت الصوتية لتسن معا،دة الويبو بش ن ايداء واانظر الملحق   نص المادة الثالثة م - 1110
 .22محمد شهاب  المرجع السابق  ص -- 1111



 الرقمية البيئة ظل في بالحماية المشمولة المؤلف حقوق                   :الثاني الفصل

282 
 

مح  الحماية   المصنفاتالمصنفات هلى  جهزة المست دم يعد من قبي  االهتداء هلى 
و ذوي الحقوق في حالة القيام تطرقت إلى شرط اإلذن المسبق او التر يص من المؤل   و 

 .هلى النسخ التقليدي قياسا  و،ذا ايهما    و غير،ا من بالنسخ االلكتروني
ولهذا و ثناء المفاواات التي سبقت إتمام معا،دة الويبو في ش ن حق المؤل   وفي  

واع معيار لحماية  نظمة إدارة حق المؤل   تم اقتراحش ن ايداء والتسجي  الصوتي  فقد 
نشر المصنفات مح  الحماية في الوسائط   اصة فيما ي صوهلى نطاق واسع  

  .1112الرقمية
ة ن العاشرة  التي ت ص فناني ايداء  والرابعة هشر نصت المادتا: الحل الشامل. ب

هلى تقرير حق استئثاري لك    معا،دة الويبو المتعلقة بمنتجي التسجيالت الصوتية من
بالتصريح بإتاحة ونق  ايداء والتسجيالت هبر شبكة اإلنترنيت وغير،ا من    و،ذامنهما

الحق التسجيالت الصوتية  يايداء ومنتج يفنان المعا،دة ومن  فقد منحت   الشبكات
االستئثاري في التصريح بإتاحة  وج  ايداء والتسجيالت المثبتة في تسجيالت صوتية 

من  ان  فرادبما يمك و غير،ا   بوسائ  سلكية  و السلكية    بم تل  الوسائ  سواءرللجمهو 
 . 1113الواحد منهم بنفس  ي تاره محدد قتوفي و  معين مكان فيطالع هليها االمن الجمهور 

 لمعلوماتي اية بودابست لمكافحة اإلجرام اتفاق :النقطة الثالثة
التي تطرقت إلى  التي ناقشت البيئة الرقمية و تعد اتفاقية بودابست من  ،م االتفاقيات

توفير ،ذا ب ارورة ات اذ التدابير التشريعية والتنظيمية لمتابعة وكش  الجرائم المعلوماتية  و
 .1114التركيز هلى  ،مية التعاون الدوليبقواهد مالئمة للتحري والتحقيق والمحاكمة  

                                                           
 .10محمد شهاب  المرجع السابق  ص - 1112
 .11المرجع السابق  ص   صبري حمد  اطر- 1113

فههي مدينههة بودابسههت هاصههمة دولههة    و،ههذاجههرائم المعلومههاتيحههو  مكافحههة اإلتمحههورت   8006-66-81ابرمههت اتفاقيههة بودابسههت بتههاريخ  - 1114
اليابهان و الواليهات المتحهدة ايمريكيهة و  )إلهى  ربهع دو  مهن  هارج االتحهاد و،هي باإلاهافةدولة من اهااء االتحاد ايوروبهي   81امت   فقد المجر 

قهرا و  اتفاقية دولية ،ي    وتعد (كندا و جنوب إفريقيا ر التعهاون الهدولي تسعى لواهع الحمايهة الجنائيهة المواهوهية و اإلجرائيهة للجهرائم المعلوماتيهة وا 
مكافحهة اإلجهرام  ههن طريهق 6121سهنة  مراحه  قبه  إقرار،ها بالصهيغة النهائيهة  فلقهد بهد ت فكهرة االتفاقيهة فهي ةمهرت االتفاقيهة بعهد فقهد  بش ن مكافحتهها

وذله  روبها بإصهدار توصهيات تتاهمن اهرورة تفعيه  دور القهانون لمواجههة ايفعها  غيهر المشهروهة هبهر الحاسهوب بقيهام مجلهس  و   و،هذا المعلوماتي 
 21-1)رقههم  التوصههيةم تاههمنت 6112تبعتهها دراسههة تبنا،هها مجلههس  وروبهها فهي هههام  والتههي   (Recommandation 21-1)التوصههية رقههم  بموجهب

Recommandation )بتشهكي   6119ن فقهد قهام مجلهس  وروبها ههام ين التوصهيتي،هات ونتيجهة  ا  جرائم اإلنترنيت  نائية في مجحو  اإلجراءات الج
اههداد اتفاقيهة تاهمن تسههي  التعهاون الهدولي فهي االجهراءات الجنائيهة فهي الجهرائم الناشهئة ههن اسهت دام  مهن اجه  في البيئة الرقميةلجنة  براء الجريمة 

 " اتفاقيهة الجريمهة هبهر العهالم االفترااهي"مشهروع لههذه االتفاقبهة بعنهوان    و تم اصهدار   8000  من العام في  فريوبالنتيجة  الحاسوب و اينترنيت  
مهن اجه  تمهيهدا  (21الذين يبل  هدد،م ) في المجلس  تمت الموافقة هلي  من قب  سفراء الدولة ايوروبية 8006-01-61وفي وبعد اهداد المشروع 
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هالجت اتفاقية بودابيست مجموهة من المشكالت اإلجرائية و،ذا بالرجوع للمواد من المادية 
 :نتطرق لها فيما يلي العشرين واينو  الثانيةالى المادة  ةالرابعة هشر 

 الضمانات الشرعية -أوال
 نطاق تطبيق قانون بما يسمىهامة تتعلق  ا حكام ةالرابعة هشر تامنت المادة 
للدو  المنظمة لها لم تتطرق الى  كون ان معظم التشريعات الوطنيةاإلجراءات الجنائية 

 تعم  بالقواهد التقليدية التي،ي التحري  و التحقيق  و بالنصوص القانونية اإلجرائية ال اصة 
 .1115تواكب الجرائم في البيئة الرقمية من اج  الكش  هنهاصبحت ال  

بتبني  المنامة لها دولةالك   (62)المادة السالفة الذكر وكنتيجة لذل   لزمت 
  و،ذا إجراءات   ر  تر   نها ارورية وفقا لقانونها الدا لي  ةاإلجراءات التشريعية   و  ي

 .1116نوهية مواكبة لما نصت هلي  االتفاقيةإرساء إجراءات وتقنيات من  ج  إنشاء 
ويستوجب  ن تكون تل  اإلجراءات المستحدثة وفي التشريعات الدا لية او الوطنية 

المذكورة  معلوماتية المنصوص هليها في القسم ايو  من االتفاقيةالجرائم ال متطابقة  مع
إلى نظام المعالجة  جريمة الد و  والبقاء هن طريق الغش ومن بين ،ذه الجرائم    هاله

و،ذا من دون ان ننسى مواكبتها بإجراءات يتم ت سيسها لهذا الغر  اآللية للمعطيات   
جميع ب استحداث نصوص تتعلقو   مواكبة لها ومتطابقة مع طرق مكافحة جرائم المعلوماتية 

 .1117ايدلة اإللكترونية لك  جريمة جنائية
                                                                                                                                                                                

و،ههذا   8006-66-81فههيالموافقههة هليهه     وبالنتيجههة تمههتم 8006  فههي نههوفمبر ر هلههة وزراء ال ارجيههة فههي اجتمههاههم المنعقههد فههي ستراسههبو  هراههها
مهن  هال  و،هذا  المصهطلحات ايساسهية  مهن الفصه  ايو  فيتامنمادة موزهة في  ربعة فصو    22التي تامنت النهائي هلى االتفاقية  بالتوقيع 
وص ويعهالج النصه 61الهى المهادة8 فهي المهواد مهن يتمحهور القسهم ايو  و،هم مهوزهين فيمهايلي يتامن الفص  الثاني ثالثهة  قسهام بينما ن  م 06المادة 

 فههوردت فيهه الثالههث   مهها القسههمجرائيههة   بالقواهههد اإل ويتعلههق 86الههى المههادة  62المههواد مههن فههي  فيتحههور القسههم الثههاني مهها المواههوهية لجههرائم الكمبيههوتر  
المبهادئ  بعنهوانالفصه  الثالهث مهن االتفاقيهة فقهد جهاء تحهت هنهوان التعهاون الهدولي وتاهمن قسهمين  ايو      مهاتتعلهق باال تصهاصالتهي   88المادة 

وفهي تهم الفصه  الرابهع  . 12الهى المهادة  81والقسهم الثهاني يتعلهق بالنصهوص ال اصهة و ياهم المهواد مهن  82الى المادة  81العامة ويام المواد من 
،اللههي هبههد اهلل  حمههد  الجوانههب المواههوهية و اإلجرائيههة للجههرائم المعلوماتيههة هلههى    انظههرايحكههام ال تاميههة  الههذي يتاههمنالفصهه  ال ههامس  اال يههر

 .608 ص8001ر النهاة العربية  القا،رة    دا6  ط8006نوفمبر  81اوء اتفاقية بودابست الموقعة في 
زائري و اليمني   طروحة من  ج  الحصو  هلى شههادة الهدكتوراه فهي الحقهوق فهرع جالمعلوماتية في القانون ال الجرائم فايز محمد راجح غالب - 1115

 .269  ص 8060/8066القانون الجنائي و العلوم الجنائية  جامعة الجزائر  كلية الحقوق  السنة الجامعية 
 .608المرجع السابق  ص،اللي هبد اهلل  حمد    انظر8006 من اتفاقية بودابست حو  مكافحة اإلجرام المعلوماتي 62المادة  - 1116

جههرائم تسههتهد   -6:والجههرائم التههي تاههمنتها االتفاقيههة ونصههت ب نهه  يجههب هلههى الههدو  ايطههرا  فههي االتفاقيههة الههنص هليههها فههي تشههريعاتها  - 1117
التهههد   فهههي جريمهههة  و( 1المهههادة )  غيهههر قهههانوني االهتهههراجريمهههة  و  ( 8المهههادة )جريمهههة الهههد و  غيهههر القهههانوني ومنهههها  هناصهههر  مهههن المعلومهههات 

ئم المرتبطههههة االجههههر  -8  (1المههههادة )إسههههاءة اسههههت دام ايجهههههزة جريمههههة و ( 2المههههادة )التههههد   فههههي نظههههم الحاسههههوب جريمههههة  و ( 2المههههادة )المعطيههههات 
منهها جهرائم المحتهو   و  جريمهة   و(2المهادة )كميوتر االحتيها  المهرتبط بهال جريمهة و( 9المهادة )التزويهر المهرتبط بهالكمبيوتر  منها جريمةبالكمبيوتر  و 
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ومعلومات ايش اص الم زنة في بيانات طرق ت زين كما  ن االتفاقية هالجت 
  و،ذا نتيجة االهتداءات المتكررة هلى الحياة الش صية لرفراد من  ج  حماية  نظمتهم

  والتي لم يكن اإلطالع هليها ومعرفة  بايا،ا بهذه السرهة لوال  صوصية الحياة ال اصة
 . ماتتل  التكنولوجيا  بما تتميز ب  من قدرات لت زين الكم الهائ  من المعلو 

وجبت اتفاقية بوداست الدو  االهااء المنامة اليها بالنص هلى االجراءات ال اصة  
هبتجريم الجرائ داد وسائ  البحث هن الجريمة وجمع ايدلة م المعلوماتية في البيئة الرقمية  وا 
وبالمقاب  يستوجب  ن تتامن دساتير،م وقوانين الد لية ما نصت هلي  ك  من  المواكبة لها 

كذا    و6120اقية المجلس ايوروبي لحماية حقوق اإلنسان وحريات  ايساسية لعام اتف
 .6111االتفاقية ايولية للحقوق المدنية والسياسية لرمم المتحدة لعام 

في نهاية  متعلق بالجانب اإلجرائي و،ذا بإصدار قانونفقد قام المشرع الجزائري 
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلهالم واالتصا  ومكافحتها وتامين   8001

اإلجراءات التي تتناسب ومكافحة تل  الجرائم ذات الطابع التقني  وتحديد السلطات المناط 
 .بها الت اذ تل  اإلجراءات

 التوصيات األولية في اإلثبات بالدليل اإللكتروني -ثانيا
اتفاقية بودابست بع  اإلجراءات القانونية الجديدة المتعلقة بالدلي  اإللكتروني  تامنت

 :بينهاومن 
هلى البيانات الم زنة في االتفاقية هلى التحفظ  نصت :التحفظ العاجل على البيانات. أ

 بات اذ هليهاالموقعة المنظمة و  لزمت الدو   فقدلمعلوماتي  بما فيها بيانات المرور  االنظام 
البيانات  والتي تشم  لبيانات المعلوماتية لالعاج   للحفظ والت زين الاروريةاإلجراءات 

هن  و،ذاللفقدان  و التل    ،نا   طر راجح في تعراها هندما يكونالمتعلقة بالمرور  
من    سواء ش ص طبيعي  و معنويحائز البيانات  صادر من السلطة بإجبار طريق  مر

                                                                                                                                                                                

الجههرائم الجنائيههة التههي تعههد اهتههداء هلههى المصههنفات  منهههاالمرتبطههة بحقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة و  الجههرائم-1  (1المههادة )دهههارة ايطفهها  جريمههة 
المهادة ) abettingالتحهري  جريمهة  و aidingالمسهاهدة جريمهة  و attemtالشهروع جريمهة   (60المهادة )المحمية بحق المؤل  و الحقهوق المجهاورة 

  sanctions and measuresمعهايير العقهاب تجديهد  و( 68المهادة ) corporate liabilityمسهؤولية ايشه اص المعنويهة كهذا تجهريم  و  (66
 (.61المادة )
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يوما كحد  قصى قابلة  10 نتسعياالتفاقية ب زمنية حددتهافترة لالتحفظ هلى البيانات  ج  
 . 1118ب مر من نفس السلطةللتجديد 

من قب   ايعتبر ،ذا االجراء مستحدث: اإلفشاء العاجالن لبيانات المرور وأالتحفظ . ب
جريمة المعلوماتية  والتحري في ال االتفاقية فهو يهد  إلى تحقيق الغاية من البحث والتنقيب

 : لذل  و،يارورية جراءات الالتي حددت بع  اإل  ةو،ذا من  ال  المادة الساهة هشر 
ن فرد  و في حالة  تعدد في نق    من مقدمي ال دمة إذ ةبقا للمادة السادسة هشر الت كد ط .6

 التحفظ العاج  لهذه البيانات المتعلقة بالمرور  االتصا   وبالتالي يستوجب
 و الش ص  1119للسلطة الم تصةلبيانات المرور من قب  امان اإلفشاء السريع  .8

مع تحديد   في  قرب اآلجا  تحديد ،وية مقدمي ال دماتو،ذا من  ج  المعي ن من قبلها  
 .بموجبهاالتي تم االتصا  الطرق 

 :يلي ويتمث  فيما ونصت هلي  المادة الثامنة هشر  :األمر ب نتاج بيانات معلوماتية. ت
ومنامة نتاج بيانات المعلومات و،ذا هلى  ر  ك  دولة موقعة هلى االتفاقية بإايمر  .6

 .ها والتي يتم ت زينها في نظام المعلوماتلهان والتي تكون تحت سيطرت
من  ةوال امسة هشر  ةاتباع االجراءات المنصوص هليها في المادتين الرابعة هشر يجب  .8

  .،ذه االتفاقية
ك  بيانات تحتوي هلى ش ةك  معلوم  نتعبير البيانات المتعلقة بالمشتركين يقصد ب .1

 رتبط بالمشتركين و دماتهم  ،و م مقدم ال دمة  و ة ر في حوز آمعلوماتية   و  ي شك  
من  اللها تحديد نوع  دمة االتصا   الذي يمكن  و وقد غير في بيانات المرور والحتو 

تحديد الهوية مع هليها بالنسبة لفترة ال دمة   المنصوص ايوااع الفنيةكذا  المست دمة و
رقم الولوج والبيانات كذا  المشتر   وب ال اص هات الوالعنوان البريدي  و الجغرافي ورقم 

ال اص  تفاق العقد  و االالمبل  المدفوع  و المتوفرة هلى  ساس  و المتعلقة بدفع الفاتورة 
 . 1120تقديم ال دمةب
 
 

                                                           
 .608،اللي هبد اهلل  حمد المرجع السابق  ص - 1118
 .من اتفاقية بودابيست 62و 62تين يشترط لتطبيق للسلطات  ن تكون  ااعة للماد - 1119
 .62و 62ويشترط لتطبيق السلطات المشار إليها  ن تكون  ااعة للمادتين  - 1120
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 الوقت الفعلي لبيانات المرورجميع في تال. ث
 لزمت  وتعرات االتفاقية إلجراء التجميع الفعلي لبيانات المرور كإجراء جديد 

 : التاليب  هلى النحو ايطرا  الموقعة هليها 
 لسلطات محددة و مت صصة نح تمإجراءات تنص هلى  تشريعية  نصوص استحداث

وتقنية متطورة فنية  و،ذا بوسائ   جمع  و تسجي دا   إقليم تل  الدو   و،ذا من  ج 
يد إجبار مقدم ال دمات في إطار قدرات   ن يعطي السلطات الم تصة  مواكبة لالتفاقية  مع

 من  ج  تجميع  و تسجي  في الوقت الفعلي  العون والمساهدة الكاملة وغير المشروطة
منقولة هلى تكون ة مصحوبة باتصاالت معينال   والبيانات المتعلقة بالمروروالمحدد بدقة 

 .1121 را  هن طريق نظام معلوماتي
 االعتراض في الوقت الفعلي لبيانات المحتوى.ج  

االتفاقية الشروط والامانات ال اصة  نفس من الواحدة والعشرونتامنت المادة 
جميع ت كثر صرامة من تل  التي تتعلق بال والتي تكونباهترا  البيانات المتعلقة بالمحتو  

 .1122الفعلي لبيانات المرور   و هلى التفتيش والابطفي الوقت 
 حالة التفتيش أو ضبط البيانات المعلوماتية  -ثالثا

التفتيش وابط بتامنت اتفاقية بودابست بع  اإلجراءات القانونية الجديدة المتعلقة 
 :بينهاومن  البيانات

من االتفاقية  ةالتاسعة هشر من المادة  نيةالثاو  االولىن االفقرت تطرقت :التفتيش إجراء. أ
التفتيش  و ابط البيانات المعلوماتية الم زنة  ت صإجراءات  نصت هلىقد  نفسها  ب نها

 ن إجراءات التفتيش  و الابط قد تم النص هليها في بالرغم من  تجميع ايدلة   من  ج 
فقط   شياء الماديةاقتصرت هلى اي  ن تل  القوانين  إال القديمة او التقليديةالقوانين  معظم

ت فجاء وبما  ن حقوق المؤل  من الحقوق المعنوية و اصة ما يتعلق باللبيئة الرقمية
البيانات المعلوماتية الم زنة في  االتفاقية باجراء جديد والزمت بالنص هلى امكانية تفتيش

م صص لهذا  تشريع دا لي  و،ذا بموجب  نظمة قانونية تعالج مث  تل  اإلشكاليات
  .ر الغ

                                                           
 .862  ص المرجع السابق،اللي هبد اهلل  حمد     - 1121
 .898  ص المرجع نفس ،اللي هبد اهلل  حمد   - 1122
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 ن  االتفاقية   نفس من ةالتاسعة هشر من المادة  الثالثةالفقرة  نصت :إجراءات الضبط. ب
جراءات السرية التي يرا،ا ارورية يستوجب هلى الدو  الموقعة هلى االتفاقية استحداث إ

 مشروهةابط  و الحصو  بطريقة ال القيام بإجراء المت صصة منمن  ج  ت وي  سلطات  
جراءات نية من نفس المادة والتي تبين اإلوالثا االولى هلى البيانات المعلوماتية وفقا للفقرتين 

 : فيما يلي
معلوماتي  و جزء من   و إلى دهامة  نظامالابط بطريقة مشروهة للوصو  إلى ك    .6

 .المراد ابطها ت زين معلوماتيةيراد 
للنس ة من البيانات المعلوماتية المتحص   التحفظ ب مانة والحفاظ هلى سالمة الت زين .8

 .هليها
است دام الوسائ  التي ترا،ا مناسبة لابط  و بالتفتيش  و الابطات اد السلطة الم تصة . 1

لكي تتناسب مع ابط " الحصو  بطريقة مشابهة"البيانات  ولذل  فقد تم است دام مصطلح 
 .1123البيانات غير المادية

ما سبق مجموهة من  إلىمن االتفاقية باالاافة  ةهشر وقد تامنت المادة التاسعة 
   ولم 1124 و،ذا من  ال  الفقرة الرابعة منها و الابط  اإلجراءات المسهلة الجراء التفتيش

 .1125المادة صة بها طبقا للفقرة ال امسة من نفسارفقها بالامانات ال ايتم 
البيئة جهود المنظمات والهيئات الدولية في حماية حقوق المؤلف في : الفر  الثاني

 الرقمية
نتيجة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية واالهتداءات في البيئة الرقمية  فقد 
تاافرت الجهود بين م تل  المنظمات والهيئات الدولية هلى ا تالفها سواء حكومية  و 

برام االتفاقيات الدولية التي تهد  إلى ترسيخ   والتي تلعب دورا مهما في إكوميةغير ح
،يئة ايمم  التعاون الدولي لواجهة الجرائم المعلوماتية  ومن  ،م تل  المنظمات و  ولها

 . المجلس ايوروبي وبع  الهيئات اي ر كذا    و المتحدة
                                                           

 .898  ص السابق ،اللي هبد اهلل  حمد  المرجع  -- 1123
جههراءات التشههريعية  و  يههة إجههراءات اإل الههنص هلههىيجههب هلههى كهه  طهر  ": ب نهه  مهن اتفاقيههة بودابسههت 61مههن المههادة  2فتاههمن نههص الفقههرة  - 1124

هههن تشههغي  النظههام   و االجههراءات   ههری يههر  انههها اههرورية مههن  جهه  تحويهه  سههلطات  الم تصههة سههلطة استصههدار ايمههر يي شهه ص لديهه  معلومههات 
فهي  إليههات المشهار المطبقة من  ج  حماية البيانات المعلوماتية التي تامن تقديم ك  المعلومات الارورية هلى نحو معقو  يسمح بتطبيق اإلجهراءا

 ."8و 6الفقرتين 
 .222فايز محمد  راجع غالب  نفس المرجع   ص  - 1125
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 ة الجرائم في البيئة الرقميةفي مواجهاألمم المتحدة  منظمة جهود :النقطة األولى
ج  لمؤتمر السابع لرمم المتحدة من  نعقد ابمدينة ميالنو اإليطالية ا 6122خ بتاري
والتي اكتملت  التوجيهاتانبثقت هن  مجموهة من  والذي  يمة و معاملة المجرمينر منع الج

الذي  جاز ،ذه  6110المنعقد بمدينة ،افانا بكوبا سنة  لمؤتمر الثامناصياغتها في 
 .1126المبادئ

هااء المؤتمر  براء العشرين بموجب طلب من قب  اهداد تقرير من قب  لجنة التم إ
هلى المؤتمر  ج  هرا و،ذا من    السابع لرمم المتحدة ال اص بجرائم الحاسب اآللي

دراستها وبعد  ن قامت اللجنة المذكورة ب  لوقاية من الجريمةالمتعلق با الثامن لرمم المتحدة
في كندا و قرت مجموهة من المقترحات والتوصيات لمكافحة الظوا،ر تم هقد اجتماع 

تبنى مؤتمر ،افانا ،ذه التوصيات بعد  ن  وبالنتيجة اإلجرامية المتعلقة بالحاسب اآللي  
 . 1127بع  المقترحات وقام بإاافة د   هليها بع  التعديالت 

نات ة هن طريق الولوج الى البياتطرق المؤتمر الى هنصر المساس بال صوصي
 ديدة في مجا  العلم والتكنولوجيا ساءة استعما  التطورات الجالش صية لرفراد و،ذا نتيجة إ

 لرفراد الوصو  وبالتالي استوجب اهتماد تقنية تعزز السرية وكذا ايجاد سب  وتقنيات تسمح
توجيهية  قواهد بموجبتمر المؤ  كذل   كدو   ج  تصحيحهامن   الم ترقة إلى ،ذه البيانات

وسيلة هلى ارورة تشجيع التشريعات الحديثة التي تتناو  جرائم الحاسب اآللي باهتبار،ا 
 الخ ...الجريمة المنظمة كغسي  ايموا  واالحتيا  المنظم   من وسائ 

 :1128فيما يلي 6110 لسنةتوصيات مؤتمر ،افانا  ومن  تتمحور مجم 
 . الدا لية لك  دولة منظمة مواكبة للتطور التكنولوجيتحديث القوانين الجنائية  -أوال
 .من الحاسب اآلليالتدابير المت ذة للحفاظ هلى  تحسين  -ثانيا
ولة هن منع الجريمة االقتصادية المسؤ تكوين وت طير ك  الوكاالت  و المؤسسات  -ثالثا

 .وتوفير تدريب ميداني دهاء فيهاالجرائم المتعلقة بالحاسب اآللي والتحري واالو 

                                                           
الحميهد  حمهد  معهايير ايمهم المتحهدة فهي مجها  العدالهة الجنائيهة ومنهع الجريمهة  الطبعهة ايولهى   كاديميهة  بهدمحمهد ايمهين البشهري ومحسهن ه - 1126

 . 61  ص 6112ناي  العربية للعلوم  الريا   
  ص 6112   مكافحههة الجههرائم االقتصههاية والظههوا،ر االنحرافيههة   كاديميههة نههاي  العربيههة للعلههوم ايمنيههة  الريهها"هبههود سههراج  بحههث بعنههوان  - 1127
601. 
 .660هبود سراج المرجع نفس   ص - 1128
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  مع تحديد الجرائم و الاحايات لتل   المجني هليهم تسليط الاوء هلى واعية -رابعا
 .ات مدروسة ومابوطة كفيلة بالتكف  بهمسياس

  و،ذا بتباد  ال برات من  ج  مكافحة تل  الجرائم المشتر  التعاون الدوليي  تكث -خامسا
 .التكنولوجي وتحديث تقنيات مشتركة وتعميم المعلومة والتطور

تم هقد المؤثمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين برهاية ايمم  6112وفي سنة 
وجوب حماية مصر  و لص بمجموهة من التوصيات  ،مها  بدوبة المتحدة بمدينة القا،رة 

 ة اطر التكنولوجيمال نتيجة تزايدملكيت  الفكرية  باإلاافة إلىاإلنسان في حيات  ال اصة 
الت اذ اإلجراءات المناسبة للحد و،ذا  ووجوب التنسيق والتعاون بين  فراد المجتمع الدولي 

 .منها
شرا  ،يئة ايمم المتحدة هام لمجر تم هقد المؤتمر العاشر تحت إوبمدينة بودبست با 
 ج من  هلى وجوب العم  الجاد    و  لصت في لمعاملة المجرمين لمنع الجريمة و 8000

 .1129الحد من جرائم الحاسب اآللي المتزايدة
دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجال الحماية من جرائم الحاسب : النقطة الثانية

 اآللي 
 World Intellectual Propertyاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية  تم توقيع

Organization (WIPO)   و صبحت م  6119و،ذا بمدنية استكهولم في السويد و،ذا سنة
من السابع  ابتداءاالوكاالت المت صصة التابعة لرمم المتحدة  من بين إحد ،ذه المنظمة 

 .م6192هشر ديسمبر في هام 
ة في جميع بقاع العالم  و،ذا المنظمة هلى حرصهم لدهم الملكية الفكري  هااء كد  
و،ذا من  ال   شآت كار و تطوير الكفاءات ال اصة بإدارة المنج  تشجيع االبتمن  

 .باجة المنظمة وكذا التوصيات ال اصة بهاياستقراء د
  المواايع التي تندرج امن إطار الملكية الفكرية المنظمةالمادة الثانية من  وحددت

  واال تراهات في جميع مجاالت االجتهاد اإلنساني  و،ي المصنفات ايدبية والفنية والعلمية
والعالمات التجارية و ايسماء التجارية و الحماية اد المنافسة غير المشروهة و الرسوم 

الناتجة هن النشاط الفكري في المجاالت وك  الحقوق   والنماذج الصناهية ومنجزات الفنانين
                                                           

 . 602  ص 8001حمد هبابنة  جرائم الحاسوب و  بعاد،ا الدولية  الطبعة ايولى  دار الثقافة للنشر والتوزيع   محمود  - 1129
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وظائفها  هاالمادة الرابعة منفي  المنظمة    وحددت 1130الصناهية والعلمية وايدبية والفنية
 : يلي فيما
  من  ال  إيجاد  نحاء العالم هبرالعم  هلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية  -أوال
 .التشريعات الوطنية  التنسيق فيما بين جراءات الالزمة لذل  من  ال اإل

تحاد باريس وم تل  اتحاد برن وكذا ا لم تل  االتحادات منهاتقوم بالمهام اإلدارية  -ثانيا
 .االتحادات ال اصة في ،ذا المجا 

ن تقب   ي مهام ناشئة هن اتفاق دولي آ ر سواء  يدهم الملكية جوز للمنظمة  ي -ثالثا
 .مشاركة سواء الفكرية  سواء كانت تل  المهام إدارية  و

لمتعلقة بالملكية الفكرية هلى برام االتفاقيات الدولية االتشجيع من  ج  انعقاد  وا   -رابعا
 .م تل  مجاالتها

 .تقديم يد المساهدة للدو  التي تطلب المساهدة الفنية في مجا  الملكية الفكرية -خامسا
 .القيام بالدراسات في مجا  الملكية الفكرية  مع جمع الدراسات ونشر،ا -سادسا
تسهي  و توفير  دمات التسجي  و التسيير ونشر البيانات و التسجيالت في مجا   -سابعا

 . الملكية الفكرية
  .ات اد ك  االجراءات المالئمة من  ج  الحفاظ هلى السير الحسن للمنظمة -ثامنا

 مام التطور الملحوظ في مجا  التكنولوجيات الحديثة  و اصة مجا  الحاسب اآللي 
لرقمية  استوجب استحدات منظومة قانونية مواكبة لذل  التطور المستمر وهالقت  بالشبكة ا

بتشكي  ( WIPO)المنظمة العالمية للملكية الفكرية  والسريع و مواكبت   فبالنتجية قامت
والتي اهتبرت في حماية برامج الحاسب اآللي   ،دفهامجموهة هم  تام هددا من ال براء 

تفاقية ايوروبية لبراءات لال طبقا قبي  اال تراهات من  6192تل  الفترة و،ي قب  سنة 
ما بين  التعاونم  ونتيجة 6191اال تراع المبرمة في ميونخ في ال امس من  كتوبر لسنة 

 ت اعبرامج الحاسب اآللي  اهتبار اجمعوا هلى  م6122سنة  الويبو و اليونسكو وجني 
  تشريعاتها ال اصة بحق المؤل  هد لت معظم الدو  وبالنتيجةحق المؤل    قانون حمايةل

 . 1131و اافت برامج الحاسب اآللي إلى المصنفات ايدبية المحمية وفقا للقانون

                                                           
 .19  ص السابقفااليي ادريس  المرجع  - 1130
 .661محمود  حمد هبابنة  نفس المرجع   ص  - 1131
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 General Agreement on Tariff الجات  (GATT)وفي إطار اتفاقية التجارة العالمية 

and Trad    لى سنة إ 6121ى غاية جولة ايورغواي سنة لوا   6129التي  برمت في
ت لتح  مح  اتفاقية ة  وجاءالتي نتجت هنها المنظمة العالمية للملكية الفكري 6112
يتعلق بمواصفات التجارة  ومامهمة تنفيذ اتفاقيات دورة ايورغواي بوههد إليها   الجات

 (.TRIPS) (تربيس) 1132المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية
ج  توفير الحماية لحقوق اشترطت اتفاقية تريبس هلى المنظمة العالمية للتجارة من  

يما يتعلق بالملكية الفكرية  ن يتم واع تعديالت هلى قوانين الدو  ايهااء فالمؤل    
دارية ومدنية وهقوبات جزائية هلى  ي ة وكذا تدابير إاافة الى فر  اجراءات تنفيذيباإل

 .1133الدو اهتداء هلى حق المؤل  بما فيها القرصنة  وبالنتيجة لم تصادق هليها معظم 
 دور المجلس األوروبي في الحماية من الجرائم المعلوماتية :النقطة الثانية 

تتعلق بحقوق المؤل   ومن  اتفاقية تتعلق توصيات  هدةالمجلس ايوروبي  صدر هن
 . 1134الش صية في مواجهة المعالجة اإللكترونية للبيانات ذات الصبغة بحماية ايش اص

 التي تامنت التوجيهية في مجا  جرائم الحاسب اآللي   العديد من القواهد اافة الىإ
الغش سرار الم زنة و كسرقة ايالتي تعد من الجرائم  بع  السلوكياتوجوب تجريم 

وبالتالي نتج   وغير،ا من السلوكياتلمعلوماتي وتزوير المعلومات والد و  الغير مصرح ب  ا
الوصو  غير المشروع  و اإلجراءات الفنية التي يتوجب ات اذ،ا بهد   هنها مجموهة من

المعلومات الم زنة وحماية ايوامر ال اصة بالتشغي   وترميز المصرح ب  للوصو  الى غير 
 .1135المعلومات الش صية و  سماء من تتعلق بهم

 الفص  ايو  منتم ابط المصطلحات في  االتفاقية من  مسة فصو  تل  وتكونت 
هدة  التي تامنت تفافيةايولى من اال ادةلمل و،ذا طبقا ( Use of Terms )االتفاقية 
معطيات    ومنها ما ي ص (Connputer System)نظام الحاسب  منها ما ي ص تعريفات  
 . (Service Provider)مقدم ال دمات  وكذا (Consputer Data)الحاسب 

                                                           
هلهى تشهريعات البلهدان العربيهة بهدون " تهريبس"حسهام محمهود لطفهي  ته ثير اتفاقيهة الجوانهب المتصهلة بالتجهارة مهن حقهوق الملكيهة الفكريهة محمهد  - 1132

 .66  ص 8000ناشر  بدون طبعة   القا،رة 
 .611-618محمود  حمد هبابنة  نفس المرجع   ص  - 1133
 .612محمود احمد هبابنة  نفس الرجع   ص  - 1134
 .822م  ص 6111فتحي هيد  اإلجرام المعاصر  الطبعة ايولى   كاديمية ناي  العربية للعلوم ايمنية  الريا     محمد - 1135
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الفص  الثاني من االتفاقية لإلجراءات التي يجب  ن تت ذ هلى مستو  وطني  ف صص 
(Measured to be Taken at the National Level)  وفي   فتمت مناقشة القانون الجنائي

نصوص قانونية   ر   اصة بإتال  باالاافة الى  المقطع ايو  من ،ذا الفص    
ووجوب تبني  (System Interference)اينظمة  و إتال ( Data interference)المعطيات 

سواء بإد ا     هلى م تل  المستوياتنصوص تجرم التعطي  البال  لوظائ  الحاسب اآللي
  و تغيير معطيات ومعلومات الحاسب اآللي وفقا لما جاء في ت ريب و  حذ  و بث  و 

 .1136تفاقيةالمادة ال امسة من اال
المادة السابعة المتعلقة  نصت هليهاالعنوان الثاني بالجرائم المتصلة بالحاسب  وتعلق 

نصت وفي المادة الثامنة   (Computer-Related Forgery)بالتزوير المرتبط بالحاسب اآللي 
االهتداءات المتعلقة باالحتيا  المتص  بالحاسب اآللي  و صص العنوان الثالث  هلى

فنصت المادة التاسعة من االتفاقية  و تطرقت ل  (Content-Related offence)بالمحتويات 
 . (Offence Related to Child Pomography)الصور اإلباحية لرطفا  هلى 

 Copying and)لحقوق النسخ واالهتداءات المتصلة بها  ف صص العنوان الرابع  ما 

Related offence) تطرقت الىلمادة العاشرة بفقرتها ايولى  وبفقرتها الثانية ل و،ذا طبقا 
 ف صص العنوان ال امس  ما  اتفاقية الويبو طبقا لما نصت هلي حقوق الت لي  المحمية ف

 طبقا للمادةف (Ancillary, Liability and Sanctions)للمسا،مة والمسؤولية والعقوبات 
و سواء ش ص طبيعي   المسا،م ةبمسؤولي تعلقتفالمادة الثانية هشر  ما    ةالحادية هشر 

  وبالنسبة للعقاب هلى ،ذه الجرائم نتج هنها هدة جرائم (Corporate Liability) معنوي
المادة الثالثة هشرة ال اصة بالعقوبات هلى  ن العقوبات التي تفر  هلى  تطرقت ل 

 .1137لغراماتمرتكبي الجرائم يتوجب  ن تكون من العقوبات السالبة للحرية و ا
حيت نظم  (Procedural) Lawلقانون اإلجراءات  ف صص ما ب صوص المقطع الثاني  

حكام   وكذا حكام التفتيش ومصادرة معلومات الحاسب اآللي الم زنة التي تفيد في التحقيق  
 .التعاون ما بين الدو  ايهااء في مجا  التحقيق وتباد  المعلومات

                                                           
1136

 .612حمد هبابنة  نفس الرجع   ص  محمود  - 
1137

 .822  ص المرجع السابقمحمد فتحي هيد   - 
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( International Co-operation)الفص  الثالث من االتفاقية للتعاون الدولي  و صص 
في مجاالت التحقيق وسرقة من بينها توحيد التشريعات الدولية تامنت االتفاقية هدة مبادئ  

 .المعلومات  وجمع ايدلة اإللكترونية وفقا لما جاء بنص المادة العشرين من االتفاقية
 وتباد  المعلومات إذا ( Extradition)ية والعشرين بتسليم المتهمين وتعلقت المادة الحاد 

االهتداءات  وكذاكانت تحت سلطة دولة   ر  وم زنة امن نطاقها وتسليم المعلومات  
 . 1138التي تطا  معطيات الحاسب اآللي والمعلومات  و لجمع ايدلة اإللكترونية

ن كانت مشروها  وتعد ،ذه االتفاقية الذي يلزم  ابة قانون بين الدو  ايهااءبمث ،ينماإوا 
تنفيذ  حكامها و  ال اوع لها و ارورة من حيث  المسودة تل   ايهااء الموقعين هلى

 . 1139هدم التعار  مع  حكامها من  ج احترام تنفيذ،ا 
 الجهود الدولية األخرى لمواجهة الجرائم المعلوماتية  :النقطة الثالثة

،نا  جهود موازية لها نتج هنها مجموهة من المؤتمرات  المتحدةباإلاافة إلى جهود ايمم 
ومعاملة المجرمين  و مؤتمرات  المنع جريمةت ص مؤتمرات  هن طريقسواء  و االتفاقيات 

الوكاالت  هن طريقم    و 6111م و فيينا سنة 6112حقوق اإلنسان كمؤتمر طهران سنة 
ود إلى جهود مبذولة هلى مستو  وطننا يمكن تصني  ،ذه الجهلذل  المت صصة العاملة   

 .العالمي العربي  وجهود   ر  هلى المستو 
 الجهود العربية -أوال
 انموذجي اباهتباره قانوناهتماد مجلس وزراء العد  العرب للقانون الجزائي العربي الموحد  تم 

منها الباب السابع  ال اسمة م  بالرجوع إلى المذكرة6119لسنة  881بموجب القرار رقم 
حتو  هلى فص   اص انجد ،ذا القانون قد   و بالجرائم اد ايش اص ا اصنجده 

حماية الحياة  اافة الى  باإل ال اصة بايش اص باالهتداء هلى المعالجات المعلوماتية
سمية وكيفية الاآللية  وكيفية جمع المعلومات ا ال اصة و  سرار ايفراد من  طر المعالجة

الد و  بطريق الغش إلى كام   و جزء من نظام المعالجة اآللية  وجرمع هليها  طالاال
تغيير  و  داء وظائف  المعتادة   منهرقلة  و إفساد نظام التشغي  من  ج  للمعلومات  

                                                           
 (.61)من مسودة االتفاقية ايوروبية  رقم  81-88المواد  - 1138
 .68ص  8228  العدد 82/01/8006منشور في صحيفة الشمس الليبية  الصادرة يوم اإلثنين مقا   - 1139
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 وبالرغم من توااع تل  المحاوالت إال  نها تعزز التعاون التشريعيالمعلومات دا   النظام  
 .1140عربي هلى مستو  وطننا ال

و،ذا بعد   اقية العربية لحماية حقوق المؤل إبرام االتف و لصت الجهود الدولية العربية الى 
م 6126 وصى مؤتمر الوزراء المسئولين هن الشؤون الثقافية المنعقد في بغداد في هام   ن

وجوب واع تشريعات لحماية  ،م ما جاء فيهاو من الدو  العربية من المصادقة هليها  
واع نظام  هن طريقو،ذا  العامة لكية ايدبية والفنية والعلمية  و اقتناها منها بالمصلحةالم

 .هربي موحد لحماية حقوق المؤل  يالئم الدو  العربية 
م 6129االتفاقية العربية لتيسير انتقا  اإلنتاج الثقافي العربي في العام  براموبعد،ا تم إ

جهود الجامعة العربية والمنظمات المت صصة  هن برز مثا  وتعتبر ،اتان االتفاقيتان 
 .بالرغم من توااع  مقارنة بالغرب التابعة لها في مجا  تنظيم حقوق المؤل  

مؤتمر،ا السادس المنعقد في القا،رة من  لى جهود الجمعية المصرية هن طريقباإلاافة غ
اي ر  في مجا  م حو  جرائم الكمبيوتر والجرائم 6111 كتوبر في هام  82إلى 82

وجوب تعدي  نصوص قانون العقوبات التقليدية  و والذي  لص الى  تكنولوجيا المعلومات 
  ر و   رج المؤتمر بتوصيات  اصة بصور السلو  اإلجرامي و إاافة نصوص جديدة  

اإلنابة وكذا في مجا  بالتعاون الدولي في مجا   نظمة المعلومات وتنفيذ ما تقره من قواهد 
 . 1141ئية وتسليم المجرمين وتنفيذ ايحكامالقاا

العربي الدولي ايو  للملكية الفكرية  تمرمث   المؤ إلى جانب ،ذه الجهود  ،نا  جهود   ر  
حماية الملكية  الذي تمحور حو  و م 6112هام  شهر سبتمبر من المنعقد في همان في

و ثر حماية  TRIPSية تريبس الفكرية واإلجراءات المطلوبة من ايقطار العربية لتنفيذ اتفاق
 .1142الملكية الفكرية هلى مستقب  االستثمار في منطقة الشرق ايوسط

 
 
 
 

                                                           
 .691-690محمود  حمد هبابنة  نفس المرجع   ص  -  1140
 .م6111 کتوبر  82إلى82توصيات المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنقد بالقا،رة من  - 1141
 .م6112سبتمبر  10-82همان  -كرية  ايردن المؤتمر العربي للملكية الف - 1142
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 الجهود الدولية األخرى -ثانيا
مدينة بالجمعية الدولية لقانون العقوبات من بين ،ذه الجهود  المؤثمر الذي صدر هن  

التحديات التي تنطوي هلى باال،تمام و الذي تناو  م   6118فرايبور  ب لمانيا وذل  في هام 
  و لص الارر الناجم هن االهتداء هلى نظم المعلومات و إساءة است دام الحاسب اآللي 

 .1143باهتبار،ا من ايشكا  المستحدثة التي نجمت هن التقنية العالية تجريمها يجبالى  ن  
ريودي )مؤتمر الجمعية الدولية لقانون العقوبات في العاصمة البرازيلية  انعقد 6112وهام  

وتمت في ،ذا مناقشة مواوع جرائم الحاسب اآللي امن مواوهات المؤتمر    ( جانيرو
المؤتمر بوجوب التكات  الدولي لمواجهتها نظرا للم اطر وحجم ال سائر وهجز  و لص

 .الدو  فراد  هن مواجهتها
  ومقره ( International Intellectual Property All)ولي للملكية الفكرية دال تحاداال،تم ا 

بمجا  الملكية الفكرية واالهتداءات هلى   1144(واشنطن ديسي)في العاصمة ايمريكية 
  الحاسب اآللي و بيان المعلومات  فقد قام بنشر مجموهة من الدراسات في ،ذا المجا 

بما فيها العقوبات مناقشة ايحكام المتصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية باإلاافة الى 
  1145الخ.. والتعوياات غير المرتفعة

و،ذا بتطبيق هائقا  مام التجارة   تعتبرالقرصنة باهتبار،ا  بالرغم من اال،تمام بتجريم
للحفاظ  جراءات مابوطة وفعالةإ مع واع TRIPS))تفاقية ترييس ال العقوبات الرادهة طبقا

في مجا  است دام  (On Line)هلى  ط الشبكة  بما فيها القرصنة المؤل  هلى حقوق
كاليفورنيا في الواليات المتحدة ايمريكية  -جامعة ستانفورد    و،ذا ما نادت ب الحاسبات 

باهتبار،ا  من المؤسسات العلمية الرائدة هلى مستو  العالم  وتام الجامعة معهدا 
في مجا  إحصائيات اإلجرام ورصده ونشر العديد من اإلحصائيات هلى مستو   ةمت صص
 .ن ك  ذل  يبقى هلى الورق دون التفعي  المثالي لهاإال  العالم  

                                                           
 .692حمد هبابنة  المرجع السابق  ص  محمود  - 1143

م فههي الواليههات المتحههدة ايمريكيههة  ويتكههون مههن اتحههاد الناشههرين ايمههريكين اتحههاد تبههاد  6122و،ههو هبههارة هههن جهههة  اصههة تشههكلت فههي هههام  - 1144
الموسههيقى الوطنيههة  واتحههاد  حههاد تجههارة البههرامج  واتحههاد ناشههرياتحههاد الصههور المتحركههة  واتايمريكيههة  و يفههالم البههرامج الرقميههة  ومههن اتحههاد تسههويق ا

 .صناهة التسجي  في  مريكا
 .692محمود  حمد هبابنة  نفس المرجع   ص  - 1145
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 من  ج م 8000هام  شهر فيفري من في باالاافة الى الجهود السابقة  فقد تم هقد مؤثمر
ظهر ما   ثم ( CNN)و ( YAHO0)مواجهة الهجمات العديدة لتي تعرات لها مواقع مث  

 .فيروس الحب الجديد  يعر  بالفيروسات منها
 International Computer) مؤتمر جرائم الحاسب اآللي الدولية تم هقد  8000في هام  ثم 

Crimne Conference)  والذي هقد بالنرويج بمدينة  وسلو((Oslo  16إلى 81في الفترة من 
بمشاركة العديد من الدو  المعنية والهيئات والمنظمات الدولية اي ر    و،ذا من شهر مايو

التي تواجهها   نواع جرائم الحاسب اآللي  والتحديات هن  بحثال   وتمحور النقاش في  حو 
دور  مع ابراز الفنية والقانونية والتشغيلية التي تعيق مواجهة ،ذه الجرائم  في المجاالت

 .1146نالقطاع ال اص والمستهلكي
 اجتما  المسئولين الحكوميين عن حقوق المؤلف في الجزائر  -ثالثا

تم هقد اجتماع بين المسؤولين الحكوميين هن حقوق المؤل  في الوطن العربي بالتعاون ما 
بين الديوان الوطني لحقوق المؤل  والحقوق المجاورة  والمنظمة العربية للتربية الثقافية و،ذا 

   برهاية وزير االتصا  والثقافة6112من شهر جوان لسنة  02الى  06للفترة الممتدة من 
 .1147دولة ومجموهة من ال براء 61  وقد شاركت في  الجزائري 

تسهي  تباد   السعي من  ج  :  ،مها 1148توصياتال وقد  لص االجتماع الى مجموهة من
مراجعة االتفاقية العربية وفقا  لة وقد تم التطرق إلى مس  مجا  المعلوماتية المعلومات في 

إدراج   مع هلى الدورة الحادية هشرة للمؤتمرالتي تحدث في العالم المستجدة للتغييرات 
دهوة إلى إقامة دورات تدريبية للعاملين ال معفص  يتعلق باإلدارة الجماهية لحقوق المؤل   

 العربية الرائدة في براء من الدو   ،ذا من اج  الحصو  هلىفي مجا  حقوق المؤل  و 
 واع ايسس القانونية والمكاتب الوطنية لإلدارة الجماهية لحقوق المؤل    معمجا   ،ذا
 .فيها
 
 

                                                           
 .620محمود  حمد هبابنة  نفس المرجع  ص  - 1146
   8002لثقافة للنشر والتوزيع  قيات والمعا،دات ايولية  دون رقم الطبعة  دار امحمد  بو بكر  المبادئ ايولية لحقوق المؤل  واالتفا 1147
 .116ص

 .111-112انظر محمد  بو بكر  نفس المرجع   ص  - 1148
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 حماية حقوق المؤلف في إطار القانون الدولي الخاص: المطلب الثاني
وبالنتيجة   واعت شبكت االنترنت الدو  في حالة تواص  دائم  و،ذا باهتبار،م قرية صغير

للجمهور هلى  ر هلى شبكة االنترنت تص  في ثوانالمصنفات الرقمية التي تحم  وتنشن فإ
وبالتالي  ا تال  جنسياتهم  و،ذا نتيجة المساحة الجغرافية الهائلة التي تغطيها تل  الشبكة 

 .فقد كان لتل  الشبكة  ثر واسع هلى الحياة االقتصادية والتجارية هلى المستو  العالمي
ين  طرافها    العقود التي تبرم هبر شبكة االنترنت تكتسي الطابع الدولي نوبالتالي فإ

 . ش اص متواجدون و منتمون إلى دو  م تلفة
  تدفعنا مشاك  قانونية ،و اآل ر اإلنترنيت يثير  شبكة و،ذا الطابع الدولي للمعامالت هبر 

 ن شبكة االنترنتصة و والقانون الواجب التطبيق   اإلى البحث في مجا  تنازع القوانين 
 .قوانين محتملة التطبيق هلى شبكة اإلنترنيتهدة يجع   مماب كثر من بلد   مرتبطة

القانون و  يومن  سنبين ذل  من  ال  تفصي  ،ذا المطلب في فرهين  ندرس في المبحث ا
    ما في الفرع الثاني فنبينواجب التطبيق في النزاهات الحاصلة هلى شبكة اإلنترنيتال

 .الجهة القاائية الم تصة في النظر في النزاهات الحاصلة هلى شبكة اإلنترنيت
 واجب التطبيق في النزاعات الحاصلة على شبكة اإلنترنيت الالقانون : الفر  األول

  ومن  فان ا اص اتعتبر النزاهات الناشئة هن حقوق المؤل  في البيئة الرقمية تكتسي طابع
  مما يستوجب تبين المعايير يادول اشبكة االنترنت تكتسي طابعالنزاهات التي تولد هلى 

المعتد هلي  في تبيان  يساس القانونفي حصر النزاع  من  ال  تبيان ايالمعتمد هليها 
 .القواهد المتعلقة بتطبيق 

 القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص  :النقطة األولى
يستوجب تبيان العنصر المعتمد هلي  طبقا للقانون الدولي ال اص واجب إن ا تيار القانون ال

قانون مح   و  قانون موطنهم و جنسية  طرا  العالقة  والتي ت تل  وتتنوع و،ي إما قانون 
قانون مح  التنفيذ  وقانون المحكمة المرفوع  مامها  و قانون موقع الما   و  حصو  العقد 

 .الخ... الدهوی
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 ومن  فان تجميع القوانين لدو  م تلفة  و جنسيات م تلفة في نزاع واحد يؤدي بالارورة 
سناد المعتمد تحديد التكيي  الصحيح وقاهدة اإل التي تستلزم فيما بين القوانين  تنازعإلى 

 .1149ت اع ،ذه العالقة القانونيةقانون  معرفة إلى  هليها  و،ذا من  ج 
القانون الوطني  يمكن تطبيق في الحالة التي ال النزاعلذل  فالمس لة إذن ،ي إيجاد ح  

ح  التنازع بويكون   والذي مباشرة  و،و ما يسمي  الفق  الدولي ال اص بالتنازع هليها 
سواء  كان وطنيا  و  جنبيا  ويتم   ر و،ذاآلهن ا بترجيح  حد القوانين المتنازهة وتفايل 

 . ن التي ياعها المشرع الوطنيذل  بالرجوع إلى قواهد تنازع القواني
الوسيلة التي يمكن بواسطتها الوصو  إلى القانون  قواهد اإلسناد   و قواهد التنازعتعتبر 

استبعاد القانون الذي هينت  قواهد  يمكنإال  ن   بين الطرفين   الذي يحكم العالقة الدولية
 :المسلة في نقطتينسنتناو  ،ذه بالتالي    ومحصورة في حاالت  و،ذااإلسناد  

 قواعد اإلسناد كوسيلة لحل مسألة تناز  القوانين -أوال
  مرحلة إسناد النزاع و،ما  هبر مرحلتينيجب المرور لوصو  إلى القانون الواجب التطبيق ل 

 .بتحديد نسبة القانون المالئم الذي يتكف ومرحلة إسناد الفكرة المسندة باابط لإلسناد 
 مادية فئة األموال غير ال.أ
التي تشم  من قبي  ايموا  غير المادية    1150الديون و الملكيات غير المادية عتبري

 . والملكية ايدبية والفنية والصناهية التجارية الشركات
فروع في دو   لهاالتجارية ت اع لقانون موقعها  و هندما يكون  الشركات والمؤسسات.6

 . ي البلد الموجود في  م تلفة فك  فرع ي اع إلى قانون موقع 
قانون الدولة التي نشر في    ي  دولة التي تم فيها اإلصدارحق المؤل  ي اع لقانون ال .8

النشر  فهنا  تطبيق قانون موقع النشر ال اصة ب مكنة ايالمؤل  يو  مرة وفي حا  تعدد 
 . 1151الرئيسي

  .حق الم ترع لقانون الدولة التي منحت براءة اال تراع ي اع.1

                                                           
 .1-2 ص   ص8رقم  6192سكندرية  لمبادئ العامة  منش ة المعار  اإل،شام صادق  تنازع القوانين  دراسة مقارنة في ا - 1149

1150
 - Dominique Carreau: Droit international privé.  4

eme
 éd 1994, Pedone, N .1p 100 ets 

  منشههورات 8001الطبعههة ايولههة ( دراسههة مقارنههة)شههبكة اإلنترنيههت هلههى صههعيد القههانون الههدولي ال ههاص  تحههدياتبوليههون انطونيههوس  يوب  - 1151
 .82الحلبي الحقوقية  ص
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قانون المؤسسة التجارية  و المدنية التي ب   فهو مرتبط ،و حق تجاري حق الزبائن .2
 .يتص  بها ،ذا الحق

 الذي  العالمات وايسماء التجارية إلى قانون الدولة التي يوجد فيها المشروعت اع  .2
قانون البلد الذي جر  في  االستعما   و الى   االسم الذي يميزه هن غيرهيتص  ب  

 . 1153إال إذا كان ،نا  نص قانوني م تل  1152ايو 
 .الرسوم والنماذج الصناهية لقانون الدولة التي جرت فيها واقعة اإليداع ت اع. 1
 موجبات وااللتزامات ال بما نتج عنها من فئة التصرفات القانونية.ب
قانون آ ر  ي  ي  ن  بإمكان ذوي الش ن ا تيار   الطابع اال تياري  صبح يطبق هليها    

 ما   1154إذا كان  كثر ارتباطا بهذا التصر   في حالة ماغير قانون مكان إجراء التصر 
 . من حيث ايساس  فهي ت اع لقانون اإلرادة

يسري هلى االلتزامات ":1155من القانون المدني الجزائري ةالثامنة هشر وتطبيقا لنص المادة 
  كانت ل  صلة حقيقية بالمتعاقدين  و بالعقدالتعاقدية القانون الم تار من المتعاقدين إذا 

وفي حالة   وفي حالة هدم إمكان ذل   يطبق قانون الموطن المشتر   و الجنسية المشتركة
غير  ن  يسري هلى العقود المتعلقة بالعقار قانون   إمكان ذل   يطيق قانون مح  إبرام العقد

  ".موقعة
 La )البلد الذي وقع في  الفع  المنشئ لاللتزامت اع لقانون  :الموجبات غير التعاقدية -2

lex loc)كالجرم  و ) مشروهةالااللتزامات غير التعاقدية الناشئة هن ايموا  غير    و،ي
 . 1156 و هن كسب غير مشروع( شب  الجرم

،و القانون  في النزاع  جنبيفي حالة وجود هنصر   وهلي  فإن القانون الواجب التطبيق 
بفع  ظهور   تطبيق يتم استبعادحاالت محددة  ،نا   ن الذي تعين  قاهدة التنازع  غير

 .هقبات تحو  دون تطبيق 
 

                                                           
 .221  ص 6112القانون الدولي ال اص  دون رقم الطبعة  دار العلوم العربية  سامي منصور  الوسيط في - 1152
 .862،شام هلي صادق  نفس المرجع   ص  - 1153

1154
 -Pierre Mayer : Op.cit.p.120 

 .متمم  المتامن القانون المدني  المعد  وال6192سبتمبر  81الموافق  6112رماان  80المؤر  في  22-92من ايمر رقم  62المادة  - 1155
 . 10و  81بوليون  نطونيوس  يوب  نفس المرجع   - 1156
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 حاالت استبعاد القانون األجنبي المختص للنظر في النزا  -ثانيا
  و،ذه الحاالت ،ي النظام سنادطبقا لقاهدة اإل هقبات تمنع تطبيق القانون المعين،نا  

 .1157العام والتحاي  هلى القانون
  ير،ذا اي إذا تعار   ستبعاد القانون ايجنبي الواجب التطبيقيجب ا :1158النظام العام.أ

 . مع ايسس الجو،رية في المجتمع الجزائري و مامون ،ذا القانونمع 
العام  الفقهاء الذين بحثوا ،ذه المادة  فالنظام با تال تعريفات النظام العام  تنوهت وا تلفت

تغليب المصلحة العامة و ،و القوانين التي تهم حقوق المجتمع  و المصلحة العامة   و ،
سيادة الدولة و ،و  ومن  فان النظام العام يشك  العالقة الدولية ال اصةهن ال اصة في 

 .  ساس لحسن تنظيم المجتمع الذي يحكم 
لدو  ي تل  من واحدة ال ر  ومن  نظام العام ل يننسبي و،ذا لنظام العام بالتالي فان ا و
م الفا للنظام العام في دولة معينة  ال يعد كذل  في دولة   ر  كما  ن المفهوم  ذا كانإ

 .1159ي تل  من فترة ي ر  في نفس الدولة
من  ال  الحاالت  واستبعادهالنظام العام  هم حاالت  ليقررتر  ايمر للعم  القاائي  و

هلى  ساس مواوهي وليس هلى  ساس آراء  ،ذاي  ك   هلى حدة  و التي تعر  هل
 .1160ش صية ذاتية للقااي في اع في تقديره لرقابة المحكمة العليا

 faude a la loi 1161التحايل على القانون أو نظرية الغش نحو القانون  .ب
االستفادة  ج و،ذا من   تطبيق القانون  ج  التهرب منمن  استبعاد قواهد النزاع  يقصد ب 

ال اوع من    و ص في ايمن قواهد التنازع الستبعاد القانون الذي يحكم العالقة القانونية 
و،ذا باستعما  طرق للتحاي  تتمث  فيما حكام قانون مصطنع يكون  كثر فائدة يطرا  ي

 :يلي
 .اصطناع هنصر  ارجي إل ااع العالقة يحكام قواهد النزاعب القيام. 6
 . صطناع قاهدة النزاع وذل  با تيار القااءاب القيام. 8

                                                           
1157

 -Pierre Mayer: Op citp.258 
 .11بوليون  نطونيوس  يوب  نفس المرجع   ص  - 1158
 .291الوسيط في شرح القانون المدني  نفس المرجع   ص : هيد الرزاق السنهوري - 1159
 .12و  12 صيوليو  نطونيس  نفس المرجع   ص - 1160
 .11و  12صيوليو  نطونيس  نفس المرجع   ص  - 1161
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الوطنية  و ايجنبية  مما يؤدي سواء  اصطناع هنصر تعيين في قاهدة النزاع القيام ب  .1
 . تغيير الجنسية  و اإلقامةكإلى تغيير القانون الواجب التطبيق  صال  

مادي يتمث  بمظا،ر  ارجية يتحقق و،و ايو    توفر شرطين يجب والتباث هملية التحاي 
  ويجب  ن تغيير إرادي في اابط اإلسناد  مثال تغيير الجنسية هن طريقالتحاي    فع 
 . 1162وفعليا ،ذا التغيير إراديا ومشروها يكون

القانون الدولي ال اص  فإنها مع شبكة اإلنترنيت  يرة في مجا ثلحكم العالقة القانونية ،ي ك
نظرا للتقنيات المعقدة التي تقوم هليها بحيث يبدو من الصعب جدا  ذا،تساها  ا تكون  كثر

 . بدقة اكتشا  ،ذا التحاي  وابط 
 تطبيق نظريتي البث أو اإلرسال و التلقي أو االستقبال  : النقطة الثانية

تشريعات اللشبكة اإلنترنيت   والطابع ال ارجي للمنازهات فيها يجع  نتيجة للطبيعة الدولية 
 م تل    و،ذا ما دفع إلى البحث هن1163محتملة التطبيق بدا لهاو  قانونية م تلفة ال

ابتكار  دوات  و مما  د  الى ظهور،ذه الشبكة    صوصياتتراهي  التي قانونيةال الوسائ 
ونتيجة لتنوهها لح  النزاهات الحاصلة هلى شبكة اإلنترنت   مت صصةتنظيمية جديدة 

لح  م تل   جراءات القانونية المستحدثة  صيصايان اإلو  ن تار البع  منها مع تبس
 .1164تل  النزاهات ايولية الحاصلة هلى الشبكة

المؤل  تحديدا  و النزاهات التي تطرح هلى شبكة اإلنترنيت تتعلق إما بحقوق   غلبإن 
ما بالعقد الدولي الجاري هلى الشبكة  تتعلق بالعالمات التجارية  .  وا 

 حقوق المؤلف-أوال
  التي حددت القانون الواجب  طبقا التفاقية برن و اصة المادة ال امسة الفقرة الثانية منها

لقانون مكان  ت اع التي المسؤولية الناتجة هن التعدي هلى حقوق المؤل  التطبيق في
نظريات هديدة و  ثارت دراسات  إن مس لة حماية حقوق المؤل  Lex rei sitae 1165تمركز،ا

الصعوبة تكمن في إيجاد الطر  المسؤو  هن ن ا  ال اصة لشبكة اإلنترنيت  و نظرا للطبيعة 
 . الذي وقعالارر 

                                                           
1162

 -Pierre Mayer:Op citp.260 
1163

 - Valerie Sedillan Droit de l'intemet, collection A.U.I, 1997, p. 256 et suivant. 
 .20بوليون  نطونيوس  نفس المرجع   ص  - 1164
 .برن  اتفاقيةمن  8فقرة  المادة ال امسة - 1165
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 1166حقوق الت لي  وصلوا إلى استنتاج مفاده  ن ،نا  نظريتين مجا في  ال براءإن 
 : تعالجان اال تصاص التشريعي

نظرية  مث  فيتتفالنظرية الثانية    ما   و اإلرسا  ثنظرية الب تتمث  فيالنظرية ايولى 
 . التلقي  و االستقبا 

  ن يوفق ما بين ذات الطابع الدولي   يحاو  االجتهاد العربي حقوق المؤل   نزاهات  ففي
  وبين ا تصاص قانون الدولة  حيث تجري المطالبة 1167ا تصاص قانون منش   و مصدر

 فيها  بمعنى  ن ،ذا االجتهاد يمي  إلى تطبيق قانون الدولة التي نشر 1168بالحماية القانونية
،نا  صعوبات في تحديد ،ذا المعيار  إال  ن و نق  إليها  و استقب   و بدا للعيان فيها  

اهتماد قانون دولة   و،ي1169نظرا لكثرة  مكنة النشر  مما  د  إلى تبني نظريات   ر 
 .التطبيق وكذا البساطة في االجراءاتوذل  لسهولة  1170التلقي واالستقبا 

 جور الفنانين  تتل ص وقائعها في صبوفي قاية تعني ،يئات البث اإلذاهي الفرنسي 
  قب  شركات  جنية  و،ذا من الذين سجلت  همالهم في فتوغرافات   والممثلين والم رجين

نبية هلى تطبيق  صرت الشركات ايجفلقاء ،ذا التسجي   ماليا دون منحهم مقابال لكن من 
ب ن القانون  قات المحكمة الفرنسية اال ان  القانون الفرنسي ئها بدال منقانون دولة منش

  الواجب التطبيق ،و قانون مح  حدوث الارر  و،و القانون الفرنسي في القاية الحاارة
قد فومن ناحية   ر    الفرنسية تفا   حيانا تر  ال يار للاحية االستئنا كما  ن محكمة 

  إلى توحيد بع  قواهد حقوق 6111اإلرشاد ايوروبي الصادر في هام  اتج  توجي 
 وبواسطة الكاب    ن و،ذا الت لي  المعمو  بها في ش ن البث بواسطة ايقمار الصناهة

 . 1171ينص هلى تطبيق قانون دولة اإلرسا 
 الحلول القانونية المقررة للنزاعات الحاصلة على شبكة اإلنترنيت :النقطة الثالثة

  دفع اتجاه طار البيئة الرقميةهات في إيجاد حلو  ناجعة للمناز نتيجة العجز الدولي في إ
بعاها صمم  و يجري تصميم   لح  النزاهات التفكير ب دوات وآليات قانونية   ر ب

                                                           
1166

 - Cass.civ.1ére.14 janvier,Dalloz 1997,j.,p .177,note Santa Croce,action en concurrence déloyale d’une 

société d’édition américaine contre une autre société,le fait dommageable s’étant produit en France 
1167

 - Gaudra (P) :Satellites de retransmission et aspects de droit d’auteur ,DIT ,1989 ,n .4 ,p.9 . 
1168

 - Thierry (P) Coudol et André Bertrand :Internet et la loi ,Dolloz ,1997,page54 . 
1169

 - Pierre Mayer : op.cit. ,p.426 et s 
1170

 - Gautier (P-Y) :Du droit applicable dans le village planétaire au titre de l’usage immatériel des oeuvres , 

dalloz,1996 ,p.131 . 
 .22-22  نفس المرجع   ص  انطونيسيوليو  - 1171
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ا صفة القانون الدولي المتجاوز للحدود  يكون لهالتي  و اإلنترنيت  لشبكة صيصا 
 . وبإمكانها معالجة النزاهات الدولية التي تطرح هلى ،ذه الشبكة

 1172المعاهدات الدولية - وال
تعتبر المعا،دات واالتفاقيات الدولية وسيلة لتوحيد الحلو  بش ن اال تالفات بين التشريعات 

نقاط ال ال   السعي نحو معالجةاالنسجام بين  نظمتها القانونية و  وتفعي  الدا لية للدو  
 . ر  متعددة االطرا فهنا  معا،دات ثنائية وا. التي تشوبها

جراءات قانونية طويلة ومعقدة  تحتاج مدة الى المعا،دات يفر  هلى الدو  غن اللجوء إ 
الوطنية  و الدا لية الدولة  من السيادة نها تفر  الت لي هن جزء الى جانب   زمنية طويلة 

عني بمعالجة النزاهات ذات الطابع الدولي تالتي ت 1173يوجد العديد من االتفاقيات الدولية
و لكن ما يجب    1175وفي مجا  حقوق الت لي   1174في مجا  العقودكان ذل   سواء 

هلى  اإلشارة إلي  ،و الصعوبات في تطبيق القواهد الواردة في ،ذه االتفاقيات والمعا،دات
 .شبكة اإلنترنيت

إبرام  في المساهي الدولية الى استوجبت اللجوء التي تطبق هلى شبكة االنترنت القواهد إن 
آ ر  م تصة بشبكة اإلنترنيت  كما يوجد اتجاهو،ي   1176دوليةال و االتفاقيات معا،داتال

 . تتالءم مع طبيعة شبكة اإلنترنيت حتى الموجودةتعدي  ،ذه االتفاقيات  قاى باجراء
تامنت مشاريع المعا،دات الصادرة هن المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعتمدة في 

في مجا  حقوق  6111إطار الندوة الدبلوماسية التي انعقدت في جني  بتاريخ كانون ايو  
فقد اقترحت  6111ام هفرنسا  في   ما  شبكة االنترنت  موادا  اصة تراهي  بعاد المؤل 

الدو  حو  المبادئ التنظيمية المشتركة في م تل  التوافق بين  فها،دواع اتفاقية دولية 
                                                           

  اجتمهههاع ال بهههراء حهههو  تسههههي  التجهههارة 8ملحهههق رقهههم / وسهههيم حهههرب  العقهههود وايهمههها  القانونيهههة الجاريهههة اهههمن إطهههار التجهههارة االلكترونيهههة - 1172
 .8008التي ترهى التجارة اإللكترونية االلكترونية في دو  االسكوا  في ش ن االتفاقيات 

1173
 - Alain Bensoussan :Internet,aspect juridique ,Hermés,1986 ,p.122 et s 

 60اتفاقيههة فيينهها تههاريخ . حههو  القههانون المطبههق بشهه ن هقههود البيههع الدوليههة لرمههوا  المنقولههة الماديههة 6122حزيههران  62اتفاقيههة ال،ههاي تههاريخ  - 1174
حههو  القههانون المطبههق بشهه ن الموجبههات التعاقديههة المشههار إليههها  6120نيسههان  61اتفاقيههة رومهها تههاريخ . هقههود البيههع الدوليههة للسههلعحههو   6120نيسههان 
 .سابقا

اتفاقيههة تههريبس هلههى المسههتو  ايوروبههي  كمهها . 6128 يلههو  هههام  01بتههاريخ  اتفاقيههة جنيهه  الصههادرة. 6121اتفاقيههة بههرن الصههادرة فههي هههام  - 1175
 .ني بحماية الملكية الفكريةتصدرت   مس اتفاقيات بشك  ارشادات ملزمة للدو  وايهااء في االتحاد ايوروبي تع

1176
 -Recommendation du conseil d’état :Règlement communautaire,n.44 /2001 du 22déc.2000,relatif a la 

compétence ,à la reconnaissance et à l’éxécution des jugements en matière civil ,et commerciale :JOCE, N.L12 

du 16 janvier2001 .Rapport du conseil d’état : « Tnternet et les réseaux numériques » ;la documentation 

française,p.27 et s. 



 الرقمية البيئة ظل في بالحماية المشمولة المؤلف حقوق                   :الثاني الفصل

304 
 

 وجوب  ن تعالج االتفاقية الدولية جملة مسائ  تنظيمية  ساسية   ،مها مع  شبكة اإلنترنيت
د في توحيد بع  القواه ج والحد ايهلى  و،ذا من   واع مبادئ  دني في اي الق ،و

  واالتفاق بها ال اص  وتحديد النظام القانوني المبرمة هبر شبكة االنترنت مجا  العقود
 . 1177التعاون القاائي و،ذا باالتفاق هلى المبادئ المشتركةهلى 
 Les mercatoria « Sof law» التنظيم الذاتي  -ثانيا

من السلطات ،ي هبارة هن ايهرا  المشتركة ما بين فئة معينة   و،ي غير صادرة 
ة معينة تطبقها وتعتبر،ا ملزمة  ثم تمتد ئف من وبالمقاب  تطبق بطريقة هفوية  الرسمية

ما بين المعنيين فقط كون  في مرحلة  ولى تنحصرتدريجيا مع الوقت وتتوسع رقعة انتشار،ا  
 المحاكم لكي تكتسب هن طريق المرحلة ينتق  للغير قبوال  من قب  المعنيين بها  وفي ان 

لتنظيم الذاتي لمست دمي شبكة و،ي ت اع لبنتيجة ،ذا القبو  قيمة قانونية ملزمة  
 .1178اإلنترنيت  نفسهم

  ايهرا  والقواهد السلوكية هبارة هن ان التنظيم الذاتي في شبكة اإلنترنيت يقصد ب  
الشبكة  مزاولة  نشطتها هبر ج  من  المتكونة من القطاهات المهنية والتجارية الم تلفة 

حيث نجد  رباب العم  في قلب مهنة معينة يتبعون  حيانا قواهد سلوكية ذاتية تحكم 
تعتبر التنظيم الذاتي لشبكة اإلنترنيت  فكرة ن  غلبيةاير  ت  و 1179هالقاتهم المهنية وتنظمها

 .1180حال مثاليا و آلية مبتكرة في تنظيم است دام ،ذه الشبكة
  كما يروج ل اتي لشبكة االنترنت  لداهمين للتنظيم الذمن  كبر ا ايمريكي ويعتبر الفق 

يعتبرون  ن  الذينة  اصة بشبكة اإلنترنيت  بكبشك   ساسي  نصار نظرية واع ش
ومن  تصبح متداولة وتتكون تدريجيا هلى المستو  العالمي   تتكررالعادات وايهرا  هندما 

 .1181الصعيد القانونيى هلدورا مرجعيا متجاوزا للحدود  وبالتالي فانها تكتسب

                                                           
 .12فس المرجع   ص يوليو  نطيوس  ن - 1177

  هيسههى طههوني  التنظهههيم القههانوني لشههبكة اإلنترنيههت  دراسههة مقارنههة فههي اهههوء القههوانين الواههعية و االتفاقيههات الدوليههة  المنشههورات الحقوقيهههة - 1178
 .298ص  8006الطبعة ايولى 

التهي واهعت ههددا مهن القواههد المتعلقهة بهاآلداب  6118حزيهران  2االتفاقيهة ايوروبيهة حهو  البيهع بالمراسهلة ههن بعهد فهي دو  متعهددة تهاريخ  - 1179
 .المهنية  لزمت الشركات المنتسبة إلى التجمعات الوطنية باحترامها

1180
 - Pierre trudel :Quelle droit pour la Cyberpress ?La régulation de l’information sur l’internet, Légipresse, II , 

mars 1996 ,p .15n.23 . 
1181

 - Michel Vivant et Christian Le Stanc :Droit de l’informatique, J.C.P,éd .E.1997,I,n.657. 
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حو  التنظيم " Kahnفي تقرير صادر في فرنسا هن مجموهة هم  يحركها الفقي   وردوقد  
التنظيم الذاتي لإلنترنيت ال يح  مح  القانون  و القااي إن  "الذاتي لشبكة اإلنترنيت  ن 

و،ذا " توج  إيجابي و هملي يجد بموجب  الالهبون هادات الشبكات بشك  متوافق مع القانون
 ن  بإمكان التنظيم هلى    Pierre Trudelالبروفيسور الكندي  نفس االتجاه الذي   د ب 

والكفاح اد السلوكيات ايكثر تعسفا لمست دمي  السلوكي الذاتي  ن يسا،م في المجا،دة
 .1182شبكة اإلنترنيت

تم واع قيود من اي اتجاه ثان  ن  من ايحسن  ن يلكن ،ذا االتجاه واج  هدة انتقادات  ور 
فر  قواهد ايقة  ج ،ذا من  تعزيز نظام الرقابة الحكومية هلى شبكة اإلنترنيت  و   ج 

مست دمي شبكة اإلنترنيت تندد بالطابع الفواوي للحريات العامة  وراحت بع  جمعيات 
في ،ذا  والفعا  للتنظيم الذاتي الحر والمباشر هبر الشبكة  وتدهو إلى التد   السريع

 .1183الش ن
 التحكيم  -ثالثا

   باالاافةتطبيق قواهد القانون الدولي ال اص هلى شبكة اإلنترنيت  ،نا  صعوبة في 
المحاكمة العادية  والتي ال  فر  وتحقيقاإلجراءات المعقدة التي يتطلبها سلو   نإلى  

إلى البحث هن   راآل من جهة   ر   دفع البع  شبكة االنترنتتتناسب مع طبيعة 
 .لناتجة هن شبكة االنترنتالتحكيم كوسيلة لح  النزاهات ا

ن قانو الفق هلي    وليس يعطي الفرصة لالطرا  من  ج  تطبيق القانون المت فالتحكيم 
يهيئ الفرصة إلفالت النزاع الدولي من سناد  وبالتالي فهو الواجب التطبيق طبقا لقواهد اإل

اإلنترنيت دفعت  الطبيعة ال اصة والمتميزة لشبكة نومن  فإ  1184ال اوع للقوانين الدا لية
مجا  حقوق  لتحكيم لح  النزاهات ايولية التي قد تطرح هليها  اصة فيلإلى اللجوء 

تتامن مركزا للتحكيم والوساطة  OMPIالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  ن اصة و  المؤل 
 .6112منذ  وائ  سبتمبر  و،ذا واعت نظاما للتحكيم  ومن  فقد في مادة الملكية الفكرية 

                                                           
1182

 -Trudel (P) :Quel Droit pour la Cyberpresse ?la regulation de l’information sur l’internet ,Légipresse,II,mars 

1996 ,p .15 n .23 
 . 12 يوليو انطونيس   نفس المرجع   ص - 1183

حكهههيم فهههي العالقهههات ال اصههة الدوليهههة والدا ليهههة  الطبعهههة ايولهههة  منشهههورات الحلبهههي تال  مصهههطفة محمهههد جمههها   هكاشهههة محمههد هبهههد العههها  - 1184
 .16  بيروت ص 6112الحقوقية  
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بمقتااه الفص  في المنازهة بواسطة  فراد  يمكن النظام الذي  ن  ذل التحكيم ب يقصد
باإلاافة الى   1185شرط هدم م الفة النظام العام الدوليبهاديين بعيدا هن  هااء الدولة 

السلطة الم تصة لح   تكون المحكمة التحكيمية ،يالحكيم  طريق بمجرد ا تيار انهم
 .1186"ت الحالة القانونية بثبا" نزاهاتهم  وما ،و القانون الذي سيطبق هليهم و،ذا ما يعر  

يتمتع بمميزات تتالءم    الذيما يسمى بالتحكيم اإللكتروني نتيجة لما سبق ذكره فقد ظهر 
تدور جميعها  التحكيمية مع  صوصيات شبكة اإلنترنيت   اصة  ن إجراءات المحاكمة

اإللكتروني  وقد ظهرت هدة مشاريع للتحكيم المباشر  وبواسطة البريد شبكة االنترنتهبر 
 Virtual Magistrateمشروع القااي االفترااي " مقدمتهاهبر شبكة اإلنترنيت  وفي 

Projet الذي  هدت  الجمعية التحكيمية ايمريكية. 
التجارة اإللكترونية  وصعوبة تطبيق قواهد القانون الدولي إن التطور السريع لالنترنيت و 

هترا  بالتحكيم كوسيلة فالى لح  اإليدفع بنا حتما باص في العديد من الحاالت  ال 
اي ذ بعين االهتبار ارورة  ن  معإال  النزاهات الدولية الحاصلة هلى شبكة اإلنترنيت  

اتفاقية نيويور  التي  نصت هليهاالتحكيم الدولي والتي  تنظمتعدي  النصوص ايساسية التي 
 .شبكة االنترنت لجعلها تتالءم مع التحكيم هلى و،ذا التوقيع الكتابة  و  فرات

نجع في ح  النزاهات ال اصة بالملكية   ان التحكيم ،و الطريقة ايوار  جانب من الفق
ج  من  الى ذوي ال برة والكفاءة في المجا   ي البيئة الرقمية  و،ذا كون  يلج الفكرية ف

بين  التقنية المعقدة وتتيح الثقة التي تحتاج الىلتعام  مع مسائ  التجارة اإللكترونية 
في النزاع  كما  نها تجتاز مشكالت غياب  تكفاءة الجهة التي تتولى البتجاه المتقااين 

 1187.النصوص القانونية في الكثير من المواايع التي لها هالقة بالتجارة اإللكترونية 
 ألحكام األجنبية مبدأ تناز  االختصاص القضائي وتنفيذ ا: الفر  الثاني

او  من  اللها اال تصاص النوهي نتطرق في ،ذ الفرع الى مجموهة من النقاط  نتن
 .جنبية و،ذا كل  في ظ  البيئة الرقميةكام ايحاإلقليمي للمحاكم   باإلاافة إلى تنفيذ ايو 
 
 

                                                           
 .621مصطفة محمد جما   هكاشة محمد هبد العا   نفس المرجع   ص  - 1185
 62.  ص 8000منشورة في مجلة المحاماة " إلى التحكيم في لبنان نظرة"نطوان دياب  شراسة بعنوان  نصري  - 1186
 .12بولين انطونيوس  يوب   فس المرجع   ص  - 1187
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 نترنيتفي النزاعات الحاصلة على شبكة اإل المحاكم المختصة بالنظر  :النقطة االولى
باهتبار القااي المقيم في  يطبقمبد  الح  المقبو       في قوانين العديد من دو  العالم

مح  إقامة المتارر  و المدهى هلي   و مكان همل   ،و القااي الم تص والصالح للنظر 
نماالوحيد  ال يعتبرولكن ،ذا الح   .1188في النزاهات المقامة من المتقااين ،نا  حلو   وا 

كما  ن  .النزاع للنظر في ،ذا تصاص لمحاكم   ر  ذات الطابع الدولي اال تمنحم تلفة 
بإطالق حرية ايفراد في ا تيار المحكمة الم تصة للنظر في المنازهات  ناشد ،نا  من

 .1189الدولية الناشئة هلى الشبكة
لمحكمة مح  إقامة  مبدئيا المذكورة سابقا  اال تصاص 6112اتفاقية بروكس  لعام  تمنح

من قانون  صو  المحاكمات المدنية  28نصت هلي  المادة  ايمر الذي. 1190المدهة هلي 
هلى إمكانية  تنص و التي من القانون المشار إلي  21المادة  إاافة إلى. الفرنسي الجديد

إلى محكمة مكان ارتكاب  سواءإلى محكمة مح  إقامة المدهى هلي   إاافةالاحية لجوء 
و،ذا ما كرس  االجتهاد   1191ع  الاار   و إلى المحكمة التي وقع الارر امن نطاقهاالف

 .1192الفرنسي
 التي تقع في  محكمةالتفا  مراجعة  غلب ايوقاتفي   ن الاحية  من الجلي مالحظت 

ال    وشام  لالارار الواقعة  تعوي  لحصو  هلى لغر  ا مكان مرتكب الارر 
 انظرا لتعدد ايمكنة التي يقع فيهتجنب مراجعة محاکم هدة دو   يقتصر هلى ذل  و إنما ل

إهطاء اال تصاص لمحكمة مكان تمركز مرتکب  نتج هن  الفع  الاار الواحد  و،ذا ما 
 .بع  االجتهاد من قب   الارر

                                                           
 .216طوني هيسة  نفس المرجع   ص  - 1188
لحقهوق الملكيهة الفكريهة قليمي حو  اي،ميهة االقتصهادية ندوة مقدمة في مؤتمر الويبو العربي اإل: محمد لطفي اإلطار القانوني لنق  التكنولوجيا - 1189

ن ايو  المهههنظم مهههن قبههه  المحكمهههة العالميهههة للملكيهههة الفكريهههة الويبهههو بالتعهههاون مهههع وزارة االقتصهههاد والتجهههارة ومجموههههة االقتصهههاد وايهمههها    و  كهههانو 
 .6111و

1190
 - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concerant la competence juridique et l’execution à 

l’étranger :J.CI.I ,v.11,fasc.630 p .30 . 
1191

 - Christiane féral-Shuhl :Cyber Droit ,Dolloz, Dunond, 2002,p 
1192

 - Aff .Seffel,cass.civ .30 octobre 1962,Dalloz 1963 ,jur.p.109 et suivant. « En cas de difimation au moyen 

d’un article de presse diffusé dans plusieurs états contractants , l’expression ‘ ‘lieu ou le fait dommageable s’est 

produit’’ doit être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit 

devant les juridictions de l’état contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire , 

compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation , soit devant les juridictions de 

chaque état contractant dans lequel la publication a été diffusée et ou la victime prétend avoir subi une atteinte à 

sa réputation , compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’état de la juridiction saisie. » 



 الرقمية البيئة ظل في بالحماية المشمولة المؤلف حقوق                   :الثاني الفصل

308 
 

بين مكان  و  مكنة وقوع الفع  الاار  وبين مكان  و  مكنة تحق  الحاص   إن التمييز
الذي تم الدولية   و ،ذا  الشبكة المعلوماتية ،مية  اصة في إطار  ذات   ذ بحد الارر 

ايمريكي و  مام محكمة العد   من  ال  قاايا هرات  مام القااء الفرنسي و إثبات 
 . 1193ايوروبية

هليها وتقوم االجتهاد في الواليات المتحدة ايمريكية إيجاد المبادئ التي تؤسس و قد حاو   
قرر  ن وفقا لهذا فإن   و ايراية الرقمية في حالة النزاع المطروح هلى صالحية المحاكم

محكمة دولة معينة ال تكون م تصة إال إذا كان المدهى هلي  تربط  صالت كافية بالدولة 
للميادين التقليدية التي تحكم الصالحية القاائية  اتطبيقو ذل   التي تتبع لها ،ذه المحكمة 

جب  ن يكون لد  المدهى هلي  حد  دنى من تو ي فإن  التاليوب .للمحاكم ايمريكية
جهاد قد  قر االل 1194بشك  يالئم المفا،يم التقليدية للعدالة" المنتد  " االتصاالت الكافية مع 

استنادا لذل    في قرارات هديدة باال تصاص القاائي لمحكمة وقوع الارر  ايمريكي
 .1195في ،ذه الحاالت لقيام ا تصاص المحكمة كا  تصا االمعتبرا  ن 

 مام إحد  المحاكم الواقعة  قاية  "Missouri"المدير العام في والية رفع   وكمثا  لذل   
ماللة بجرم  رق شر دهاية هلى موقع هلى شبكة الويب حو  ن دهى فيهاا في ،ذه الوالية

وذل  " Nevada"موقع في والية قوانين الوالية وحماية المستهلكين  بالرغم من وجود ،ذا ال
ت ديتها في باريس تم بعد  ن تين ل  ب ن ،ذا الموقع يقدم هرواا كاذبة بش ن  دمات 

 .1196لحساب زبائن  ايمريكيين
تسجي   هتبار،ا  نبابش ص غير مقيم    متعلقنزاع في محكمة كاليفورنيا نظرت  كما 

و كنتيجة لذل  فإنها  كاليفورنيا   إلى الموقع هلى اإلنترنيت  ظهرا  ن  موج  بشك  مؤثر
ذل  تكون المحكمة م تصة باهتبار  ن وبتم في كاليفورنيا   قد اهتبرت التصر  الم  

في  كان فعليالارر ال  و نشاطات المدهى هلي   ارج كاليفورنيا كانت مقصودة  وحص
كاليفورنيا  غير  ن تطبيق محكمة مكان وقوع الارر في الشبكة سو  يؤدي إلى مراجعة 

                                                           
1193

 - Valérie Sédaillan : po.cit . ,p.260 et 261 . 
 69-62ريتشههارد جههونز  التعدديههة القانونيههة وحسههم منازهههات االنترنههت  بحههث مقههدم فههي مههؤتمر الكويههت ايو  للمعلومههات القانونيههة القاههائية   - 1194
 .862شرا  الدكتور وسيم حرب  ص إوقد ترجمت  في مكتب الدراسات واالستشارات في المعلوماتية القانونية تحت  6111شباط 
 .وما يليها 868  ريتشارد جونز  المرجع السابق   ص 61التجارة االلكترونية  المرجع السابق   ص  يونس هرب  منازهات - 1195
 660بولين انطونيوس  يوب  نفس المرجع   ص - 1196
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محاکم هدة دو   و،ذا ما دفع بع  اإلجهاد إلى إهطاء اال تصاص لمحكمة مكان تمركز 
 .1197مورد  دمة االتصا 

يبرر االرتباط الكافي الذي  وجود هلنت المحاكم ايمريكية نفسها م تصة في ،ذه القاايا ل 
رفات فيها المحاكم ايمريكية النظر في النزاع توجد حاالت ا تصاصها  وفي المقاب  

   ن ظكنتيجة لذل  نالح. 1198المطروح  مامها لعدم وجود ارتباط كا  يبرر ا تصاصها
االجتهاد المذكور بتوفر صالت ارتباط   قربعد  ن ف،نا  ت رجحا في االجتهاد ايمريكي   

هد  هن قراره في ة بمجرد إمكانية معاينة الموقع المشكو من   تبرر ا تصاص المحكم
مجرد  ن يكون " كد هلى  ن و  قاية بيع ايلعاب اإللتكرونية للمدهى هلي  من ،ون  كون 

باإلمكان معاينة الموقع من قب  الهبين  مريكيين انطالقا من الواليات المتحدة ايمريكية  
  قررت محكمة و نظرا لهذا القرار ". ذا البلد غير كا  إل ااه  لمحاكم و قانون ،

 ركنساس هدم توفر اال تصاص في ،ذه الدهوی للنظر في النزاع المقام هلى المدهى 
  ين  ثبت هدم حصو   ي ( لعاب)هلي   للتعوي  هن الارر جراء شراء منتجات  

 .1199همليات بيع للباائع وال دمات في  ركنساس
ايمر الذي  حال  إلى    يسل   ي اتجاه ثابتالد ايمريكي  ن االجتها يتبين  مما سبقو 

قواهد ال توجد  في البيئة الرقمية إذ إن  فيما يتعلق باال تصاص القاائي   ارستقر اال غياب 
 وجع  ايمر لنزاهات الحاصلة ا فيما ي صموحدة يبنى هليها اال تصاص القاائي 

ليس اإلجتهاد ايمريكي الذي شهد ،ذا  و  ةحد لتقدير القااة وفقا لك  قاية هلى امتروك

                                                           
 . 660بولين انطونيوس  يوب   نفس المرجع  ص - 1197
فهي " نهوادي الجهاز" قهدم هليهها موقهع ويهب ي هص  حهد  فقد اهلنت إحد  محاكم والية نيويور  هدم ا تصاصها للنظر في قاية تزوير ماركهة - 1198

مكانيهة الوصهو  إلهى الموقهع المشهكو إوالية ميسوری  فاهتبر القااي  ن صهالحية محهاكم واليهة نيويهور  ال تنشه  حكمها و بشهك  تلقهائي بمجهرد  وجهود 
قههررت المحكمههة هههدم اال تصههاص الش صههي للمحكمههة كمهها . منهه  مههن دا هه  ،ههذه الواليههة  بهه  تنشهه  إذا  لحههق ،ههذا الموقههع اههررا فعليهها اههمن نطاقههها

وكهه  مها فهي ايمهر  ن الشهركة فهي فلوريهدا قامههت . االتحاديهة فهة آريزونها ين المهدهى هليهها لهم تقهم بهه ي نشهاط تجهاري هبهر اينترنهت فهي ،هذه المنطقهة
ان يسههتطيع  ن يههد   إلههى ،ههذه الصههفحة شهه ص فههي  ي مكهه ي  و ن  Cybersellسههم بتعيههين صههفحة رئيسههية اههرورية هلههى اإلنترنيههت مسههت دمة اال

و قههد توصههلت المحكمههة إلههى  ن ،ههذه الحقيقههة وحههد،ا غيههر كافيههة إليجههاد  ن . الرئيسههية ومههن  اللههها يطلههع هلههى ال ههدمات التههي تعراههها المههدهى هليههها
. المحهامي يهونس ههرب: ذه القاهايايراجهع فيمها ي هص وقهائع ،ه. المدهى هليها متعمدة في توجيه  ههرو  تجارتهها  نحهو الجههات المقيمهة فهي  ريزونها

 8000تشهرين الثهاني  60-2منازهات التجارة الكترونية  ايمم المتحهدة  اجتمهاع ال بهراء حهو  تيسهير التجهارة االلكترونيهة فهي منطقهة ايكسهوا  بيهروت 
 .و ما يليها 62ص 

 .62يراجع بش ن ،ذه القاايا يونس هرب  البث المشار إلي  سابقا  ص  - 1199
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االجتهاد الفرنسي كان مترددا  ياا وغير مستقر  ولكن ،نا  اتجا،ا التردد فقط و إنما 
 .1200ملحوظا بتقرير ا تصاص محكمة مكان وقوع الارر

ن المصورات حتى وا   "..  كالتالي دفع بعدم اال تصاص ال حد القااة هلى و كان رد 
مجرد قدرة  ي مست دم لشبكة فبت في شبكة اإلنترنيت من  ارج المدينة المشكو منها قد نشر 

يتيح للجهة  فإن ذل اإلنترنيت مقيم في باريس  معاينة المصورات المنشورة هبر ،ذه الشبكة 
للنظر في  يمل  الصالحية الفرنسي  وبذل  فإن القااي" . المدهية مراجعة محكمة باريس  

في ايرااي الفرنسية رغم وجود الموقع المشكو من  في  النزاع بحجة  ن الارر قد حص 
 1201.ال ارج
محكمة استئنا  باريس في قاية متعلقة بالهيئات الم تلفة للبث اإلذاهي  فصلت

تقدمت ب  شركة بث إذاهي  ااعة قد  بانعدام الصالحية   إدهاءوالتلفزيوني  ردا هلى 
رسا   باإلمكانطالما  ن  " احيث جاء في مفاد قرار،قانون لوكسومبور  وموناكو ل استقبا  وا 

مكان تركيز محطات اإلرسا   فإن  و البث وتلقي  في فرنسا من قب  الجمهور المعني ب  
وجوب اهتبار الارر واقعا ومتحققا في  مما يؤكد..." غير مهم  والبث اإلذاهي والتلفزيوني

 .1202،ذه الدولة
الموقع المشكو  وتصفح معاينةاليمكن من  الل   الذي  وتعتبر المحاكم الفرنسية  ن المكان

الجتهاد المتبع في ل تبعاوذل   الواقع الارر في   بمثابة المكان   من  من قب  الجمهور
 .إطار شبكة المينيتي  

 تصاص و الفص  في النظر محاكم الفرنسية لنفسها صالحية االوكنتيجة لذل  فقد منحت ال
المواقع ايمريكية  وبالتالي محاكمتها في فرنسا  بع  في طرق البيع التي تتبعها 
مجرد إمكانية معاينة المواقع ايمريكية من فرنسا     تى منوا تصاص المحاكم الفرنسية 

ولكن لهذا االتجاه . 1203كما لو كانت ،ذه المواد غير المشروهة قد بيعت فعليا دا   فرنسا
صالحة لمراقبة جميع المواقع الموصولة  يجع  المحاكم الفرنسية ين  طيرة   اتتبع الفرنسي

بالشبكة  هلما  ن غالبية المواقع الموجودة حاليا في العالم والتي يمكن معاينتها من فرنسا بما 

                                                           
1200

 - Cass.parris 19 mars 1984 ,D .1984 ,I.R.179. 
1201

 - Féral Schuhl op .cit .p .290. 
1202

 - Cass .Paris 19 décembre 1989 ,R.I.D.A.,1989 ,P .215. 
 . 669بولين نيوس  يوب   نفس المرجع  ص  - 1203
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بشك  وااح القوانين الفرنسية و اصة قانون  تنافي   نها محررة بلغات  جنبية
"Toubon"

 تتم   اصة  ن معاينة المواقع ةالتمييز بين ك  حالة هلى حد يتوجبلذل  . 1204
لذل  يقتاى التمييز . 1205يتجو  في الشبكة هندمامن قب  المتص   و المست دم وبإرادت  

 :1206بين
 . ال ااعة لقانون البلد حيث توجد" الجامدة " المواقع  -
وقد تبنى االجتهاد . ال ااعة لقوانين البلد حيت تثير الالهبين" المتحركة " المواقع  -

مجرد  تصاص بالمحاكمة باال ن  ال يمكن معتبرا ي في بع  قرارات  ،ذا التمييز  ايمريك
 .إمكانية معاينة الموقع المشكو من  من دا   دولة معينة

هلة حلو  موحدة لتنازع اال تصاص  اإلجتهاد  يتبين  ن  ليس ثمة إجماع في  و مما تقدم 
و،ذا    ة دو  إلى إهالن ا تصاصهادفع محاكم هد مما القاائي في إطار شبكة اإلنترنيت 

وذل  من  ال  اتفاقيات دولية مطلوبا و ارورة حتمية    بذ  الجهود الدولية يجع   ما 
بعين االهتبار  صوصيات شبكة اإلنترنيت وطبيعة  آ ذة تنظم اال تصاص القاائي  

 . النزاهات المطروحة هليها
 االنترنيتتنفيذ األحكام األجنبية في ظل شبكة : ثانيا

ما ينتج من لمسالة تنفيذ ايحكام ايجنبية  ،مية بالغة نظرا    ذتفي ظ  شبكة اإلنترنيت 
تشاب  وتصادم بين اينظمة القانونية الم تلفة لشمولية ،ذه الشبكة التي تربط كافة دو  

 بة مثاب  في دولة   ر  يكوندولة شرهيا   قد ال ه بع عتبر ت ببعاها البع    فالذيالعالم 
هملية  فإن وبالتالي بين الدو    إلى هدم االهترا  بايحكام الصادرة د   مما. 1207 جرم

التنفيذ غير مطروحة  ونتساء  في ،ذا اإلطار  ،  تتمكن المحاكم من احترام قيم وثقافات 
 اآل رين هند الفص  في النزاهات هلى اإلنترنيت؟ 

بالملكية الفكرية  إلى  المتعلقةنزاع هلى اإلنترنيت  قااياذ،ب البرلمان البريطاني في 
من  بالتعليق  قانون حماية حق المؤل  الهولنديقام   ر   و،كذا  جتهاداتاتشجيع تطبيق 

ر و ايمه  ن مث  ،ذ مث  قب  المحاكم البريطانية هلى مدهى هلي  مقيم في بريطانيا  ولكن

                                                           
1204

 - Bertrand(A.),Piette-Coudol(T.) :Internet et le droit ,édition Le Point 2000,p.27 et suivant. 
1205

 - Valérie Sédaillan :Droit de l’internet ,op. cit .p.271. 
1206

 - Bertrand(A.),Piette-Coudol(T.) :Internet et le droit ,édition Le Point 2000,p.27 et suivant. 
1207

 - Michel Vivant :Cybermonde :Droit et droit des réseaux,JCP,1996,1,3969 
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 المحاكم   وبالتالي من قب   يق قيم   ر تطبترف    ن المتعار  هلي ث ومن و حدال ةنادر 
 . 1208في االهترا  بها مستندة في ذل  إلى تفسيرات م تلفة تفش 

لحد من المشاك  التي تعتر  تنفيذ ايحكام الصادرة هن محاكم  جنبية  تلعب االتفاقيات ول
اإلتحاد اتفاقيتي بروكس  ولوغانو بالنسبة لدو   نشير في ذل  إلى ايساسي   الدولية الدور
،ذه االتفاقيات  ن تجع  من تنفيذ ايحكام ايجنبية في الدو   ويقع هلى هاتقايوروبي  

،ذا القيد يشك  هائقا الن  .1209الموقعة لها تلقائيا دون  ية قيود باستثناء قيد النظام العام
ينظمة هملية تنفيذ ايحكام ايجنبية هلى ايرااي الوطنية نظرا لال تال  القائم بين ا مام 

 .1210في الدو  الم تلفة  بحيث تكون بع  ايحكام مقبولة في بلد ومرفواة في بلد آ ر
شرطين  ساسيين لكي يمنح الحكم ايجنبي الصيغة  في صدد ،ذا المواوع إلى  ونشير

 . 1211و احترام حقوق الدفاع مراهاة النظام العام: التنفيذية في فرنسا و ،ما
ين من الطبيعي  ن تثار مشاك  تتعلق بتنفيذ ايحكام ايجنبية هلى شبكة اإلنترنيت 

عيق تنفيذ الحكم ايجنبي هلى اير  الوطنية  تقوانين و الثقافات بين الدو  قد ا تال  ال
هلى مجموهة دو   ةمقتصر لم تعد  ايمر  ن ايحكام التي تم سنها فيما يتعلق بهذا إ بحيث
وبهذا   صبح من شم  مجموهة دو  الكرة ايراية ب كملها  لت توسعت ماإنفقط  معينة

 .1212بشبكة اإلنترنيت إنما بالنظام الدولي كك  ة اص لم تعد الجلي رؤيت   ن ،ت  ايحكام
 منموحدة  ئالتوص  إلى مبادستدهى ور قد تفاقمت وشهدت تعقيدات مما اولكن ايم 

المبادئ ايساسية للدو  الم تلفة بحيث تبقى  ىهل مركزينالمشرهين والسلطة القاائية   
تطور التجارة  توقي مصانة في إطار شبكة اإلنترنيت دون هليها و  امحافظ ،ذه المبادئ

اإللكترونية  ويكون هلى االتفاقيات الدولية  ن تلعب دورا بارزا في المستقب  في جع  التنفيذ 
 . تلقائيا بالنسبة لرحكام ايجنبية

 
 

                                                           
 .861البحث المشار الي  سابقا ص : جونز  التعددية القانونية في حسم منازهات االنترنتيتشارد  - 1208

1209
 - Michel vivant :Droit et droit des réseaux, La semaine Juridique N.43 3969 ,23 octobre 1996. 

1210
 - Cass.civ.1,aff.Huston 28 mai 1991,.11, 21731 ,rev.crit. dr. Int. privé ,1991 p.752 . 

1211
 - Daniel Gutman :Droit international privé ,Dalloz 1999 p.237 et s. Chrisitiane F.Shuhl :CyberDroit :op.cit 

.p.292 
1212

 - Michel Vivant :Cybermonde :Droit et droits des réseaux ,J.C.P.1996 ,1,3969 
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 1213الحلول التشريعية والقضائية المقترحة في ظل شبكة األنترنيت: ثالثا
لجنة  اصة واعت  6111اکتوبر  10تاريخ ب" ال،اي"شك  مؤتمر  :الحلول التشريعية( 2

مسودة ميثاق ينظم مسائ  اال تصاص وتنفيذ ايحكام ايجنبية في ميدان العالقات المدنية 
العدد  تقليصتصاص المكاني  وتمكن من واع قواهد لتحديد اال  متامنا . والتجارية

االهترا   تيسيرر من محكمة م تصة كما ،د   ياا ،ذا المؤتمر إلى ثللمقاااة  مام  ك
مسائ  ت تل  ما بين التجارة التقليدية والتجارة اإللكترونية  ظهرت وقد. 1214بايحكام ايجنبية

 ،مية  اصة  و،ذا ما باي يرة  إهطائهاإهداد اللجنة مسودة االتفاق   تستوجب جليا  ثناء
لمناقشة  8000اجتماع ال براء الذي استاافت  الحكومة الكندية في شباط  هقد د  إلى 

 مسائ  مناقشةمسائ  اال تصاص الدولي للنظر بمنازهات التجارة اإللكترونية  إلى جانب 
ائية للميثاق   وذل  للتوص  إلى صيغة نه1215اال تصاص المتعلقة بمنازهات الملكية الفكرية

  ومن  فالقواهد التي تحكم 8000لتبنيها في المؤتمر الدبلوماسي الذي هقد في هام 
 : اال تصاص القاائي الدولي بالنسبة لعقود التجارة اإللكترونية ،ي

 .المحكمة التي اتفق ايطرا  هلى اللجوء إليها -
وانين  صو  المحاكمات محكمة موطن  و مح  إقامة المدهى هلي   و،و مبد  ت  ذ ب  ق - 

 . تو،ذا المبد  يصلح في العقود المبرمة هبر اإلنترني  المدنية الوطنية والدولية
ا تصاص محكمة مح  إبرام  و تنفيذ العقد  ومن إجراءات التنفيذ سداد الثمن ببطاقة  -

االئتمان  وتقديم االستشارة القانونية بش ن العقد  وذل  هبر اإلنترنيت و،ذا ما اقترحت  غرفة 
 .1216باريس في CCIPالتجارة والصناهة 

التجارة اإللكترونية في المجا  مؤتمر ال صوصية التي يتمتع بها هقد ،ذا الوقد راهى 
نص المادة السادسة من مسودة مشروع االتفاقية الناتجة هن مؤتمر  حيث جاء في التعاقدي 

تقام الدهو   مام محكمة مح  تنفيذ الموجب ايساسي  وفي النظام    يتوجب  نال،اي    ن
بمح  تنقية "مهمة تحديد المقصود  8000كانون ايو  سنة  88االتحادي الذي صدر في 

من اتفاقية بروكس   8نص المادة ل حيث جاء ،ذا النظام كتعدي  ". الموجب ايساسي
                                                           

 .628-616بولين انطونيوس  يوب  نفس المرجع   ص  - 1213
1214

 - Christiane Féral – Schuhl :Cyber Droit :op.cit.p.298. 
  61يونس هرب   منازهات التجارة االلكترونية  نفس المرجع   ص  - 1215

1216
 - Christiane Féral Schuhl :Cyber Droit :Op. cit. p.298 

 .61  ص 8000بي آسيا  االسكوا  ايمم المتحدة   ياا يونس هرب  منازهات التجارة االلكترونية  اللجنة االقتصادية واالجتماهية لغر  -
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يتالءم مع متطلبات التجارة اإللكترونية والعقود الجارية هلى  جاهال إياهالمشار إليها سابقا  
 .1217وح  مح  اتفاقية بروكس  8008مواع التنفيذ في ايو  من آذار   الاد  الشبكة 
 إمكانيةبالنسبة للمواد التعاقدية من النظام المذكور  هاله هلى  6فقرة ال 2لمادة تنص ا

واهتبر ،ذا التنظيم  ن مح  تنفيذ . 1218إحاار المدهة هلي   مام محكمة تنفيذ االلتزام
فإن مكان : " الموجب ايساسي ي تل  في هقود بيع البااهة  هن هقد توريد ال دمات

لباائع ،و مكان تسليم الباائع   و المكان الذي يفتر  تنفيذ الموجب في هقد بيع ا
هقد توريد ال دمات  فإن المكان الذي تقدم في  ال دمات  و  واما ب صوص. تقديمها في 

 . 1219االجتهاد الفرنسي حديثا وثق يفتر   نها قدمت ،و مكان تنفيذ الموجب و ،ذا ما 
دهاء هلى معاقده إما باال مام المدهي  تركت ال يارإال  ن التشريعات الوطنية و االتفاقيات 
ما  مام محكمة مح  إقامت و   ( ي المعاقد) مام محكمة الدولة العاو حيت يقيم   .ا 

مداهاة المستهل  إال  مام محكمة الدولة العاو حيث يقيم ،ذا  يستطيع  ما المورد  فإن  ال  
 . (بروكس  المذكورة سابقامن اتفاقية  62و62و61المواد )   حيث ظهر ذل  جليا في اي ير

البد من اإلشارة إلى الدور الذي تلعب  منظمة التجارة العالمية  إذ يتولى  صدد   ،ذا فيو 
المنازهات التجارية بين الدو  ايهااء في اوء ما توصلت  ح  المجلس العام للمنظمة

جراءات الالقواهد و "جولة  ورغواي في ش ن إلي   يحق يي  و". حاكمة لف  النزاهات ما 
هاو في االتفاقيات التي تشر  المنظمة هلى تطبيقها  في حا  إصابت  بارر  طبقا لهذه 

وفي ،ذه الحالة يتم تشكي  لجنة للتحقيق في المواوع و   رفع شكو  إلى المنظمة  القواهد 
الدو  ايهااء من   ذ  ي إجراء هقابي بناء هلى  مانعة بذل  اقتراح الحكم المناسب  

التي تمكن من ظهرت بع  االقتراحات في ،ذا ال صوص و  . 1220تي بوقوع م الفةقرار ذا
تجاه إلى االهملية ا تيار ا تصاص المحاكم وذل  من  ال   تقدمهاتفادي المشاك  التي 

                                                           
1217

 - Le règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est entrée en vigueur le 1er mars 

2002 .JC1.de droit International, v .12, fasc. 631-10 
1218

 - Le règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est entrée en vigueur le 1er mars 

2002 .JC1.de droit International, v .12, fasc. 631-10 . 
1219

 - Cass.civ.1ère ch.,8février 2000, recueil Dolloz, IR, 2000, volume 4. 
عربيهة  بيهروت برا،يم العيسوي  الغات وا واتها  النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقب  التنمية العربية  الطبعة الثالثهة  مركهز دراسهات الوحهدة ال- 1220
8006. 
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البع  باهتماد مبد  تنظيم ذاتي  التعاون بالنسبة إلى محاكم اإلنترنيت  كما ناد 
 .1221النترنيتل
البحث هن آليات  اصة في ح  النزاهات التي تنش  من جراء  إن: الحلول الفضائية( 0

الصعوبة في تطبيق قواهد القانون  ما ،و إال نتاج هن االست دام والتباد  الحاصلين فيها
من جهة  واإلجراءات المعقدة التي يتطلبها سلو  طرق  البيئة الرقمية هلى  الدولي ال اص

 . بيعة ،ذه الشبكة من جهة   ر  المحاكمة العادية  والتي ال تتناسب مع ط
 يتصلون ببعاهم البع  الماليين من الناس هبر العالم بما  ن  "..  حد،م  ن وقد اهتبر 

  فال مجا  بالتالي لتفادي وقوع نزاهات اإلنترنت شبكةهما  هبر ايو  ويتبادلون ايشغا 
تية الدولية  وتجنب مع طبيعة الشبكات المعلوما تناسبا شكا  جديدة لحلها   وجود تتطلب

 .1222..."بطء إجراءات المحاكم التقليدية الغارقة في اال تناق ومحدوديتها
هدم تنظيم محار بما  بذريعةففي الوقت الذي ال يزا  في  القااء يبط  القرار التحكيمي  

رفع  الفريقان إلى المحك م  و هدم توقيع المحاار   و هدم إصدار القرار في جلسة هلنية   
في الوقت  .1223بحث في تحكيم إلكتروني   و ما يسمى بالتقااي هن بعدالالفق  يحاو  

  Cyber justice"فكرة العدالة االفترااية لق جامعيين من جامعة مونتلاير طالإ الذي نشا،د
لنظر بك  نزاع افي التي ت تص  "Cyter tribunal"فترااية امحكمة  حيث قاموا بإنشاء   "

 . 1224متعلق باإلنترنيت
تحت رهاية 6112 كتوبر  82إلى اجتماع مهم في " مشروع القااي االفترااي بداية  تعود

NCAIR وCLI  The cyberspace law institute))   صدرت المحكمة االفترااية  حيث 
الدهاية المنزلة بالبريد  وق  AOLبإلزام شركة  قاى الذي 6111ماي  2حكما في 
 نها م الفة للنظام العام للشركة  مستندة في ذل  إلى حجة   E- America ,mailاإللكتروني 

اإلنترنيت ثانيا  وايحكام التي تصدر هن القااي االفترااي ال تقب   لقوانيننفسها  وال  و 
 : االستئنا 

« Tout en soulignant que ses decisions ...  peuvent être reconsidérées ,mais ne 

peuvent etre sujettes à un recours en appel » 

                                                           
 .862  ص  ريتشارد جون  نفس المرجع - 1221

1222
 - Valérie Sédaillan  Droit de l’internet ,op. cit .p.272et suiv. 

 612بولين  نطونيوس  يوب  نفس المرجع   ص  - 1223
1224

 - Christiane Féral -Schuhl  Cyber Droit :Op. cit. p.204 . 
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إنشاء  و من القااي االفتراايالسرهة في إصدار ايحكام من ايسباب التي جعلت 
برزت آراء فقهية تندد بفكرة القااي  وفي المقاب     حتمية  محكمة م تصة ارورة
" David Johson"،ذه اآلراء ما قال  بين مساوئ  ومن  و إظهار  االفترااي محاولة إبراز

هطاء الذي  يشك  بقدرة ،ذا المشروع من المسا،مة في التوفير في الوقت  وفي النفقة  وا 
 و نجاهة كما  ن البع  يتساء  هن فعالية. 1225الح  الصحيح والعاد  لبع  النزاهات 

 ن ،ذه ايحكام ال يمكن  ن  معتبرا حكام القااي االفترااي المجردة من  ي قوة تنفيذية  
 . 1226إرادية تنفذ إال بصورة طوهية  و

مشاريع مماثلة لمشروع القااي االفترااي بد ت بالظهور هلى شبكة تزامنا مع ذل  فإن  و
جاء في إحد  المقاالت الواردة في قد اإلنترنيت في كندا وفي الواليات المتحدة ايمريكية  و 

  صبح بمقدور  ن مفاده" ،كذا يواكب القانون الثورة المعلوماتية"جريدة المتغير تحت هنوان 
معالجة بع  المشاك  هلى ،ذه بحلو  غير تقليدية لبع  النزاهات  و ن  السماحاإلنترنيت 
 .1227 صبحت ممكنة وذل  كما ،و الش ن فيما يتعلق ب سماء المجا  الشبكة 

منافع ال تنعكس إيجابا هلى المتقااين فقط ب  ل   وبر ينا فإن تنفيذ  دمة القااي هن بعد
 في تسا،مساهد  هلى تسريع العجلة القاائية  و حيث ت .تصاد الوطني برمت تطا  االق هاإن

  .توفير كلفة و هباء النزاهات القاائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .620-611بولين انطونيوس  يوب  نفس المرجع   ص  - 1225
 .121انوني لشبكة اإلنترنيت  نفس المرجع   ص طوني هيسى  التنظيم الق - 1226
 .628بولين انطونيوس  يوب  نفس المرجع   ص  - 1227
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 اآلليات التقنية المستحدثة لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية:الثاني المبحث
لبي من  ال  سواللمعلوماتي بشقي  اإليجابي احقوق المؤل  في المحيط  تحدثنا هن بعدما 

الفص  ايو  توصلنا إلى نتيجة مفاد،ا  ن  بالرغم من  ن التطور التكنولوجي كان ل  جانب 
ة التي  سفرت هلى إيجابي غير  ن  يهدد حقوق المؤل  من  ال  ظهور الجريمة المعلوماتي

إيجاد  بالمليارات و ثرت هلى اقتصاديات دو  بكاملها فالواقع يفر  هلينا د سائر فادحة تع
هدم الوثوق  هلى حقوق المؤل   و وسيلة إلى جانب تقنيات الحماية من  ج  بسط السالمة

ن وجدت وكانت هلى قدر ها  من ايمان إال  نها ال بالتقنية وحد،ا في ذ ل  ينها حتى وا 
تكفي من  ج  ذل   فالتطور التكنولوجي البد  ن يالزم  تطور قانوني يالئم مقتايات ،ذا 

من  ج  ذل  سو  نتناو  الحماية القانونية لحقوق المؤل  هلى الصعيدين العصر  و 
 : الدولي والوطني مبرزين في ذل 

 ،م مبادرات التعاون فيما بين الدو  من  ال  إبرام اتفاقيات دولية  اصة بحقوق المؤل  
  في المحيط الرقمي و مكافحة الجريمة المعلوماتية  وكذا  ،م الجهود المبذولة من طر 

الهيئات والمنظمات الدولية لمكافحة الجريمة المعلوماتية  ،ذه اي يرة التي اجتازت حدود 
 االدولة و صبحت تثير مشكلة قانون  ي دولة تطب ق و ا تصاص  ي محكمة يكون صالح

للنظر في المنازهات القائمة هلى شبكة اإلنترنيت محاولة منا اإلجابة هلى مد  قدرة تل  
استيعاب التطور التكنولوجي وتوصلها إلى حلو  لمواجهة ،ذا التطور التقني  االتفاقيات هلى

و فيما تتمث   ،م الجهود المبذولة هلى المستو  الدولي من منظمات و،يئات دولية لمواجهة 
الجرائم المعلوماتية التي  صبحت تهدد العالم ب سره  وما مد  فعالية ما قامت ب  في 

السلبي هلى حقوق المؤل ؟  ما هلى المستو  الوطني سو  التصدي لوقع التكنولوجيا 
نعالج المشاك  التي تعتر  إجراءات التحري والتحقيق في الكش  هلى الجريمة ومد  

 .حجي ة الدلي  اإللكتروني في إثبات الجريمة وكش  المجرمين لتوقيع الجزاءات هليهم
سباب اللجوء الى الايو   طلبالم نتطرق في  المطلبينوسو  تتناو  ك  ذل  من  ال   

فنتطرق الثاني طلبالم   مافي التقنيات المستحدتة لحماية حقوق المؤل  في البيئة الرقيمة
 .تداهيات الحماية القانونية للتدابير التقنية هلى م تل  القوانينل
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 أسباب اللجوء إلى التدابير التكنولوجية لحماية المصنفات الرقمية: األولالمطلب 
واج  تطبيق الحقوق التي حصلت هليها  نظمة قوانين الملكية الفكرية و مجموهة  لقد
قيات الدولية و اإلقليمية الناصة هليها   صعوبات بالغة في مجا  البيئة الرقمية   ااإلتف

  موجهة بذل  هدة مساع دولية  حيث المست الحريات التي يتمتع بها صاحب حق المؤل 
 . نية ممكنة لها جاد حلو  تقنية وقانو إلي

لكن ايسباب و العوام  المرتبطة بإيجاد الحلو  و التدابير التكنولوجية في البيئة الرقمية 
ل     الالزمةجعلت قانون حق المؤل  في مشكلة حقيقية   هاجزة بذل  هن توفير الحماية 

 :ومن بين ،ذه ايسباب نذكر ما يلي في الفروع القادمة
 الناشئة عن الطبيعة الرقمية للمصنفات المحميةالصعوبات : الفر  األول

الطبيعة الرقمية للمصنفات التي تشم  حماية حق المؤل   هلى الرغم من  نها توجد بكم 
ستغال  الطبيعي لمجموهة  نها تمتل  طبيعة رقمية تهدد اال ،ائ  في شبكة اإلنترنت   إال

و في ،ذا الفرع   تفاقيات الدولية اال في قوانين الملكية الفكرية و الحقوق المادية المتامنة
انية بواعية برامج الحاسب اآللي المج تتعلق  ولهماسو  نعر  حالتين جديرتين بالبحث 

 .المؤقت في ذاكرة الحاسب اآللي ثانيهما ينبثق هن الحفظ  و (التجريبية)و المتشاركة 
 ةلحاسب اآللي المجانية و المتشاركوضعية برامج ا: أوال 
الحقوق هلي  كون  مصنفا  استغال  برامج الحاسب اآللي دون موافقة مؤلف   و مال  منع

يشير إلى  ن الواقع العملي  بحيثهامة    كقاهدةما ،و  محميا بموجب قوانين حق المؤل 
 شبكة تقدم حيث  1228نوهين من البرامج المواوهة تحت تصر  الجمهور الحر وجود

بطريقة مجانية و تسمى تبعا لذل   كان ذل  سواءاالنترنت العديد من برامج الحاسب اآللي 
المجانية بالبرامج'' ) ،(Logiciel Gratuicielبشك  تشاركي و تسمى   و و البرامج

 (Logiciel contributif , Partagiciel ).المتشاركة
 رامجصحة القو  الشائع ب نها ب مد ،نا نجد  نفسنا  مام إشكا  و هالمة إستفهام مفاد،ا و 

العديد من اإلشكاالت  بما  نها قد ثارتحرة من الحقوق و تتميز بحرية الوصو  إليها 
 . من مؤلفيها و مست دميها هلى حد سواء المتعلقة بالواعية الحقيقية لحقوق ك 

 
                                                           

 .622دياال هيسى ونس   المرجع السابق  ص1228
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 الحاسب اآللي المجانيةـــ بالنسبة لبرامج 1
ست دامها شريها بحرية الغير نا تتميز ،ذه البرامج هن البرامج الحرة في  نها ال تسمح

تل  البرامج التي يسمح نس ها دون قيود هلى الرغم من  ن مفهومها يشير إلى  نها و 
 1229مقاب  مادي ناشرو،ا بتداولها دون

 ب قمن    او استغالله ااستعمالهب تسمحمج الذي ال  البر ت: " ويمكن تعريفها  ياا هلى  نها
 ي  ن مؤل  ،ذا 1230ذل  ال يعني  ن  قد سقط امن المل  العام     لكن"الغير مجانا
هن حقوق استغالل  هلى اإلطالق  و إنما يعتبر مجرد إ،ما  بسيط  تناز يالبرنامج ال 

شديدة فيما يتعلق  رامةص تظهرو  ن معظم قوانين حق المؤل    اصة1231لحقوق  المادية 
صريحة للحقوق المتناز  هنها  و التي غالبا ما تكون محددة  بهذه الحقوق و تشترط موافقة

 .من حيث الزمان و المكان
 بذل  فإن تسويق ،ذا النوع من البرامج دا   شبكة االنترنت  و  ارجها و لوو 

كان  إذا مثال   ف يمنح المؤل  الحق في سن شروط تمنع  و تجيز ذل بالصورة المجانية 
 CD.Rom و Disquetteبرنامج  المجاني يوزع من قب  الغير بواسطة اسطوانة لينة 

 ن يمنع الغير من بيع النس ة الواحدة من  بثمن يفوق كلفة الدهامة  و االسطوانة يمكن  
  1232.الم ال  مرتكبا لجريمة التقليد معتبرا بذل الاوئية  و مصاري  التوزيع  اللينة  و

 :بالنسبة لبرامج الحاسب اآللي المتشاركةههه 2
يامن ،ذا النوع من البرمجيات للجمهور تجريبها فقط   و غالبا ما تكون محدودة من حيث 

سم البرمجيات منية معين   يطلق هلى ،ذا النوع االوظائ  و اإلمكانيات تحت حيز مدة ز 
ي توجد بغر  تجربتها فقط الت امج البر  تل : "  و ،و التجريبية وتكون في الغالب مجانية 

واع بتصر  من يشاء من الجمهورههه من ست دامها في التسويق التجاري حيث تو ليس ال
 و من  ارجها لقاء تعوي  ال يجبر من قام باستعمال  هلى دفع   إال إذا  دا   الشبكة

                                                           
البرمجيات الحرة ،ي برمجيات حاسوبية يمكن است دامها و دراستها و تعهديلها يي غهر  دون قيهود  و كهذل  نسه ها و تهداولها معدلهة  و غيهر  1229

و الطريق المعتاد لتوزيع البرمجيات كبرمجيات حرة ،هو تر يصهها للمتلقهي تحهت . معدلة بال قيود  و بقيود تامن  ن متلقيها ستكون لهم الحقوق ذاتها
 .ر صة حرة  و بواعها في المل  العام و نشر الشيفرة المصدرية لها

1230
 - PIETTE COUDOL Thierry, Internet et la loi, Paris, Dalloz, 1996, p 147. 

 .621طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص 1231
 .629دياال هيسى ونس   المرجع السابق  ص  1232
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 و تسويقها و بالتالي فال يحق إهادة برمجتها 1233. " ن يجرب  مدة من الزمن راي هن  بعد
 . هليها دون موافقة مؤلفها  و مال  الحقوق

 الشركات المنتجة لهكذا برامج تقوم بإصدار نس ة واحدة منها لتمكين هلى الرغم من  نو  
 معينة لتجربتها  ا،ا من هدم   إال  ن ،نا  حدودءمن ا تبار،ا و من ثم يقرروا شرا الناس

 :تتمث  فيما يليحتى ال يتم استعمالها بشك  مطلق و دائم  
 مسة هشر ك ن يتم السماح بتجربة البرنامج لمدة  تحديد فترة التجربة بمدة زمنية معينة 

برامج الفوتوشوب  و   رامجمثال في حالة ب ناقصة ن تكون وظائ  البرنامج   و مثال يوما
مبتقديم  صائص و هند است دام النس ة التجريبية يقوم البرنامج الهندسة المعمارية  كانيات ا 

كاملة إال هند ( العملية) ال تكون المهمة   بحيث محدودة ال تمكن  من الرسم بطريقة كاملة 
 .است دام البرنامج الكام  بعد الشراء

  ن يقوم البرنامج بإاافة شعار  و اسم الشركة  و اسم البرنامج إلى المل  المنتج من  
 .است دام النس ة الكاملة بعد دفع ثمنهابحيث ال يتم إزالة ،ذا الشعار إال في حالة 

 إمكانية الحصو  هلى نس ة من البرنامج المتشار   وبالتالي و هلى الرغم من و   
استعما   إال  ن  المجاني و تثبيت  في الحاسب اآللي و تجربت  و االستفادة من  بشك  هادي

 الالزم إلى صاحب الحقوق البرنامج بعد انقااء الفترة التجريبية ومن دون دفع التعوي  ،ذا
 هلي  ،و مبدئيا هم  غير مشروع و ي ال  مامون قوانين الملكية الفكرية و االتفاقيات

 .الدولية المتعلقة بحقوق المؤل 
لكننا نجد  نفسنا  مام مشكلة فالذي يستعم  ،ذه الطريقة من المستحي   ن يحصي جميع 

ايقراص و ايسطوانات   فكي  إذا  النسخ المطروحة في السوق و التي تكون مسجلة في
مرتكزات مادية يمكن االستعانة   ي  تعلق ذل  بطرحها هلى شبكة اإلنترنت ين  ال توجد 

 ال  ب  الماليين منآال مجا  إطالقا لمعرفة وجهة سير إحصاء النسخ المتبادلة  و  بها في
  1234.نتالمستعملين المنتشرين في م تل  دو  المعمورة الموصولة باالنتر 

                                                           
 .619طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص  1233

 .622دياال هيسى ونس   المرجع السابق  ص -1234
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 1235  ما يطرح نتيجة إمكانية التشاب  بين فئة البرامج المتشاركة و البرامج المجانية  ،ذا

 بالرغم من  ن  صحابها يحرصون هلى تذكير من يقرر االحتفاظ بها بوجوب تسديد
 التعوي  المتوجب لقاء استعمالها و إال اهتبر فعل  غير مشروع  و ب ن النية الحقيقية

 ال تكون منصرفة نحو االستغال  الطبيعي لها  ب  ،م رامجهلى ،ذه البيصحاب الحقوق 
  1236.إلزاميةيبتغون ني  تعوياات من المستعملين في شك  تبرهات  و مسا،مات غير 

 .الحفظ المؤقت للمصنفات المحمية في ذاكرة الحاسب اآللي: ثانيا 
 لصفحات من محتو  المواقع التيتقوم ب  البرامج المتصفحة يجزاء  و  همليات حفظ تلقائي

بين المواقع الموصولة بشبكة االنترنت  حتياجات الارورية من االيصار إلى االتصا  بها 
دا    الموقع الصفحات التي يتكون منها حفظ لعدد منتقوم بالسيما بين مواقع الويب  ك ن 

 وفي ايغلب    1237.االتصا  بهذا الموقع المست دم الذي يجريب ال اص  الحاسب اآللي
ممكنة بذل   ج  تسهي   و السرهة في التصفح  من  عمليات  اروريةال ،ذه  تكون

 .  1238تصا  بشبكة اإلنترنت اجعة محتو  الموقع دون الحاجة لالالمست دمين من مر 

 كما يقوم مورد  دمة االتصا  باالنترنت بعمليات حفظ مماثلة في ال ادم الرئيسي 
 ت مين االتصا  بالشبكة  و تهد في لوظيفت  ايصلية بحيث تكون تكملة 

  1239.إلى تحسين مستو  االتصا  و نوهية ال دمات التي يؤمنها إلى المشتركين
،نا نجد  نفسنا  ننا تطرقنا في مفهومنا للنسخ إلى إشكا  جديد   بإهتبار نسخ ايهما  و 

تشم  ملفات محمية   فه  يعد الصفحات في ال ادم اآللي إلستعمالها الحقا   البد لها  ن 
 نتهاكا للحقوق المادية لحق المشؤل ؟  ذل  ا

                                                           
 .هلههههههههههى البرنههههههههههامج مههههههههههع  ن محكمههههههههههة التجههههههههههارة فههههههههههي بههههههههههاريس اهتبرتهمهههههههههها م تلفههههههههههين لوجههههههههههوب التعههههههههههوي  فههههههههههي حهههههههههها  الموافقههههههههههة 1235

Trib. Com. Paris, 8 Sept 1992, Vif C/ Canal 4 Expertises 1993, n° 158, p 72. 
 Pizzaبهرامج البتهزا   و ما يقرر ،ذا القو  ظهور  نواع جديدة من البرامج المتشاركة في شهبكة االنترنهت تطلهق هلهى ذاتهها تسهميات غريبهة منهها 1236
ware و بههههههههههههههرامج بطاقههههههههههههههة المعايههههههههههههههدة Post Card wareحيههههههههههههههث يعتمههههههههههههههد التعههههههههههههههوي  فههههههههههههههي ،ههههههههههههههذه الفئههههههههههههههة مههههههههههههههن 

 و إرسها  بطاقهة معايهدة إلهى   ي  ن يكون التعوي  المتوجب هلى المستعم  تقديم قطعة من البيتزا( صاحب الحقوق)البرامج هلى م يلة المعلوماتي 
 .612طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص: انظر. صحاب الحقوق هليها

 .622دياال هيسى ونس   المرجع نفس   ص  1237
 .616طوني ميشا  هيسى  المرجع نفس   ص 1238

 و الواصهلة مهن المشهتركين و إلهيهم   و تقهوم بنسهخ تلقهائي لل هدمات  و /تقهوم بحفهظ الرسهائ  المرسهلة و* برامج وص   اصة * ك ن يقتني - -.1239
فهي وقهت لمواقع الويب التي يكثر الطلب هليها من قب  المشتركين و تكهون الغايهة مهن ،هذا النسهخ تمكهين ،هؤوالء مهن معاينهة المواقهع المنسهو ة مجهددا 

 قصر و تجنيبهم االزدحام في الشبا  
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  و بذل  يتشكاالنترنت   ن هملية الت زين المؤقتة ارورية هند االتصا  بشبكة يرجح الفق 
 ستعما   و ولوج في الشبكة يكون تحت إستشارة المؤل  إفراط في حماية المؤل  ين ك  ا

ايولى مفاد،ا طبيعة شبكة اإلنترنت و ال دمات : ريعتين إلى ذ  يستند  صحاب ،ذا الراي 
ر  الحفظ  و النسخ التي تقدمها و التي تنصب تحت مجموهة الحجج التقنية   حيث يعت

مؤقت و سريع الزوا  مبعدا إيا،ا هن المستو  ال دمات   فيكون النسخ  يحو   مام تحسن
  1240.المادية قانوني  رقا لحقوق المؤل الذي يشك  بالمعنى الالنسخ الدائم و الثابت  

التي تعتبر  ن  يها و،ي نظرية تقوم هل "اإلجازة الامنية"فإن  : القانونية من الناحية  ما 
 ،و بذل إلى موقع  ال اص في ،ذه الشبكة  يتيح لمست دمي شبكة االنترنت الوصو   من

  ذه الشبكة هل اهتباره مست دمبا  يعلمالسيما  ن   1241.لهم إمكانية الحفظ و النسخ يسمح 
التي تؤمنها البرامج   ن مث  ،ذه ايهما  تكون الزمة و متالزمة مع مهام التصفح التقنية

 .المتصفحة
 L122-6/1حجة   ر  تستند إلى نص المادة 1242بع  الفقهاء الفرنسيين  ويعزز
 لمستعم  برنامج الحاسب اآللي حق القيام بايهما  الارورية لحسن استعما  تامنالتي 

اي طاء الموجودة في   وصوال حتى إلى تفكيك  إذا  تعدي  و تصحيحالبرنامج  و التي منها 
 .بدا ذل  الزما لحسن تشغيل 

االنترنت تجع  من الصعوبة  العالمية لشبكةلعملية نجد  ن الطبيعة التقنية و من الناحية ا   
التشريعات  غلب كانت  حتى و إن اكتشا  مث  تل  االهتداءات و ال روق لحق المؤل  

كذاكرة الحاسب اآللي للمست دم  تنص صراحة هلى  ن النسخ المؤقت في ذاكرة الكترونية
ظ الحف إذا فإنتر يص من المؤل    يشك  استنسا ا يعاقب هلي  قانونا إذا لم يحص  هلى

 .مهددا لحق المؤل  يبقى المؤقت لرهما  المحمية في ذاكرة الحاسب اآللي
 
 
 
 

                                                           
 .618طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص  1240

1241
 LUCAS André, Droit d’auteur et numérique, op.cit, n° 252, p126. 

1242
 SEDALLIAN Valérie, op. cit, p101 
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 الصعوبات الناشئة عن تقنية الوصل الفائق بين النصوص و المواقع: الفر  الثاني
مفهوم الوسائط المتعددة بشك   هلي  في يعتمد مبد  ،و الويب التصفح التفاهلي لمواقع    

صفحة إلى   ر    االنتقا  من تتيح ساسي من  ال  الوص  بين النصوص و المواقع التي 
إلى آ ر  و من  ادم إلى   ر بواسطة مجموهة من اإلحاالت  حتى باالنتقا  من موقعو 

هنكبوتية دون حتى  ن  يمكن القو   ن  ال شبكة و  بلغة االنترنت  المرجعية تسمى الوصالت
  1243.تل  الوصالت

 نشر المصن  هلى االنترنت في الفا   تقنية الوص  الفائق بين النصوص و المواقعلو 
من هدة نقاط ككلمات  و  هادة  صفحة الويب تكون مرتبطةف  بإد ال  في مجا  واسع

 و بذل  فإن تابعة لنفس الموقع  و مع صفحات تابعة لموقع آ ر   مع صفحة   ر  فقرات 
توسع تعم  نفس   مام صفحة   ر  تدقق و يجد المس النقر هلى جزء من النص في حالة و 

  1244. البحث من مفهوم الكلمة مح 

دا   موقع الويب الواحد في شبكة االنترنت " الوصالت  الروابط" إقامة  هلى الرغم من  ن و 
بين موقع  و  ادم    غير  ن تفعيلهاطرح  ية إشكاليات تذكر هلى المستو  القانونيت ال

،  يمكن : يثير اإلشكا  التالي   ر  موصولة بالشبكة   وادمموقع  و  محدد باتجاه
االنترنت إقامة الوصالت بين موقع  ال اص و مواقع اآل رين الموصولين  لمست دم شبكة
 بالشبكة بحرية؟

 عنوية،  يمكن  ن يشك  فعل  ،ذا تعديا هلى حقوق المؤلفين و تعراا لحقوقهم المو 
 قيمتق المؤل  إذا كانت المواقع التي السيما المادية التي يتمتعون بها بمقتاى قوانين ح

 الوصالت معها حائزة هلى وص  العم  الفكري  و  نها تحتوي هلى  هما  فكرية محمية؟
تشبي  ستدال  بالقياس و اال بع  الفق   هن ،ذا التساؤ  فقد حاو  إليجاد إجابة معينة 

شبكة االنترنت   باالستشهاد ب هما  و مؤلفات الغير  ي  الفائق بين المواقع فيالوص  

                                                           
1243

 - LUCAS André, Régime juridique des bases des données : liens hypertextes et moteurs de 

recherche, intervention au colloque du traitement des informations en XXI siècle, 7-9 nov. 

2001. 

 .612دياال هيسى ونس   المرجع السابق  ص :  وردت  
1244

 - BENSOUSSAN Alain, Internet, Aspect juridique, op.cit, p 69. 
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الويب إحاالت مرجعية إلى مؤلفات   ر  م تلفة هلى نحو ما يحص  في  تامين مواقع
  1245. مر تجيزه قوانين الملكية الفكرية الكتب مثال و ،و

 ي ايص  بالنسبة إلىاالستشهاد الذي واع ف فتعري  شهد ا تالفاغير  ن ،ذا الر ي 
ن  يالمصنفات المكتوبة ال يتطابق مع مفهوم الوص  الفائق بين المواقع في شبكة االنترنت  

مفهوم االستشهاد المتعار  هلي  في المصنفات المكتوبة فإن الوصلة تقود  وهلى غرار
ت إلى صفحا إلى الموقع المستشهد ب  بكامل   و حتى بشك  مباشرمست دم ،ذه الشبكة 

  1246.محددة دا   ،ذا الموقع دون المرور بصفحة االستقبا  الرئيسية ل 

 است دام مكن من1247إن التطور الذي لحق مؤ را بتقنية الوص  الفائق بين المواقع 
مغادرة الموقع ايساسي   دون الحاجة إلىالمعلومات من مواقع الويب الم تلفة بشك  مباشر 

ك نها موجودة  صال دا   ،ذا الموقع ايساسي  و ال  و تبدو المعلومات المستقدمةف احت 
  1248.المعلومات ت  اسبقت تقديم ،بوجود المواقع اي ر  التي  يشعر المتصفح

 ر قياميتبر  من ش نهااي ذ بنظرية اإلجازة الامنية التي  من المشرهين  راقترح البع  اآل
  ن االنترنت نش ت باهتبارالوصالت مع مواقع الويب الم تلفة   بإنشاءمست دمي الشبكة 

 في ايساس هلى مبد  إقامة الوصالت و الروابط بين المواقع و الحصو  هلى القدر ايكبر
بوجوب الحصو  هلى  إهاقة ،ذا ايمر من المراجع حو  المواقع الموصولة بها  فال يمكن 

 . من  صحابها إذن مسبق
است دامها  تستلزماالنترنت  امنيا هلى إجراء تل  الوصالت ين طبيعة قونيواف وبذل     

  1249. طةالرابفال يمكن تصور موقع ويب من دون ،ذه 

                                                           
 .621 طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق   ص 1245
و التهي تعنهي الصهفحة ايولهى التهي تظههر لمسهت دم شهبكة  Page d’accueilتسهمى صهفحة االسهتقبا  الرئيسهية لموقهع الويهب باللغهة الفرنسهية   1246

 تتاهههههههههههههههههههههمن الصهههههههههههههههههههههفحة الرئيسهههههههههههههههههههههية فهههههههههههههههههههههي  غلهههههههههههههههههههههب.االنترنهههههههههههههههههههههت حتهههههههههههههههههههههى يتصههههههههههههههههههههه  بهههههههههههههههههههههالموقع المهههههههههههههههههههههراد زيارتههههههههههههههههههههه   و تصهههههههههههههههههههههفح 
 .يسه  التصفح العراي لم تل  الصفحات التي يتكون الموقع منهاايحيان مل صا هاما هن الموقع و دليال بالعناوين 

التي ترتكز هلى ما يعهر  بالشهك  الهيكلهي لموقهع الويهب  إي تقسهيم صهفحة الويهب إلهى نوافهذ Framingو تسمى  ياا بتقنية ايطر  و البراويز  1247
Frames نها جزء من الموقع الذي يجري الوص  في متعددة مستقلة و من ثم لصق صفحات هائدة إلى مواقع   ر  بحيث تبدو ك. 

 .622طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص  1248
1249

 - BUYDENS Mireille, Droit d’auteur et internet, problèmes et solutions pour la création d’une base de 

données en ligne contenant des images ou textes, Université catholique de Louvain, Faculté de droit, 2001, p 

 .12حواس فتحية  المرجع السابق  ص :  وردت 79
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 ن الكثير من المواقع في شبكة  باإلشارة إلى وجهة نظر،م صحاب ،ذه النظرية حيث يؤكد 
 تسقط الفائدة الموقع الواحد  بحيث  دا  الماليين من الصفحات حتى  تتامن االنترنت
هلى  من إقامة الوصالت معها إذا لم يكن مست دم شبكة االنترنت قادرا المرجعية العملية

 .الوصو  إلى الصفحة  و المستند المقصود
 و المكان حيث توجد ويشبهون في ذل  ايمر باإلشارة المرجعية لكتاب دون تحديد الصفحة 

  1250.يجاد،اتاب بكامل  إليقرا الك كون هلى القارئ في ،ذه الحالة  نالمعلومة المقصودة  في

  ن تبرر المستحي ين  حتى لو سلم بصحتها  فيبقى من  إال  ن  تم نقد ،ذه النظرية 
 هبر السماح باالنتقا  المباشر من موقع معين في1251 اإلجازة الامنية استباحة مواقع الغير
 المرور محددة دا   موقع آ ر موصو  بالشبكة دونشبكة االنترنت إلى صفحة  و فقرة 

  1252.بصفحة االستقبا  الرئيسية ل   و حتى معرفة هنوان  و ،ويت   و اسم صاحب 

الويب في تقوم بع   الوص  الفائق بين المواقع   ل رق القانون فيما ي ص  لذل  و تفاديا
تحذيرا صريحا يمنع  العائدة إليهافي صفحات االستقبا  الرئيسية تكتب شبكة االنترنت التي 

من ،ذه المواقع  وصالت مباشرة بصفحات محددة إنشاءهلى المواقع اي ر  في الشبكة 
ال تمنع من إقامة  في حين  نها1253دون الحصو  هلى تر يص مسبق من  صحابها  

من اإلهالن هن ستفادة ينها تامن لهم االالوصالت بصفحات االستقبا  الرئيسية وحد،ا 
  1254.واقعهم مع هر  مل ص هن محتوا،ام

  ن تقنية الوص  الفائق بين المواقع إذا تناولت  هماالج بهذا نستنتو    
اقعهم إلى بنو  فكرية محمية فإنها تشك  انتهاكا للحقوق المادية هن طريق تحوي  مو 

 .جهود،ملهن طريق  سارة معلومات مجانية 
 

                                                           
 .621طوني ميشا  هيسى المرجع السابق  ص 1250

1251
 PIETTE COUDOL Thierry, op.cit, p 150 

 .629طوني ميشا  هيسى  المرجع نفس   ص  1252
تهديهد جههود،م و توظيفهاتهم التهي قهد يلجها الهبع  إلهى اسهتغاللها لمصهلحت  و العلة من ذل   شية  صحاب المواقع من اياع حقوقهم   و مهن  1253

  ال اصة دون وج  حق   ي  ن  هواا ههن إقامهة الوصهلة بصهفحة االسهتقبا  الرئيسهية العائهدة إلهى الموقهع المعنهي مهع إيهراد شهرح مهوجز همها يتاهمن
فيتحهو  همليها إلهى بنه  معلومهات مجهاني و إلهى مصهدر سهه  للمعلومهات  ،ذا الموقع  ي شى  ن يصار إلى االستفادة من محتواه بشهك  غيهر مشهروع

 .للموقع الذي يقيم الوصالت مع 
 .612دياال هيسى ونس   المرجع السابق  ص 1254
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 التعدي على حق المؤلف عبر االنترنت الصعوبات التي تواجه إثبات: الفر  الثالث
و  من قب  المشرع يتم اللجوء إلى القواهد اإلجرائية التقليدية للقانون الجنائي في  غلب الد

رتكاب الجرائم  هلى قوانين جديدة   رغم تطور  ساليب استحداث  ية الجنائي   دون ا
 .المستو  المعلوماتي 

القواهد  ممعظتجد و ،نا 1255 ور ،ت  اي يرة  االمر الذي  فقده  ،مية و فعاليت  بظه
ففي  م فيهاو التحك اإلجرامية المستحدثة هلى مالحقة الظوا،ر التقليدية نفسها  مام قصور 

و التي قد ال تكتش  إال  ثر مادي للجريمة العثور هلى  كثير من ايحيان يستعصي 
من العوائق التي  و،ذاقصير  محو الدلي  و إ فائ  في زمنفي  متامنة سهولة  مصادفة 

و ال اصة باالهتداء هلى حقوق الملكية  تعتر  هملية اإلثبات في مجا  جرائم المعلوماتية
نظمة ايدلة إذ  ن  ومن الصعب تفتيش     اصة و نها تفتقر إلى سهولة جمع الفكرية

بعد و ت  الجرائم هن ات  ايدلة  و إرتكاب ،االحاسب اآللي    اصة في حالة تشفير ،
 .حدوثها بسرهة فائقة   وبذل  فإنها في  غلب ايحيان ما تقيد اد مجهو 

 إلى نوهين سنقسمها ذل  فالصعوبات التي يمكن  ن نواجهها في ،ذا اإلطار وب   
 من العنصر البشري و ،ذا ما سنتناول صعوبات  اصة بطبيعة ايدلة و صعوبات  اصة ب

 : ال  النقاط التالية
 الصعوبات الخاصة بطبيعة األدلة في مجال جرائم االعتداء على حق المؤلف عبر: أوال

 االنترنت
القانون فة في المعرو ت تل  جرائم االنترنت كثيرا في  صوصياتها مقارنة بالجرائم التقليدية  

و اإلثبات نسبة    فإذا كانت ،ذه الجرائم سهلة االكتشا  وغير،ا الجنائي كالسرقة و القت 
لتمتعها ب صائص  الحاسوب صعبة االكتشا   من  ثار  فإن جرائم االنترنت و د تتركلما ق

 :فيما يلي تبعا لذل  يمكن إجما  ،ذه الصعوباتو . تحو  دون ذل 
 ة ــــ صعوبة اكتشاف الجريم1
هلى حق المؤل  هبر االنترنت  هن طريق في كثير من ايحيان ما يكتش  التعدي    

الجاني جريمت   فقد يرتكب1256العن    إلى الجوءالصدفة  كونها جريمة تتم بهدوء تام دون 

                                                           
 .66ص8006جمي  هبد الباقي الصغير  الجوانب اإلجرائية للجرائم المتعلقة باالنترنت  دار النهاة العربية  القا،رة   1255

 .19  المرجع السابق  ص محمد محمد شتا 1256
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ك  البعد هن  مكان بعيدمطعم  و الحاسوب في   ل  شايو ،و جالس يحتسي فنجان 
فالجاني 1258تتر   ثرا ماديا  ارجيا  لفها   كما  نها جريمة فنية ال 1257. مسرح الجريمة

 .تمكن  من إ فاء  ثر الجريمة  ياا يقوم بفعل  في وقت وجيز دون  ن يتر   ي  ثر مع
 طبيعة الدلي  الرقمي اكتشا  االهتداء  فالدلي  التقني يكون في تعيقكما    

 نابعة من ينهاشك  مجاالت  و نباات مغناطيسية ال يمكن  ن تدر  بالحواس الطبيعية  
 المبني هلى الكيفية المعنوية غير الملموسة امن مكون رقمي في شك  فترااي االالعالم 

1259.م تلط  و ذل  لعدم إمكانية وجود فرز ذاتي في إطار الت زين الرقمي
  

 ــــ صعوبة الوصول إلى الدليل االلكتروني2
  اإلنترنت من  ج  إهاقة الوصو  إلى المصنفات الرقمية المقلدة و المنقولة هبر شبكة   

المجرمون جدرانا  لحمايتها   رافعين بذل  صعوبة التفتيش من  ج  الحصو  هلى طور 
مجموهة من التدابير ايمنية كاست دام كلمة السر  ستعما  با  زمة إلدانتهم ايدلة الال

تعليمات  فية بينها  و ترميز،ا إلهاقة  و منع االطالع هليها  و  للوصو  إليها  و دس
 .ابطها
رقابة المصنفات  يحو  دون تسهي  لهذا الغر  1260تقنيات التشفير  است دام ن وبذل  فإ
التحقيق من لتي تق  من قدرة جهات التحري و و المنقولة هبر حدود الدولة و ا المقلدة

و من جهة   ر  فإن سهولة إ فاء الدلي  الرقمي  محوه  و تدميره من   هليها االطالع
ون الوصو  إلى الدلي  الرقمي تحو  د ن تعتر  هملية اإلثبات و  يمكن الصعوبات التي

ن هبر يرممتلبسا   اصة و  ن المجى الجاني فيصعب  و يستحي  القب  هل1261 حتى
طريقة إ فاء معالم جرائمهم  مع إزالة  في التي تظهر   و بقدرات هظيمةاالنترنت يتمتعون 

 .البرامججهاز الكمبيوتر و  ئم في ثار،ا هن طريق التالهب بقواهد البيانات و القوا

                                                           
 .29محمود هبد الرحيم ديب  المرجع السابق  ص 1257

 .829مليكة هطوي  المرجع السابق  ص : و انظر كذل  9.محمد محمد شتا  المرجع السابق  ص  1258
 مفمسهههههههالة ا هههههههتالط ملههههههه  المجهههههههرم مواهههههههوع الهههههههدلي  الجنهههههههائي الرقمهههههههي بهههههههالمل  البهههههههرئ  مهههههههر وارد فهههههههي البيئهههههههة الت زينيهههههههة فهههههههي العهههههههال 1259

 .الرقمي
إليههها تفسهير ،ههذه  يقصهد بالتشههفير تحويه  البيانههات  و إرسهالها إلهى جهههة محهددة هبهر وسههط ناقه   بحيههث ال يمكهن يي جههة غيههر الجههة المرسه  1260

 .  ر  وفق نظام محدد و لهذا فهو ي تل  هن الترميز الذي ،و هملية تحوي  المعلومات من ،يئة معينة إلى. البيانات المبهمة
 .19محمد محمد شتا  المرجع السابق  ص 1261
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 الجريمة في وقت ارتكابها و ذل  بالنظر إلى  ن تحديد و تتبع  ستحالةاباإلاافة إلى ذل  
تتم هبر العديد من  جهزة الحاسب اآللي المنتشرة حو  العالم   اصة  قد هملية التتبع ،ذه

ة و ليس هناوين ب  مباشر  فقط هنوان الحاسب اآللي المتص  إذا هلمنا  ن االنترنت يستقب 
  فربما يكون العنوان غير صحيح التحقق من مصدر االتصاالقيام ب هندمصادر االتصا   و 

باالتصا  بمزود  دمة االنترنت ليحدد بدوره مصدر النشاط  م المحققدقيا لهذا فغالبا مو 
 .اإلجرامي

 عبر االنترنتـــــ انعدام الدليل المرئي في جرائم االعتداء على حق المؤلف 3
 بيانهههههههههههات  االهتهههههههههههداء هلهههههههههههى حقهههههههههههوق المؤلههههههههههه   جهههههههههههرائمههههههههههههن الناتجهههههههههههة دلهههههههههههة اي تعتبهههههههههههر 

 البيانههههههههات الكترونيهههههههها  يههههههههتم تسههههههههجي  ،ههههههههذهش صههههههههية معينههههههههة و  ترمههههههههز إلههههههههىغيههههههههر مرئيههههههههة ال 
ن و  غيهر قابلهة للقهراءة دههائم  و وسهائط للت هزين  هلى العموم ترتكز هلى بصورة مرمزة  و   ا 

يحههو  التالهههب و التعههدي  فيههها دون تههر   ي   الحاسههب نفسهه   و قابلههة للقههراءة مههن قبهه كانههت
  إلثبات وقوع الجريمة و التعهر   ثر مما يعيق هملية إكتشا  الجاني  و جمع  دلة ااده 

  1262.هلى مرتكبيها

 الصعوبات الخاصة بالعنصر البشري في مجال جمع أدلة جرائم االعتداء على حق: ثانيا 
 المؤلف عبر االنترنت

 تتعدد صعوبات إثبات جرائم االهتداء هلى حق المؤل  هبر االنترنت ال اصةغالبا ما   
 :بالعنصر البشري  و إن كانت ،ذه الصعوبات تتميز بثالث سمات  ساسية و،ي

 تعتداء على حق المؤلف عبر االنترنـــــ بعد الجاني عن مسرح جريمة اال1
تتم  هما  النسخ االلكتروني للمصنفات المحمية هبر االنترنت هن في كثير من ايحيان    
بذل  ي تل  مح  إرتكاب الفع  مسرح الجريمة  و  هنلفاه    وبذل  نشهد غيابا تاما لبعد 

حدود الدولة ب   و ،ذه المسافات ال تق  هند.  هن مكان تواجد المصن  مح  اإلهتداء  
 .ليتعسر كشفها  و مالحقتها  ر  قد تمتد إلى النطاق اإلقليمي لدولة   

 مستعارة  و يتم الولوج إلى الشبكة من يست دمون  سماءما ار كما  ن الجناة كثي 
  1263. ال  مقا،ي االنترنت

                                                           
1262

 .621حسن محمد إبرا،يم  المرجع السابق  ص  
1263

 - LATRY-BONNART Catherine, L’arsenal pénal juridique sur internet, Gaz. Pal, 22 Juillet 

1997, p26. 
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 .خبرة السلطات المكلفة بالتحقيق في جرائم التعديقلة  -2
 هلى حقوق المؤل  بالتعدي  المعلوماتية ال اصة الجريمة الكش  هن إن 

باكتسابهم  متعلقة تباع استراتيجيات  اصة يتطلب ا و الوصو  إلى مرتكبيها و مالحقتهم 
 العالم اإلفترااي هلى نحو يساهد،م هلى مواجهة تقنيات  متطورة تواكب العصر  مهارات

  .و شبكات 
 اسههت دام  سههاليب و تقنيههات تحقيههق جديههدة و مبتكههرة لتحديههد نوهيههة الجريمههة و،ههذا مهها يسههتوجب 

 ارتكابهههههههها  مهههههههع االسهههههههتعانة بوسهههههههائ  جديهههههههدة  ياههههههها لاهههههههبط طريقهههههههة المرتكبهههههههة و مرتكبهههههههها و 
فمن المتصور  ن تجد الجههات المكلفهة بهالقب  و وبذل   الجاني و الحصو  هلى  دلة إدانت 

التعامهه  بالوسههائ  االسههتداللية و اإلجههراءات التقليديههة مههع ،ههذه  التحقيههق نفسههها غيههر قههادرة هلههى
 .1264ئم النوهية من الجرا

 االنترنت ــــ إحجام المجني عليهم عن التبليغ عن جرائم االعتداء على حق المؤلف عبر3
المنتجههههة لبههههرامج الحاسهههب اآللههههي و المصههههنفات تتجنههههب االهتههههرا   ن  كثيهههر مههههن الشههههركات   

و مصهههنفاتها قهههد تعراهههت للتقليهههد و االهتهههداء هليهههها مهههن قبههه  مجرمهههي  مهههن برامجهههها ايغلبيهههة 
الصههمت و هههدم إثههارة المشههاك  التههي مههن الممكههن  زامفهه نهم يفاههلون التهه الحديثههة لههذل التقنيههات 

  ممهها يصههعب همليههة التحقيههق فههي الجريمههة بهه  و إكتشههافها فهههي شههركاتهم  ن تنهها  مههن سههمعة
 . ايساس 

 الصعوبات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق: الفر  الرابع
 تحديهههههد القهههههانون الواجهههههب التطبيهههههق هلهههههى المصهههههنفات المنشهههههورة هبهههههر شهههههبكة االنترنهههههت يواجههههه 

حجهم الهدولي و  بيع الشهبكةاإلهى  واهاع مربكهة  فطهمؤديهة صعوبات هملية و بمعوقات قانونية 
تشهههريعات و  نظمهههة قانونيهههة م تلفهههة ههههدة   المتزايهههد باسهههتمرار تجعههه 1265 ةالمنازههههات ال ارجيههه

 . محتملة التطبيق بش نها
الم تلفهة حههو  القههانون الواجههب  اآلراء بههين البلههدانفهي تاههارب  إلههى فههي البدايههة اإلشهارة يجهب 

 اإل هتال    و ،هذاالبيئهة الرقميهة  المتعلقهة بحهق المؤله  اهمن إطهار زاههاتالتطبيق هلهى الن
 .فرات  طبيعة ،ذه الشبكة

                                                           
 .629حسن محمد إبرا،يم  المرجع السابق  ص 1264

 .المنازهات التي تتكون من هنصر  جنبي  و  كثر من وجهة نظر القانون الدا لي لك  دولة معينةيقصد بالطابع ال ارجي ،نا - 1265
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 مكهههههههههههان حهههههههههههدوث  و وقهههههههههههوعههههههههههههن  اإلههههههههههههالن المعمهههههههههههو  بههههههههههه  ،هههههههههههو  التقليهههههههههههديإن الحههههههههههه  
 القهههوانين الجزائيهههة،هههو  ن مههها يبهههرر تطبيهههق ،هههذا الحههه   وLex Loci delecti  مهههة الجري

 هلههى نظريتههي الصههالحية اإلقليميههة  و اال تصههاص الردهههي الشههرطي المسههتمدة تعتمههدللههدو  
 مههن مبههادئ السههيادة الوطنيههة السههيما حههق الههدو  فههي مالحقههة الجههرائم المرتكبههة دا هه   رااههيها

 .و في معاقبة فاهليها
حدوث  و وقوع الفع  الاار ،و  وال مكان ارتكاب الجرم  و الفعه   و،هو ثانيها ويعر  مكان  

 تكهههههههههههههههههههههههون مكهههههههههههههههههههههههان حصهههههههههههههههههههههههو  الاهههههههههههههههههههههههرر  فالمبهههههههههههههههههههههههد   ن  متتاليهههههههههههههههههههههههة و بصهههههههههههههههههههههههورة 
فهههي مكهههان جغرافهههي واحهههد  إال  ن ،هههذا الواهههع ال  حاصهههلين او الاهههرر النهههاجم هنهههه ةمهههيالجر 

و يمتههد الاههرر (  و فههي دولههة) مكههان دائمهها حيههث يمكههن  ن يقههع الفعهه   و الجههرم فههي  يتحقههق
  1266.ا ر (  و دوال)هن  ليطا   مكنة  الناجم

 شهههههبكة االنترنهههههت فهههههي كههههه  مكهههههان يعهههههزز مثههههه للوجهههههودي ا بيعاطهههههال ن ال يوجهههههد مفهههههر مهههههن و 
  .1267،ذا التمييز بين مكان  و  مكنة وقوع الفع   و بين مكان  و  مكنة تحقق الارر

 
 اياهههههههرار التهههههههي قهههههههد تنهههههههتج ههههههههن الرسهههههههالة  والبسهههههههاطة ين ه لهههههههيس بههههههههذ االمهههههههر لكهههههههن    

لتشهم   مسهاحتهااالهتهداء هليه  قهد تمتهد  الهذي شههدالمصن  المنشور هبر شهبكة االنترنهت و 
الههدو  الموصههولة بههها و ذلهه  بسههبب طههابع الوجوديههة فههي كهه  مكههان للمعلومههات المتبادلههة  جميههع

 . 1268الشبكة في ،ذه
 

 ا تصاصهه  للنظههر فيههها بمجههرد وجههود إمكانيههة تلقههي اههاءالقاههايا التههي  هلههن الق بههين و مههن   
 المعلومههات الاهههارة  و اسهههتقبالها مهههن دا ههه  الدولههة المعنيهههة  و ذلههه  همهههال بقاههههدة ا تصهههاص
 مكهههان وقهههوع الاهههرر  نجهههد القاهههاء الفرنسهههي فهههي قاهههية تتعلهههق بنشهههر معلومهههات هبهههر شهههبكة

                                                           
،ذه ايوااع ليست جديدة هلى  ،  القانون فحوادث الصيد القديمة العهد امن نطاق  رااي دولتين متجاورتين   و  ارار  -1266

كالسيكية في ،ذا الميدان  إذ درجت العادة هلى إهالن ا تصاص قانون  و التي تؤل   مثلة. التلوث المتجاوزة للحدود بين دو  متجاورة
دولة الصياد  و قانون دولة مصدر التلوث إذا كانت الدولة المعنية تطبق قاهدة قانون مكان وقوع الفع  المسبب للارر و يمي  القانون 

نون دولة اتساع رقعة التلوث إذا كانت الدولة المعنية و إما إلى إهالن ا تصاص قانون دولة الاحية  و قا. البلجيكي نحو ،ذا الح 
 .تطبق قاهدة قانون مكان وقوع الارر و يمي  القانون الفرنسي إلى ،ذا الح 

 .219طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص  - 1267
1268

 - RAYNARD Jacques, Droit d’auteur et conflit de loi, Litec 1990, n° 451. 
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 ة  ي مسههت دم لشههبكةمجههرد قههدر : " ... االنترنههت  و ردا هلههى دفههع بعههدم ا تصاصهه   دلههى بهه ن
 االنترنت مقيم في باريس هلى معاينة المصورات المنشورة هبر ،ذه الشبكة من ش ن   ن يتهيح

 شهبكة لمصهورات المشهكوا منهها قهد نشهرت فهيللجهة المدهية مراجعة محكمة بهاريس و لهو  ن ا
  1269"...النتارنت من  ارج المدينة

 الشههههيرة التهههي  لفهههت مهههن ورائههههاYahoo،هههذا الموقههه   ياههها فهههي قاهههية موقهههع  تجلهههى  كمههها   
 حيهث ادههت الرابطهة الدوليهة 1270. اهالميه بعهدانقاشا حادا تجاوز حدود الدولة الفرنسية لي  ذ 

 و اتحهاد الطلبهة اليههود فهي فرنسها اهد شهركةLICRAلمنا،اهة العنصهرية و معهاداة السهامية 
yahoo.inc تتاهمن  نههاإتهمو،ها ن هبر فرع ،ذه الشركة الموجود في فرنسا بعد   ايمريكية 
معلومههات معاديههة للسههامية  و تعههر  للبيههع هبههر  دمههة المههزاد (  ادمههها)ملقماتههها  دا هه   حههد

  1271. ايغرا  و الشارات النازية العلني  ال 
 
ايساسههههي فههههي شههههبكة ،ههههذه الشههههركة  منههههع موقههههع ن ي  فرنسههههاقااههههي فههههي الو قههههد طلههههب مههههن    

 و هههر   و بيههع  المتحههدة ايمريكيههة مههن نشههرالموجههود فههي الواليههات yahoo.comاالنترنههت 
 . الرسائ   و الصور  و النصوص  و الشعارات  و غير،ا المتعلقة بالنازية 

 
القهانون الفرنسهي للنظهر  عهدم ا تصهاصبايمريكيهة  yahoo.incشهركة  و كدفاع صرحت    

 فهههههههههههههههي الواليهههههههههههههههات المتحهههههههههههههههدة ايمريكيهههههههههههههههة مقهههههههههههههههر تسههههههههههههههجيلهاشهههههههههههههههركة  كونههههههههههههههههابالههههههههههههههدهو  
 القهوانين ايمريكيهة  و لكهون نشهاطها موجه  إلهى مسهت دمي شهبكة االنترنهت فهي ترتكز هلى و 

 الواليههههات المتحههههدة ايمريكيههههة  السههههيما  ن اللغههههة المعتمههههدة فههههي الموقههههع ،ههههي االنجليزيههههة  و  ن
 .الدهايههههة فيهههه  تههههروج لسههههلع م صصههههة إلههههى الفههههرد ايمريكههههي و  ن هملههههة الههههدفع ،ههههي الههههدوالر

 
 حية المهههههدهى بههههه   مامهههههها اهتبهههههرت المحكمهههههة الفرنسهههههية فهههههي قهههههرارالصهههههال ههههههدمهلهههههى كهههههرد و 

  نهههه  بمجههههرد القههههدرة مههههن دا هههه  فرنسهههها هلههههى معاينههههة: "  نهههه 1999مههههايو 22 صههههدرت  بتههههاريخ 

                                                           
1269

 - TGI. Paris, réfère, Yves Rocher/ BNP-Banesci.REF 54240/96. 
1270

 - SEDALLIAN Valérie, Commentaire de l’affaire Yahoo, À propos de l'ordonnance du Tribunal de 

grande instance de Paris du 22 mai 2000, 24 octobre2000, www.juriscom.net. 
 .الخ...النازي المعرواة  تذكارات و  لبسة هسكرية و  هالم و  فالم مواوهها التعذيبمن بين ،ذه ايغرا  الشارات النازية  1271
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 ايغرا  و الشارات المعرواة للبيهع بهالمزاد العلنهي  و بمجهرد القهدرة مهن دا ه  فرنسها  ياها
لمها  مريكي يكون قد ارتكهب فعهال م هال ايyahoo.incهلى االشترا  في المزايدة فإن موقع 

مهها  ،ههو وارد فههي القههانون الفرنسههي دا هه  فرنسهها  و يكههون الاههرر متحققهها  ياهها فههي ،ههذه الدولههة
 ." يههههههههههؤدي إلههههههههههى جعهههههههههه  محكمتههههههههههها م تصههههههههههة للنظههههههههههر فههههههههههي الههههههههههدهو  المقدمههههههههههة

 (حصر االختصاص بقانون محل ارتكاب الفعل) ـــــ قانون بلد اإلرسال 1
 قهههانون دولهههة مكهههان المنشههه  انتههههاجهلهههى Gautier 1272الفقيههه   قدمههه ،هههذا الحههه  الهههذي  يعتمهههد

  دمههة االتصها  الهذي يسهمي   ياهها مقهدم تواجهد ي اهتمهاد قههانون مكهان 1273 و دولهة االرسها  
القههانون الم ههتص بصههورة  وليههة فيمهها  معتبههرا إيههاهloi de serveurبقههانون الملقههم الماههي  

  1274.االنترنت بنشر المعلومات و واع المصنفات هلى شبكةيتعلق 
 

 إلهههههههههى كهههههههههون مكهههههههههان اإلرسههههههههها  نقطهههههههههة راجهههههههههع و السهههههههههبب فهههههههههي اهتمهههههههههاد ،هههههههههذه النظريهههههههههة   
 و االهتههداءات مصههدر اإلتراقههاتاالنطههالق بالنسههبة لجميههع البيانههات و المعلومههات  و مههن ثههم 

 بنشهههر،او الوصهههو  إليهههها بسههههولة حتهههى قبههه  القيهههام الكشههه  هنهههها االلكترونيهههة  و التهههي يمكهههن 
 إلههههى ذلهههه  فههههإن ،ههههذا المكههههان تتههههوفر بهههه  ايدوات و التجهيههههزات إاههههافةالههههدو  اي ههههر    فههههي 

  1275.االلكترونيههههههههههههههههههههههههههههههههههة الالزمهههههههههههههههههههههههههههههههههههة لتنفيهههههههههههههههههههههههههههههههههههذ االهتهههههههههههههههههههههههههههههههههههداء

 
 بمبههههههههد  ا تصههههههههاص قههههههههانون ين التشههههههههبث انتقههههههههادات    هههههههههدة،ههههههههذه النظريههههههههة وقههههههههد واجهههههههههت 

 الكثيههههههههههر مههههههههههن الم ههههههههههاطر  يههههههههههنجم هنهههههههههه  (  ي دولههههههههههة اإلرسهههههههههها )دولههههههههههة  و مكههههههههههان المنشهههههههههه  
لههذا الحه   مهن  الذي يعتبر من  شد المعاراهينMichel vivant 1276بحسب الفقي    والتي 

فهي العهالم  مكهان قهد تنشه  فهي  يParadis informationnels هال  إرسهاء جنهة معلوماتيهة 
 .عقابالهن بعيدة بمجرد  ن تكون موصولة بشبكة االنترنت  و تكون 

                                                           
1272

 GAUTIER Pierre Yves, Le droit applicable dans le village planétaire au titre de l’usage immatériel 

des œuvres, Dalloz, 1996, p131. 
كوسيلة : السيد ب يت  االنترنت: انظر.تحمي  المادة المعتد  هليها هلى االنترنت طلق بع  الفق  هلى ،ذا القانون قانون مكان  1273

دار الكتاب الجامعي العين  اإلمارات العربية المتحدة  ( الجوانب اإلهالمية و الصحفية و التعليمية و القانونيةاي القية) اتصا  جديدة 
 .612السابق  ص  مليكة هطوي  المرجع: و كذل 192.ص 2010الطبعة الثانية   

 .221طوني ميشا  هيسى  المرجع السابق  ص  1274

 
1275

 .192السيد ب يت  المرجع نفس   ص  
1276

 VIVANT Michel, Cybermonde, Droit et droit des réseaux, J.C.P, éd. G, 1996, n° 3969, p 81. 
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 مقهههههههههدموا ال دمهههههههههة إلهههههههههى ا تيهههههههههار بهههههههههث البيانهههههههههات  و بمعنهههههههههى اصهههههههههح القيهههههههههام يتجههههههههه حيهههههههههث 

 تجنهههبل وبههههذا 1277دولهههة يتمتهههع فيهههها المؤلفهههون بحمايهههة اهههعيفة  و منعدمهههة  فهههي باالنتهاكهههات 
 النزاههههات يهههذ،ب اتجهههاه آ هههر إلهههى حههه  إمكانيهههة التحايههه  و بحثههها ههههن السههههولة و البسهههاطة فهههي

 .اهتماد نظرية   ر 
 
 التلقي أو االستقبالـــــ قانون دولة 2

 قهههههانون الدولهههههة التهههههي تهههههم فيهههههها اسهههههتدهاء  و تحميههههه  انتههههههاج صهههههحاب ،هههههذه النظريهههههة يفاههههه  
  ن معتبههرينفههي بلههد المسههتفيد  و مسههت دم شههبكة االنترنههت   الكومبيههوترالمصههن  هلههى شاشههة 

 المصهههن  المحمهههي و مكهههان االسهههتغال   سهههت دامدولهههة االسهههتقبا  ،هههي الدولهههة التهههي تهههم فيهههها ا
ي ،ههت البقعههة يشههعر فيهه  صههاحب الحههق بال سههارة الماليههة  فكانهه يههن غيههر المشههروع  ي ايساسهه
قهام في  الاهرر  كمها  ن مكهان االسهتقبا  يتمثه  فهي الهدور االيجهابي لمهن  حص الذي  المكان

 مهن الحاسهوبقام باستدهاء البيانات هبهر  ين  من هلى الملكية الفكرية للمتارر  بالتعدي  
 و ،ههو الههذي يههتحكم فههي كيفيههة الحصههو  هلههى البيانههات  و المههادة العلميههة الموقههع الم زنههة فيهه  

  1278.للمصن 
 

 الحصو  هلى التعوي  ههن كامه  الاهرر الالحهق بهها الاحية شاءت في حا   غير  ن   
 تطبيههههههق قههههههانون دولههههههة االسههههههتقبا  فههههههي واههههههع الشههههههبكات العالميههههههة التههههههي مههههههن شهههههه نها  ن فههههههإن

  فهإذا  قهدم  حهد  م تلفةجعة هدة محاكم في دو  هلى مرا ر،اتااه  احتماالت الارر يجب
سهو   تهر يص منه   فهإن الاهرر مثال هلى بث  غنية لنجم مشهور هالميها دون مواقع الويب
 1279.النجم في جميع الدو  الموصولة باالنترنت يلحق ،ذا

                                                           
سهو  يهؤدي همليها   و فهي الواهع الهرا،ن لشهبكة  فهإن التسهليم بمبهد  ا تصهاص دولهة المنشه   و اإلرسها Michel Vivantحسهب الفقيه  1277

االنترنت  إلى إذكاء ظا،رة  مركة العالم  هبر جع  القانون ايمريكي م تصا في الغالبية القصو  مهن ايواهاع لكهون ،هذه الشهبكة فهي ،هذه 
 .البيتهههههها غيهههههر  مريكيهههههةالدولهههههة ،هههههي ايكثهههههر نمهههههوا و اتسهههههاها فهههههي العهههههالم  فهههههي حهههههين  ن الحقهههههوق و المصهههههالح المطلهههههوب حمايتهههههها ،هههههي بغ

V. VIVANT Michel, Cybermonde, Droit et droit des réseaux, op.cit, p 81. 
 

1278
 .612مليكة هطوي  المرجع السابق  ص  - 

1279
 SEDALLIAN Valérie, op.cit., 1997, p 268 
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 مهههههههههن المسهههههههههتحي  مراههههههههههاة العهههههههههدد الكبيهههههههههر مهههههههههن الهههههههههدو  المتصهههههههههلة باالنترنهههههههههت كمههههههههها  نههههههههه 
مرتكهب  يعتبهر إجحافها فهي حهقالحصو  هلى المهادة و تحميلهها و ،هو مها  بإستطاهتهاو التي 

 االهتههداء  و مههن قههام بتحميهه  المههادة  كمهها يتعههذر فههي حههاالت كثيههرة تحديههد مكههان اسههتقبا  فعهه 
 قهانون دولهة االسهتقبا  لهن يهؤدي غالبها إال إلهى تحكهيمالمصن  المعتد  هليه   فاهال ههن  ن 
 معنهههى تلههه  اياهههرار التهههي تحققهههت اهههمن نطهههاقب1280الحكهههم بتعهههوي  جزئهههي ههههن االاهههرار 

  1281. ا تصاص محكمة القااي الذي طرح هلي  النزاع فقط

 ـــــ قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية3
 الههههبع  مههههن يههههدفعميههههة قظهههه  غيههههاب التنسههههيق الههههدولي المالئههههم لحههههق المؤلهههه  فههههي البيئههههة الر 

 الحمايهة  و ،هذه النظريهة تقهوم هلهىإلى ترجيح تطبيق قانون الدولة التي تطلب فيها 1282الفق  
الفعلي للارر  ذل   ن للمتارر رفهع دههواه فهي دولهة معينهة ينه  يقهدر  الحصو فكرة إدرا  

ذلهه  التركيههز يتههوفر هلههى ايقهه  بالنسههبة للجههزء ايكبههر و الرئيسههي مههن اياههرار  و بالتههالي   ن
  .قانونها ،و الواجب التطبيق يكون

 
 الحماية ،و ايكثر اتفاقا مع طبيعة الملكية ايدبية التي تطلب  ن تطبيق قانون الدولة كما

طابع هالمي يجع   إنما لهارتبط بدولة معينة  تال  ةو الفني ةايدبي ين المصنفاتو الفنية 
إاافة إلى ذل  فإن التمس  بهذه النظرية تجنب اللجوء 1283الحق ايدبي نش ة  اصة   نش ة

و نظم  لالتصاالت  اصة في ظ  ايوااع الحاليةإلى تحديد مكان نشر المصن   
 .المعلومات

 
  نههههههها تههههههؤدي إلههههههى ا ههههههتال  الحلههههههو  بههههههالنظر إلههههههىهههههههذه النظريههههههة ظهههههههرت هههههههدة انتقههههههادات ل  

 القههههانوني رارالحمايههههة  و مههههن ثههههم فههههال يتحقههههق االسههههتق تسههههتدهيبهههها تال  قههههانون الدولههههة التههههي 

                                                           
 .192السيد ب يت  المرجع السابق  ص  1280

1281
 - GAUTIER Pierre Yves, Le droit applicable dans le village planétaire au titre de l’usage immatériel 

des œuvres, D, 1996, p131. 
 .612-611السيد ب يت  المرجع نفس   ص  1282
  "القوانين مشكلة تنازع"صالح الدين جما  الدين حق المؤل  في اوء است دام البث الفاائي للبرامج بايقمار الصناهية  1283

 80-88.ص 2004اإلسكندرية   
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 قهدرمن يمنحه   قصهى  القهانون الهذي للمس لة الواحدة  كما قد يؤدي ذل  إلى بحث المؤل  هن
 .1284. التعوي  اد الجهة التي قام فيها االرسا 

 
 يهاالرغم من االنتقادات التي وجهت إلهلى ،ذه النظرية   القانونية قد تبنت غالبية النظمل   

 ديسمبر18و التي نذكر منها القانون الدولي السويسري ال اص الصادر في 1285
 الدولة المطلوب تقرير الحماية بها ،و القانون الواجب التطبيقكما يعتبر قانون 1987 

 هلى  ن التمتع بحق المؤل  و استعمال : " و ذل  وفقا لنص المادة ال امسة من اتفاقية برن
 لوسائ  الطعن التي يمكن للمؤل  اللجوء إليها لحماية حقوق   ت اع جميعها لقانون الدولة

 ."  الذ،نيالمطلوب تقرير الحماية بها للعم
 

 تداعيات الحماية القانونية للتدابير التكنولوجية على قوانين حق المؤلف: المطلب الثاني
لحماية القانونية للتدابير التكنولوجية الفعالة يبررون الحاجة إليها ب نها لالفريق المؤيد إن 
 عدام سيطرةهن تداو  المصنفات في البيئة الرقمية و ان المترتبلمشكلة فقدان الحق  الح 

ايمث  إلنفاذ    و ،كذا جاءت ،ذه التدابير التكنولوجية لتكون الح هليها من قب   صحابها
 .1286حقوق المؤل  في ،ذه البيئة

ـــر  األول ـــفأ: الف ـــة لحـــق المؤل ـــة الحقوقي ـــى الطبيع ـــة عل ـــدابير التكنولوجي ـــر الت   1287ث
 يسههههههههههههههعى صههههههههههههههاحب الحههههههههههههههق بلجوئهههههههههههههه  إلههههههههههههههى التههههههههههههههدابير التكنولوجيههههههههههههههة إلههههههههههههههى إنشههههههههههههههاء   

يكههون  كهه  اسههتعما  للمصههن  بحيههث ياههمن لهه   ن  مههع كهه  مسههت دم  تربطهه  هالقههة فرديههة 
  1288 .ت تحت سيطر 

                                                           
 .82-82ص صصالح الدين جما  الدين  المرجع السابق  1284

و كذل  القانون الدوليال اص النمساوي 310(المادة ) القانون المدني االسباني 19(المادة  ) القانون الدولي ال اص المجري : كذل  1285
 .12المادة
 .86سهي  ،يثم حدادين  المرجع السابق  ص  1286
 .81فس   ص سهي  ،يثم حدادين  المرجع ن1287

 .81سهي  ،يثم حدادين  المرجع نفس   ص  1288
 



 الرقمية البيئة ظل في بالحماية المشمولة المؤلف حقوق                   :الثاني الفصل

336 
 

 هلههههى التصههههرفات المتعلقههههة بنشههههر المصههههن فقههههط سههههيطرت  لههههم تعههههد محههههددة  بالتههههالي فههههإن و   
وصهو  المصهن  لكه  فهرد فهي تحكم الته  احى قادرا هلى   لجمهور  فراده غير محددين  ب 

 .الجمهور من  فراد
     
 حقوقهها تحههدد،ا التشههريعات هلههى سههبي  الحصههر يتاههمن،كههذا فههإن حههق المؤلهه  الههذي كههان    

 بفاه  ،هذه التهدابير التكنولوجيهة ليشهم  حهق آ هر ،هو الحهق بمنهع اآل هرين مهن صار متوسهعا
 النقه   و المصن   و الوصهو  إليه   سهواء شهم  ذله  حقوقها للمؤله  كاالستنسها   و است دام

 .ل لم يشم  ذ
ذا  ردنههها  ن نتوسهههع فهههي المفههههوم و     مهههد  احتكهههار المصهههن  ال تحههههدده إرادة  نجهههد  ن ذلهههه  ا 

التحايههه  هلهههى التهههدابير  إرادة  صهههحاب الحقهههوق بمنعههه  يعهههزز و يقهههوي فالمشهههرع إنمههها   المشهههرع
بهها مهن قبه   صهحاب الحقهوق   القيهام ب همها  غيهر مهر ص لتوقيه التكنولوجية التي تست دم 

 وجههههههههههههههههههههههههود  و هههههههههههههههههههههههههدم وجههههههههههههههههههههههههود تقريههههههههههههههههههههههههر الحههههههههههههههههههههههههق فههههههههههههههههههههههههي هههههههههههههههههههههههههؤوالء لفيكههههههههههههههههههههههههون 
رسههههمها  بالمصههههن  و إن تجههههاوزوا الحههههدود التههههي القههههراء انتفههههاع  طههههرق تقريههههراالسههههتثناءات  و 

 ن  الفقه  بهالتنظيم الهذاتي لحهق المؤله    ي يطلق هليهاو ،ذه الظا،رة . المشرع لهذه الحماية
  1289.ايفرادحساب  تحديد مد  حقوق المؤل  يتم من قب  المستفيدين من ،ذا الحق هلى

 

 اثــــر تطبيــــق تــــدابير الحمايــــة التكنولوجيــــة علــــى قيــــد النســــخة الخاصــــة: الفــــر  الثــــاني
نههها هلههى الههرغم مههن   ال اصههة تثيههر تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة إشههكالية ممارسههة قيههد النسهه ة

 هههاتمتع  و المؤلهه  و النشههر هلههى شههبكة االنترنههت  تبههدوا  فاهه  طريقههة لاههمان احتههرام حقههوق
 .قانونية الحماية بال
 
التعهههار  يبهههدوا وااهههحا بهههين حقهههوق المؤلههه  فهههي حمايهههة مصهههنفات  المنشهههورة هلهههى شهههبكة إن  

،ه  و  و حق الجمهور في الوصو  إلى المعلومهات فه ي الحقهين يهرجح هلهى اي هر؟  االنترنت
 يمكن اهتبار ،ذه التدابير همال غير مشروها ؟

 

                                                           
 .811محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص  1289
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 التكنولوجية و قيد النسخة الخاصةالتعارض بين تطبيق تدابير الحماية : أوال
  ن نشههير بدايههة  ن نطههاق التعههار  يتحههدد بالنسههبة للوسههائ   و تههدابير الحمايههة مههن الاههروري

إلههههى  الههههد و  تعيههههقسههههب  الوصههههو  إلههههى المصههههن     ي  قطههههعالتكنولوجيههههة التههههي مههههن شهههه نها 
إلهى  المصن  تحت ما يمكن تسميت  بحق الد و  لصاحب حهق المؤله   و السهماح للوصهو 

 . المصن  دون نس   بغر  االستعما  الش صي
 التدابير تسمح بالوصو  إلى المصن  و استعمال  و نس   لمرة واحهدة فهإن  ما إذا كانت ،ذه

و  يتجلههى ،هذا التعهار و باهتبهاره ال يتعهار  مهع قيهد النسه ة ال اصهة   يعتبرمشهكالذله  ال 
و تهنص هلهى  بواوح في التشريعات التي تنص صراحة هلهى قيهد النسه ة ال اصهة مهن جههة

 .حماية التدابير التكنولوجية من جهة   ر 
 
 إهههههالء جانههههب النسهههه ةبههههين محههههاوالت الفقهههه   ت رجحههههت فقههههد ب صههههوص ،ههههذا التعههههار  و    

 به ي حها  مهنال اصة  حسبما ذ،ب جانب من الفق  إلى  ن  ال يمكن لمجموهة من المهؤلفين 
 إههههالء جانههههب بههههينايحهههوا  حظههههر النسهههخ ال ههههاص م ارههههاة لهههههم بحجهههة الحههههق االسهههتئثاري  و 

  1290. التدابير التكنولوجية التي تعوق النسخ تماما
 

تقييههد الحههق فههي النسهه ة ال اصههة  إجههازة ايو  إلههى هههدم الموقهه    صههحاب  و بههذل  يتجهه    
 اصهة  ن قائمهة القيهود التهي 1291نظهام العهام  تدابير الحمايهة التكنولوجيهة لتعلقه  بال هن طريق

التشههههريعات الناظمههههة لحههههق المؤلهههه  و التههههي يجههههوز بموجبههههها للغيههههر االنتفههههاع بههههها دون  تورد،هههها
و ال 1292هلههى إذن مههن المؤلهه   و صههاحب الحههق ،ههي حقههوق تتعلههق بالنظههام العههام  الحصههو 

 .االتفههههههههههههههههههههههههههههههاق هلههههههههههههههههههههههههههههههى منعههههههههههههههههههههههههههههههها  و الحههههههههههههههههههههههههههههههد منههههههههههههههههههههههههههههههها يجههههههههههههههههههههههههههههههوز بالتههههههههههههههههههههههههههههههالي
 

التشهههريعات التهههي نصهههت هلهههى  إلندم مهههع بعههه  الحقهههائق القانونيهههة  تصهههإغيهههر  ن ،هههذا الهههر ي 
 يمنههعاسههتعمالها و الحههاالت التههي  حمايههة التههدابير التكنولوجيههة لههم تحههدد الحههاالت التههي يههتم فيههها

                                                           
حماية  كما ذ،ب البع  إلى  ن ،ذه التدابير مشروهة طالما  ن المؤل  يعلن هن ،ذه التدابير الحمائية بالتعاون مع جمعيات 1290

 .المستهل  و ايطرا  اي ر  المعنية
 .620اشر  جابر السيد  المرجع السابق  ص 1291

 .106محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص  1292
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تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة هنههد  فالتمسهه  بحظههر اسههتعما  بالتههالي ذلهه   و  مههن فيههها المؤلهه 
إمها إلهى حظهر اسهتعما  ،هذه التهدابير  و العكهس سهو  يهؤديتعلق ايمر بممارسة ،ذه القيود  

 .ايحوا  كلية  و الحرمان من ممارسة القيود في جميع
 
 هلهههههههههههههههههههى المؤلههههههههههههههههههه   ن يجههههههههههههههههههههزيتوجهههههههههههههههههههب و لرفهههههههههههههههههههع ،هههههههههههههههههههذا التعهههههههههههههههههههار  فانههههههههههههههههههه     

 التي تمنع استنسا    و هلهى ايقه و التي تزود مصنف  بتدابير الحماية التكنولوجية  االراية
فهي يسهتلزم   و لكهن 1293و جهائز قانونها امشهروه الهذي يعتبهرمسموح بهها و يحدد هدد النسخ ال

 اسهههت دام ،هههذه التهههدابير ههههن ينهههتجالحالهههة  ن يت هههذ كههه  مههها يلهههزم مهههن إجهههراءات بحيهههث ال  ،هههذه
 . التكنولوجية حرمان المستفيد من الممارسة الفعلية لالستثناءات المقررة قانونا

 بعيههههههههدا فههههههههي رفههههههههع التنههههههههاق  الحاصهههههههه  همليهههههههها يتجهههههههه و مههههههههع ذلهههههههه  فههههههههإن ،ههههههههذا الههههههههر ي لههههههههم 
 نولوجيهههههة و بهههههين ممارسهههههة قيهههههد النسههههه ةإذا مههههها قهههههرر المؤلههههه  حمايهههههة مصهههههنف  بالتهههههدابير التك

  1294.ال اصة
 
 و ،هو يحتهاج إلهى تهد  1295و مهما قي  في ،ذا الش ن فهإن ،هذا التنهاق  قهائم و حقيقهي     

  و إمهههها بتقييههههد  ل اصههههةنهايههههة قيههههد النسهههه ة اهههههن  إمهههها بههههاإلهالن فيهههه  ،ههههذا للفصهههه   تشههههريعي
 .بإهداد نس ة وحيدة دون حظر النسخ كليا استعما  التدابير التكنولوجية بحيث تسمح

 
 مسهه لة التعههار  بههينفههي  الفصهه للقاههاء الفرنسههي سههمح  مهها هلههى المسههتو  القاههائي فقههد    

 فههيقيههد النسهه ة ال اصههة و تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة  و يعههد حكههم محكمههة الههنق  الفرنسههية 
 مهن ايحكهام الهامهة التهي2006 1296فبرايهر 26و الصهادر فهي Mulholand Driveدههو  

 .يتعين الوقو  هند،ا

                                                           
 .622هبد الهادي فوزي العواي  المرجع السابق  ص  1293
 .108محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص  1294

1295
 - LE CORSNIER Hervé, « Défendre la lecture socialisée contre les nouveaux péages de la 

culture », Homo Numericus, 23/09/2002, sur le site, consulté le 15 février 2013 
1296- Cass. 1er Civ, 28 fév2006, Gaz. Pal, 16-20 avril 2006, note Laurence Tellier-Loniezski et Mathieu 

Bourgeois, p38 et s. 
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 المحكمههههههههههههة إلههههههههههههى تههههههههههههدابير الحمايههههههههههههة التقنيههههههههههههة كوسههههههههههههيلة  تحيههههههههههههزتو فههههههههههههي ،ههههههههههههذا الحكههههههههههههم 
 .النسههههههخ الرقمههههههي  مؤكههههههدة  ن قيههههههد النسهههههه ة ال اصههههههة ال يتمتههههههع سههههههو  بقيمههههههة محههههههدودة لمنههههههع

 
 م السهههههههههههههههههينمائية  و بهههههههههههههههههدهم مهههههههههههههههههن بعههههههههههههههههه قيهههههههههههههههههام  حهههههههههههههههههد ،هههههههههههههههههواة جمهههههههههههههههههع ايفهههههههههههههههههالو 

فيديو كهه  مههن الناشههر و المههوزع يقراصهه برفههع دهههو  قاههائية هلههى جمعيههات حمايههة المسههتهل  
DVD م لفهههههههيلMulholandDrive تمنهههههههع مهههههههن نسهههههههخحمايهههههههة تكنولوجيهههههههة بتطبيهههههههق  اقيامهمهههههههل  

 مهههام محكمهههة  ،هههذه القاهههية  فرفاهههتVHSالفهههيلم السهههتعمال  ال هههاص هلهههى دهامهههة تماثليهههة  
  .السههتعما  العههادي للمصههن لجسههيما  إ تراقهها فههي ،ههذا النسههخ   ن االبتدائيههة التههي ر ت بههاريس

 
 

 مشهههتري)ثهههم  لغهههي الحكهههم  مهههام محكمهههة اسهههتئنا  بهههاريس التهههي انحهههازت إلهههى جانهههب المسهههتهل  
و  كدت هلى حق  في هم  النسه ة ال اصهة  حيهث DVDبعد  ن  ثار اجة كبيرة  ( قراص 

 . هلى اهتبار ان  وص  المصن  بطريق مشروع1297،ذه التدابير  ال يجوز تقييده بواسطة
 

 مهههههن ،هههههذا الحكهههههم  ن القاهههههاء ال يهههههرف  اي هههههذ بتلههههه  التهههههدابير  مهههههن حيهههههث نسهههههتنتج و مههههها 
النسههخ  تعرقه المبهد   لمها يبهدو مهن تعهار  بينهمها و بهين قيههد النسه ة ال اصهة  به  فقهط حهين 

 .هلهههى مشهههروهية اللجهههوء إليهههها  بصهههورة تامهههة   مههها فهههي غيهههر ،هههذه الحالهههة اي يهههرة فهههال  هههال
 

 و مههههههن ايحكههههههام التههههههي سههههههارت فههههههي ذات االتجههههههاه  ياهههههها حكههههههم محكمههههههة بههههههاريس االبتدائيههههههة
  حههين تعههذر هلههى مشههتري احههد شههبيهة بسههابقتها فههي دهههو  2006ينههاير  10الصههادر بتههاريخ 

 اصههة مهههن ،ههذا القهههرص  حيههث اهتبههرت المحكمهههة  ن الحههق فهههي  القيهههام بنسههخالليههزر راص  قهه
ال اصة يتعلق بالنظام العام  و انه  ال ينبغهي وجهود تعهار  بهين نظهم الحمايهة التقنيهة  النس ة
 1298.،ذا الحق و بين

محكمهة   مهامMulholand Driveو قد قررت المحكمة الفرنسية هند الطعن اد حكم دههو  
النسههه ة ال اصهههة المنصهههوص هليههه  فهههي  قيهههد: " فهههي ذلههه   ن 8001فبرايهههر28بتهههاريخ  الهههنق 

                                                           
1297

 CA, Paris, 4e ch, 22 avril 2005 
1298

Trib. Gr. Inst. Paris, 10 Janv. 2006, Légipresse, n° 229, mars 2006  
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الفكريههة يجههب تفسههيره فههي اههوء توجيهه   مههن قههانون الملكيههةL 211-3و L 122-5المههادتين 
المؤلهههه  و الحقههههوق المجههههاورة فههههي مجتمههههع  بشهههه ن موائمههههة بعهههه  مبههههادئ حههههق2001مههههايو 22

التي تسهت دم فهي إههادة نسهخ المصهنفات  الدهائم ت  بحيث ال يكون هائقا دون تزويدالمعلوما
النسههخ  حههين ينطههوي ،ههذا اي يههر هلههى  تحههو  دونالمحميههة بتههدابير الحمايههة التكنولوجيههة التههي 

يكهون DVDواع نظهام ماهاد للنسهخ فهي  و لهذا فإن... إ ال  باالستغال  العادي للمصن 
المصههنفات السههينمائية يعههد هههامال ،امهها للعوائههد   مههرا سههائغا  اصههة  ن ،ههذا النههوع مههن اسههتغال 

 ". التهههههههههههههههههههي مههههههههههههههههههههن شههههههههههههههههههه نها  فهههههههههههههههههههه  تكلفهههههههههههههههههههة إنتههههههههههههههههههههاج ايفهههههههههههههههههههالم
 
 الحكهههههههههههههههم هلهههههههههههههههى اهههههههههههههههرورة رجهههههههههههههههوع قااهههههههههههههههي المواهههههههههههههههوع إلهههههههههههههههى ،هههههههههههههههذا   كهههههههههههههههدقهههههههههههههههد و 

 لفصههه ل2001مهههايو  22نصهههوص االتفاقيهههات الدوليهههة   حكهههام كههه  مهههن اتفاقيهههة بهههرن و توجيههه  
 و بههين تههدابير حمايههةL 122-5 مشههكلة التنههازع القههائم بههين النصههوص الوطنيههة مههن جهههةفههي 

 1299. المصنفات من جهة   ر 
 
 إهتهههداء وجهههود  التحقهههق مهههن وجهههود  و ههههدم ت،هههذه الحهههاالمثههه  هلهههى القااهههي فهههي  يتوجهههب و 

 النصهههههههوص الدوليهههههههة ههههههههن طريهههههههق إجههههههههراءتحت ماهههههههمون باالسهههههههتغال  العهههههههادي للمصهههههههن  
ا  ،ههههذا القيههههد ي هههه  يههههد  و  ال يقتهههههذا الب يسههههمحو ،ههههو وجههههود نههههص  ههههاص : اال تبههههار الثالثههههي

 اهههههههههههرر غيهههههههههههر مبهههههههههههرر للمصهههههههههههالح هنههههههههههه  ينهههههههههههتجباالسهههههههههههتغال  المعتهههههههههههاد للمصهههههههههههن   و  ال 
 .المشروهة للمؤل 

 
 اهههههد شهههههركةLa Warner et le Fnac ففهههههي قاهههههية  قامهههههها  حهههههد    

UFC-Que choisir  ا بسهههبب ههههدم تمكنههه  مهههن تشهههغي  اسهههطوانةDVD هلهههى الكمبيهههوتر
  ههذت محكمههة بههاريس الههنق  هلههى  تههدابير الحمايههة التكنولوجيههة المحمههو  ال ههاص بهه  بسههبب

هلهى همه  النسه ة ال اصهة الثهاني  و ،هو  ال يترتهب  التحقق من توافر الشرط. حكم استئنا 
 . اإل ال  باالستعما  المعتاد للمصن 

                                                           
 .622-621ص صاشر  جابر السيد  المرجع السابق   1299
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ا هلهههى  ن التهههدابير اسهههتناد 2006ينهههاير 10صهههدرت محكمهههة بهههاريس االبتدائيهههة حكمهههها فهههي   و
 بيهعب قهد قمهت  الشهركة تؤثر هلى قيهد النسه ة ال اصهة فهي ،هذه الحالهة  و  نقد  التكنولوجية 

ود الناجمة ههن إدارة الحقهوق  و مهرت بهدفع مبله  المستهل  هن القي  طار،ذه ايقراص دون إ
 .للمستهل  يورو59050و UFC-Que choisir ال  يورو لصالح 5000

 8009يونيههو 20الحكههم و  شهار حكمهها الصههادر فهي  اء لغهقامههت ب إال  ن محكمهة االسهتئنا  
 كام  فهي المنهتج ين المهدهين لهم يثبتهوا  ن المشهكلة ،هي هط إثبات  ن ،نا   يتعذرإلى  ن  

لاللتزامهههات و اإلشهههارة  فهههي قهههراءة القهههرص الماهههغوط   كمههها  نهههها تعتقهههد  نههه  ال يوجهههد  ي  هههرق
 .لوجهههههههههههههههود إدارة الحقهههههههههههههههوق الرقميهههههههههههههههة بحهههههههههههههههرو  صهههههههههههههههغيرة هلهههههههههههههههى ظههههههههههههههههر االسهههههههههههههههطوانة 

 
 فهههههي محكمهههههة الهههههنق  الفرنسهههههية حكهههههم محكمهههههة االسهههههتئنا  فهههههي حكمهههههها الصهههههادر  نصهههههفتو 
 و  كهههدت اتفاقهههها مهههع محكمهههة االسهههتئنا  بههه ن النسهههخ ال هههاص ،هههو اسهههتثناء2008نهههوفمبر 27

 لتقييهههههههد و لهههههههيس حقههههههها  و  قهههههههرت الحهههههههق فهههههههي واهههههههع التهههههههدابير التكنولوجيهههههههة للمهههههههدهي هليههههههه  
 . للنسخ
ــا ــي نســ  المصــنف لالســتعمال: ثاني ــة و الحــق ف ــة التكنولوجي ــدابير الحماي ــين ت ــوازن ب  الت

 الشخصي
 
المؤلهه  ات ههاذ كهه  مهها يلههزم بهه ن ال يترتههب هلههى اسههت دام فههي حمايههة مصههنفات   ىينبغههي هلهه   

المسهههتفيدين مهههن ممارسهههة االسهههتثناءات المنصهههوص هليهههها فهههي  هلهههى شهههبكة االنترنهههت حرمهههان
تمنهههع مهههن استنسههها  مصهههنفات   و يقلههه  مهههن ههههدد   تهههدابير حمايهههة تكنولوجيهههة هداهتمهههباالقهههوانين 

كلمهههة التههوازن بهههين  قانونهها  و ،ههذا مههها نقصههده مههن وعالنسههخ المسههموح بهههها  و ،ههذا إجههراء مشهههر 
 .نوهين من الحقوق

  النسهه ة ال اصههة  بههين التههدابير التكنولوجيههة و الحههق فههي وازنههت و مههن بههين التشههريعات التههي 
و الحقهههوق المجهههاورة فهههي مجتمهههع  بحهههق المؤلههه  يتعلهههق الهههذي و 2006القهههانون الفرنسهههي لسهههنة 

الطريهق إلهى تنظهيم اسهتعما  الحمايهة  إفساح إلىالفرنسيفاتج  المشرع  DADVSIالمعلومات  
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تهديهههههدا    بتمثيلهههههها 1300 اهههههر بالمسهههههتهلكينتلتهههههدابير سا ب ن ،هههههذه شهههههعر  بعهههههد  ن التكنولوجيهههههة
إسهههتراتيجية  تتبهههعبعههه  الشهههركات   ن إرتئهههى للمنافسهههة فهههي سهههوق المحتويهههات الرقميهههة  حيهههث 

تشههغيلها بواسههطة نههوع  ههاص مههن  هلههى بيههع ملفههات محميههة يمكههن فقههط  ن يههتم ترتكههزتسههويقية 
حمايهة  التهي تهرتبط بنظهام تهدابيرApple ايجهزة االلكترونية  و مثها  ذله  منتجهات و  هدمات

ايشه اص الهذين سهيتمكن فقهط  و بموجبه  Fair playبه  و حهد،ا و يهدهى  تتميهزتكنولوجيهة 
ال هاص iTunesمتجهر الموسهيقى اي تيهونز  محتو  مشهروع مهن راء من شiPadلديهم جهاز 

  . Apple بشركة
التكنولوجيهة  ففهي  القانونية التي تنظم تدابير الحماية 1301النصوصوقد شرع القانون الفرنسي 

 هنهههدما يكهههون  فعالهههة تكهههون واهههح المشهههرع الفرنسهههي  ن التهههدابير التكنولوجيهههة L331-5المهههادة 
استعما  المصن  تحت رقابة  صحاب الحقوق  بفا  تطبيهق رمهز د هو  للمصهن    و  يهة 

مههع االسههتعما   تعههار  ،ههذه التههدابير ال   و نههص هلههى او كلمههة سههر  وسههيلة   ههر  كالتشههفير
 .الفكرية الحر للمصنفات في إطار الحقوق المنصوص هليها في قانون الملكية

 تههههههدابير بغههههههر  حرمههههههان المسههههههتفيد مههههههن قيههههههداسههههههتعما  المههههههن  صههههههحاب الحقههههههوق  منههههههع و  
النسهه ة ال اصههة متههى كههان وصههول  إلههى المصههن  قههد تههم بطريههق مشههروع  و ،ههذا كلهه  يحقههق 

  1302.بين التدابير التكنولوجية و الحق في النس ة ال اصة توازنا 
 

االتجهاه  و يهر  فهي ،هذه النصهوص  مهع ،هذا 1303جانهب آ هر مهن الفقه     تعار  غير  ن   
  نههها  قامههت تعاراهها بههين الواقههع و التطبيههق العملههي  حيههث  ن تطبيههق ،ههذه اي يههرة يههؤدي 1304

إن كههان ظا،ر،هها ،ههو التوفيههق  حتههى و  بالاههرورة إلههى المسههاس بممارسههة قيههد النسهه ة ال اصههة

                                                           
محكمهة العهد   لقد كان إصدار ،ذا القانون شانا ملحا في فرنسا حيث كانهت مههددة بتوقيهع جهزاءات ماليهة قاسهية هليهها بعهد  ن  صهدرت 1300

و قههد  صههدرت الحكومههة   2002لتقاهسههها هههن إصههدار ،ههذا التشههريع وفقهها للموهههد النهههائي الههذي كههان مقههررا فههي سههنةايوروبيههة قههرارا بإدانتههها 
: انظههر .،نهها  مناقشههات جههادة نظههرا ي،ميههة القههانون الفرنسههية القههانون بصههورة متعجلههة ممهها  ثههار سهه ط المعاراههة التههي كانههت ت مهه   ن تكههون

 .102ص 02،امش  محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  
 12-12. سامة  بو الحسن مجا،د  المرجع السابق  ص  1301

 618-611.شر  جابر السيد  المرجع السابق  ص  1302
 102-102.محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص  1303
و النس ة ال اصة  يرالذي حرص هلى إقامة نوع من التوازن بين تل  التداب2001من التوجي  ايوروبي لسنة 4/6لقد  كدت المادة  1304

 .ال اصة و ليس المنع المطلق للنسخ  ن الغر  من تل  التدابير ،و تمكين المستفيدين من القيود المنصوص هليها  و منها قيد النس ة
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 .  بهههههههههههههههههين ممارسهههههههههههههههههة قيهههههههههههههههههد النسههههههههههههههههه ة ال اصهههههههههههههههههة و تهههههههههههههههههدابير الحمايهههههههههههههههههة التكنولوجيهههههههههههههههههة
 

 ،يئهههههة تنظهههههيم تهههههدابير قهههههام صهههههعوبة الموقههههه  لهههههذل  ب احهههههسو مههههها مهههههن شههههه   ن المشهههههرع قهههههد 
 L’autorité de régulation de mésuresالحمايهة التكنولوجيهة و التهي يطلهق هليهها 

techniquesفههي المنازهههات التههي تههدور  فههي الفصهه  مت صصههة،ههي ،يئههة إداريههة مسههتقلة  و
 الهيئهههة بعهههر االسهههتفادة مهههن النسههه ة ال اصهههة و تهههدابير الحمايهههة التكنولوجيهههة  و تقهههوم  حهههو 

ر جزاءات ماليهة هلهى مهن ال ينفهذ قراراتهها اصدتقوم با حالة تعثر ذل   موازية  ما في الحلو  
  1305.هند اإل ال  بااللتزامات المقررة هن ك  طر  و كذل 

 

 بهههههين تنفيهههههذ تهههههدابير الحمايهههههة التكنولوجيهههههة الحيلولهههههةArmtو بصهههههفة  اصهههههة تحهههههاو  لجنهههههة    
  :االستثناءات التاليةو حظر ممارسة القيود و 

 .االستثناءات المقررة بش ن التعليم و البحوث-
 .االستثناءات المقررة لصالح المكاتب و المتاح  العامة -
 .النس ة ال اصة -
 .االستثناءات المقررة لصالح المعوقين -
 

 تقييههههههدلممارسههههههة ،ههههههذه االسههههههتثناءات و  اصههههههة  الواجبههههههةالهيئههههههة اإلجههههههراءات  تحههههههددكمهههههها     
الفههرص التههي تتيحههها هلههى  لفيههة الحههد ايدنههى لعههدد النسههخ المسههموح بههها تبعهها لنههوع العمهه   و 

 .الحماية التكنولوجية المفرواة
 

هلى  السلطة العليا لتوزيع المصنفات و حماية اإلبداع  بإنشاء  المشرع الفرنسيقام  كما     
ت ههتص بمتابعههة تههدابير  التههي و  2009لسههنة 669 حكههام القههانون  بمقتاههىHADOP االنترنههت

اقتهراح تعهدي  التشهريعات و  متيحهة بهذل  إمكانيهة تطبيقهها  مجا  الحماية التكنولوجية و رقابة 
المسههتفيدين مههن النسهه ة ال اصههة كجمعيههات المسههتهلكين  اللههوائح  و قههد  جههاز المشههرع يي مههن

 .اللجوء إليها

                                                           
 .101و كذل  محمد هبد الفتاح همار  المرجع السابق  ص 45. سامة  بو الحسن مجا،د  المرجع السابق  ص  1305
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ن كهان مهن حتهى و  ن ،هذه الهيئهات  هلى الهرغم مهن و   ن تحه  ،هذه المشهاك  بهين  صهالحيتها ا 
تصههور اللجههوء  يستعصههي المؤسسههات و وااههعي التههدابير التكنولوجيههة  إال  نهه   الجمعيههات  و
المسهههتعم  العهههادي لشهههبكة االنترنهههت هنهههد تعهههذر الوصهههو  إلهههى مصهههن  محمهههي  إليهههها مهههن قبههه 
 .قيد النس ة ال اصةمن الوصو   إلى الش ص تمنع التكنولوجية التي  بتدابير الحماية
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 :الخاتمة
مههن مسههتجدات بمهها فيههها  التطههور التكنولههوجيبمهها  فههرزه  تهه ترت حقههوق المؤلهه  بشههك  ملحههوظ

كمصهههنفات مسهههتجدة فهههي البيئهههة  رقميهههةالمصهههنفات د ال  فظههههرت إلهههى الوجهههو الشهههبكة المعلوماتيهههة
مجهاالت الحيهاة نظهرا لمها  بين الجمههور   و،هذا فهي م تله    و التي هرفت تداوال كبيراالرقمية

المقابهه  إشههكاالت وتعقيههدات بسههبب ب حههدثت   نههها إال تنههوع تتميههز بهه  مههن سههرهة و بسههاطة و 
 .الفنية  المعقدة و طبيعتها التقنية

ى مصههنفاتهم المعنويههة والماليهة   هلهه يناصههبحت تطهها  حقهوق المههؤلفلالهتههداءات التهي و نظهرا 
لزاميهههة الحصهههو  هلهههى إذن  و تهههر يص بهههالرغم مهههن فهههر  إ نواههههها الرقميهههة هلهههى ا هههتال   

و  لفهههه  العههههام  و ال ههههاص   اسههههتوجب إحههههداث منظومههههة مسههههبق ومكتههههوب مههههن قبهههه  المؤلهههه   
لتحاي  هليها  وجعلت كه  اهتهداء ن معظم التشريعات منعت اتشريعية تمنع ذل   وبالنتيجة فإ

 .هليههههههههههههها  و تعههههههههههههدي يشههههههههههههك  جريمههههههههههههة هلههههههههههههى ا ههههههههههههتال  صههههههههههههور،ا ويسههههههههههههتوجب العقههههههههههههاب
فههههتم بالمقابهههه  اسههههتحداث منظومههههة قانونيههههة وطنيههههة تجههههرم مثهههه  تلهههه  ايفعهههها  وبالمقابهههه  تههههم    

تمتعههت ،ههي اال ههر  بالحمايههة  ةموازيههة للحمايههة القانونيههتههدابير التكنولوجيههة و  تاسههتحداث آليهها
المؤله  فهي البيئهة الرقميهة   نونية   كانت مواكبة لحليات الدولية الم صصة لحماية حقوقالقا

فرزت  من اتفاقيات ومعا،دات في اطار التعاون الدولي  وتحديهد تقنيهات مسهتحدثة تواكهب بما ا
مر للبيئههة الرقميههة مههن  جهه  التكافهه  الههدولي لاههبط طههرق كههبح االهتههداءات هلههى تالتطههور المسهه
 . لرقمية  مع تباد  المعلومات التقنية دوليا لكي تعم الفائدةالمصنفات ا

 
  و قد انتهى ،ذا البحث إلى جملة مهن النتهائج و االقتراحهات التهي يمكهن االسهتفادة منهها      
والتههي  حقههوق المؤله  مهع مسهتجدات البيئهة الرقميهة  القهانوني لحمايهة طهارمواكبهة اإلفهي وذله  

 :يلي سنحاو  إجمالها فيما
 
 نتائج البحث: أوال
 طريقههههة هههههن معالجههههة المعلومههههات و اناتجهههه اشههههرهي اوليههههد تعتبههههرإن المصههههنفات الرقميههههة  .6

كمصههنفات يههتم تههداولها الكترونيهها  نشههر،ات زينههها و  همليههةلتسهههي     و،ههذاك رقههام التعامهه  معههها
 .و ،مها هبر شبكة اإلنترنت رقمية بطرق
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 المصهههنفات المحميهههة بموجهههب قهههانونمهههن ا جديهههد نوهههها تعتبهههرإن المصهههنفات الرقميهههة ال  .8
 المصهنفات وتهداولها فهي لتعبيهر ههناطريقهة  وشهك  يتمحهور حهو   حق المؤل   و إنما ايمر

 .البيئة الرقمية

إن محهه  حمايههة حقههوق المؤلهه  فههي البيئههة الرقميههة يتمحههور حههو  المصههنفات الرقميههة   التههي .1
بعهد تحويلهها مهن صهيغتها ايوليهة التقليديهة   و  ابدور،ا تنقسم  إلى نوهين فهي إمها تكهون نتاجه

 .تكون رقمية بموجب طبيعة نش تها
 
تحويلها من صيغتها ايولي ،ي تكهون إمها مصهنفات اصهلية  و  بعد إن المصنفات الرقمية .2

إال  ن لهى مصهنفات رقيمهة  تم تداولها بطريقة رقميهة فتتحهو  إكذا هنوان المصن   ويمشتقة و 
تها يهتم التعبيهر هنهها كه و  مهرة هبهر التكنولوجيهات الحديثهة فهي بحسهب نشه  المصنفات الرقمية

 .البيئة الرقمية مباشرة
 
اسهتوجب وجههود    االهذ،ني اإنتاجه المصهن  باهتبهاره الحمايهة القانونيهة هلهى تهوفيرإن شهروط .2

 سههههههواء فههههههي المقههههههدم  العمهههههه  الفكههههههريالمؤلهههههه  و،ههههههو المبتكههههههر الههههههذي يقههههههدم لنهههههها ايصههههههالة فههههههي 
  سههواء محمههي متههى تههوافرت بهه  شههروط حمايههة المصههن  فهههو  ظهه  البيئههة الرقميههة  و  ارجههها 

ومههههن  جهههه  محسههههوس للمصههههن   التجسههههيد الو ايصههههالة  و االبتكههههار  العامههههة التههههي تتجلههههى فههههي
مواكبتههها البيئهههة الرقميهههة اسهههتوجب تهههوفر الشهههروط ال اصهههة المتمثلهههة فهههي الدهامهههة الماديهههة وكهههذا 

 . اإليداع القانوني للمصن
 
سههتوجب معرفههة الحقههوق المشههمولة بالحمايههة بعههد تههوفر شههروط قبهه  التطههرق لطههرق الحمايههة ا.1

حمايتها  وقد حدد،ا المشرع الجزائري في الحقوق المعنوية والحقوق الماديهة وكه  منهمها يتفهرع 
ولى ال يجههوز التنههاز  هنههها للغيههر ب ههال  الثانيههة الههذي يجههوز إلههى مجموهههة مههن الحقههوق  فههاي

و ،ههم مهها يميز،هها  نههها   طريههق التههر يص للغيههر وكههذا انتقالههها لل لهه  العههام  وال ههاصذلهه  هههن 
ن المشههرع الجزائههري واههع هليههها اسههتثناءات يمكههن حقهها اسههتئثاريا   بههالرغم مههن ذلهه  فههإتعتبههر 
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اسههتعمالها مههن الغيههر مههن دون تههر يص مسههبق مثهه  اسههتعمالها للتعلههيم  و التههدريس  ي المنفعههة 
 .العامة

 
ليهههات اسهههتغال  الحهههق المهههالي للمؤلههه  و،هههذا ههههن طريهههق النشهههر او ع الجزائهههري آحهههدد المشهههر .9

و،هذا   التر يص  و الت جير للغير بمقاب  مالي  إال  ن طرق النشهر ا تلفهت فهي البيئهة الرقميهة
 اإلنترنههههههههههههههههههت شههههههههههههههههههبكة منظومههههههههههههههههههة بيانههههههههههههههههههات يههههههههههههههههههتم نشههههههههههههههههههر،ا هلههههههههههههههههههى هههههههههههههههههههن طريههههههههههههههههههق 

مهها يعههر  بالنسهه ة ال اصههة    ممهها اسههتحدتويمكههن نسهه ها ونقلههها وتحويلههها بسهههولة وسههرهة 
شهرط التجسهيد مهن  هال  الت لهي ههن  هلهىتقنيهات حديثهة وبالمقاب  حق النسخ   ومن  وجدت 

 .بالتثبيت المؤقت ل  تاحدتسو اال شرط التثبيت الدائم للمصن 
 
المصهههنفات  اسهههتعما  تتهههيحوسهههائ  و  سهههاليب نشهههر  الحديثهههة الهههىلقهههد  دت التقنيهههات الرقميهههة .2

 مههن حههق  د  الههى االنقههاصإلى الحههد  الم تلفههة غير،هها مههن الشههبكاتاالنترنههت و شههبكة  هبههر
حقهههوق  ههههن القهههو  بههه ن الرقميهههة قهههد  دت إلهههى تراجهههع    ممههها يمكهههنو تقييهههده  ايدبهههي المؤلههه 

 ،هههههههههذه التطههههههههههورات نتيجههههههههههةكمهههههههههها تههههههههه ثرت الحقههههههههههوق الماديهههههههههة للمؤلههههههههه   المعنويهههههههههة المؤلههههههههه  
 .بشك  دقيقوالتي جعلت من الصعوبة حماية حقوق المؤل  

 ههال   فقههد  صههبح يتحقههق مههن  ايداء العلنههي ماههمون فكههرة   دت البيئههة الرقميههة الههى تغيههر. 1
   دون التحقق من االتصا  به  و،هذا بمجهرد االحتمها واع المصن  تحت تصر  الجمهور 

 .است دام  حتى في حا  هدم شبكة االنترنتهن طريق ت زين  في الذاكرة المتصلة بو،ذا 
 

طههرق حمايتهه   ممهها  هلههى كههان لتطههور التكنولوجيههات الحديثههة هلههى حقههوق المؤلهه  اثههرلقههد .60
لههى يههة   ومنهه  اتجهه  المشههرع الجزائههري إاسههتوجب اسههتحداث آليههات م تلقههة سههواء وطنيههة او دول

و،هذا ههن طريهق تشهريع حمايهة   ةتحقيق التوازن ما بين التدابير القانونية و التدابير التكنولوجي
جهراءات وتهدابير تحفظيهة  وا ههر  اسهتباقية و،هذا هههن طريهق اسهتحدات إ سهيلةإجرائيهة سهابقة كو 

للحمايههة المواههوهية وحفههظ الههدلي   اوقائيههة بموجههب دهههو  اسههتعجالية  ،ههذا كلهه  يعتبههر تمهيههد
والحماية الجزائية ههن  الحماية المدنية هن طريق التعوي  ها المشرع الجزائري في التي فصل

 .ورهطريق تجريم التقليد بم تل  ص
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مجموهههة مههن ايشهه اص القههائمين  تحتههوي هلههىتبههين لنهها كههذل   ن تشههغي  شههبكة االنترنههت .66
زيهادة ههدد  ونتيجهةدور كه  متهد     مع ا هتال   او يسا،م ك  منهم بدور في إتمامه هليها 

هههن جههرائم  المسههؤولية الناشههئةحصههر نههوع  إلههى صههعوبة  دت المتههد لين فههي  ههدمات االنترنههت
فمرتكهب   سهواء كانهت مدنيهة  و جزائيهة و مصهنفات  هبهر االنترنهت المؤله االهتداء هلى حهق 

فههي جميههع الحههاالت  واحههد   وال يكههونبشههك  دقيههق وغيههر محههدد  غيههر معههرو   الفعهه  المجههرم
فهي وقهوع جهرائم االهتهداء هلهى  الء المتهد لين و تحديهد دور كه  مهنهمتعريه  ،هؤ  اسهتوجبمما 

 .حق المؤل  هبر االنترنت
ع الجزائههههري إلههههى  ن الحمايههههة القانونيههههة ال تنههههتج  ثر،هههها وال تكههههون فعالههههة إال  لههههص المشههههر .68

 اللجهههههوء إلهههههى تهههههدابير الحمايهههههة التكنولوجيهههههة اسهههههتوجب  لهههههذل  بمرافقتهههههها بالتهههههدابير التكنولوجيهههههة
   إذ بهههههذهفههههي البيئههههة الرقميههههةردا همليهههها فعههههاال هلههههى انتهاكههههات حقههههوق المؤلهههه   عتبههههرالتههههي ت 

 .الوسيلة يمكن للمؤل   ن يبسط نطاق سيطرت  هلى مصنفات  
بالمقاب  تبنى المشرع الجزائري مجموهة من التهدابير التكنولوجيهة المسهتحدثة و،هذا ههن . 61  

طريق وشهم المصهن  ههن طريهق المعلومهات الاهرورية إلدارته    و بوسهائ  فعالهة ا هر  مثه  
ر و التوقيهههههع االلكترونهههههي و الجهههههدار النهههههاري  كلمهههههات المهههههرور و الهههههدفع االلكترونهههههي و التشهههههفي

باإلاهههافة إلهههى تقنيهههة المواقهههع هلهههى شهههبكة االنترنهههت  و مرجعيهههة تلههه  التهههدابير مسهههتوحى  مهههن 
 .اآلليات الدولية  المشتركة والمستحدثة في ظ  البيئة الرقمية

لحمايههة ا نقههائصلههم يكههن إال وسههيلة لتههدار   المسههتحدثة  اللجههوء إلههى التههدابير التكنولوجيههة. 62
 بالتهالي فلهههاو  ههن طريههق منهع إسههاءة اسهتعما  حههق النسهخ فههي البيئهة الرقميههة  و،ههذا  القانونيهة

هههن الحمايههة القانونيههة  مجهها  لالسههتغناءمههواز للحمايههة القانونيههة و ليسههت بههديال هنههها  فههال  دور
 مكهانالحماية التكنولوجية يمكن  ن ت  هذ  الهتبار  نو من ثم فال مجا    ايحوا   في جميع

 .الحماية القانونية
 

نتيجههة هموميههة التكنولوجيههات الحديثههة هلههى الصههعيد الههدولي ظهههرت ،نهها  آليههات دوليههة  . 62
،هدات الدوليهة و ،مهها منها ما ،و قانوني هن طريهق تعهاون الهدو  فهي مجها  االتفاقيهات والمعا

ي  الصهههوتي بالتسهههجيولهههى تتعلهههق بحقهههوق المؤلههه  و الثانيهههة تتعلهههق او بنوهيهههها  معا،هههدة الويبههه
  االجزائهههر إليهمههها واست لصهههت مجموههههة مهههن التقنيهههات مهههن  اللهمههه وايداء   والتهههي اناهههمت
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جرام المعلوماتي التي كان لها  ثر بال  في تحديد التهدابير  ر،ا اتفاقية بودابست لمكافحة اإلوآ
 .التشريعية و التنظيمية للمتابعة الجزائية

 
ات والهيئهات الدوليهة  فهرز مجموههة مهن المهؤثمرات  قربهت إن التعاون الدولي بهين المنظمه.61

وجهات النظر ما بين الدو  في توحيد التشريعات القانونيهة وتبهاد  ال بهرات التقنيهة  و،هذا ههن 
 ن الجههود  طريق منظمات  ،مها ،يئة ايمم المتحد وكذا مكتب االتحهاد ايروبهي  بهالرغم مهن

دور،ا جههرائم الحاسههب اآللههي بالقهها،رة وايردن و  يههرا ال  نههها ناقشههت بههالعربيههة كانههت محتشههمة إ
 .بالجزائر بشراكة هربية

 
التي تقهع هلهى المصهنفات لجرائم ا ن  فإللحدود هابرة الشبكة الرقمية باهتبار،ا طبيعةإن . 69

سههولة النسهخ الرقمية با تالفها تحو  طبيعتها من وطنية إلهى دوليهة  ويتجلهى ذله  مهن  هال  
ن الفعه  المجهرم يقهع فهي دولهة  وينهتج  ثهره فهي ومن  فإ  لمصنفاتلتل  او البث غير المشروع 

 جديدة في مجا  حقوق المؤل  لم تعهر  مهن قبه    و،هي  ايمر الذي يثير مشكلةدولة   ر  
مسهتق  تنظهيم قهانوني  وجهودو فهي غيهاب   المحكمة الم تصهةو تحديد القانون الواجب التطبيق 

 .القهههههههههانون الهههههههههدولي ال ههههههههههاصالقواهههههههههههد العامهههههههههة فهههههههههي  اللجهههههههههوء إلهههههههههى   اسهههههههههتوجبللمسههههههههه لة 
 

 االقتراحات: ثانيا
 
 المتعلههههق03-05التكنولوجيههههة التههههي يشهههههد،ا العههههالم فقههههد باتههههت  حكههههام  مههههر  النهاههههة مههههام 1.

التطهور الهذي  مهام   حمايهة المصهنفات الرقميهة هلى ق المؤل  و الحقوق المجاورة قاصربحقو 
 معإلى ارورة مواكبة التطورات  الجزائريالمشرع  دهوناالهتداءات التي طالتها لذل   شهدت 

تههوفر حمايههة المؤلهه  وق و  نهه  قههد ثبههت فعههال  ن قههوانين حقهه إد هها  بعهه  التعههديالت السههيما
 .الواقع الجديد  نها لم تكيفها معإال لمصنفات الرقمية ل  كبر

 
مههع المتعلههق بحقههوق المؤلهه   التشههريع الههوطنياههرورة تكييهه  إلههى  الجزائههريالمشههرع نههدهو 2.
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  اصهة بعهد المصهادقة هليهمها و الثانيهة االنترنت ايولىب ي الويبو المتعلقتينمعا،دتتوصيات 
 . ةالرقميالبيئة  امان حماية فعالة لحقوق المؤل  في   و،ذا من  ج 

 
  بطبيعههة الحمايههة  جههراءات التحفظيههةالههى مواكبههة التههدابير واإل الجزائههريالمشههرع  نقتههرح هلههى3.

وفعاليهههة ومنههه  مواكبهههة ال اصهههة بحقهههوق المؤلههه  فهههي البيئهههة الرقميهههة  لمههها تتسهههم بههه  مهههن سهههرهة 
ين جرائية لطبيعة القانون المواوهي المتعلق بحقهوق المؤله  والحقهوق المجهاورة  القوانين اإل

 .يت منع الارر المحتم  الوقوع هلى الحق المراد حما ،يجراء التحفظي الغاية من اإل
 
هات حقهوق ات صيص محاكم مت صصة تفص  في نز إلى ارورة  الجزائريالمشرع  ندهو4.

ري وقههانون المؤلهه   و،ههذا مهها تههم اقتراحهه  بموجههب المشههروهين ال اصههين بتعههدي  القههانون التجهها
ارية فهي القسهم الم صهص بالتجهاري  إال ان المشهروع ال هاص بتعهدي  داالجراءات المدنية واإل

داريهة لهم يقهدم تعهديالت  اصهة االجهراءات التحفظيهة فهي المجها  واإل المدنيهة جهراءاتقانون اإل
 .الرقمي

 
 كثههر سههرهة و،ههذا نتيجههة و كثههر نجاهههة اسههتحداث إجههراءات وتههدابير تحفظيههة  نقتههرح اههرورة 5.

 .للتطور السريع للمعلومات و،ذا مواكبة االنترنت ةالطابع المتسارع للنشر هبر شبك
 
فههي قهههانون  لالهتههداء هلههى حقهههوق المؤلهه   الن المشههرع الجزائهههريواههع صهههورتين اههرورة 6.

 بههين صههور االهتههداء المباشههر التههي تمثهه  جريمههةلههم يفههرق  حقههوق المؤلهه  والحقههوق المجههاورة 
  ومنه  فقهد و بين صور االهتداء غيهر المباشهر التهي تمثه   فعهاال مشهابهة لجهرائم التقليهد  تقليد

 (.جنحة التقليد ) واحدة بارةاستعمال  لع الجزائري هيب هلى المشرع
 
جهه  تحديههد ايطههر التقنيههة ال اصههة بتقههدير مههن  اههرورة تههد   المشههرع بههبع  النصههوص  .9

 .التعوي  العادي الناتج هن الارر
 
المتههد لين فههي شههبكة االنترنههت  جهه  تعريهه  مههن  اههرورة تههد   المشههرع بههبع  النصههوص 8.
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 حكههام مسههؤولياتهم هههن  فعهها   بالنتيجههة اههبط دوار،ههم و  طبيعههتهم وكههذا تحديههد جهه ،ههذا مههن  و 
 .االنترنتشبكة ب المتصلين الغير

 
و وكهه  تههد   المشههرع الجزائههري بنصههوص تشههريعية مههن  جهه  مواكبههة اتفههاقيتي الويبههاههرورة 9.

 .هى حقوق المؤل  اثر،مايتعلق بالبيئة الرقمية و 
 

بهات االلكترونهي  ثي من  جه  اسهتحداث نصهوص تتعلهق باإلتد   المشرع الجزائر ارورة 10.
حفظ الدلي  الرقمي بطريقهة تقنيهة وسهريعة وفعالهة باالاهافة والفا ء االلكتروني المفتوح وكذا 

 .الى الحفاظ هلى السرية
 

القاههائيين فهي مجهها  حقههوق  المحاهرينتكههوين  هاص للقاههاة و المحهامين وكههذا اهرورة 11.
 .المؤل  و الجريمة المعلوماتية

الدولية في مواجههة الجهرائم المعلوماتيهة الماسهة بالمصهنفات وطهرق ارورة تكات  الجهود .68
 .الوقاية منها   و،ذا هن طريق تباد  الطرق التقنية وتعميمها ومنع االحتكار كي تعم الفائدة

 
ارورة واع المشرع الجزائري تعار  دقيقة للذكاء االصطناهي ومذا سلسلة الكت  .61

 .ا سب  تقنية من اج  حماية حقوق المؤل وتحديد طبيعتها القانونية باهتبار،
 

المتعلهههق بحقهههوق المؤلههه  والحقهههوق المجهههاروة   02-01اهههرورة إههههادة النظهههر فهههي ايمهههر .62
ههههداد قهههانون جديهههد  والتوجههه  الهههى التطهههور الرقمهههي والتكنولهههوجي فهههي البيئهههة الزرقهههاء المفتراهههة وا 

حمايههة  كتههر لحقهوق المؤلهه  فههي البيئههة الرقميههة  كههون  ن االمههر يواكهب هههالم الرقمنههة  ويفههر  
اليههال  الههذكر لههم يحقههق الحمايههة المرجههوة لههها ولههم يواكههب التطههور الههدولي واالتفاقيههات  01-02

.الدولبهههههههههههههههههههههههههههههة ولهههههههههههههههههههههههههههههم يصهههههههههههههههههههههههههههههب  بمواكبهههههههههههههههههههههههههههههة التطهههههههههههههههههههههههههههههور الرقمهههههههههههههههههههههههههههههي الحهههههههههههههههههههههههههههههالي
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 قائـــمة المراجــــع
 .المراجع باللغة العربية: أوال 
 الكتب - أ
 العامة 
 .القران الكريم .6
  مههههوطههههههههه  اإلمهههههههام مههههههههال   دار ومكههتبههههههة عبـد اهلل مــــالك بـــن أنـــس األصبـــحى وأبــ .8

 .8002الههههههههههههال  للطههههههبهههاهههههههة و النشر  
القا،رة    المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية  دار الدهوة مصطفى مإبراهي .1

 .6120مصر 
في شقها الجزائي  درا ،ومة  الطبعة    المنازهات الجمركية أحسن بوسقيعة .2

 .8066ال امسة  
  جامعة وادي الني   (8)  كتاب همليات تصنيعأسامة محمد المرضي سليمان .2

 .8061الطبعة الثانية المنقحة يناير 
الجامعية   نظريتا القانون و الحق  ديوان المطبوهات إسحاق إبراهيم منصور .1

 .6110الجزائر  الطبعة ل امسة   
  م تار الصحاح  دار الغد الجديد  بي بكر بن عبد القادرأالرازي محمد بن  .9

 .8009القا،رة الطبعة االولى 
-02طرق التنفيذ  في المواد المدنية واإلدارية وفق قانون العربي شحط عبد القادر،  .2

 . 8060ية الثالثة  و،ران    منشورات ايلف8002فبراير  82المؤر  في  01
  هلم االجتماع مع أنتوني غدنز بمساعدة كارين بيردسال،ترجمة فايز الصّياغ .1

 .8002مد الت هربية  المنظمة العربية للترجمة بيروت لبنان  الطبعة ايولى 
  هلم التاريخ واتجا،ات تفسيره  اقتراب جديد  منتد  سور أنور محمود زناتي .60

 .8009اينجلو مصرية القا،رة مصر  طبعة ايزبكية  مكتبة 
  الفلسفة الحديثة  مؤسسة ديمو برس للطباهة  و التجارة و النشر أمل مبروك .66

 .8066والتوزيع هبيروت لبنان طبعة 
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  ترجمة سعد المنصوري ومسعد القااي ومراجعة وتقديم سعيد محمد برنارد مايرز .68
نكلين للطباهة والنشر بشراء حق  طاب الفنون التشكيلية وكي  نتذوقها  شركة فرا

 .6128دار الز،راء الريا   طبعة الترجمة  مكتبة النهاة المصرية  القا،رة  
 بوضياف عادل .61
الجزء ايو  ايحكام المشتركة لجميع  الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية -

للنشر  الطبعة ايولى  الجهات القاائية اإلجراءات ال اصة بك  جهة قاائية  كلي  
 .8068الجزائر  

الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  الجزء الثاني  ايحكام المتعلقة -
بالتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية واإلجراءات المتبعة  مام الجهات القاائية اإلدارية 

 .8068الجزائر   والطرق البديلة لح  النزاهات  كلي  للنشر  الطبعة ايولى 
ستعجالية في النظام القاائي العادي  دار ،ومة   الدهاو  االبوقندورة سليمان .62

 .8069للطباهة والنشر والتوزيع  الجزائر  
 االجتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحرية  قرارات المحكمة العليا جمال سايس .62

ت كلي  الجزائر  الطبعة ايولى  مسرد القباني للكلمات الدالة  الجزء الثالث  منشورا
8061. 

  رسائ  مي   صفحات وهبرات من  دب مي ال الد  منشورات مكتبة جميل جبر .61
 .6126بيروت 

 مصادر ايو  الجزء الجزائري  المدني القانون شرح في الوجيز  قدادة حسين .69
 .6112 الجامعية  طبعة المطبوهات ديوان االلتزام 

 .6112المسرحية  الهيئة المصرية العامة للكتاب  طبعة   فن كتابة رشاد رشدي .62
رية القانون  الطبعة الثالثة   المد   للعلوم القانونية الوجيز في نظسعيد جعفور .61

   . 8008،ومة    دار ةهشر 
منشورات   ر   كاسوحة   مفهوم ايدب  ودراسات    ترجمة هبودسفيتال تودوروف .80

 . 8008طبعة  وزارة الثقافة  دمشق سورية  
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الجزء ايو  من كتاب العبر  مقدمة ابن  لدون   عبد الرحمن بن محمد بن خلدون .86
هن طبعة باريس سنة  كاترمير  بتحقيق المستشرق الفرنسي   م وديوان المبتدإ وال بر 

                                                                    .6118طبعة  مكتبة لبنان هلي موال بيروت  المجلد ايو    6222
 عبد الرازق السنهوري .88
الوسيط في شرح القانون المدني  حق الملكية  الجزء الثامن  دار إحياء التراث العربي   -

 .6119بيروت  
ني  الهبة الوسيط في شرح القانون المدني  العقود التي تقع هلى الملكية  المجلد الثا -

والشركة والقر  والد   الدائم والصلح  دار إحياء التراث العربي  بيروت لبنان  
6119. 

  مقدمة ابن  لدون  دار ابن الجوزي  مصر القا،رة  الطبعة عبد الرحمن بن خلدون .81
 .8060ايولى  

العادلة    قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد  ترجمة للمحاكمة عبد السالم ذيب .82
 .8001موفم للنشر  الجزائر  

المد   لدراسة القانون  النظرية العامة للقانون  دار ،ومة عبد المجيد زعالني،  .82
 .8009للطباهة والنشر والتوزيع  الجزائر  

 عجة الجياللي .81
مد   للعلوم القانونية  الجزء ايو  نظرية القانون بين التقليد والحداثة  طبقا للمعايير -

 .8001  برتي للنشر  الجزائر  L.M.Dة المقررة لنظام الدولي
 .8001مد   للعلوم القانونية  الجزء الثاني نظرية الحق  برتي للنشر  الجزائر  -

  حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي  دراسة سماعيل الحديثيغعلي خليل  .89
 .6111زيع  ايردن  تطبيقية مقارنة  الطبعة االولى  مكتبة دار الثقافة والتو 

موفم للنشر   لتزامات النظرية العامة للعقد   مد   للعلوم القانونية  االعلي فياللي .82
 .8060سنة  الجزائر 

المد   للعلوم القانونية  النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في عمارة بوضياف،  .81
 .6111التشريع الجزائري  دار ريحانة  الطبعة الثانية  الجزائر  
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اإلجراءات المدنية هلى اوء آراء الفقهاء و حكام القااء  عمر زودة،  .10
ENCYCLOPEDIA EDITION COMMUNICATIONن.ت.  د. 

  01-02شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد القانون فضيل العيش،  .16
 .8001منشورات ايمين  الجزائر  

-التاجر-ايهما  التجارية)جزائري  الكام  في القانون  التجاري الفرحة زراوي صالح .18
  ابن  لدون للنشر والتوزيع  (السج  التجاري-اينشطة التجارية المنظمة-الحرفي

 .8001النشر الثاني  
 المنجد في اللغة وايدب والعلوم  المطبعة الكاثوليكية بيروت  الطبعة لويس معلوف .11

 .6121ال امسة هشرة  
المدنية  الجزء ايو   ديوان المطبوهات  في اإلجراءاتز   الوجيمحمد إبراهيمي .12

 .8001الجامعية  الطبعة الرابعة  الجزائر  
  حق ايداء في المصنفات الموسيقية الهيئة المصرية العامة محمد حسام لطفي .12

 .6129للكتاب  طبعة 
الوااح في شرح القانون المدني  اإلثبات في المواد المدنية محمد صبري السعدي،  .11

قا يحدث التعديالت ومزيدة ب حكام القااء  دار الهد  هين مليلة والتجارية  طب
 .8001الجزائر  

  النظرية العامة للقانون   ديوان المطبوهات الجامعية الجزائر   محمدي فريدة زواوي .19
   .6111الطبعة الثانية   

  الوافي في شرح القانون المدني  المد   في العلوم القانونية  دار مرقص سليمان .12
 .6129النهاة العربية مصر القا،رة  الطبعة السادسة  

 معجم الكيالني لمصطلحات الحاسب اآللي مكتبة لبنان الطبعة مصطفى الكيالني .11
 .6112الثانية 

القانون التجاري الجزائري ايهما  التجارية التاجر المح    نادية فوضيل .20
 .8009ئر ديوان المطبوهات الجامعية الجزا التجاري الطبعة التاسعة 

 .  فن الرسم  دار الراتب الجامعية سوفنير  بيروت لبناننايف محمود عتريسي .26
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  الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية   دار الهد  نبيل صقر .28
 .8002للطباهة والنشر والتوزيع   هين مليلة   الجزائر  سنة  

والتوزيع دمشق  الطبعة الثانية   فن النحت  دار دمشق للطباهة والنشر نذير الزيات .21
8000. 

  قانون العقوبات وم اطر تقنية المعلومات  مكتبة اآلالت هشام محمد فريد رستم .22
 .6118الحديثة  سيوط مصر الطبعة ايولى  

     المتخصصة 
ة المعار    ت ايدبية والفنية والعلمية  منش  الحقوق هلى المصنفاأبو اليزيد المتيت .6

 .6119اإلسكندرية  
شرح قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  أحمد نصر الجندي،  .8

الكتاب الثاني  ايوراق التجارية واإلفالس  دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر 
 .8062والبرمجيات  مصر واإلمارات  

 أسامة أحمد بدر .1
واقع الدمج االلكتروني للمصنفات وقانون    دراسة مقارنة بين"الملتيميديا" الوسائط المتعددة-

 .8002حماية حقوق الملكية الفكرية  دار الكتب القانونية  مصر 
 .8001دار النهاة العربية  مصر  اإلنترنتتداو  المصنفات هبر  -

  الحماية الجنائية لحق المؤل  دراسة مقارنة  دار النهاة أسامة عبد اهلل قايد .2
 .6116العربية  طبعة 

     مطبعة الكا،نة (تحالي  و وثائق)  القانون الدولي للملكية الفكرية ب زروتيالطي .2
 8002الجزائر  الطبعة االولى  

  وفقا يحكام  حماية برامج الحاسوب في التشريع الجزائري،  بن زيطة عبد الهادي .1
بعة   دار ال لدونية للنشر والتوزيع  الط(02-01)قانون حقوق المؤل  الجديد ايمر رقم 

 .8009ايولى  
  الحماية القانونية للملكية الصناهية وفقا التفاقية الجوانب المتصلة جالل وفاء  محمدين .9

 .8006بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تريبس  دار الجامعة الجديد للنشر 
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  حق المؤل  في العالقات ال اصة الدولية والنظرة العربية جمال محمود الكردي .2
للحقوق الذ،نية في منظومة االقتصاد العالمي الجديد  درا الجامعة الجديدة واإلسالمية 

 .8001للنشر والتوزيع  اإلسكندرية مصر الطبعة الثالثة  
 .8000معهد اإلدارة العامة الريا     الحاسب و من المعلومات  داود حسن طاهر  .1
 حسين مبروك .60
االجتهاد القاائي والنصوص المتممة  القانون التجاري الجزائري  النصوص التطبيقية و -

 .8060دار ،ومة للطباهة والنشر والتوزيع الجزائر  الطبعة الثامنة  
نة الجزائري للملكية الفكرية  دار ،ومة للطباهة النشر والتوزيع  الجزائر  الطبعة - المدو 

 .8060الثانية  
و امانات حمايتها     العالمات التجارية الجرائم الواقعة هليهاحمدي غالب الجغبري .66

 .8068منشورات الحلبي الحقوقية لبنان  الطبعة االولى
  الحماية القانونية للعالمات التجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت حمادي زوبير .68

 . 8068لبنان  الطبعة ايولى 
دار الفالح للنشر    الوسائط المتعددة بين التنظير والتطبيق خالد محمد فرجون .61

 .8002ع الكويت والتوزي
  الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي في اوء قانون حماية خالد مصطفى فهمي .62

الملكية الفكرية طبقا يحدث التعديالت دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة 
 .8002للنشر اإلسكندرية 

  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة  ترجمة محمد حسام لطفي  مركز داليا ليبزيك .62
 . 8002المل  فيص  للبحوث والدراسات اإلسالمية  الريا  

حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بايصنا  النباتية دانا حمه باقي عبد القادر،  .61
ودار شتات للنشر  الجديدة والمنتجات الدوائية  دراسة تحليلية مقارنة  دار الكتب القانونية

 .8066والبرمجيات  مصر  
  حماية تصاميم الدوائر المتكاملة بين قانون حقوق المؤل  وقانون دكاري سهيلة .69

-8062الجزائر  الطبعة ايولى   الملكية الصناهية  دار ،ومة للطباهة والمشر والتوزيع 
8062. 
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لى الحقوق ايدبية النشر الرقمي للمصنفات و ثره ه  رامي إبراهيم حسن الزواهرة .62
نجليزي  دار وائ  للنشر  في القانون ايردني والمصري واإل والمالية للمؤل   دراسة مقارنة

 .8061الطبعة ايولى   همان ايردن
  حماية الحق المالي للمؤل   دار الجامعة الجديدة للنشر  رضا متولي وهدان .61

 .8006اإلسكندرية  
الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب  دار المكتب   مشكالت روزا جعفر الخامري .80

 .8001الجامعي الحديث اإلسكندرية 
  التنظيم الدولي لحماية الملكية الفكرية  في رياض عبد الهادي منصور عبد الرحيم .86

 دار الجامعة الجديدة  (W.I.P.O)ظ  اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 .8068اإلسكندرية  

  المنافسة غير المشروهة للملكية الصناهية دراسة عبد الجبار الصفارزينة غانم  .88
  .8009مقارنة  دار الحامد للنشر التوزيع  همان الطبعة الثانية   

  حقوق الملكية الصناهية  دار المجدالوي للنشر والتوزيع  همان   سائد أحمد الخولي .81
8002. 

للمؤل  هلى القواهد العامة     ثر الحق ايدبيسمير السعيد محمد أبو ابراهيم .82
 .8002للعقود دار الكتب القانونية مصر  

 .8061  الملكية الصناهية  الطبعة الرابعة دار النهاة القا،رة سميحة القليوبي .82
  الملكية الصناهية وفق القوانين الجزائرية  ديوان سمير جميل حسين الفتالوي .81

 .المطبوهات الجامعية الجزائر
 شحاته غريب شلقامي .89

الملكية الفكرية في القوانين العربية  دراسة لحقوق المؤل  والحقوق المجاورة ول صوصية  -
 .8002حماية برامج الحاسب اآللي  دار الجامعة الجديدة  ايزاريطة  

حقوق الملكية ايدبية والفنية بين التقليد والتقليص دراسة مقارنة  دار الجامعة الجديدة للنشر   -
 .8062كندرية  ايزاريطة اإلس

 حماية العالمات التجارية هبر االنترنت في هالقتها بالعنوان شريف محمد غنام .82
 .8001االلكتروني  دار النهاة العربية 
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حق المؤل   )وحمايتها في القانون الجزائري ةالحقوق المعنويشريف هنية،  .81
  دار الجامعة الجديدة للنشر  (العالمات  الرسوم والنماذج الصناهية  براءة اال تراع

 .8062اإلسكندرية  
تفريد قواهد تريبس في قوانين الملكية الفكرية  دراسة مقارنة  دار صبري  حمد خاطر،  .10

 .8068جيات  مصر اإلمارات  دار شتات للنشر والبرم–الكتب القانونية 
  الملكية الصناهية و التجارية دار الثقافة للنشر والتوزيع صالح زين الدين .16

 .8068همان الطبعة الثالثة  
من المعلوماتي  النظام القانوني للحماية   ايطارق ابراهيم الدسوقي عطية .18

 .8001المعلوماتية    دار الجامعة الجديدة للنشر 
اية الجنائية للمعامالت اإللكترونية  مكتبة الوفاء القانونية  الحمطعباش أمين،  .11

 .8062اإلسكندرية  الطبعة ايولى  
  نش ة حقوق الملكية الفكرية و تطور،ا  مجلس الثقافة عبد الجليل فضيل البرعصي .12

 .8001العامة  
  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة قي عبد الرشيد مأمون، محمد سامي عبد الصادق .12

  الكتاب ايو  حقوق 8008لسنة  28قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم ظ  
 .8002المؤل   دار النهاة العربية  القا،رة  

  حماية الملكية الفكرية  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة عبد الحميد المنشاوي .11
 .8060و حكام الرقابة هلى المصنفات الفنية  دار الجامعة الجديدة  ايزاريطة  

  مد   إلى قانون الملكية الفكرية  مركز الكتاب ايكاديمي  عبد العزيز خنفوسي .19
 .8062هم ان ايردن  الطبعة ايولى  

المسؤولية المدنية الناشئة هن المعامالت اإللكترونية عبد الفتاح محمود كيالني،  .12
 .8066هبر اإلنترنت  دار الجامعة الجديدة للنشر  

  تنازع القوانين في الملكية الفكرية  دار وائ  للنشر دلو عبد الكريم بحسن أبو .11
 .8002والتوزيع طبعة

  الوجيز في حقوق الملكية الصناهية و التجارية  دار ،ومة عبد اهلل حسين الخشروم .20
 .8002للنشر الطبعة الثانية  سنة
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شبكة   الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية هلى عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل .26
 . 8002اينترنت دراسة مقارنة  دار الجامعة الجديدة ايزاريطة   

  الحماية المقررة لحقوق المؤلفين ايدبية  دار النهاة عبد اهلل مبروك النجار .28
 .6110العربية  

 عبد الهادي فوزي العوضي .21
 .ط.الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني دار النهاة العربية  القا،رة  د -
 .2007النظام القانوني للنس ة ال اصة   دار النهاة العربية  القا،رة   -

  الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية  دار المطبوهات عبد الوهاب عرفة .22
 .8001الجامعية  االسكندرية  

 عجة الجياللي .22
دار  زمات حقوق الملكية الفكرية   زمة حق  م  زمة قانون  م  زمة وصو  إلى المعرفة  -

 .8068ال لدونية للنشر والتوزيع  القبة القديمة الجزائر  طبعة
الملكية الفكرية  مفهومها وطبيعتها و قسامها  دراسة مقارنة لتشريعات الجزائر  تونس  -

المغرب  مصر  ايردن  والتشريع الفرنسي  ايمريكي واالتفاقيات الدولية  موسوهة حقوق 
 .8062منشورات زين الحقوقية و ايدبية  الطبعة ايولى    الجزء األولالملكية الفكرية   

مد   للعلوم القانونية  نظرية القانون بين التقليد والحداثة طبقا لمعايير الدولة المقررة -
 .8001للنظام  الجزء ايو  برتي للنشر الجزائر  سنة 

هو  الجزائية والطرق منازهات الملكية الفكرية  الصناهية والتجارية الدهو  المدنية و الد-
البديلة  دراسة مقارنة لتشريعات الجزائر  تونس  المغرب  مصر  ايردن  والتشريع الفرنسي  

  منشورات الجزء السادسايمريكي واالتفاقيات الدولية  موسوهة حقوق الملكية الفكرية   
 .8062زين الحقوقية و ايدبية   الطبعة ايولى  

الحقوق المجاورة  دراسة مقارنة لتشريعات الجزائر  تونس  المغرب  حقوق الملكية الفكرية و -
مصر  ايردن  والتشريع الفرنسي  ايمريكي واالتفاقيات الدولية  موسوهة حقوق الملكية 

 .8062  منشورات زين الحقوقية و ايدبية  الطبعة ايولى  الجزء الخامسالفكرية  
لعالمة التجارية  دراسة مقارنة منشورات   التنظيم القانوني لعدنان غسان برانبو .21

 .8068الحلبي الحقوقية لبنان  الطبعة ايولى سنة 
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  المبادئ ايساسية في قانون العقوبات االقتصادي و حماية علي محمد جعفر .29
  (بيروت)المستهل  الطبعة ايولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  لبنان

 .8001طبعة
 .8000نظيم القانوني لشبكة االنترنت  الدار العربية للعلوم  بيروت   التعيسى طوني .22
 مقارنة  دراسة   الصناهية للملكية المشروهة غير المنافسة   الصفا الجبار عبد غانم .21

 .8009الثانية  والتوزيع  ايردن  الطبعة للنشر حامد دار
مع دراسة مقارنة حو    الوجيز في قاايا حماية الملكية الفكرية والفنية غسان رباح .20

 .8002جرائم المعلوماتية  منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة ايولى  
  المواقع اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية  دار الثقافة للنشر فاتن حسين حوى .26

 .8060والتوزيع  الطبعة ايولى  
الحديث    قانون البرمجيات دراسة معمقة  دار الكتاب فاروق علي الحفناوي .28

8006. 
المد   إلى الملكية الفكرية  الملكية ايدبية والفنية والصناهية  - فاضلي إدريس .21

 .8009ديوان المطبوهات الجامعية  الجزائر  
المد   إلى الملكية الفكرية الملكية ايدبية والفنية والصناهية دار ،ومة الجزائر  -

8001/8002. 
 .8002ن المطبوهات الجامعية  بن هكنون الجزائر حقوق المؤل  والحقوق المجاورة ديوا-

  حماية المصنفات الرقمية و سماء النطاق هلى شبكة اينترنت  الطبعة فتيحة حواس .22
 .8069االولى  مكتبة الوفاء القانونية  االسكندرية  مصر 

  الكام  في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية  حقوق فرحة زراوي صالح .22
الصناهية والتجارية وحقوق الملكية ايدبية والفنية  ابن  لدون للنشر والتوزيع  الملكية 
8001. 

  حقوق المؤل  وسلطة الصحافة  دار الكتب القانونية ودار كمال سعدي مصطفى .21
 .8068شتات للنشر والبرمجيات مصر واإلمارات  
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 كوثر مازوني .29
ومة للطباهة والنشر والتوزيع  الجزائر  الشبكة الرقمية وهالقتها بالملكية الفكرية  دار ،-

8002. 
قانون الملكية الفكرية في مواجهة التكنولوجيات الحديثة التجربة الجزائرية  دار ،ومة للطباهة -

 .8061والنشر والتوزيع  الجزائر 
 .8002 هقود التجارة اإللكترونية  دار الثقافة  همان ايردن  محمد أبو الهيجاء .22
  حماية حقوق الملكية الفكرية هلى شبكة المعلومات محمد السعيد رشدي .21

  هقد النشر وطبيعة العالقة بين المؤل  والناشر  دراسة تحليلية (اإلنترنت)الدولية
 .8062وت صيلية  دار الفكر الجامعي  اإلسكندرية  

  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة  دار الفكر الجامعي  محمد أمين الرومي .10
 .8001عة ايولى  اإلسكندرية  الطب

 محمد حسام محمود لطفي .16
 .6111حقوق المؤل  في اوء آراء الفق  و حكام القااء  دار النشر القا،رة   -
هقود  دمات المعلومة دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي دار النهاة العربية  -

 .6112مصر طبعة 
 .6122الوطنية للكتاب طبعة   الوجيز في الملكية الفكرية المؤسسة محمد حسنين .18
  حق المؤل  في القانون دراسة مقارنة  المؤسسة محمد خليل يوسف أبو بكر .11

 .8002الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مجد  بيروت لبنان  الطبعة ايولى  
 ايسس المنطقية والبرمجية للحاسبات محمد زكي محمد خضير، نبيل خليل عماد .12

 .6121ثاني  دار الجي   بيروت  االلكترونية  الجزء ال
حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة  المكتب المصري   محمد سامي عبد الصادق .12

 .8008الحديث طبعة االولى   
 ساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية  محمد سعيد أحمد إسماعيل،  .11

 .8001دراسة مقارنة  منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة ايولى  
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  اتفاقيات ومعا،دات حقوق الملكية الفكرية  الصادرة هن المنظمة محمد شهاب .19
  مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية  WIPO (الويبو)العالمية لحقوق الملكية الفكرية

8066. 
  القيود الواردة هلى الحق المالي للمؤل   دار الجامعة محمد عبد الفاتح عمار .12

 .8062درية  الجديدة للنشر  اإلسكن
الحماية القانونية لقواهد البيانات في القانون محمد عطية علي محمد الرزازي،  .11

المصري والتشريعات المقارنة  دراسة مقارنة  دار الجامعة الجديدة للنشر  اإلسكندرية  
8061. 

  حقوق المؤل  في اوء الثورة المعلوماتية الحديثة  دراسة محمد على النجار .90
 .8062الجامعة الجديدة اإلسكندرية  مقارنة  دار 

 الحماية القانونية لقواهد البيانات وفقا لقانون حق محمد علي فارس الزغبي .96
المؤل  دراسة مقارنة بين النظام الالتيني و اينجلو مريكي  دار المعار  االسكندرية  

8001. 
لتطبيقات  المعامالت التجارية اإللكترونية ايسس القانونية وامحمد مدحت عزمي،  .98

 .8001مركز اإلسكندرية للكتاب  اإلسكندرية  
  الحماية القانونية للملكية الفكرية في مجا  الحاسب اآللي محمود عبد الرحيم ديب .91

 .8002واالنترنت  دار الجامعة الجديدة للنشر
  المعلومات وانعكاساتها هلى الملكية الفكرية للمصنفات محمود محمد لطفي صالح .92

 .8062سة مقارنة دار الكتب القانوني  القا،رة  الرقمية  درا
مستقب  مصطفى محمد عز العرب و محمد رؤوف حامد وياسر محمد جاد اهلل،  .92

اتفاقية حقوق الملكية الفكرية  في اوء بع  اتجا،ات المعاراة هلى المستو  
 .8006العالمي  مركز بحوث ودراسات التجارة ال ارجية جامعة حلوان  الزمال   

  الجوانب القانونية لتعامالت التجارة االلكترونية  حماية مصطفى موسى العطيات .91
 .8066العالمة التجارية الكترونيا  دار وائ  للنشر  الطبعة ايولى  

الحماية المدنية لحقوق المؤل  المالية مركز الدراسات مفيدة خليل مخزوم الصويد،  .99
 .8062ية  الطبعة ايولى  العربية للنشر والتوزيع  جمهورية مصر العرب
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مجموهة التشريعات و االجتهادات القاائية المتعلقة في منير عبد اهلل الرواحنة،  .92
 .8001الملكية الفكرية والصناهية  دار الثقافة للنشر والتوزيع  هم ان   الطبعة ايولى  

 .8060 قانون الملكية الفكرية و الصناهية دار بلقيس للنشر الجزائر  مولود ديدان .91
   سماء مواقع اإلنترنت  صادر للمنشورات الحقوقية  ناتالي بورين و إيمانويل جيز .20

 .8002بيروت  
  هقد تسجي  اسم النطاق  مجلة بحوث الشرق نادية محمد مصطفى قزمار .26

 .8062  29ايوسط جامعة همان العربية همان االردن  العدد
والحقوق المجاورة  حقوق ق المؤل  و   حقوق الملكية الفكرية  حقنسرين شريقي .28

 .8062الملكية الصناهية  دار بلقيس  الجزائر  
 الملكية ايدبية والفنية والحقوق المجاورة  ملكية فكرية  دراسة في  نعيم مغبغب .21

 .8002القانون المقارن  منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة الثانية  
ووسائ  حمايت   دار   حق المؤل   النماذج المعاصرة لحق المؤل نواف كنعان .22

 .8001اإلصدار ال امس  /الثقافة للنشر والتوزيع  هم ان ايردن  الطبعة ايولى
  نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة المعرفة السرية  دار هاني محمد دويدار .22

 .6111الجامعة الجديدة للنشر  االسكندرية  
المتهم المعلوماتي  دار النهاة    تفتيش نظم الحاسب اماناتهاللي عبد اهلل أحمد .21

 .6119العربية  القا،رة  الطبعة ايولى 
مجموهة قوانين حماية حق المؤل  في الدو  وسيم حسام الدين األحمد،  .29

 .8066العربية منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة ايولى  
الصحافة )   المسؤولية المدنية هن النشر اإللكترونييعقوب بن محمد الحارثي .22

وسائ  اإلثبات  -الصحفي االلكتروني -المنتديات االلكترونية -المدونات -االلكترونية
 .8062  دار وائ  للنشر  الطبعة ايولى  (االلكترونية

المزايا والسليبات  و المحتو   و  قانون الكمبيوتر  العالم االلكتروني الوسائليونس عرب .21
 .8006اتحاد المصاري  العربية دمشق سورية  
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 أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير  –ب 
 أطروحات الدكتوراه 
  التكولوجيا الرقمية  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة  دراسة وصفية أعمر يوسفي .6

دكتوراه في هلوم اإلهالم واالتصا   قسم هلوم االتصا  واإلهالم  كلية تحليلية   طروحة 
-8002بن يوس  بن  ده  السنة الجامعية العلوم السياسية واإلهالم  جامعة الجزائر 

8001. 
الحماية القانونية للملكية  الفكرية للقانون الجزائري   طروحة   بن إدريس حليمة .8

دكتوراه القانون ال اص  ت صص قانون  جامعة  بي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق  
 .8062-8061السنة الجامعية

ة حقوق المؤل  في ظ  التشريعات الوطنية   حماية الملكية الفكريجبران خليل ناصر .1
لوم الوثائقية  واالتفاقيات الدولية   طروحة دكتوراه هلوم ت صص هلم المكتبات والع

حمد بن بلة  كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية  قسم هلم   -6-جامعة و،ران 
 .8062-8069المكتبات والعلوم الوثائقية السنة الجامعية 

 حماية الملكية الفكرية من التقليد و القرصنة  دراسة مقارنة   طروحة ية زواني ناد .2
دكتوراه هلوم  ت صص قانون  جامعة الجزائر بن يوس  بن  ده كلية الحقوق  السنة 

 .الجامعية
  حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية  طروحة دكتوراه في العلوم سوفالو أمال .2

 . 8069-8061كلية الحقوق  السنة الجامعية  ت صص قانون  جامعة الجزائر
اإلنترنت    شبكةالدولية لحقوق المؤل  من االستغال  هبر  الحماية  نعيمة كروش .1

كلية الحقوق قسم   بن يوس  بن  دة 6دكتوراه في القانون العام  جامعة الجزائر طروحة 
 .8066-8060القانون العام السنة الجامعية 

  مذكرات الماجستير 
  النظام القانوني يسماء نطاقات اينترنت  رسالة ماجستير براهيم محمد عبيداتإ .6

 .8009 كلية الدراسات الفقهية والقانونية  جامعة آ  البيت  ايردن  
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دراسة )  حقوق المؤل  في القانون الجزائري والقانون الموريتانيالحسن ولد موسى .8
يوس  بن  دة  السنة بن جامعة الجزائر   مذكرة ماجستير في الملكية الفكرية  (مقارنة

 .8001-8002الجامعية 
  حقوق المؤل  في النطاقين التقليدي و الرقمي في ظ  التشريع بومعزة سمية .1

ماجستير في الحقوق  ت صص ملكية فكرية  كلية الحقوق والعلوم ذكرة الجزائري  م
 .8061-8062  السنة الجامعية -6-السياسية قسم الحقوق  جامعة باتنة 

  حماية الملكية الفكرية ايدبية و الفنية في البيئة الرقمية في ظ  صونية حقاص .2
التشريع الجههههزائهههههري  مذكهههههرة مهههاجستيهههر ت صص المعلومات االلكترونيههة  االفتراايههههة 

ستراتيجية البحث هن المع نتوري جتماهية  جامعة ملومات كلية العلوم اإلنسانية واالوا 
 .8068قسنطينة  السنة الجامعية 

  اآلفاق المستقبلية لحقوق المؤل  مذكرة ماجستير في القانون عبد اهلل فوزية .2
 .8061-8068  السنة الجامعية -6-ال اص  جامعة الجزائر 

  الصحافة هبر االنترنت وحقوق المؤل   دراسة مقارنة  مذكرة كعبش عبد الوهاب .1
ملكية الفكرية  جامعة الجزائر كلية الحقوق  السنة الجامعية ماجستير في الحقوق فرع ال

8001-8009. 
ماجستير في قانوني للملكية الفكرية  مذكرة   استقاللية النظام الكهينة بلقاسمي .9

الحقوق  فرع قانون ايهما   كلية الحقوق بن هكنون  جامعة الجزائر بن يوس  بن 
 .8001-8002 ده  السنة الجامعية 

  النظام الدولي لحقوق المؤل   مذكرة الماجستير فرع الملكية الفكرية  طاجينمحمود  .2
 .8066-8060السنة الجامعية 

  الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية  مذكرة الماجستير في القانون نسيمة فتحي .1
فرع قانون التعاون الدولي  كلية الحقوق و العلوم السياسية  جامعة مولود معمري تيزي 

 .8068وزو  السنة الجامعية 
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 المحاضرات والمجالت–ت 
 المحاضرات 
  محاارات في القانون المدني  معهد البحوث والدراسات العربية الصدة عبد المنعم فرج.6

 .6119مصر سنة
  قانون الملكية الفكرية  حقوق المؤل  والحقوق المجاورة  محاارات السنة  عمر الزاهي.8

 .8066-8060الرابعة ليسانس  كلية الحقوق بن هكنون جامعة الجزائر  السنة الجامعية 
 المجالت 
معلومة  1000  حقوق المؤل  وحقوق الرقابة  مجلة العربية إبراهيم احمد الدوي .6

 .8002يونيوالسنة ال امسة   08العدد
 االطالع هلى البريد اإللكتروني  بين متطلبات النظام براهيم بن داود وأشرف شعت .8

العام والحق في سرية المراسلة مجلة دفاتر السياسة والقانون االمارات العربية المتحدة  
 .8069  جانفي 61العدد 

   حق المؤل  في العالقات الدولية ال اصة  مجلة روحجمال محمود الكردي .1
 .8006القوانين  العدد ايو   

ة للمصنفات الرقمية في ظ  حق المؤل  مجلة يلحماية الجزائا  راضية مشري .2
 .8061  12التواص  في العلوم االنسانية واالجتماهية العدد

ثبات مجلة ريد االلكتروني ومد  حجيت  في اإل  الطبيعة القانونية للبرمضان قنفود .2
 .8086-02-88كلية الحقوق والعلوم السياسية المدية الدراسات القانونية جامعة 

  الحق في استنسا  المصنفات المحمية لالستعما  الش صي  سامر محمود الداللعة .1
 .2013 سنة  يناير53 العدد  القانوندراسة مقارنة مجلة الشريعة و   الواقع والقانون

بمجلة البدر  جامعة بشار   جامعة و د ج التقنية لبولندا منشور سليمان يعقوب الفرا .9
 .بدون تاريخ النشر   ب ع

  حماية العالمات التجارية في هالقتها بالعنوان اإللكتروني   مقا  شريف غانم .2
منشورة في مجلة الحقوق الكويتية   مجلس النشر العلمي  بجامعة الكويت  الكويت  

8002. 
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  االستنسا  الرقمي للمصنفات المحمية في القانون القطري طارق جمعة السيد راشد .1
بش ن حماية حق المؤل  و الحقوق المجاورة  دراسة مقارنة مع  8008لسنة  07رقم 

القانونين الفرنسي و ايمريكي  المجلة الدولية للقانون  جامعة قطر كلية القانون  
 .8062  01العدد
السم النطاق  مجلة مصر النظام القانوني  طاهر شوقي محمد مؤمن .60

   الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع  العددة المعاصر 
 .888  ص8066 208

  لمحة سريعة في تاريخ ظهور الكتابة والورق والطباهة  مجلة عبد الجبار الرفاعي .66
 .11تراثنا  العدد

في التشريعات   حماية حق المؤل  في المؤلفات متعددة الوسائط كنزة مباركي .68
 09نسانية  المجلد الرواق للدراسات االجتماهية واإل الوطنية واالتفاقيات الدولية مجلة

 .8086لسنة  06العدد 
  حقوق المؤل  كعائق  مام الوصو  إلى المعلومات وتداولها  مقا  لوراري نوال شناز .61

  جامعة الجزائر كلية منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية
 .8060الحقوق هدد 

 مترجم هن الكسندر ستيبتشفيتش  تاريخ الكتاب  القسم ايو   مجلة  محمد األرناؤوط .62
 .6192جانفي  611هالم المعرفة  العدد 

  قواهد البيانات الرقمية و ،ميتها في بناء محركات البحث  محمد محمود زين الدين .62
 .8060رس  ما  81مجلة المعلوماتية العدد

  هقد تسجي  اسم النطاق  مجلة بحوث الشرق نادية محمد مصطفى قزمار .61
 .8062 29همان االردن  العدد ايوسط جامعة همان العربية 

  مقا  منشور     سماء النطاق هلى اإلنترنت وطبيعتها القانونيةهادي مسلم يونس .69
 .8002   82  العدد   العراق الموص    جامعة بمجلة الرافدين للحقوق

 المجالت القضائية 
 الحماية القانونية للبريد اإللكتروني دراسة مقارنة بين الفق  عابد فايد عبد الفتاح فايد .6

في شان مكافحة جرائم تقنية  8068لسنة  02االسالمي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 
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  مارس 60المعلومات لدولة اإلمارات العربية المتحدة مجلة معهد دبي القاائي العدد 
8061. 

مجلة المحكمة العليا  هدد  اص  التقليد في اوء القانون واالجتهاد القاائي  قسم .8
 .8068الوثائق

نشرة القااة  نشرة قانونية تصدر،ا المديرية العامة للشؤون القاائية والقانونية مديرية .1
 .8060/8066 السنة القاائية 11الدراسات القانونية والوثائق  العدد 

 الملتقيات والندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية -ث
 الملتقيات 

الملتقى الوطني الثالث حو     حماية  سماء النطاقات حمدون الشي  و يامة إبراهيم
المركز الجامعي هبد  ارورة االنتقا  وتحديات الحماية  المستهل  واالقتصاد الرقمي 
 .8062 فري   82و81الحفيظ بو الصو   ميلة  

 الندوات 
  قرصنة حق المؤل   نهههدوة الويهههههههبو الوطنية هن  ذكاء االحترام نهاد الحسبان .6

للملكية الفكرية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
الويبو بالتعاون مع المعهد الوطني للملكية الصناهية والمدرسة العليا للقااء في الجزائر 

 . 8062 يونيو 82و89يومي 
  التعدي هلى الملكية الفكرية هلى االنترنت  نهههدوة نادر عبد الحليم محمد السالمات .8

الويهههههههبو الوطنية هن  ذكاء االحترام للملكية الفكرية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  
ية نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو بالتعاون مع المعهد الوطني للملك

 .8062يونيو  82و89الصناهية و المدرسة العليا للقااء في الجزائر يومي 
  المؤتمرات 
حماية حقوق الملكية الفكرية في مجا  اإلنترنت  مدا لة   م الدين كامل األهوانيحسا .6

في للمؤثمر العلمي ايو  حو  الملكية الفكرية المنعقد في جامعة اليرمو  ايردنية للفترة 
 .كلية القانون  منشورات جامعة اليرمو   ربد االردن 8000تموز 66-60من 
  دور الوسائ  االلكترونية في المواد الجنائية  دراسة قانونية مقدمة حسين الجندي .8

امن  هما  المؤتمر ايو  حو  الجوانب القانونية وايمنية للعمليات االلكترونية والذي 
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  منشورات مركز 8001ابري   82إلى  81نظمت   كاديمية شرطة دبي  ال  الفترة من 
 .8001البحوث ايكاديمية  دبي 

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية-ج
والمتممة  6221سبتمبر 01لحماية المصنفات ايدبية والفنية المؤر ة في  برناتفاقية .6

 80والمتممة ببرن في  6102نوفمبر 61  والمعدلة ببرلين في 6211ماي  02بباريس في 
يوليو  81م ببروكس  في ث 6182يونيو  08  والمعدلة في روما بتاريخ 6162مارس
  وانامت 6191سبتمبر  82عدلة في   والم6196يوليو  82م بباريس بتاريخ ث  6119

تحت رقم  6119سبتمبر  61إليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 
 6119سبتمبر  62الصادرة بتاريخ ةمن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري 19-126
 . 34العدد

هبر التوابع  ن توزيع اإلشارات الحاملة للبرامج المرسلة بش اتفاقية بروكسل .8
ببروكس  بلجيكا  ود لت حيز التنفيذ  6192ماي  86الصناهية افتتحت للتوقيع هليها في 

 .6191 غسطس  82في 
المعتمدة  بشان حق المؤلف WIPO(الويبو)معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية .3

الرئاسي وقد صادقت هليها الجزائر بموجب المرسوم  6111ديسمبر10في جني   بتاريخ 
الصادر بالجريدة الرسمية الصادرة في  681-61تحت رقم  8061 فري  01الصادر بتاريخ

 .89العدد 8061ماي  88
ن األداء و التسجيل أبش WIPO(الويبو)معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية .4

وقد صادقت هليها الجزائر بموجب  6111ديسمبر 80المعتمدة في جني   بتاريخ الصوتي 
الصادر بالجريدة  682-61تحت رقم  8061 فري  01المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ

 .82العدد رقم  8061ماي 81الرسمية للجمهورية الجزائري بتاريخ 
عقدت بموجب المؤتمر   وان8068لسنة  معاهدة بيجين بشأن األداء السمعي البصري.5

  وتتناو  المعا،دة حقوق الملكية الفكرية 8068يونيو  81إلى  80المنعقد ببيجين من 
 .لفناني ايداء في  وج   دائهم السمعي البصري  لم تصادق هليها الجزائر

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  بتسميتها الكاملة اتفاقية الجوان تريبساتفاقية .1
اتفاق دولي بين الدو  ايهااء في المنظمة التجارة العالمية  وكانت  ال   ،يالفكرية  
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  وتم تبنيها في مؤتمر مراكش الذي 6111-6121جولة  وروغواي وتم التفاو  ما بين 
  .لم تصادق هليها الجزائر  دولة 669الذي شاركت في   6112 بري   62انعقد في 

 الوطنية النصوص القانونية-ح
 الدساتير 
  الجريدة الرسمية العدد 6111نوفمبر  82المؤر  في  6111الدستور الجزائري لسنة  .6

المؤر   01-08  المعد  و المتمم بموجب القانون 6111ديسمبر  02المؤر ة في  91
  والمعد  8008 بري   62المؤر ة في  82  الجريدة الرسمية رقم 8008 بري    60في 

  11  الجريدة الرسمية العدد 8002نوفمبر  62في المؤر   61-02ومتمم بالقانون رقم 
مارس  01المؤر  في  06-61  المعد  والمتمم بالقانون 8002نوفمبر  61الصادرة في 

 .8061ديسمبر  09الصادرة في  62  الجريدة الرسمية العدد 8061
  النصوص التشريعية 
 6111يونيو سنة  02الموافق  6121صفر هام  62المؤر  في  621-11ايمر  .6

  الصادرة في 21الذي يتامن قانون العقوبات المعد  والمتمم  الجريدة الرسمية العدد 
 .6111ينويو  66الموافق  6121صفر  86
المتعلق باإليداع القانوني  الجريدة  6191يوليو  61المؤر  في  12-11ايمر  .8

 .6111جويلية  01  الصادرة في 26الرسمية العدد 
 6191 بري  سنة  01الموافق  6111صفر هام  81  في المؤر  62-91ايمر رقم  .1

  6111ربيع ايو   09  الصادرة في 81المتعلق بحق المؤل   الجريدة الرسمية العدد 
 .6191 بري   60الموافق 

 6119مارس  01  الموافق 6269شوا  هام  89المؤر  في  60-19ايمر  .2
ذو  02  الصادر 61لرسمية  العدد المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة  الجريدة ا

 .6119مارس  68  الموافق 6269القعدة هام 
المتعلق بحماية التراث الثقافي   6112يونيو  62المؤر  في  02-12القانون  رقم  .2

 .6112يونيو  69الصادرة بتاريخ  22الجريدة الرسمية العدد 
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  6112شت غ 88  الموافق 6261ربيع الثاني  81المؤر  في  60-12القانون  .1
جماد  ايولى  06  الصادرة في 16المتامن قانون الجمار   الجريدة الرسمية العدد 

 .6112غشت  81  الموافق 6261
يوليو  61الموافق  6282جماد  ايولى  61المؤر  في  02-01ايمر رقم   .9

  الصادرة 22  المتعلق بحقوق المؤل  والحقوق المجاورة  الجريدة الرسمية العدد 8001
 .8001يوليو 81الموافق   6282جماد  ايولى  81في 
يونيو  80  الموافق 6281جماد  ايولى  61المؤر  في  -60-02القانون  .2

 81  الموافق 6112رماان  80المؤر  في  22-92  المعد  والمتمم لرمر رقم 8002
  28المتامن القانون المدني المعد  والمتمم الجريدة الرسمية العدد  6192سبتمبر 

 .8002يونيو  81الموافق    6281جماد  ايولى  61الصادرة في 
 8002فبراير  82الموافق    6281صفر  62المؤر  في  01-02القانون رقم  .1

  الصادرة بتاريخ 86المتامن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  الجريدة الرسمية العدد 
 .8002ابري   81  الموافق   6281ربيع الثاني  69
فبراير سنة  69الموافق  6218ربيع ايو  هام  62المؤر  في  01-66القانون رقم  .60

ربيع ايو  هام  82الصادرة في  61المتعلق بالسينما  الجريدة الرسمية العدد  8066
 .8066فبراير  82الموافق  6281

 8062ماي  60في  الموافق 6211شعبان  82في  المؤر  62-02القانون رقم  .66
 6211شعبان  10الصادرة بتاريخ 82 الجريدة الرسمية العددجارة االلكترونية  المتعلق بالت

 .8062ماي  61 الموافق
 النصوص التنظيمية 
 وت  81  الموافق 6261جماد  ايولى  01المؤر  في  829-12المرسوم التنفيذي رقم .6

الجريدة الرسمية نترنت واستغاللها  الالمتعلق بابط شروط وكيفيات إقامة  دمات ا 6112
 .6112 وت  81الموافق  6261جماد  ايولى  02  الصادرة بتاريخ 11العدد 

 02  الموافق 6280جماد  الثانية  82المؤر  في  881-11المرسوم التنفيذي رقم .8
المتعلق باإليداع   61-11يحدد كيفيات تطبيق بع   حكام ايمر رقم  6111 كتوبر 
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 60الموافق  6280جماد  الثانية  10  الصادرة بتاريخ 96العدد  القانوني  الجريدة الرسمية
 .6111 كتوبر 

 86  الموافق 6281شعبان هام  69المؤر  في  121-02المرسوم التنفيذي  رقم .1
متامن القانون ايساسي للديوان الوطني لحقوق المؤل  والحقوق المجاورة   8002سبتمبر 

 86الموافق    6281شعبان  69  الصادرة في 12العدد وتنظيم  وتسييره  الجريدة الرسمية 
ذي القعدة  61المؤر  في  121-66  معد  ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 8002سبتمبر 
نوفمبر  61الصادرة في  29 الجريدة الرسمية هدد  8066اكتوبر  69الموافق    6218
8066. 

 86  الموافق 6281هام شعبان  69المؤر  في  129-02المرسوم التنفيذي  رقم . 2
المحدد لكيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين باإلتاوة هلى النس ة ال اصة   8002سبتمبر 

 .8002سبتمبر  86الموافق    6281شعبان  69  الصادرة في 12الجريدة الرسمية العدد 
 86  الموافق 6281شعبان هام  69المؤر  في  122-02المرسوم التنفيذي  رقم . 2

المحدد لكيفية ممارسة حق التتبع لمؤل  مصن  من مصنفات الفنون  8002مبر سبت
 86الموافق    6281شعبان  69  الصادرة في 12التشكيلية  الجريدة الرسمية العدد 

 .8002سبتمبر 
 األجنبية النصوص القانونية-خ
المنفذ للقانون رقم  6112-01-01المؤر  في  820-18بالمرسوم  يالقانون الفرنس .6

 .المتعلق باللغة الفرنسية 6112-02-02المؤر  في  112-12
المؤر  في  12-112المنفذ للقانون  6112-01-01المؤر  في  12-820المرسوم رقم  .8

 .مصطلحات المعلوماتيةب ال اصال اص باللغة الفرنسية  02-02-6112
 بش ن حقوق المؤل  والحقوق المجاورة 8086لسنة  12مرسوم بقانون اتحادي رقم  .1

 .8086سبتمبر  80،جري الموافق    6221صفر  61المؤر  في 
 مراجع إلكترونية باللغة العربية-د
-88معرفة   نظر الموقع االلكتروني الذي تم االطالع هلي  بتاريخ -تاريخ و نواع السجاد .6

 :81:02هلى الساهة  01-8080
m.marefa.org                           http:// www. 
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مقا  هن فن العمارة   نظر الموقع االلكتروني الذي تم االطالع هلي  بتاريخ همر سليم   .8
 :60:10هلى الساهة  81-01-8080

 http ://www.draftsman.wodpress.com  

 مينة دايم  ريبورتاج الشدة المستغانمية بين البارح واليوم  تصوير وتركيب محمد ميلود  .1
تم هرا  بتاريخ  اج إذاهة مستغانم الظهرة  بوسماط  إ راج محمد ميلود بوسماط   إنت

 :8080فيفري  01
http://www.youtube.com/channel/UCttYKAP7_yj9q0-9lg-GTZA 

م لو  شري   روبورتاج مستغانم لؤلؤة الغرب الجزائري هادات وتقاليد تصارع  .2
 :8086جوان  08الزمن  القناة السمعية البصرية النهار الجديدة  تم هرا  

https://www.ennaharonline.com 

كميلة حموم  روبورتاج الشدة المستغانمية إرث ثقافي يروي هراقة المنطقة   تصوير  .2
حمادي  القناة السمعية بصرية المؤسسة العمومية للتلفزيون .مكرابش  تركيب ز.  

 : 8080 وت  10الجزائري  تم هرا  
https://www.entv.dz 

 2021-01-81االلكتروني الذي تم االطالع هلي  بتاريخ هلم الرياايات الموقع  .1
 :60:10هلى الساهة 

https ://www.shmllo.com 

غادة الحاليقة  مقا   حو  تعري  هلم الرياايات  الموقع االلكتروني الذي تم  .9
 :60:10هلى الساهة  8086-06-09االطالع هلي  بتاريخ 

https ://www.mawdoo3.com                                                                                    

            

فرصة  نبدة هن ت صص الفيزياء  الموقع االلكتروني الذي تم االطالع هلي  بتاريخ .2
 :69:00هلى الساهة  09-08-8086

https ://www.for9a.com 

-08-60ويكيبيديا  فروع الكيمياء الموقع االلكتروني الذي تم االطالع هلي  بتاريخ . 1
 : 69:00هلى الساهة  8086

https ://www.ar.wikipedia.org/w/index.php 

محمد فياي  تعري  الفلسفة  مقا  منشور هبر الموقع االلكتروني الذي تم االطالع  .22
 : 8086-06-60هلي  بتاريخ 

https ://www.mawdoo3.com 
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جوا،ر السبيعي  مقا  الفرق بين النظامين اينجلوسكسونس االنجليزي والنظام المدني  .22
-02-61الالتيني  ترجمة  نس المعولي الموقع االلكتروني الذي تم االطالع هلي  بتاريخ 

  69:00هلى الساهة  8061
Legal Degree San Antonio, From ST.MARY’S School of law;https ://www.n-

sientific.org  

   8062بيرغيت كالر   مكتب بيكر ماكنزي لند  المملكة المتحهدة  مجلهة الويبهو  سهنة  .21
هلهى  8088-09-66  الموقع االلكتورني اطلع هلي  في8062الصادرة في فيفري  06هدد 

 66:22الساهة 

www.wipo.int/wipo-magazine/ar/2018/01/article_0005html: https 
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 مالحق

 قرارات صادرة عن القضاء الفرنسي-2

 
jeudi 6 mai 2010  

Cour d’appel de Paris 12ème chambre, pôle 5 Arrêt du 

1er février 2010  

Cyrille S. / Sacem, Sdrm  

Droit d’auteur - contrefaçon - peer to peer - constat - agent assermenté 

- données personnelles - traitement - fichier - adresse IP - infraction - 

Cnil - autorisation -  

PROCÉDURE  

La saisine du tribunal et la prévention : M. Cyrille S. a été poursuivi par citation du 

procureur de la République pour avoir :  

A Fougères, courant 2004 et jusqu’au 04 janvier 2005, reproduit, par quelque moyen que 

ce soit, une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en 

l’espèce par le téléchargement et la mise à disposition sur internet de 26 649 fichiers 

audio, faits prévus par art. L 335-2 al. 1, al. 2, art L. 335-3, art. L 112-2, art L 121-8 al. 1, 

art. L 122-3, art L. 122-4, art. L 122-6 du CPI et réprimés par art L 335-2 al. 2, art L. 335-5 

al 1, art L. 335-6. art L 335-7 du CPI ;  

Le jugement du 07 mai 2007  

Sur l’action publique  

A déclaré S. Cyrille coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à une amende 

délictuelle de 2000 € dont 1000 € avec sursis, a ordonné la confiscation des CD et de 

l’ordinateur saisis et dit n’y avoir lieu à la publication de la décision,  

Sur l’action civile  

A reçu la Sacem et la Sdrm en leur constitution de partie civile et a condamné S. Cyrille à 
payer :  

● A la Sacem, la somme de 1445 € au titre du préjudice matériel, celle de 250 € au titre du 
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préjudice moral et la somme de 400 € en application de l’article 4754 du code de procédure 

pénale, ● A la Sdrm, la somme de 1145 € au titre du préjudice matériel, celle de 250 € au titre 

de son préjudice moral et la somme de 400 € en application de l’article 4754 du code de 

procédure pénale,  

et a ordonné l’exécution provisoire de la décision sur les intérêts civils.  

APPELS  

Appel a été interjeté par M. S. Cyrille, le 14 mai 2007, son appel portant tant sur les 
dispositions 
pénales que civiles ;  

M. le procureur de la République, le 14 mai 2007 contre M. S. Cyrille.  

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 mai 2008  

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de S. Cyrille, la société des 

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), la société pour l’administration 

droit reproduction mécanique des auteurs, compositeurs, éditeur (Sdrm) a :  

En la forme : Reçu les appels,  

Au fond :  

● Infirmé le jugement,  
● Annulé le procès verbal de constat du 5 janvier 2005, ses annexes et l’ensemble 

des actes subséquents d’enquête et de poursuite.  
● Relaxé Cyrille S. des fins de la poursuite.  
● Débouté les parties civiles de leurs demandes, fins et conclusions.  

les pourvois formés par :  

● la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et la société pour 

l’administration droit reproduction mécanique des auteurs, parties civiles contre l’arrêt de 

la cour d’appel de Rennes, 3ème chambre, en date du 22 mai 2008,  

[...]  

DECISION  

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,  

En la forme  

Considérant que par arrêt du 13 janvier 2009, la cour de cassation sur un pourvoi de la 

“Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique” (Sacem) et de la “Société pour 

l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs et compositeurs de 

musiques” (Sdrm), parties civiles, a cassé en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour 

d’appel de Rennes en date du 22 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Cyrille S. 

du chef de contrefaçon, avait prononcé la nullité des poursuites ;  
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Considérant que la cour de céans se trouve dès lors à nouveau saisie des appels 

interjetés, par Monsieur S., (dispositions pénales et civiles) et du ministère public, contre le 

jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d’appel 

de Rennes n’ayant pas vidée sa saisine sur le fond de l’affaire ;  

Considérant que ces appels ont été interjetés dans les formes et délai de la loi ;  

Considérant que Cyrille S., régulièrement cité, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, 

qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la citation, qu’il sera dès lors statué par 

arrêt de défaut à son égard ;  

FAITS 
Considérant qu’il résulte de la procédure que le 4 janvier 2005, un agent assermenté de la 

“Sacem”, Jean-Yves S. a conformément à l’article L 331-2 du code de la propriété 

intellectuelle, constaté que des internautes mettaient à disposition du public sur internet, 

sans autorisation, un certain nombre d’oeuvres musicales (au format MP3) appartenant au 

répertoire géré par la “Sacem” et la "Sdrm” ;  

que plus précisément, il a constaté les dits faits à l’occasion d’une session ouverte sur le 

logiciel d’échange de fichiers “Limewire “, dit logiciel de “peer-to-peer” ou "pair à pair”, 

technique de connexion permettant, grâce à l‘utilisation d’un logiciel, à plusieurs 

ordinateurs reliés à internet de communiquer directement et de partager les fichiers 

stockés sur le disque dur de chacun d’entre eux ; dès lors les internautes dont les 

ordinateurs communiquent ainsi directement constituent un réseau dont chaque membre 

est potentiellement client et serveur des autres” ;  

que pour ce faire, après avoir ouvert une session sur un logiciel de pair à pair et s’être 

connecté à un réseau, I‘agent verbalisateur a :  

● lancé sur internet une requête, portant sur une oeuvre musicale du répertoire de la 

"Sacem”, en l’espèce sur l‘artiste “Eminem”, à partir du moteur de recherche intégré au 

logiciel “Lime Wire” ; ● visualisé les résultats de cette requête, soit la liste des fichiers 

musicaux correspondants associés aux pseudonymes des internautes mettant ces 

oeuvres à disposition,  
● sélectionné, parmi eux un fichier proposé par un internaute,  
● lu dans la rubrique “Parcourir l’hôte”, l’adresse “IP” s’affichant spontanément, soit 80 118 

232 151 port : 6348 ainsi que le nombre d’oeuvres musicales mises à disposition des 

internautes dans le dossier de partage de l’internaute concerné,  
● procédé, à titre d’échantillon, au téléchargement de 19 de ces oeuvres musicales 

encodées au format MP3,  
● déterminé le fournisseur d’accès correspondant à l’adresse “IP” susvisée au moyen 

du logiciel “visual Route”,  
● confirmé les renseignements ainsi fournis au moyen du site internet “ripe.net" qui donne 

accès à la base de données “Whois” et indique les coordonnées du fournisseur d’accès “9 

télécom”, ● vérifié l’adresse ”IP” à laquelle il a été connecté par l’intermédiaire du pare-feu 

“kerio Personnal Firewall” ;  

Considérant que dès lors, sur la base du procès-verbal de constat dressé par l‘agent, la 

Sacem a porté plainte auprès des services de gendarmerie, qui ont, après autorisation 

du parquet, adressé une réquisition au fournisseur d’accès pour identifier l’abonné 
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utilisant l’adresse “IP" relevée par l’agent assermenté ;  

que les vérifications effectuées ont révélé que l’adresse “IP” avait été attribuée à Najat E., 

demeurant à Fourgères (35), mais que l’ordinateur portable de cette abonnée était utilisé 

uniquement par Cyrille S. qui a reconnu qu’il avait procédé au téléchargement sur son 

disque dur de nombreuses oeuvres musicales au moyen de son logiciel “Lime Wire” avant 

de les mettre à disposition d’autres internautes ; que par ailleurs il avait gravé une vingtaine 

de CD qu’il utilisait dans son restaurant ;  

qu’il a prétendu cependant avoir ignoré que le téléchargement était interdit, dès lors qu’il 

avait utilisé pour ce faire le logiciel "lime wire” mis gratuitement à disposition sur internet et, 

au surplus, a souligné qu’il payait des redevances à la “Sacem” pour la diffusion de 

musique dans son restaurant ;  

Considérant que la perquisition opérée au domicile du prévenu, a permis aux enquêteurs, 

après recherche sur l’ordinateur, de constater la présence, sur ses propres indications, 

dans le sous répertoire du dossier “bibliothèque personnelle”, de 2890 morceaux de 

musique et l’enregistrement 

en cours de 4 morceaux ; qu’étaient également découverts 37 CD que Cyrille S. 

reconnaissait provenir des musiques qu’il avait téléchargées et gravées ;  

Considérant que la “Sacem” et la “Sdrm” qui sollicitent la confirmation du jugement déféré 

font valoir en substance, que les constatations de l’agent assermenté, ayant permis d‘établir 

la matérialité de l’infraction visée à la prévention à l’égard du prévenu, ne constituent ni un 

traitement automatisé de données à caractère personnel, ni un traitement non automatisé de 

données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers et qu’en 

conséquence la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s’applique pas en l’espèce ;  

que par ailleurs il est incontestable, qu’en procédant au moyen d’un logiciel de “peer to 

peer” au téléchargements incriminés, le prévenu s’est bien rendu coupable d’actes de 

contrefaçon par reproduction et représentation d’oeuvres protégées ;  

DISCUSSION  

Sur la validité du procès verbal de constat dressé par l’agent assermenté de la Sacem  

Considérant que l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : “outre les 

procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de 

toute infraction aux dispositions des livres Ier II et III du présent code et de l’article 52 de la 

loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d‘auteurs et aux droits des artistes 

interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de 

communication audiovisuelle, peut résulter des constatations d’agents assermentés 

désignés selon les cas par le centre national de la cinématographie, par les organismes 

professionnels d‘auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces 

agents sont agréés par le ministère chargé de la culture dans les conditions prévues par 

un décret en conseil d‘Etat“ ;  

Considérant qu’il est incontestable que les agents désignés par la “Sacem”, font 

parties des organismes habilités, par le dit texte ;  

Considérant que l’article 2 alinéas 1er et 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
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relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précise :  

"Alinéa 1er : “La présente loi s‘applique aux traitements automatisés de données à 

caractère personnel, ainsi qu‘aux traitements non automatisés à caractère personnel 

contenues ou appelées à figurer dans des fichiers” ;  

Alinéa 3 : Constitue un traitement de données à caractère personnel : Toute opération ou 

tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et 

notamment la collecte, I‘enregistrement, I‘organisation, la conservation, l‘adaptation ou la 

modification, l‘extraction, la consultation, l‘utilisation, la communication par transmission, 

diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion 

ainsi que le verrouillage, l‘effacement ou la destruction” ;  

que son article 9 dispose :  

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions 

condamnations ou mesures de sûreté, ne peuvent être mis en oeuvre que par :  

1° les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public 

agissant dans le cadre de leurs attributions légales,  

2° les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l’exercice des fonctions qui leurs sont 

confiées par la loi,  

4° les personnes morales mentionnées aux articles L 321-1 et L 331-1 du code de la 

propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou 

pour le compte des 

victimes d’atteintes aux droits prévues au livre Ier, II et III du même code aux fins 

d‘assurer la défense de ces droits ;  

que l’article 25 de cette même loi dispose :  

"Sont mises en oeuvre après autorisation de la “Cnil“ à l’exclusion de ceux qui sont 

mentionnés aux 26 et 27 :  

3° les traitements automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, 

condamnation ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires 

de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées” ;  

Considérant qu’il est incontestable que les constatations visuelles effectuées sur internet 

et les renseignements recueillis en exécution de l’article 331-2 du code de la propriété 

intellectuel par l’agent assermenté de la “Sacem”, qui sans recourir à un traitement 

préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de 

“pair à pair”, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des 

oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur internet par un internaute, dont il se 

contente de relever l’adresse “IP” pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de 

la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés 

à cet agent par la disposition précitée, et ne constituent pas un traitement automatisé de 

données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, et 25 

des articles précités ;  

Considérant également qu’il est incontestable qu’en l’espèce l’adresse “IP" de 

l’ordinateur du prévenu ne figurait pas ou n’était pas appelée à figurer dans un fichier, 

cette dernière n’étant contenue que dans le seul procès-verbal dressé par l’agent 

assermenté, lui-même contenu dans le dossier afférent à la présente affaire nécessaire 

au suivi de la procédure ;  

qu’en effet aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 résultant de sa modification 
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par la loi du 6 août 2004 “constitue un fichier de données à caractère personnel tout 

ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des 

critères déterminés” ;  

Considérant au surplus que les constatations de l’agent assermenté ayant abouti au relevé 

de l’adresse “IP” de l’ordinateur ayant servi à l’infraction, ne constituent pas davantage un 

traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions relevant de l’article 

9-4 de la loi précitée, le dit relevé entrant dans le constat de la matérialité de l’infraction et 

pas dans l’identification de son auteur, les éléments de la procédure démontrant que c’est 

seulement la plainte de la “Sacem” auprès de la gendarmerie, puis les investigations 

opérées par ce service après réquisitions auprès de I‘autorité judiciaire, notamment auprès 

du fournisseur d’accès à internet, qui ont conduit à l’identification de Cyrille S. comme étant 

l’internaute utilisateur de l’ordinateur ayant servi au téléchargement frauduleux, le titulaire 

de l’adresse “IP" n‘étant d‘ailleurs par le contrefacteur ;  

Considérant que les constatations opérées par l‘agent assermenté, qui ne constituent un 

traitement automatisé de données à caractère personnel, ni un traitement non automatisé 

de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, 

n’entrent dès lors pas dans le champ d’application de la loi “informatique et liberté” du 6 

janvier 1978 tel que défini en son article alinéa 1er ;  

qu‘il apparaît dès lors, que Monsieur Jean-Yves S., qui a agi dans le cadre de l’article L 

331-2 du code de la propriété intellectuelle, était donc parfaitement habilité à constater 

la matérialité de l’infraction visée à la prévention aux fins d’en établir la preuve et par 

voie de conséquence son procès-verbal de constat n‘est entaché d’aucune irrégularité ; 

Sur le délit de contrefaçon  

Considérant que l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute 

représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur 

ou de ses ayants droits est illicite” ;  

que les articles L 335-2 et L 335-3 du même code disposent :  

“Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre 

production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et des règlements 

relatif à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit” ;  

"Est également un délit de contrefaçon, toute reproduction, représentation ou diffusion par 

quelque moyen que ce soit d‘une oeuvre de l‘esprit en violation des droits de l’auteur tels 

qu’ils sont définis et réglementés par la loi” ;  

Considérant qu’il est établi et reconnu par le prévenu, en cours d’enquête, qu’il a téléchargé 

illégalement 2890 oeuvres musicales au moyen de logiciels de “pair à pair”, en l’espèce, 

"Lime wire, Acqui et MiMac” ; qu’il les a ainsi enregistrées en provenance d’autres 

ordinateurs, les a stockées sur le disque dur de son ordinateur, et les a mises à dispositions 

du public sur l’internet, sans aucune autorisation ; qu’il en a par ailleurs gravés sur 37 CD 

les diffusant dans son restaurant ;  

Considérant qu’il est incontestable que le téléchargement constitue à la fois un acte de 

reproduction, à raison du copiage des oeuvres et de leur stockage sur le disque dur de 

l’internaute, et de représentation à raison de leur communication au public des internautes 
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par télédiffusion ;  

que de même il est tout aussi incontestable que l’exception de copie privée n’est pas 

applicable au téléchargement, le but de l’utilisation du logiciel “pair à pair” étant justement 

le partage et l’échange de fichiers entre internautes constituant un réseau ;  

Considérant enfin que l’affirmation du prévenu selon laquelle il ignorait qu’un tel 

téléchargement était illégal, n’est pas crédible, sa compagne qui était titulaire de 

l’adresse “IP” ayant quant à elle déclaré “je sais que mon ami Cyrille téléchargeait des 

fichiers, je savais que télécharger des morceaux de musique sans payer de droit était 

interdit par la loi" ;  

Considérant dès lors, qu’au vu de l’ensemble de ces constatations, le délit de contrefaçon 

visé à la prévention est caractérisé en tous ses éléments à l’égard de Cyrille S. ;  

Considérant que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte 

appréciation de la sanction pénale ;  

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses 

dispositions pénales ;  

Sur l’action civile  

Considérant que la “Sacem” et la “Sdrm” sollicitent la confirmation du jugement déféré au 

plan civil, outre l’allocation d’une somme de 1000 € chacune au titre de l’article 475-1, du 

code de procédure pénale ;  

Considérant que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l’égard du 

prévenu, les constitutions de parties civiles sont recevables et fondées ;  

Considérant que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du 
préjudice 
direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux du 

prévenu ; qu’en conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ses 

dispositions civiles ;  

Considérant que pour tenir compte des frais irrépétibles engagés par les parties civiles 

en cause d’appel, Cyrille S. sera condamné à leur payer à chacune une somme de 800 

€ ;  

DECISION  

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut à l’égard de Cyrille S., 

contradictoirement à l’égard de la “Sacem” et de la “Sdrm” et en second ressort :  

Vu l’arrêt de la cour de cassation en date 13 janvier 2009, cassant en toutes ses 

dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 22 mai 2008 ;  

En la forme  
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. Reçoit les appels de Cyrille S. et du ministère public ;  

Au fond  

. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles ;  

. Condamne Cyrille S. à payer à la “Sacem” et à la "Sdrm", chacune, la somme de 800 € 

au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.  

La cour : Mme Christiane Beauquis (président), Mme Mireille Filippini et Florence 

Brugidou (conseillers)  

Avocats : Me Josée-Anne Benazeraf, Me Erich Ravinetti  

Notre présentation de la décision 

 

lundi 17 janvier 2011  

Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 

2ème section Ordonnance du 07 janvier 2011  

Legende Global, Diana D. / Onion  

Droit d’auteur - contrefaçon - site internet - e-commerce - 

compétence territoriale - tribunal  

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS  

Monsieur Albert D. G., dit Korda, auteur de la photographie de Ernesto « Che » Guevara 

intitulée "Guérillero Héroico", mondialement connue comme étant la « photo du Che au 

Béret et à l’Etoile » est décédé le 25 mai 2001 en ayant désigné sa fille, Madame Diana 

Evangelina D. L. comme légataire universelle de sa succession. Celle-ci a, par contrat du 26 

mai 2008, cédé à titre exclusif et pour le monde entier l’ensemble des droits d’exploitation 

de cette photographie à la société de droit chypriote Legende Global, pour une durée de 10 

ans.  

Ayant constaté que sur une boutique en ligne de produits dérivés, disponible sur le site 

internet http://store.theonion.com dont est titulaire la société de droit américain Onion Inc. 

étaient proposés à la vente des tee-shirts, intitulés "Che Wearling che T-shirt", reproduisant 

et dénaturant selon elles ladite photographie, Madame D. L. et la société Legende Global 

ont, par acte du 8 février 2010, fait assigner cette société, ainsi que la société The Onion, 
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qui effectue la livraison de produits commandés sur la boutique en ligne, en contrefaçon de 

leurs droits.  

Par conclusions d’incident n° 2 du 30 novembre 2010, les sociétés Onion Inc et The 

Onion demandent au juge de la mise en état de déclarer incompétent le Tribunal de 

grande instance de Paris pour juger de la présente affaire au profit du Tribunal américain 

du Wisconsin, et de condamner solidairement les demanderesses à verser à chacune 

d’elles la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.  

Par conclusions en réponse sur incident du 24 novembre 2010, la société Legende Global et 

Madame D. L. estiment qu’il existe un lien de rattachement suffisant entre le présent litige et 

les juridictions françaises, et réaffirment en conséquence la compétence du Tribunal de 

grande Instance de Paris pour en connaître. Elles demandent la condamnation solidaire des 

sociétés The Onion et Onion Inc à verser chacune d’elles la somme de 1000 € au titre de 

l’article 700 du Code de procédure civile.  

DISCUSSION  

En vertu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut en 

matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, 

celle du lieu du fait dommageable et celle dans le ressort duquel le dommage a été subi. 

S’agissant d’actes allégués de contrefaçon sur un site internet dont la technologie permet 

une accessibilité par les internautes de tous pays, la compétence des juridictions 

françaises n’est cependant acquise que s’il existe un lien de rattachement suffisant, 

substantiel ou significatif entre l’acte dommageable et le marché national.  

En l’espèce, les sociétés défenderesses ont un siège social aux Etats-Unis. Le site 

incriminé, quant à lui, est également situé dans ce pays. Exclusivement rédigé en langue 

anglaise, il offre à l’internaute des informations relatives à l’actualité américaine, et propose 

à la vente, d’une part des produits concernant la culture américaine, d’autre part des 

vêtements de tailles similaires à celles utilisées dans les boutiques américaines, dont les 

prix sont définis exclusivement en dollars américains.  

Par ailleurs, est joint au premier constat produit par les demanderesses une facture d’achat 

au nom de leur conseil, alors que le second constat dit d’achat, est un procès-verbal 

d’ouverture de colis par le même conseil. Aucune autre preuve d’achat par un internaute 

français extérieur à la présente procédure n’a été versée aux débats par les 

demanderesses, elles-mêmes de nationalités chypriote et cubaine.  

En conséquence, aucun lien de rattachement suffisant entre les faits allégués et le territoire 

français n’étant caractérisé, il convient de déclarer le Tribunal de grande instance de Paris 

incompétent pour connaître du présent litige, sans qu’il y ait lieu à désignation d’une 

juridiction.  

D’autre part, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 

700 du Code de procédure civile.  

Enfin, chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens du présent 

incident. DECISION  
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Nous, juge de la mise en état, statuent publiquement par mise à disposition de l’ordonnance 

au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions fixées par 

l’article 776 du Code de procédure civile ;  

. Déclarons le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du 

présent litige ; . Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure 

civile ; . Disons que chaque partie garde à sa charge les frais et dépens du présent 

incident. Le tribunal : M. Eric Halphen (vice-président)  

Avocats : Me Randy Yaloz, Me Magaly Lhotel  

Notre présentation de la décision 

 
lundi 21 mars 2011  

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 14 

janvier 2011  

Google Inc. / Bac Films, The Factory, Canal+  

Droit d’auteur - contrefaçon - moteur de recherche - hébergeur - retrait 

- contenus illicites - responsabilité  

FAITS ET PROCEDURE  

La société The Factory, qui est une société de production audiovisuelle de documentaires, 

et la société Canal +, qui est une entreprise de communication audiovisuelle, sont, par 

contrat du 22 février 2001, convenues de coproduire le film documentaire intitulé « Les 

dissimulateurs », réalisé par M. Denis R. et co-écrit avec M. Pascal L. Ce film a été diffusé 

sur la chaîne de télévision Canal + le 1er mars 2001.  

Par contrat d’édition vidéographique en date du 10 août 2006, la société Bac Films s’est 

vue confier la distribution du film sur supports vidéographiques y compris les Video On 

Demand (VOD) pour les territoires de la France métropolitaine, Monaco, Andorre et les 

Dom-Tom. Elle distribue ainsi le film sous forme de DVD depuis le 6 octobre 2006.  

La société Bac Films a fait dresser constat les 27 et 28 décembre 2006 par un agent 

assermenté de l’ Agence pour la Protection des Programmes (APP) de la présence sur le 

site accessible à l’adresse www.video.google.fr (ci-après site Google Vidéo France), 

exploité, selon elle, par la société de droit californien Google Inc. et la société Google 
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France, de deux liens permettant à l’internaute d’avoir accès gratuitement au film « Les 

dissimulateurs » dans son intégralité, en flux continu (streaming) ou en téléchargement.  

Puis elle a, par lettre recommandée en date du 4 janvier 2007 avec avis de réception signé 

le 8 janvier, demandé à la société Google France de faire cesser immédiatement toute mise 

à disposition du film précité sur le site en question et de prendre les dispositions pour en 

empêcher toute nouvelle communication au public ou reproduction. La société Google 

France lui a, par lettre du 15 janvier suivant, répondu qu’il avait été procédé au retrait effectif 

des vidéos apparaissant aux deux adresses url qu’elle a énoncées.  

Après avoir fait constater, le 18 janvier 2007 par huissier de justice, que le film « Les 

dissimulateurs » était toujours accessible en version intégrale et gratuite sur le site Google 

Vidéo France à partir d’un nouveau lien et opéré elle-même une capture d’écran le 23 

février 2007 confirmant la présence de ce film sur ledit site, la société Bac Films a, 

conjointement avec les sociétés The Factory et Canal +, par actes des 21 et 22 mars 2007, 

fait assigner les sociétés Google Inc. et Google France devant le tribunal de commerce de 

Paris en contrefaçon, aux fins d’obtenir le 

paiement de dommages-intérêts et les mesures d’interdiction et de publication 

d’usage. Par jugement rendu le 16 février 2009 et assorti de l’exécution 

provisoire, ce tribunal a :  

● prononcé la mise hors de cause de la société Google France et débouté les sociétés Bac 

Films, The Factory et Canal + de leurs demandes à son encontre,  
● débouté les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + de leur demande à l’encontre de 

la société Google Inc.,  
● fait interdiction à la société Google Inc. de communiquer au public et/ou de reproduire tout 

ou partie du film « Les dissimulateurs », ou la vidéo de ce film sur le site Google Vidéo 

France ou sur tout autre site de même nature et sous “leur” contrôle, et/ou de référencer 

les liens permettant de visionner ou de télécharger ledit film, ou la vidéo du film, et ce, 

sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de un mois de la signification 

de la décision, pour une durée de six mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte,  
● condamné les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + aux dépens et à payer à la 

société Google Inc. la somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de 

procédure civile, ● rejeté toute autre demande des parties.  

La société Google Inc. a relevé appel de ce jugement le 26 mai 2009 et, par acte du 15 avril 

2010, les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + ont fait assigner la société Google 

France aux fins d’appel provoqué.  

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 25 novembre 2010, la société 

Google Inc., appelante, et la société Google France, intimée provoquée, demandent à 

la cour de :  

● confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société Google France hors de cause et 

débouté les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + de leurs demandes à son encontre, 
● confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’activité de la société Google Inc. dans le cadre 

de l’exploitation du site accessible à l’adresse http://video.google.fr constitue une activité de 

stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 6.2 de la loi n° 2004-575 du 
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21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qu’elle a promptement pris les 

mesures de retrait nécessaires, que sa responsabilité n’est donc pas engagée en sa qualité 

d’hébergeur et en ce qu’il a débouté les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + de leurs 

demandes à son encontre, ● infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le prestataire de 

stockage était tenu d’une obligation de surveillance particulière, à partir du moment où il a 

eu connaissance du caractère illicite du contenu,  
● dire qu’il ne pèse sur l’hébergeur aucune obligation de surveillance des contenus 

précédemment notifiés et retirés et que, par conséquent, la responsabilité de la société 

Google Inc. ne saurait être engagée du seul fait de la remise en ligne d’un contenu 

litigieux précédemment signalé,  
● sous divers constats, débouter les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + de leur 

demande d’interdiction,  
● à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendra la Cour de 

justice de l‘Union européenne sur renvoi préjudiciel du tribunal de première instance 

de Bruxelles dans l’affaire Sabam / NetLog, NR 09/8306/A,  
● sous divers constats, dire que les moteurs de recherche ne sont pas responsables du 

contenu des pages qu’ils indexent automatiquement et infirmer le jugement en ce qu’il a 

considéré que le caractère automatique du fonctionnement du moteur de recherche 

Google Vidéo et l’absence d’obligation de surveillance a priori conduisaient à l’assimiler 

à un hébergeur,  
● dire que la fonctionnalité de visualisation de vidéos sur la page de résultats du moteur de 

recherche Google Vidéo n’a aucune incidence sur le régime de responsabilité qui lui est 

applicable, ● confirmer que la responsabilité de la société Google Inc. dans le cadre du 

moteur de recherche du service Google Vidéo n’est pas engagée dès lors qu’elle a pris les 

mesures destinées à déréférencer 

les liens menant vers les vidéos dénoncées et précisément identifiées comme telles, ● 

sous divers constats, débouter les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + de leur 

demande d’interdiction,  
● débouter les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + de toutes leurs demandes, ● 

condamner les sociétés Bac Films, The Factory et Canal + à payer à la société Google Inc. 

la somme de 60 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à 

supporter les dépens.  

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 24 novembre 2010, les sociétés Bac 

Films, The Factory et Canal +, intimées, demandent à la cour de :  

● dire la société Google Inc. mal fondée en son appel et l’en débouter,  
● les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes et en leur appel provoqué à 

l’encontre de la société Google France,  
● leur donner acte de ce qu’elles réservent leurs droits et moyens sur la nouvelle activité 

d’indexation mise en place par le service Google Vidéo France sans possibilité de 

visionnage des contenus au sein des propres pages Google,  
● infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société 

Google France et dit que la société Google Inc. bénéficie du statut d’hébergeur et, statuant 

à nouveau, ● dire que les sociétés Google Inc. et Google France ont commis des actes de 

contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L. 335-2 à L. 335-4 du code de la propriété 

intellectuelle et qu’elles ont, en conséquence, engagé leur responsabilité civile,  
● dire que l’activité d’indexation du service Google Vidéo France, en ce qu’elle permet la 

diffusion de tout ou partie des contenus provenant de sites tiers, est soumise aux règles de 
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responsabilité de droit commun,  
● dire, à titre infiniment subsidiaire, qu’en toute hypothèse, les sociétés Google Inc. et 

Google France n’ont pas agi promptement et n’ont pas mis en œuvre tous les 

moyens techniques et humains disponibles pour rendre l’accès impossible aux 

contenus illicites,  
● en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société 

Google Inc. n’avait pas engagé, en sa qualité d’hébergeur, sa responsabilité civile envers 

elles et en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts,  

statuant à nouveau,  

● condamner les sociétés Google Inc. et Google France in solidum à leur verser la somme de 

225 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial du fait de 

l’exploitation contrefaisante du film « Les dissimulateurs », elles- mêmes faisant leur affaire 

de la répartition entre elles de cette indemnité,  
● infirmer le jugement en ce qu’il a débouté sans motif la société The Factory de sa demande 

formée au titre du parasitisme et condamner les sociétés Google Inc. et Google France in 

solidum à verser aux sociétés The Factory et Canal + la somme de 110 000 € à titre de 

dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme dont 

ces sociétés sont victimes et qui font leur affaire de la répartition entre elles de cette 

indemnité,  
● condamner les sociétés Google Inc. et Google France in solidum à verser aux sociétés 

Bac Films, The Factory et Canal + la somme de 100 000 € chacune à titre de 

dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et d’image subi du fait 

des agissements parasitaires dénoncés,  
● confirmer la mesure d’interdiction sous astreinte sauf en ce que la durée a été limitée à 

six mois, ● ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir pendant 30 jours 

consécutifs à compter de son prononcé, en partie supérieure de la page d’accueil du 

moteur de recherche Google et du site Google Vidéo France, dans un format 

correspondant à au moins 1/4 de page et 

dans des conditions de lisibilité optimales, ainsi que la publication de la décision à 

intervenir sous forme d’un communiqué dans tous journaux, magazines ou périodiques de 

leur choix, ● débouter les sociétés Google Inc. et Google France de toutes leurs demandes 

et, notamment, de leur demande de sursis à statuer,  
● condamner les sociétés Google Inc. et Google France in solidum à payer à chacune d’elles 

la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à 

supporter les entiers dépens y compris les frais de constat engagés par la société Bac 

Films.  

DISCUSSION  

Considérant qu’au soutien de leurs prétentions, les sociétés Google Inc. et Google France, 

si elles approuvent les premiers juges d’avoir appliqué le statut de prestataire de stockage 

au service Google Vidéo, au sens de l’article 14 de la directive CE n° 2000/31 du 8 juin 2000 

et de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 

d’avoir constaté qu’ayant agi promptement, la responsabilité de la société Google Inc. n’est 

pas engagée de ce chef, font valoir que c’est à tort en revanche qu’ils ont considéré que 

pesait sur elle une obligation de surveillance particulière à partir du moment où elle avait eu 

connaissance du caractère illicite du contenu et qu’ils ont, par conséquent, prononcé une 

mesure d’interdiction ; que, s’agissant de l’activité de moteur de recherches, elles font grief 
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aux premiers juges d’avoir considéré que le caractère automatique du fonctionnement du 

moteur de recherches Google Vidéo et l’absence de surveillance a priori conduisaient à 

assimiler la société Google Inc. à un hébergeur ; elles demandent à la cour de juger que la 

responsabilité de cette dernière n’est pas engagée du fait de l’indexation automatique des 

vidéos mises en ligne sur des sites tiers dès lors que, mise en connaissance des 

revendications des intimées, elle a pris les mesures destinées à déréférencer les liens 

menant vers les vidéos dénoncées ; qu’elles soulignent en outre que la mesure des intimées 

visant à interdire de référencer les liens permettant de visionner ou de télécharger le film en 

cause ou la vidéo du film est matériellement inapplicable ; qu’elles reprochent enfin aux 

sociétés intimées de ne pas coopérer à la mise en place des solutions techniques de 

prévention des remises en ligne que la société Google Inc. a développées.  

Considérant que les intimées, formant appel incident, soutiennent pour leur part que c’est à 

tort que la société Google France a été mise hors de cause et que les sociétés Google ne 

peuvent revendiquer à leur profit, au titre du service Google Vidéo France, le statut spécial 

d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004, aux motifs que les prestations 

offertes excèdent celles d’un simple intermédiaire technique et, concernant l’activité de 

moteur de recherche, qu’il ne s’agit pas d’une simple indexation de liens puisque le 

visionnage de la vidéo litigieuse est possible directement dans la page de résultats du site 

www.video.google.fr, que ces sociétés créent des liens profonds vers le contenu de sites 

tiers pour se l’accaparer et qu’elles ont manqué à leur obligation de déréférencer les liens 

vers le contenu dénoncé, qu’elles doivent donc être considérées comme responsables dans 

les termes du droit commun des actes de contrefaçon allégués ; que si le bénéfice du statut 

d’hébergeur leur est reconnu, les sociétés intimées sollicitent l’infirmation du jugement 

entrepris en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Google Inc. n’ était pas 

engagée et prétendent, de ce chef, que les sociétés Google avaient connaissance du fait 

illicite avant la mise en demeure, que la procédure de notification de l’article 6.I.5 de la loi 

précitée est facultative, que les sociétés Google ont maintenu en ligne le contenu illicite 

après la mise en demeure alors qu’une seule notification oblige l’hébergeur à rendre l’accès 

impossible, qu’elles n’ont pas agi avec promptitude après la mise en demeure du 4 janvier 

2007 ; qu’elles estiment par conséquent la mesure d’interdiction prononcée justifiée et 

adaptée ; qu’elles font enfin grief aux premiers juges d’avoir écarté les actes de parasitisme 

dénoncés et de n’avoir pas indemnisé leurs préjudices patrimonial, professionnel et d’image. 

Sur la mise hors de cause de la société Google France  

Considérant que pour conclure au maintien dans la cause de la société Google France, les 

intimées relèvent que les sociétés Google Inc. et Google France se présentent comme co-

éditrices du site Google Vidéo France, même si elles conservent des droits et activités 

spécifiques, qu’elles sont donc à ce titre responsables de l’exploitation contrefaisante du 

film en question, qu’elles ne sauraient se retrancher utilement derrière les stipulations du 

contrat de service qu’elles ont conclu en 2004, lequel est inopposable aux tiers, et 

qu’indépendamment de sa qualité d’éditeur, la responsabilité délictuelle de la société 

Google France est engagée devant la juridiction civile pour avoir, à un titre quelconque, 

concouru à la réalisation du préjudice qu’elles ont subi.  

Considérant qu’il n’est pas contesté que tous les sites “google” dans le monde, quelles 

qu’en soient les extensions nationales, sont la propriété exclusive de la société de droit 

californien Google Inc. et que celle-ci est titulaire du nom de domaine 

“www.google.fr&#8221 ; donnant accès à un site hébergé sur des serveurs qui lui 

appartiennent et qui sont situés en Californie ;  
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Qu’il est en outre constant que la société Google Inc. exploite personnellement le site 

Google Vidéo France et sous-traite désormais le service des plaintes relatives à 

l’exploitation de ce service à la société Google Ireland Ltd qui fut substituée dans cette 

mission à la société Google France en 2004 ;  

Que les sociétés Google affirment que la société Google France ne déploie qu’une activité 

de sous-traitant en charge d’une mission d’assistance auprès de la clientèle française, 

qu’elle n’a, en vertu du contrat de service conclu entre les deux sociétés en 2004, reçu 

aucun pouvoir, notamment de représentation, et que, par conséquent, la société Google 

Inc. demeure seule responsable de l’exécution du service Google Vidéo sur le territoire 

français à partir du site litigieux www.video.google.fr.  

Considérant, cependant, qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé à la requête de 

la société Bac Films par l’APP que les “adresses de contact affichées sur le site” litigieux 

sont celles de la société Google Inc. et de la société Google France, sans distinction 

d’attributions ;  

Que dans le cadre de sa mission d’assistance, la société Google France exerce à tout le 

moins une activité de promotion et de conseils pour favoriser la diffusion et aider au 

fonctionnement du service Google Vidéo France incriminé y compris dans son activité de 

moteur de recherche ;  

Que c’est à elle que la société Bac Films a adressé sa lettre de notification en date du 4 

janvier 2007 et c’est elle qui lui a répondu en précisant le faire “au nom de la société Google 

Inc. qui [l’]a chargée du traitement de ce dossier” ; qu’ainsi les demandes sont dirigées tant 

contre elle que contre la société Google Inc. ;  

Qu’il s’ensuit que son activité, à supposer qu’elle soit limitée à ce qu’elle expose être 

la sienne, justifie son maintien dans la cause ;  

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé sa mise hors 

de cause. Sur la responsabilité des sociétés Google Inc. et Google France  

Considérant que, formant appel incident, les intimées dénient aux sociétés Google Inc. et 

Google France le statut d’hébergeur que celles-ci revendiquent aux motifs que ces sociétés 

exercent à la fois une prestation de stockage des données et un service de communication 

au public en ligne de ces données auquel le régime dérogatoire prévu par l’article 6.I.2 de la 

loi du 21 juin 2004 ne s’étend pas ; qu’elles soutiennent en outre que les prestations que les 

sociétés Google fournissent ne se limitent pas à une fonction d’intermédiaire technique, que 

son examen révèle que le site 

www.video.google.fr est un site complexe semblable à un portail où les services et 

prestations qui y sont offerts dépassent largement le simple stockage de données et où 

Google intervient sur les contenus qu’elle fédère dans un cadre marchand ; qu’elle assure 

ainsi une prise de contrôle juridique des contenus fournis par les internautes, joue un rôle 

actif dans le traitement des contenus dont elle fait une exploitation commerciale ;  

Que les intimées soutiennent, par ailleurs, qu’en ne se contentant pas d’indexer des liens 

qui permettent d’accéder aux sites tiers concernés mais en proposant sur le site litigieux la 

mise en ligne de contenus sous forme de fichiers directement “uploadés” par les internautes 



 مالحق

398 
 

et un visionnage du film en cause directement dans la page de résultats, les sociétés Google 

fournissent des prestations qui excèdent celles d’un simple moteur de recherche.  

Considérant que la société Google Inc. soutient au contraire que c’est à bon droit que lui a 

été reconnu le statut d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, que, 

contrairement à ce qu’affirment les intimées, elle n’avait aucun contrôle sur les contenus 

mis en ligne par les utilisateurs ; qu’à cet égard, les informations et services 

complémentaires qu’elle fournissait au public étaient générés automatiquement et n’avaient 

aucune incidence sur la nature de son rôle, lequel, technique, était purement passif ; que 

sa responsabilité a été justement écartée pour avoir fait retirer la vidéo litigieuse dès qu’elle 

en a eu connaissance ; qu’elle a respecté ses obligations de prestataire de stockage ;  

Qu’elle conteste en revanche être tenue à une obligation de surveillance particulière, à partir 

du moment où elle a eu connaissance du caractère illicite du contenu ; que, selon elle, la 

première notification du contenu manifestement illicite n’entraînait pas pour elle une 

obligation de procéder à une surveillance et à un filtrage de ce contenu pour l’avenir qu’elle 

ajoute avoir volontairement et de sa propre initiative mis en place de nombreux mécanismes 

afin de lutter contre les contenus illicites mais qu’une coopération efficiente des ayants droit 

s’avère nécessaire pour prévenir la mise en ligne future de copies non autorisées du film 

litigieux ;  

Que, s’agissant de son activité de moteur de recherche, la société Google Inc. soutient que 

les recherches étant effectuées de manière continue et automatisée, elle est étrangère aux 

contenus des sites référencés et que la fonctionnalité de visualisation -proposée à l’époque 

des faits- des vidéos sur la page de résultats du moteur de recherche Google Vidéo n’a pas 

d’incidence sur le régime de responsabilité applicable puisque une vidéo indexée ne 

transitait pas par les serveurs de Google.  

Considérant, ceci exposé, qu’il n’est pas contesté qu’en raison de la nature du service en 

cause, le présent litige doit être examiné au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique, laquelle, transposant la directive CE n° 2000/31 

du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, organise, s’agissant de l’activité 

d’hébergement, un régime de responsabilité spécifique au profit des personnes qui 

assurent la prestation de stockage.  

Considérant que l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, qui doit être interprété à la lumière de 

la directive susvisée dont il transpose l’article 14, dispose : “Les personnes physiques ou 

morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services 

de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou 

de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas 

voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la 

demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance 

de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou, si dès 

le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces 

données ou en rendre l’accès impossible.” ;  

Qu’il convient d’observer que le considérant 42 de ladite directive précise que “les 
dérogations en 
matière de responsabilité prévues par [cette] directive ne couvrent que les cas où l’activité 

du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au 
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processus technique d‘exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de 

communication (…)" et “revêt un caractère purement technique, automatique et passif qui 

implique que le prestataire de services de la société de l‘information n‘a pas la 

connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées” ;  

Qu’il y a donc lieu, afin de déterminer si la responsabilité des sociétés Google Inc. et Google 

France peut être limitée en application de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, de 

rechercher si, au vu des critères ainsi définis, le rôle qu’elles exercent tant au titre de leur 

activité de stockage de la vidéo reproduisant le film documentaire « Les dissimulateurs » 

fournie par des utilisateurs qu’au titre de leur activité de moteur de recherche, est neutre par 

rapport aux informations qu’elles stockent. Considérant que le fait d’accompagner le service 

de mise à disposition de vidéos à la demande des utilisateurs, par l’offre à ces derniers 

d’une assistance technique et par la fourniture d’un lecteur multimédia, des moyens 

techniques destinés à en assurer un bon fonctionnement ne caractérise pas, au vu des 

pièces produites, une intervention active, au sens des dispositions précitées, sur les 

contenus stockés ;  

Que, de même, la valorisation par les sociétés Google du site Google Vidéo France par la 

commercialisation de liens publicitaires dans le cadre d’un échange marchand entre leurs 

interlocuteurs professionnels et les internautes et l’offre faite à ceux-ci de participer à 

l’évaluation qualitative des œuvres ainsi qu’à un forum de discussion par la fonction 

“commentaires”, dès lors qu’elles n’induisent pas une capacité d’action du service Google 

Vidéo sur les contenus mis en ligne, répondent à l’exigence de neutralité telle que définie ci-

dessus ; qu’il n’est en outre justifié d’aucune corrélation entre le financement du site par les 

annonces publicitaires et la mise en ligne des contenus opérée par les internautes sur 

lesquels ni les annonceurs ni les sociétés Google n’ont d’influence ;  

Que, pas plus, les services complémentaires et informations tels que le calcul des 

connexions opérées, les outils de classement des vidéos, notamment par genre, pour 

faciliter la recherche de l’utilisateur, dans la mesure où ils sont générés automatiquement, 

ne sont-ils de nature à constituer une intervention active du service sur les contenus eux-

mêmes ;  

Qu’enfin, l’article 2.2 des conditions d’utilisation du programme “Google Vidéo Upload” 

auquel les intimées font référence pour prétendre à une prise de contrôle juridique par les 

sociétés Google des contenus fournis par les internautes et, par conséquent, à un rôle actif 

exclusif d’une simple activité de prestataire technique de stockage, s’il prévoit la concession 

d’une “licence non exclusive [au profit de la société Google], sans contrepartie financière, 

aux fins de copier, héberger,(...), stocker en mémoire cache ou autrement, (...), transmettre, 

(...), modifier, adapter, (...), reformater, réaliser des extraits, (...), communiquer et mettre à 

disposition (pour streaming ou téléchargement) le contenu autorisé (...)“, doit s’interpréter à 

la lecture de l’article 1.3 qui stipule que l’utilisateur “[doit] être autorisé à utiliser toutes les 

données (personnelles ou autres), images, musiques et tout autre contenu, quelle qu’en soit 

la nature, inclus dans [son] contenu autorisé (...), et être autorisé à concéder les droits 

concédés au titre du présent contrat” et de l’article 3.1 qui dispose que l’utilisateur est 

responsable de l’obtention des autorisations nécessaires ;  

Que, dès lors qu’il concerne des droits de propriété intellectuelle que l’utilisateur est autorisé 

à concéder en licence, ce programme s’inscrit dans la relation contractuelle entre les 

sociétés Google et l’utilisateur qui permettra à celles-là d’effectuer elles-mêmes les mises 
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en ligne après les modifications éventuellement apportées aux contenus ; qu’il est donc 

étranger au service de stockage qui suppose que la mise en ligne des contenus a été 

effectuée directement par l’utilisateur, sans intervention des sociétés Google ; 

Que, par ailleurs, s‘agissant de l’activité de moteur de recherche, il convient de relever que 

cette fonction permet, grâce à la constitution d’index à partir d’informations qui sont 

détectées, identifiées, indexées et compilées par un processus entièrement automatisé, 

sans aucune intervention ou révision par des personnes humaines, d’afficher des liens vers 

le site d’un opérateur économique par la sélection de mots-clés ; qu’en raison de 

l’automatisme de cette fonction, le résultat de la recherche qui conduit aux contenus mis en 

ligne n’établit pas pour autant que le service Google Vidéo a exercé un contrôle actif sur 

lesdits contenus ; que, par ailleurs, la rémunération de ce service de référencement est 

sans incidence au regard des critères précités.  

Considérant, dans ces conditions, qu’abstraction faite de tout autre moyen surabondant, le 

rôle exercé parles sociétés Google Inc. et Google France, aussi bien dans leur activité de 

prestataires de service de stockage de vidéos reçues de tiers que dans leur service de 

référencement, répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne et 

leur permet, à ce titre et sous réserve de limiter leur activité d’intermédiaire technique à la 

seule prestation d’hébergement - ce qu’il y aura lieu d’apprécier ci-après -, de bénéficier du 

régime spécifique de responsabilité résultant de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 qui 

repose sur le principe selon lequel ce prestataire est réputé ne pas avoir a priori 

connaissance du caractère illicite des contenus qu’il stocke mais engage sa responsabilité 

dès lors que, malgré la connaissance effective du caractère illicite d’un contenu, il n’a pas 

agi promptement aux fins de le retirer ou d’en empêcher l’accès.  

Considérant que l’article 6.I.5 de cette loi énonce les éléments qui doivent être notifiés 

pour que la connaissance des faits litigieux soit présumée acquise par les personnes 

désignées à l’article 6.I.2.  

Considérant que les sociétés Google font valoir qu’en dépit du fait que la notification qui 

fut adressée le 4 janvier 2007 par la société Bac Films à la société Google France ne 

respectait pas les prescriptions de l’article 6.I.5 précité, la société Google Inc. a agi 

promptement pour retirer le contenu incriminé ; qu’elles ne sont en outre pas tenues à une 

obligation de surveillance générale.  

Considérant que, dès lors qu’il ressort de la réponse faite par la société Google France le 

15 janvier 2007, qu’elles ont été en mesure de procéder dès sa réception, le 8 janvier 2007, 

au retrait du contenu signalé à la suite de la notification du 4 janvier 2007, les sociétés 

Google sont présumées avoir eu connaissance à cette date du caractère illicite des vidéos 

reproduisant le film documentaire « Les dissimulateurs » mises en ligne sur le site Google 

Vidéo France par des utilisateurs ;  

Qu’il appartenait, par conséquent, aux sociétés Google Inc. et Google France non 

seulement de retirer la vidéo signalée des liens qu’elles avaient identifiés, ce qui 

n’impliquait pas nécessairement la suppression des adresses un, mais également de 

mettre en œuvre tous les moyens techniques, dont elles ne contestent pas disposer, en 

vue de rendre l’accès à ce contenu impossible, et ce, sans pouvoir exiger des ayants droit 

une intervention active par la remise d’une empreinte de l’œuvre, notamment ;  

Qu’en outre, le moyen tiré de l’article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004, selon lequel le 



 مالحق

401 
 

prestataire n’est pas soumis “à une obligation générale de surveiller les informations qu‘elles 

transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des 

circonstances révélant des activités illicites”, est inopérant dès lors qu’il ne leur est pas 

demandé d’exercer un contrôle préalable des vidéos librement mises en ligne par les 

utilisateurs du site Google Vidéo France mais qu’il leur est fait grief ; en l’espèce, d’avoir 

omis de rendre l’accès impossible au documentaire litigieux après avoir eu connaissance du 

caractère attentatoire aux droits de la société Bac Films, de M. E., gérant de la société The 

Factory, et des auteurs Denis R. et Pascal L., des vidéos le reproduisant dont elle assure le 

stockage ; que, par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt 

qui doit être rendu par la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une question 

préjudicielle dans l’affaire Sabam/NetLog ; 

Que, par ailleurs, dès lors que le contenu de la vidéo et les droits de propriété intellectuelle 

y afférents sont identiques, est dénué de pertinence l’argument selon lequel chaque remise 

en ligne, fut-elle imputable à des utilisateurs différents, constitue un fait nouveau 

nécessitant une notification distincte.  

Considérant qu’il ressort du constat dressé le 18 janvier 2007 et des captures d’écran 

réalisées les 23 février 2007, 7 août et 9 décembre 2008 que des vidéos reproduisant le 

film documentaire « Les dissimulateurs » se trouvaient mis en ligne sur le site Google 

Vidéo France, à la disposition des internautes ;  

Que c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les constatations 

postérieures au procès-verbal des 27 et 28 décembre 2006 n’avaient pas fait apparaître la 

vidéo du film en cause et que la responsabilité de la société Google n’était donc pas 

engagée en sa qualité d’hébergeur.  

Considérant que, faute pour elles d’avoir accompli les diligences nécessaires en vue de 

rendre impossible une nouvelle mise en ligne dudit documentaire déjà signalé comme 

illicite, les sociétés Google ne peuvent se prévaloir du régime instauré par l’article 6.I.2 de 

la loi du 21 juin 2004 et voient en conséquence leur responsabilité civile engagée de ce 

chef dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles 

L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle.  

Considérant, par ailleurs, qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé les 27 et 28 

décembre 2006 par l’APP, du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 18 

janvier 2007 et des captures d’écran réalisées les 23 février 2007, 7 août et 9 décembre 

2008 que la vidéo du film « Les dissimulateurs » était disponible sur le site Google Vidéo 

France, par un lien indexé provenant, notamment, du site Dailymotion, et visionnable 

directement sur la page de résultat du site Google Vidéo France par un simple clic sur le 

lien “lecture en continu” ou “regarder cette vidéo sur dailymotion.com” ;  

Qu’il ressort des pièces précitées que par l’utilisation de la fonction moteur de recherche, 

l’internaute a obtenu l’apparition de liens vers d’autres sites mettant à disposition la vidéo 

litigieuse dans des conditions, au demeurant pas nécessairement illicites, et que les 

sociétés Google lui offrent la possibilité par un simple clic, à partir de ces liens, de visionner 

ledit film sur leur propre site Google Vidéo grâce à l’ouverture d’une fenêtre ;  

Que, ce faisant, les sociétés Google ne proposent pas à l’internaute un accès au contenu 

mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent 

en œuvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de 
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s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe 

sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients, distincts de ceux des sites tiers 

qu’ainsi, elles excèdent, dans leur service de référencement, les limites de l’activité 

d’hébergement ;  

Que le régime de responsabilité institué par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 étant un 

régime dérogatoire, doit s’interpréter strictement dans les limites de l’exception qu’il définit 

; qu’il en résulte que la responsabilité des sociétés Google dans les faits ci-dessus 

constatés ne doit pas être appréciée au regard de l’article précité mais sur le fondement 

du droit commun.  

Considérant qu’en assurant elles-mêmes sur le site Google Vidéo la représentation de la 

vidéo reproduisant le film documentaire « Les dissimulateurs », sans l’autorisation préalable 

des sociétés Bac Films, The Factory et Canal +, les sociétés Google portent atteinte aux 

droits dont ces dernières sont titulaires sur l’œuvre précitée en vertu des articles L. 132-24 et 

L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle ; 

Qu’il s’ensuit que les actes de contrefaçon invoqués par les intimées sont caractérisés par 

application des articles L. 335-3 et L. 335-4 du même code, observation faite que la bonne 

foi dont se prévalent les sociétés Google est inopérante en matière de contrefaçon devant la 

juridiction civile.  

Considérant, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas 

retenu la responsabilité des sociétés Google de ce chef.  

Sur les actes de parasitisme  

Considérant que les sociétés The Factory et Canal + font grief à ce titre aux sociétés 

Google d’avoir mis en place un système qui repose sur une confusion sciemment 

entretenue entre les contenus payants et/ou promotionnels, et/ou publicitaires et les 

contenus gratuits, le plus souvent amateurs mais également professionnels comme en 

témoigne la présence, en accès gratuit, du film « Les dissimulateurs » sur le site Google 

Vidéo France ; qu’ elles dénoncent le fait que les contenus vidéo professionnels ainsi mis 

gratuitement à disposition sont de nature à drainer toujours plus d’internautes vers le site 

précité et les sites affiliés ; qu’il y a, selon elles, par un tel procédé, un acte de parasitisme 

fautif, les sociétés Google bénéficiant indûment des investissements créatifs et financiers 

réalisés par les sociétés intimées pour les besoins de la réalisation, de la production et de 

l’exploitation dudit film.  

Mais considérant que les intimées ne font pas état de faits distincts des actes incriminés 

engageant la responsabilité des sociétés Google sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 

et de la contrefaçon ;  

Qu’il sera donc ajouté au jugement qui a omis de statuer de ce chef, en rejetant la 

demande formée au titre des actes de parasitisme par les sociétés The Factory et Canal +.  

Sur les mesures réparatrices  

Considérant que, pour les motifs sus énoncés se substituant à ceux des premiers juges, 

la mesure d’interdiction, qui est adaptée à la nature des différents actes incriminés, sera 

confirmée en son principe, et ce, selon les modalités fixées au dispositif ci-après, peu 
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important que les sociétés Google aient apporté certaines modifications à leur activité 

d’hébergement et d’indexation des vidéos ;  

Que, contrairement à ce que prétendent les sociétés Google, cette mesure ne leur 

impose aucune obligation de surveillance générale préalable sur le contenu de l’œuvre en 

cause dont le caractère illicite leur a déjà été révélé ;  

Qu’il sera en outre relevé qu’elle n’est pas incompatible avec leur activité de moteur de 

recherche dès lors que l’automatisme de l’indexation par des liens vers des sites tiers ne 

les conduit pas nécessairement à proposer la fonction de visionnage sur leur propre site, 

en sorte que l’argument selon lequel la technologie d’identification vidéo par empreintes 

dont elles disposent n’est pas applicable à des vidéos ne transitant pas par leurs serveurs 

est dénué de pertinence.  

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 janvier 2007 que la 

vidéo du film « Les dissimulateurs » a été visionnée 693 fois ; que la capture d’écran du 23 

février 2007 fait apparaître que sur les deux fichiers, cette vidéo avait été visionnée 

respectivement 1754 et 837 fois ; qu’elle était encore, le 7 août 2008, disponible dans son 

intégralité, mise en ligne en deux parties depuis au moins le 26 mai 2008 ainsi que le 9 

décembre 2008, date de la dernière capture d’écran versée au dossier ; que, dans la 

mesure où tous les visionnages ne se seraient pas traduits par des achats, il convient 

d’accorder aux intimées la somme globale de 150 000 € en réparation de leur préjudice, ces 

sociétés faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages et 

intérêts alloués.  

Considérant que la diffusion sur le site Google Vidéo n’étant pas de nature à banaliser le film 

ni à porter atteinte à la réputation professionnelle des sociétés intimées, ces dernières 

n’apportent pas la preuve qu’elles ont subi un préjudice professionnel et d’image qui 

mériterait réparation ; que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc 

rejetée.  

Considérant, enfin, qu’il convient d’ordonner une mesure de publication sur le site en 

cause, sur la page d’accueil du moteur de recherche Google ainsi que dans des journaux 

ou magazines dans les termes du dispositif ci-après.  

Sur les frais et dépens  

Considérant que les sociétés Google qui succombent seront condamnées aux dépens 

de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais de constat ;  

Que l’équité commande en outre de les condamner à verser, au titre des frais irrépétibles, 

la somme de 15 000 € à la société Bac Films, afin de tenir compte des frais de constat 

qu’elle a engagés, et de 10 000 € à chacune des autres intimées.  

DECISION  

Par ces motifs,  

. Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction 

et sauf à modifier l’étendue de cette dernière ;  
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Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,  

. Maintient la société Google France dans la cause ;  

. Dit que les sociétés Google Inc. et Google France, qui n’ont pas accompli les diligences 

nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film documentaire 

intitulé « Les dissimulateurs » déjà signalé comme illicite, ne peuvent se prévaloir de la 

limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour 

la confiance dans l’économie numérique et engagent à ce titre leur responsabilité civile ;  

. Dit qu’en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du 

site Google Vidéo France la vidéo reproduisant le film documentaire « Les dissimulateurs » 

mise en ligne sur des sites tiers, les sociétés Google Inc. et Google France ont en outre 

commis des actes de contrefaçon des droits dont les sociétés Bac Films, The Factory et 

Canal + sont titulaires ;  

En conséquence,  

. Condamne in solidum les sociétés Google Inc. et Google France à payer aux sociétés Bac 

Films, The Factory et Canal + la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en 

réparation de leur préjudice patrimonial, ces sociétés faisant leur affaire personnelle de la 

répartition entre elles des dommages et intérêts alloués ;  

. Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt pendant trente jours consécutifs à 

compter d’un mois de sa signification, en partie supérieure de la page d’accueil du site 

Google Vidéo France et de la page d’accueil du moteur de recherche Google, dans un 

format correspondant à 1/4 de page, en caractères gras se détachant du fond de la page et 

d’une taille suffisante pour recouvrir 

intégralement la surface réservée à cet effet ;  

. Autorise la publication du dispositif de cet arrêt, dans trois journaux au choix des 

sociétés Bac Films, The Factory et Canal + et aux frais avancés des sociétés Google Inc. 

et Google France, sans que le coût, à la charge de celles-ci, ne puisse excéder 5000 € 

hors taxes par insertion ;  

. Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et d’image ;  

. Rejette les demandes formées au titre des actes de parasitisme par les sociétés The 

Factory et Canal + ;  

. Condamne in solidum les sociétés Google Inc. et Google France à payer, sur le 

fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 € à la société 

Bac Films, la somme de 10 000 € à la société The Factory et la somme de 10 000 € à la 

société Canal + ;  

. Condamne in solidum les sociétés Google Inc. et Google France aux dépens de première 

instance et d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l‘article 699 du 

code de procédure civile.  

La cour : M. Alain Girardet (président), Mmes Darbois et Nerot 
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(conseillères) Avocats : Me Alexandra Neri, Me Olivier Chatel, Me 

Pierre-Louis Dauzier  

Notre présentation de la décision 

 قرارات صادرة عن القضاء الجزائري-0

ة بين يقا 8009-66-82 قرار بتاريخ 368024 مل  رقم غرفة الجنح والم الفات
  اد النيابة العامة وبن م-م

 ا تصاصا تصاص  -تعوي  -يمةجر  -مصن   دبي  و فني دتقلي : عو الموا
  .151و 144  143 : المواد : 05-03 : قمر  ر م .ااء جزائيقنوهي قااء مدي 

ريمة تقليد جعن جم هو المختص نوعيا لتعويض الضرر النا ي،نالقاضي المد : المبدأ
  .مصنف أدبي أو فني

  المحكمة العليا ن 

  ستماع إلى السيدة برة حمزة جميلة المستشارة المقررة في تالوة تقرير،االبعد ا

لى السيد موستيري هبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلبات  المكتوبة   .المكتوب وا 
من قب   2004  فري  05 مارس و 30 فصال في الطعنين بالنق  المرفوهين بتاريخ

الغرفة هن  800 مارس 28 اد القرار الصادر (بن)المدني  والطر  (م-م) مالمته
  : الجزائية لمجلس قااء سطي  القااي

  .ئنا   االستقبو  :في الشك 

  الجزائي الذي سلط هلى شق  فيت ييد الحكم المست ن   : في المواوع

دج غرامة نافذة من  ج  جنحة 60.000 هر حبس مع وق  التنفيذ وش ةالمتهم هقوب
لغائ  فيما ق ي ب  في الدهو  المدنية من تعوي  االتقليد المصن  ادبي فني وا 
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جديد بعدم  منهن كافة ايارار والقااء  دج820.00الطر  المديني بمبل 
 2008 العدد ايو  - مجلة المحكمة العليا .وهياال تصاص الن

غرفة الجنح 
  والم الفات

  368024 مل  رقم

  : الشك من حيث 

القانونية  فيا سائر ايوااع الشكليةستو طعن المتهم والطر  المدني اث  ن حي
  .الفيتعين قبولهما شك

اذ بركاني االست عن  بواسطة محامي لط اهيمدالمتهم الطاهن اودع مذكرة ت  ن حيث
  .هين للنق وجالعيد المعتمد لد  المحكمة العليا اثار فيها 

محمد توفيق الستاذ بواسطة محامي  ا ةمذكر  دعالطر  المدني الطاهن او   نحيث 
  .ا وجها وحيدا للنق هبور،اني المعتمد لد  المحكمة العليا امن

  .العام لد  المحكمة العليا قدم طلبات  المكتوبة بالسيد النائ  ن يثح

 والم  وذ من م الفة قواهد جو،رية : الوج  ايو  المثار من قب  المتهم

 02-01من ايمر 145 المادة لم  وذ من  رقا : الفرع ايو  في اإلجراءات 
 .8001جويلية  61في  المؤر 

 راينة المستظهالمع سسوا القرار المطعون في  هلى محار  وعبدهو   ن قااة الموا
  قب  الطر  المدني والمنجز بناء هلى طلب  من طر  المحار القاائي المؤر  في من

  ببيع المطبوهةبان المدهي يقوم  في المزهوم  2002/01/14
  02-01من ايمر 145 ان  بالرجوع إلى نص المادة .صالمعاينة للطلبة بدون تر ي
تداء هلى حقوق المؤل  تكون بناء هلى محاار ايهتبين ب ن إثبات المساس 
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باط الشرطة  و ايهوان المحلفون ان طر  م ةجز من رسمية ةاديممعاينة  و إثبات حالة 
  . ةلحقوق المؤل  والحقوق المجاور  التابعون للديوان الوطني

  8002 العدد ايو  - لة المحكمة العليامج
محاار المعاينة ،ي من بين  هو ن ،ذ 368024 مل  رقم غرفة الجنح والم الفات

  ي القواهد اإلجرائية ايولية لتحر 

  . الدهو  العمومية من الش ص المتارر و مباشرتها من قب  النيابة

المحار  اد قااة المواوع هلى محار المعاينة المنجز من قب مو بالتالي  ن اهت
  .قرار،م للنق  عر ي مام   02-01من ايمر رقم 145 د  رقا للمادةيعالقاائي 

-01 يمرمن ا 146 من  رق المادةوذ الم   : ايو لوج  الفرع الثاني من ا
المواوع بدهو   ن قااة  والمثار من طر  المتهم  2003/07/19 المؤر  في02

  م بإدانة الطاهن هلى ان  قامئهقد  سسوا قاا

  رمن ايم 146 لكن بالرجوع إلى المادة.  ة تم بيعهاسن 150 بطبع حوالي
ع تحت تصر  و من المصن  الفكري المحمي المقلد ويوا سخال  ذكره يتم حجز نالس
ديوان الوطني لحقوق المؤل  والحقوق المجاورة و بالتالي  ن القرار المنتقذ يكون ال سة را
 فهوترام ،ذا اإلجراء الجو،ري حالسالفة الذكر طالما لم يرهي ا 146  رق المادة قد

  .نمعر  للنق  و البطال

 لمتهم  و  بفرهي  المثار من قب  ايهن الوج  ا

 وج   ايجوز لل صوم ان يثيرو  الات الجزائية ءامن قانون اإلجر  501 وجب المادةمحيث ب
علق بالقرار تت تكن لمما  المحكمة العليا مامت يو  مرة اءا   و اإلجراشكالبطالن في ال
  - .ب قب  النطق  من ةتكن معروف لم  و  المطعون في

ر  الديوان صار و هدم حجز المصن  الفن المحمي وواع  تحت تل  حقة ذاالستا
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 ةن المحكمو تتمكا تهم فيهحتى يقولوا كلم للحقوق المؤل  والحقوق المجاورة الوطني 
  . العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون

    الوج  بفرهي رف نلى القاهدة السالفة الذكر تعيه ناءوهلي  و ب

  .د يشار يو  مرة  مامهاجدي عکدف
  135-133-13 المواد ةمن م الفة القانون م الف ذلم  و ا : الثاني  الوج

  2003/07/19 المؤر  في 05/03 يمرمن ا
 و ةفكري  دبي او في في  انة الحقوق المحمي ن ويج  واع  ي مص  ن   بدهو   

حمايت  قانونيا بإيداه  و حفظ  لد  الديوان الوطني للحقوق  الالمكتسبة لمؤلف  وجب  و 
قم ر اع اسم و و  ا،عدب ممراقبت  ثتمحيص  و  - ص فح متيالمؤل  والحقوق المجاورة ل

  . سومسديد المؤل  للر ت بعد و،ذا ة اإليداع و الحفظ نس يتسم  اصةتسلسلي في وثيقة 

 بنص المادة همال في لمصن  دليلتقا  دانوا الطاهن بجنحة المآن قااة المواوع 
المصن  الفي المطبوهة   من قانون حماية المؤل  يكونوا قد تجا،لوا ب ن 151
 لحقوقدع لد  الديوان الوطني لحقوق المؤل  واو غير محمي و غير م - العامية
 مام   المؤل  ،ذاحماية  ت هدم تد   الديوان لامانو ثب  مام  اصة ةاور المج
  .عرا  للنق ي ما يب م الفة القانونبعشوبا مع  القرار المنتقد يج

 رمن ايم 07 و 03 ث  ن المادتينحي الوج  الثاني المثار من قب  المتهم هن 
  المتعلقة بحقوق 8001 جويلية 19 المؤر  في 03-05 رقم

ع يدااحب إص ك يمنح  : 03 فيالمادة  المؤل  و الحقوق المجاورة المعرفة للمصنفات المحمية
ع و كن ني مهما ةح الحماي  تمن ايمرالحقوق المنصوص هليها في    ادبي او فيلمصن صلي 

ان المصن  ك سواءايداع المصن   ددرجة استحقاق  و جهت  بمجر و  تعبيره طالمصن  و نم
  تنص : 07 المادة . مثبتا  و ب ية دهامة تسمح بإبالغ  الى الجمهور

إجراءات العم  و نماط   واليب ستكف  الحماية لرفكارو المفا،يم والمبادئ والمنا،ج و   ال
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تعبير الشكلي لا وفي حميالم نص الم في اوترتبج بها او تشکي  در  التي ةإال بالكيفي
  .وصفها او تفسير،ا او توايحها هنالمستق  

  هم  مبتكر ك ذكر،االمادتين السال   اوء هلى ،و يالمصن  ايدبي  و الف  ن إذن
بي  و في  و هلمي  يا كان نوه   و طريقة التعبير هن   و  ،ميت   و الغر  من د 

  . تصميم 
إاافة الجديد  و اإلبداع و التجديد الذي امن ايصالة هلى المصن   ،وو االبتكار 

د استبعد ق وو  هن غيره منق غيريال صعل  ايج مازه هن غيره بيوواع البصمة التي تم
راءات واساليب العم  و طرق تشغي  وايجماية القانونية بمجرد ايفكار الحالمشروع من 

 - و القانونيةوثائق الرسمية ات و البيانات الكتشافالالنظريات و اساليب العم  واو  ئالمباد
 حيث  ن المادة .لوائح الجمهورية و اللوائح الدولية و ايحكام القاائية   بار الحوادث

  تنص 8001 يليةجو  19 في المؤر  05- 03 من ايمر رقم 136
بي او في دصن  اميح تصر الديوان الوطني لحقوق المؤل  والحقوق المجاورة ك   ييتلق" :
لحقوق ا ةيملك و  كية المصنمل قرينة منح قصدللحقوق  ر      المؤل   و ي مالب قومي
رطا لإلهترا  بالحقوق شصريح بالمصن  للديوان لتيتمث  ا ال مرذا ايله قافو  لمحميةا

  . " ذا ايمر، يقتامالم ولة ب

التصريح بالمصن  للديوان   ناله  ه ةقرة الثانية للمادة المذكور لفوهلي  وت سيسا هلى ا
لطاهن ا يزهم  مثلما شرطا نو يك والا تياري  ةلحقوق المجاور االوطني للحقوق المل  و 

 151 في المادة هليها  ليد المنصوصتقجنحة ال فيبي  و الفن يدلحماية المصن  ا
ك  ش فيلوب من ايساليب  سي  بإستنسا  المصن  ب تصرف التي و  رنفس ايم هن
 نمصن   و  داء الفنا سالمةير المشرع للمصن  او المساس بغ كش ال  و ةدلخ مقسن

 مقلدةو بيع نسخ   ءن مصن   و  دام ةلدمق نسخر تصدي  و اد و هاز   و استرد مؤد
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  .ءاو  دا لمصن ا ةاو ت  ير  و واع ر،ن التداو  النسخ مقلد ءصن   و  دالم

ج  الثاني غيرمؤسس الو  في ادهو هلي   ن نعي المتهم هلى القرار المطعون 
جهي  لعدم و ن رف  الطعن المتهم بيتعي هذ،حيث و الحا   .  ينبغي رفا

  . الت سيس

ن م 143 بدهو   ن المادة   ب  الطر  المدييقن الوج  الوحيد المثار من ه
تنص هلى  ن الدهو   2003 جويلية 19 في ر المؤ  05-03 ايمر

صن  الم ب االستغال  غير المر ص  هنالقاائية لتعوي  الارر الناتج 
 ... اورة من ا تصاص القااي المدنيلمجالمؤل  او ايداء المال  الحقوق ا

نفس ايمر تنص هلى  ن  يتم تقدير التعوياات حسب  02 الفقرة 144 المادة
  |.س بهذه الحقوقااسب الناجمة هن المسالمك مراهاةاحكام القانون المدني مع 

اائهم بعدم ق ارو ر ار مح  الطعن  ن قااة المجلس بن القر م دايستفحيث 
 143 المادة تنادا إلىاس "  ن اس  س هلىالدهو  المدنية  فياال تصاص النوهي 

هن الارر الناتج هن استغال  الغير  مر المذكور اهاله فإن التعوي اي نم
المصن  فني او  دبي  ب المر ص ب  الارر الناتج هن استغال  الغير المر ص 

  ."  تصاص القااي المدينيا فييكون 

ا تصاص القااي  بعدم قاواحيح القانون لما ص وابقطنا  الستئقااة ا  ن لي وه
م هن ارر االستغال  الغير المر ص ب  اجالدهو  التعوي  الن في ظرنال فيالجزائي 

لى المادة السالفة الذكر التي ت و  اال تصاص ه ءبنا ا،ذو  يللمصن  ايدبي او الف
ا يؤا ذه الطر  المدني هلى القرار م  ن ،ذه لحا و ا .هسوا دونللقااي المديني 

  سديد يستحق الرف  ومع  رف  الطعن بالنق  لعدم الت سيس يرغ ي المطعون ف

  فلهذه ايسباب
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  : ة العليالمحكمتقاي ا

الطاهن  متحمي  المته . ااوهو فاهما مبر  وبقبو  الطعنين بالنق  شكال 
  .المصاري  القاائية

الجنح و  صدر القرار بالتاريخ المذكور  هاله من طر  المحكمة العليا غرفة بذا
  : ن السادةركبة مثاني و المتات القسم الالم الف

 قويدري محمد . ي  الدبرار حقدور محمد المنص   ةيلجم حمزةاسماير محمد برة 
 المستشار بوکابوس همر المستشارالرئيس المستشارة المقررة المستشار المستشار 

كر ،مي بو بابرا سيدة الدساه  وم امبحاور السيد موستيري هبد الحفيظ المحامي الع
  .بط مين الا
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 ملخص

 :ملخص
شهد العالم في اآلونة اي يرة تطورا ملحوظا تمث  في البيئة الرقمية  التي  ثرت بشهك  ملحهوظ هلهى 

رقميهة تعتبهر محهور ،هذا التطهور الهذي انعكهس حقوق المؤله   و،هذا نتيجهة مها يتهداو  هبر،ها مهن مصهنفات 
هلى جميع مناحي الحياة  فكانت ل  ايجابيهات وبالمقابه  سهلبيات  و،هذا مها واهع الفقه  والقاهاء  مهام تحهد 
جديههد يههدهو إلههى تنظههيم البيئههة الرقميههة  وذلهه  بإيجههاد الوسههائ  القانونيههة والتقنيههة الوقائيههة  الغايههة منههها ،ههي 

التههي تهههوفرت فيههها الشهههروط الشههكلية والمواهههوهية  وذلهه  بموجهههب تقنيهههات  حمايههة ماهههمون حقههوق المؤلههه 
مستحدثة تواكب التطهور التكنولهوجي  متزامنهة مهع الحمايهة االجرائيهة والمواهوهية  سهواء فهي شهقها المهدني 
 و الجزائي و،هذا هلهى الصهعيد الهدا لي  دون  ن ننسهى الجههود الدوليهة  والمنظمهات العالميهة  التهي هملهت 

حيد المساهي في ايجاد  ساليب متطورة  كفيلة بتوفير حماية دوليهة  فاه  و،هذا بموجهب االتفاقيهات هلى تو 
 .الدولية

Résumé :  

Le monde a récemment connu un développement remarquable représenté dans 

l'environnement numérique, qui a considérablement affecté les droits d'auteur, et c'est 

le résultat de la circulation des œuvres numériques, qui sont au centre de ce 

développement, qui se reflète dans tous les aspects de la vie, il a donc des aspects 

positifs et négatifs, qui placent la jurisprudence et le constat, face à un nouveau défi 

qui nécessite la régulation de l'environnement numérique, par un moyen juridique et 

technique préventif, dans le but de protéger le contenu du droit d'auteur dans lequel 

les conditions formelles et objectives sont réunies, selon les nouvelles technologies 

qui suivent le rythme de l'évolution technologique, parallèlement à une protection 

procédurale et objective, que ce soit dans son volet civil ou pénal, au niveau interne, 

sans oublier les efforts internationaux et organisations mondiales  qui ont travaillé 

pour unifier les efforts afin de trouver des méthodes avancées qui fourniraient une 

meilleure protection internationale agir conformément aux conventions 

internationales. 

Abstract :  

The world has recently witnessed a remarkable development represented in the 

digital environment, which has significantly affected the rights of the author, and this 

is the result of the circulation of digital works, which are the focus of this 

development, that is reflected in all aspects of life, so it has positives and negatives 

matters , which put the jurisprudence and the judiciary, in face of  a new challenge 

which  necessit  the regulation of the digital environment, by finding legal and 

technical preventive means, for the purpose of protecting the content of copyright in 

which the formal and objective conditions are present, according to new technologies 

that keep pace with technological development, concurrent with procedural and 

objective protection, whether in its civil or penal aspect , at the internal level, without 

forgetting the international efforts and global organizations that worked to unify 

efforts to find advanced methods that would provide better international protection in 

accordance with international conventions. 


