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بسم اهللا الرمحن الرحيم

"وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا: "قال اهللا تعاىل

أهدي هذا العمل إىل الوالدين الكرميني حفظهما اهللا 

إىل زوجي العزيز

إىل أوالدي هند ورضا

إىل كل األصدقاء والنفوس الطيبة 

من أبدوا استعداد منقطع فلم يتصروا ولو بالكلمة الطيبةإىل كل

إىل كل هؤالء أهدي مثرة جمهودي املتواضع  رمزا وعرفانا



بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي أثار لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا

على أداء هذا الواجب ووفقنا إىل إجناز هذا العمل

نتوجه جبزيل الشكر واإلمتنان إىل كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

على إجناز هذا العمل ويف تذليل  ما وأمجعناه من صعوبات

طي أعمر الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه جلبالذكر األستاذ املشرف وخنص

القيمة

اليت كانت عونا لنا يف إمتام هذا البحث



الرحیمالرحمنهللابسم

وتقدیرشكر

وأعانناوالمعرفةالعلمدربلناأثارالذيالحمد

العملھذاإنجازإلىووفقناالواجبھذاأداءعلى

بعیدمنأوقریبمنساعدنامنكلإلىمتنانواإلالشكربجزیلنتوجھ

صعوباتمنوأجمعناهماتذلیلوفيالعملھذاإنجازعلى

القیمةونصائحھبتوجیھاتھعلینایبخللمالذيأعمرخلطيالمشرفاألستاذبالذكرونخص

البحثاھذإتمامفيلناعوناكانتالتي
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:مقدمة

اية حق وان محتطور بطيئهو حق ذو طبيعة خاصة ولقد جاء وليدةاملؤلف حقإن 

وبالرغم من عدم وجود تعريف موحد حلقوق املؤلف يف املؤلف يسري على النتائج وليس األفكار

ورا أن تؤدي  داخلاصة حبقوق املؤلف جزءا ال يتجزأ من أنشطة اإلعالم والتعليم وينتظر منها 

ويف التنوع حبماية حقوق املؤلف املشمولةمتزايد األمهية يف تشكيل عملية استعمال املصنفات 

وقد خص اهللا تعاىل اإلنسان دون .تقسم به طرائق هذا االستعمال يف الوقت الراهنالضخم الذي 

.تكارواالباإلبداعغريه من الكائنات بالعقل الذي يدونه يشيع التقليد واحملاكاة على حساب 

حدى مثرات إفقيمة الفكر ليس يف وجوده بل يف االستفادة منه وال خيفي أن املعلومة هي 

البشرية كل ما هو حباجة إليها الفكر اإلنساين الذي حتول فيما بعد إىل رصيد معريف تسقى منها 

صل ابتداع الفكر أمسى درجات اللذة اليت ميكن أن تتح" سقراطقول الفيلسوف اليوناين إذ صدق 

حبيث قد قسم الفقهاء القانون يف فرتة مضت احلقوق املالية إىل قسمني رئيسيني ."عليها يف حياتنا

ستفادة مننسان سلطة مباشرة على شيء معني متكنه االإلال ثالث هلما حقوق عينية اليت تعطي ا

ؤدي هذا الشيء كحق امللكية حقوق شخصية اليت تعطي اإلنسان إمكانية إلزام شخص ما أن ي

احلقوق وهي نوع جديد منولكن سرعان ما ظهرهذا اإلنسان؛عمال أو مع القيام بعمل لصاحل 

.ما يسميها البعض حبقوق االبتكارأوالفكريةاحلقوق املعنوية أو
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وقد يوضع موضوع حقوق املؤلف ضمن امللكية األدبية والفنية ويرتبط ظهوره باملطبعة يف 

.القرن الثامن عشر اليت أمكن

ي للملكة أن يز جنلوهو التشريع اإل1710ولقد صدر أول قانون حيمي قانون املؤلف سنة 

قفني على تأليف كتب ثالذي كان يدعو إىل طبع وإعادة الكتب املنشورة دون إذن لتشجيع امل"

أكثر من حرصه على املؤلفني عاتقه حتقيق مصلحة الناشرين غري أنه كان حيمل علىمفيدة

رغم عبويه إال أنه وألول مرة اعرتف مبلكية املؤلفني ترجال الطباعة باعتباره نتيجة الحتاد 

لقد حل تدرجييا يف فرنسا مفهوم امللكية األدبية حمل نظام االمتيازات الذي كان قائما .ألعماهلم

ع أسسا جديدة لعملييت لويس السادس عشر سنة مراسم يضأصدر امللك 1777وهي عام

الطبع والنشر وقد تضمنت هذه املراسيم االعرتاف حبق املؤلف يف نشر مصنفاته وبيعها واختذت 

الفرنسي حلقوق املؤلف ففي خالل عصر الثورة عدة خطوات هامة على طريق تصوير القانون

دن واألقليم ة إلغاء مجيع امتيازات األفراد واملسيقررت اجلمعية التأسي1789آب –أغسطس 

لالعرتاف امتيازات املؤلفني والناشرين وعند ما بعد أغيار ظهر الوعي وحان الوقت ة وصناع

حبيث يف فرنسا صدر الفكري اإلبداعاملؤلفني تأسيسا على الوضع الصيغي النابع من واقعة حبقوق

في املسرحيات واقتصر على محاية مؤل1791أول تشريع حلماية حق املؤلف الثورة الفرنسية سنة 

إىل املصنفات املكتوبة وكانت القوانني األوىل حلقوق املؤلف تنظيف فقط على فقط مث تطور األمر 

.النسخ املطابقة للمصنف املكتوب
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وذلك نتيجة التطورات تناول موضوع محاية حقوق املؤلف بكل جوانبهوحاضر 

على املستوى احمللي فعلى واسع كما قد حضى هذا املوضوع أي محاية حقوق اهتمامالتكنولوجية  

الصعيد الدويل ونتيجة للثورة الصناعية الكربى اليت عرفتها الدول األوروبية كانت احلاجة ملحة 

وكانت أول هذه االتفاقيات اتفاقية برن لسنة ،لوجود االتفاقيات الدولية بعمل على محاية املؤلفني

رع اجلزائري يف عهد الفرتة االستعمارية ما بني حلماية املصنفات األدبية والفنية أما املش1886

:طبق القانون الفرنسي اليت حتتوي على قانون محاية املؤلف وبعده صدر1954و1830

لف ؤ املتعلق حبقوق امل1997مارس 06املؤرخ يف 10-97رقم األمر-

نضمامااملتضمن 1997سبتمرب 13املؤرخ يف 341-97املرسوم الرئاسي -.وكذلك

.والفنيةاجلزائر إىل اتفاقية برين حلماية املصنفات األدبية

حبقوق املؤلف واحلقوقاملتعلق 2003يوليو 19املؤرخ يف 05-03مر األ-

)1(.10- 97مر والذي ألغى األ

أسباب اختيار الموضوع:

.05-03مر ي لوجود عيوب يف األالفضول العلم-

و الدويل من أتفشي ظاهرة االعتداءات على حقوق املؤلف سواءا على املستوى الوطين -

.خالل السرقات

.2003یولیو19فيالمؤرخ05-03األمر- 1
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:االشكالية

ونظرا هلذه االمهية فقد ارتأيت أن أتناول مدلول حقوق املؤلف واحلماية الوطنية والدولية 

ما نوع :ولذلك فان اإلشكالية اليت سوف نعاجلها يف هذه املذكرة تتمحور حول التساؤل التايل 

.نوع من أنواع املصنفات امللكية األدبية والفنيةا

المنهج المقارن : لقد اتبعنا الجناز هذا العمل

حليلي الذي يقوم على دراسة تفصيلية لموضوع حق كما استخدمنا المنهج الت

.جزئياتهأهمالمؤلف ومناقشة 

ثنائية التقسيم مكونة من فصلين الفصل خطةالتم اعتماد اإلشكاليةعلى لإلجابة

األول األطر األساسية لحقوق المؤلف حيث قسم إلى مبحثين خصص المبحث 

حث الثاني نطاق الحماية األول لمعالجة مفهوم حماية حق المؤلف اما المب

القانونية لحق المؤلف في حين الفصل الثاني تم التطرق فيه الى حماية حق 

المؤلف اذ نتناول في المبحث االول الحماية الوطنية اما المبحث الثاني الحماية 

.الدولية
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.ألساسية لحقوق المؤلفاألطر ا: الفصل األول

ن الفرد يسعى أنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف بشكل واضح من حيث مهية محاية اإلأتربز 

مهية أذي تربز فيه لايف الوقت،شباع احتياجاته الثقافية بعد أن يشبع احتياجاته املاديةإىل إبطبعه 

م مبعزل عن بداعات الفكرية ال تتن اإلأهذه احلماية بالنسبة للمجتمع من حيث 

وبذلك فان هدف ،ا الظروف التارخيية واالجتماعيةأفيه املؤلف وبأ

ونشر املعلومات وتنتج حقوق ،توازن كمي بني احلماية فضلأمحاية ما ينتجه املؤلف هو خلق 

اء غري شيكثر األإال بالفكر وأية ال تدرك شياء غري مادأاملؤلف ضمن امللكية الفكرية اليت ترد على 

.املادية هي نتاج الذهن

.مفهوم ومبادئ حماية حق المؤلف: المبحث األول

من املبادئ املستقرة أن ملكية حقوق املؤلف بالنسبة ملصنف معني تثبت يف املقام األول 

ية وبالتايل البد علينا للشخص الذي أبدعه أي ملؤلفه وعليه فإن حقوق املؤلف بعد من احلقوق الذهن

.)1(دراسة هذه احلقوق من خالل تعريبها ومبادئ محايتها

-ھـ1،1429طوالتوزیع،والنشرللدراساتالجامعیة،المؤسسةمجدمقارنة،دراسةالقانون،فيالمؤلفحقبكر،أبویوسفخلیلمحمد-1
.10-09: صم،2008
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.ادئ حمايتهومبتعريف حقوق المؤلف: المطلب األول

يعد حق املؤلف من املوضوعات املهمة على املستويني اإلقليمي والعاملي يف ضوء ما يشهده 

العامل من ثورة تقنية وظهور أنواع جديدة من األعمال اليت تستخدم فيها وسائل تكنولوجية مثل 

.)1(تشريعات حلمايتها، وقواعد البيانات وشبكات األنرتنيت اليت تتطلب احلاسوب

.تعريف حق المؤلف: الفرع األول

من احلقوق الفكرية اليت تكتسب أمهيتها يف مسو الفكر اإلنساين وغاياته إن حق املؤلف واحد

.ارعاحلضارة املتسالنبيلة يف خدمة البشرية، 

جاء من فعل ألف فيقال ألف الشيء أي وصل ببعض البعض ويقال ألف :لمؤلف لغةتعريف حق ا

.الكتاب مجعه واملؤلف هو منشئ الكتاب

اليت اإلبداعيةهو ذلك احلق الذي يكون ملؤلف على مصنفاته :التعريف االصطالحي لحق المؤلف

ية أو موسيقية أو مسرحية 

فحق املؤلف ميثل عنصر أساسيا عية، يكون نافذة يف مواجهة الكافةأو فنية أو علمية أو بصرية أو مس

يف عملية التقدم اإلنساين يف صوره املختلفة فهو مصطلح يصف احلقوق املمنوحة للمبدعني يف 

صنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم 

.10-09: صسابق،مرجعبكر،أبویوسفخلیلمحمد-1
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الفنية والصور املتحركة والكثري من السريعات الداخلية حيمي أيضا األعمال الفنية التصنيفية كفن 

.

إبداع العامل أو الكاتب مبا حيصل يف الضمري من الصور : "وعرف الشهراين التأليف بأنه-

.)1("وحنوهعلمية يف كتاب ال

كون-

إىل هذه احلقوق املتمثلة يف حقوق فناين األداء املتعلق بأدائهم وحقوق منتجي التسجيالت 

.

جمموعة املزايا األدبية واملالية اليت تثبت الكاتب الفنان أو "ى أنه كما عرف حق املؤلف عل-

".العامل على وضعه

وبالتايل ميكننا تعريف املؤلف على أنه سلطة ميارسها املؤلف على أعماله اليت ابتكرها سواء 

.شفوية كانت أم كتابية أم مرئية أم فنية مبينة وفقا للقانون

ية الفكرية حيمي نتاج العمل الفكري من أعمال األدبية حق املؤلف هو من احلقوق امللك

والفنية ويشمل عمل مصنفات املبتكرة يف األدب واملوسيقى والفنون اجلميلة كالرسم والنحت 

)2(. وباإلضافة إىل أعمال التكنولوجيا كالربجميات وقواعد البيانات

" حقوق امللكية الفكريةحقوق امللكية الفكرية،سلسلة مباحث يف القانون،مولود ديدان،. حتت اشراف د،شریقينسرین-1
.14ص،2014طاجلزائر،دار البيضاء،دار النشر،دار بلقيس للنشر،" 

.382: ص،1967عامالقاھرة،العربیة،نھضةدارالثامن،الجزءلكیة،المحق-المدنيالقانونشرحفيالوسیط،الصنھوريارزاقعبد-2
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مبادئ حماية حق المؤلف: الفرع الثاني

نح كل صاحب إبداع أصلي ملصنف ميعلى أنه 03/05من األمر 3/2حبيث نصت املادة 

ف ومنط تعبريه ومتنح احلماية مهما يكن نوع املصن.أديب أرضي احلقوق املنصوص عليها يف هذا األمر

ودرجة استحقاقه ووجهته مبجرد إيداع املصنف سواء كان املصنف شيئا أم بأية دعامة مسج بإبالغه 

.)1(إىل اجلمهور

وبالتايل على حسب هذه املادة يضع لنا أن املصنف مستقل عن نوعه وعن عنصر استحقاقه 

.وتوجيهه وطريقة التعبري عنه

: استقاللية الحماية عن نوع المصنف: أوال

فن فال يؤخذ بعني االعتبار نوعه، حيث الأن املصنف يكفي أن يكون يف جمال األدب و مبعىن

وألفن هناك جماالت وكل جمال يعطينا نوع املشرع ال يؤخذ بعني االعتبار داخل جمال األدبأن

ويشمل .شفويةوأاجلمهور يف صورة كتابية إىلويكون نقل املصنفات اختالف أنواع املصنفات

العلم، كما أوالفنأوباألدبكان قليل االرتباط إذااملصنف باحلماية بغض النظر عن نوعيته حىت 

برامج احلاسبات املستعملة يف أوالرسوم اهلندسية ، أوالتقنية احملضة لألدلةبالنسبةهو احلال مثال

.العمليات احلسابية

الجزائر،عكنون،بنالمركزیة،الساحةالجامعیة،المطبوعاتدیوانالجدید،الجزائريالقانونضوءعلىالمؤلفحقوقعكاشة،الدینمحي-1
.54: ص،2007
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:استقاللية الحماية عن استحقاق المؤلف: ثانيا

إن استحقاق املؤلف معناه القيمة الثقافية والفنية للمصنف إذ استحقاق املؤلف ال يؤخذ بعني 

االعتبار عند ما يطرح مش

.ره للجمهور فنقده ال يرجع للقانونييرجع تقدذوق مسألة 

هو أن االستحقاق واألصالة مفهومني خمتلفني، ففي حالة النزاع يكون القاضي إيضاحهوما جيب 

قداملصنفمؤلف ويف هذه احلالة يكون ملزم  بالتحقيق إذا كان املصنف حيمل عالمة شخصية لل

.ض النظر عن استحقاق املؤلفغصالة وهو الشرط األساسي للحماية بمية األاإلز استوىف

:المصنف محمي مهما كان توجيهه: ثالثا

سواء كان ثقايف أو لصاحل املنفعة العامة وهلذه املسألة خاصة بالنسبة للمصنفات الفنية 

رة أو الصناعة حيث تبقى حقوق املؤلف حممية عن كل استعمال غري ة يف التجاطبقوالعلمية امل

.مرخص

دلك الن احلماية اخلاصة حبق املؤلف ال تنصب :عن طريقة التعبيرالحماية القانونية مستقلة: رابعا

،على طريقة التعبري عن الفكرةإال

شخص من استخدام أيمحاية حقوق املؤلف ال متنع إنة وخاصة براءة االخرتاع غري الصناعي

الكتاب من اجل بناء قارب وكذلك الفكرة اخلاصة باستخدام البخار  أواليت وردت يف املقالة األفكار
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على طريقة إالتنصبالماية اخلاصة حبق املؤلف ذلك الن احل:عن طريقة التعبريكمحرك  مثال

)1(. سواء كان كتايب شفوي أو بطريقة أخرىعن الفكرة،ريالتعب

: لحقوق المؤلفشروط الحماية: المطلب الثاني

محاية حقوق املؤلف تقوم على توافر : محاية حقوق املؤلف تقوم على توافر الشروط التاليةإن

: الشروط التالية

.ساسي حلماية حقوق املؤلفاألصالة شرط أ-1

.ضرورة جتسيد األفكار يف شكل من أشكال التعبري-2

.األصالة كشرط أساسي لحماية حقوق المؤلف: الفرع األول

إن شرط األصالة يف املصنف أساسي حلماية حقوق املؤلف وإن حق  املؤلف هو حق مينح 

اه ويقوم على أساس حق املؤلف أو املصنفات أو يستمد منها وهو ليس حقا يقيد جده األفكار وأمن

الفنان أو املوسيقى يف منع شخص آخر من استخدام مصنف أصلي بغري ترخيص وقد يصل 

شخصان، كل منهما على انفراد إىل نفس النتيجة ويتمتعان حبق املؤلف بالنسبة للمصنف إذا مل يكن 

ؤلف ومن مث يعرف ذلك املصنف ذلك املصنف قد نقل عن مصنف سابق مشمول حبماية حقوق امل

باجلدة مرهونةاملصنف األصيل بأنه نتاج الفكر والعمل املستقلني لشخص واحد، فاألصالة ليست 

التقديريةبتوال باجلدارة الفنية للمصنف ف

.54: صالسابق،المرجععكاشة،دینمحي-1
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وأيضا على مشتقةأدبية أو للقاضي خبلف تقديرها باختالف املصنفات سواء أكانت علمية ثقافية، 

.كان انتحال أو تقليدسواءاملستوى التجاري 

19املؤرخ يف 03/05من األمر رقم 3/1في مادة األصالةكما جاء في النص على شرط "

مينح كل إبداع أصلي ملصنف أديب أو : 2003جويلية 

".ها يف هذا األمرفين احلقوق املنصوص علي

النطالق محاية حق املؤلف 3/1حيث أن املشرع أورد صراحة وجوب االبداع أو االبتكار يف نص ما 

الفين باملعىن الذايت للكلمة وال يشرط اجلدة فيه باملعىن املوضوعي وبعبارة على املصنف األديب أو

.نظري أو مليلأخرى ال شرط يف املصنف حىت يكون جديرا باحلماية إال يكون له 

."إ االبتكار هو الثمن الذي تشرتى به احلمايةّ ّ"بقوله وري عن املعىن سنهكما عرب الفقيه ال

)1(.وهذا ما عرب عنه البعض بأن حقوق املؤلف حتمي فقط إبداعات األشكال وليس األفكار-

:ضرورة تجسيد األفكار في شكل من أشكال التعبير: الفرع الثاني

وذلك ألن احلماية اخلاصة املؤلف ال تنصب إال على طريقة التعبري عن الفكرة أما الفكرة 

و كتابات عن كيفية بناء القوارب فإن حقوق املؤلف اخلاصة به تنصب على املقالة مؤلف مقالة أ

وحتمي املؤلف من قيام أي شخص باستنتاج شح من املقالة أو الكتاب وبيعها بغري رضائه غري أن 

.25: ص،الدولیةومعاھداتواالتفاقیاتالمؤلفلحقوقأولیةمبادئبكر،أبومحمد-1
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محاية حقوق املؤلف ال متنع أي شخص من استخدام األفكار اليت وردت يف املقالة أو الكتاب من 

ارب وكذلك الفكرة اخلاصة باستخدام البخار كمحرك مثال فإذا تغري جمرد فكرة دون أجل بناء ق

هذه الفكرة من الناحية العملية ألن يف ذلك ضرر للمجتمع قيقيصعب منع أي شخص من حت

فاحلماية 

وتصميم آلة البخار يف املثالني السابقني فال تنصب عليها محاية حق املؤلف وإمنا تكون جمال محايتها 

لف،أما قوانني امللكية الصناعية وهكذا يتضح أن الفكرة ال ميكن أن

باالبتكارية واألصالة والتمييز مفعماإذا تداعت جمموعة من األفكار بصورة يبدو فيها جهد املؤلف 

من 

)1(.املكتوبة شريطة أن تكون مبتكرةاحملميةوإمنا الفكرة 

.133ص 2004،عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدار"تھحمایوسائلالمؤلفلحقالمعاصرةالنماذج"،المؤلفحق،نعانكنواف-1
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.نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف: المبحث الثاني

سينمائي والسمعي  وإنتاجفين ،إنتاجموسيقي ،إنتاج، أديبإنتاجإىلالفكري اإلنتاجإن

، فيمنح كل صاحب األدبيةحتت مصطلح املصنفاتاألديباإلنتاجي قانون املؤلف ، وحيمالبصري

متنح احلماية مهما يكن  نوع أيناحلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون، أديبملصنف أصليإبداع

املصنف ومنط التعبري عنه ودرجة إبداعاملصنف ومنط التعبري عنه ودرجة استحقاقه ووجهته مبجرد 

إىلبالغه إدعامة تسمح ببأيةال أممثبتااملصنف سواء كان مصنفا إبداعاقه ووجهته مبجرد استحق

.اجلمهور

.تعريف المصنفات:المطلب األول

.تعريف المصنفات: أوال

وكذلك التشريع املعدل رقم ) 1(05-03نصت الفقرة الثانية من املادة األوىل من تشريع رقم 

بأنه متنح احلماية مهما يكون نوع املصنف ومنط تعبريه ودرجة استحقاقه ووجهته مبجرد 97-10

ه الفقرة إىل اجلمهور يتبني من نص هذبإبالغهإبداع املصنف سواء أكان مثبتا أمال بأية دعامة تسمح 

أن املصنف حىت يكون جديرا باحلماية أن يستويف شرط اإلبداع، أو خاصية االبتكار فهو الذي يعترب 

، قمناط احلماية اليت منحها املشرع للمصنف وذلك ملا يقوم به املؤلف من جهد ابداعي وعمل خال

الفنية فإذا مته األدبية أويف ذلك يف نوع املصنف ونوع التعبري، الذي يتم به وإىل أي مدى قيةوال عرب 

.2003يوليو 23مؤرخة يف 44ر،.ج،المجاورةوالحقوقالمؤلفحقوقبالمتعلق2003یولیو19فيالمؤرخ،05- 03مراأل-1
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اقتصر عمل املؤلف على النقل احلريف أو قام باستنساخ املصنف للغري فإن علة االبتداع واحلالة هذه 

اال فالقاعدة األساسية اليت حيكم سائر املصنفات الذهنية اجلديرة حبماية حق مجدومة فاعتكون م

متها،كبرية كانت أم صغرية، أو لغرضها، مجاليا  دون أي اعتبار لقياإلبداعاملؤلف هو انطباعها بروح 

)1(.كان أم نفعيا

لة بل ينصرف مدلوله إىل كل قتصر على الكتاب كما يبدو ألول وهيكما أن املصنف ال 

يكون التعبري بطريق الكتابة أو الصوت أو نوي أتنتاج ذهين أي كانت طريقة التعبري عنه، حيث يس

.الرسم أو احلركة

لتمييزه عن بعض، وأما اصطالحا امن صنف الشيء أي صريه أصناف: وقد عرف املصنف لغة

كان مظهر التعبري عنه كتابة أو صوتا أو رمسا أو ا  يفقد ذهب بعض الفقه إىل أنه هو كل انتاج ذهين أ

تصوير حركة وأيا كان موضوعه أدبا أو فنا أو علوما وبالتايل فإن تعريف املصنف من حيث شروطه 

شر إىل ياليت يتطلبها القانون وهو أن يكون النتاج الذهين مبتكرا ليكون جديرا باحلماية كما أنه مل 

وعليه فإن ال أمهية للغرض من املصنف فهو يتمتع .تعبري عنهوجوب ظهور االبتكار عن طريق ال

استوىف املصنف ىتباحلماية القانونية سواء كان اهلدف منه تربويا أو أخالقيا أو سياسيا أو ثقافيا م

.للشروط القانونية لكي يكون حمل للحماية القانونية

،2007الجزائر،عكنون،بنالجامعیة،المطبوعاتدیوان،"والصناعیةوالفنیةاألدبیةالملكیة"الفكریة،الملكیةإلىالمدخلإدریسي،فاضل-1
.76-75: ص
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.أنواع المصنفات: ثانيا

ملصنفات الفكرية هي املصنفات األصلية واملصنفات تشمل محاية حقوق املؤلف نوعني من ا

.املشتقة

هي تلك اليت يضعها املؤلف بصورة مباشرة دون اقتباسها من :ةيالمصنفات األصل: ولالفرع األ

وستناول بالتفصيل هذه املصنفات من خالل .واألصالةاإلبداع

املصنفات الفنية، : األوىل املصنفات األدبية والعلمية والفئة الثانيةالفئة : تقسيمها إىل ثالث فئات

.والفئة الثالثة املصنفات احلديثة

تعترب املصنفات األدبية والعلمية من أهم املصنفات املشمولة باحلماية :المصنفات األدبية.1

عبارات عامة شريعات يفتاملقررة مبوجب حق املؤلف ومشل املصنفات جماالت واسعة تعرفها ال

املصنفات الفكرية واملصنفات األدبية والفنية وتنبع عبارات العامة غالبا بقوائم تضم : مثل

19املؤرخ يف 03/05أمثلة يصاغ على سبيل املثال ال على سبيل اخلصر تضمنه األمر 

)1(.يف مادته الرابعة2003جويلية 

ن املصنفات مجيع صور اإلبداع الذهين اليت تربز فيه شخصية املؤلف يف حبيث تصمم هذه الفئة م

والعلوم أيا كان شكل التعبري عنها بالكلمات أو األرقام أو أية رموز لفظية أو رقمية، اآلدابميادين 

.بغض النظر عن الطبيعة املادية للعمل

.84-79: ص،نفسھالمرجع-1
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.وهذه املصنفات بدورها تنقسم إىل مصنفات مكتوبة ومصنفات شفوية

تتميز هذه الفئة من املصنفات بأن وسيلة نقلها إىل اجلمهور هي :المصنفات المكتوبة-ا

أن هذه 05-03من األمر 4الكتابة ويظهر لنا ذلك من خالل الفقرة األوىل من املادة  

احملاوالت األدبية، البحوث العلمية والتقنية، : املصنفات تتمتع حبماية واسعة جدا ومن أمثلتها

واألدلة أو اإلشهارت والقصص، القصائد الشعرية وبرامج احلاسوب باإلضافة إىل شعارات الروايا

فاملقصود بالكتابة يف هذا األمر ال يقتصر على األشكال املدونة اليت .جمموعات الطوابع وغريها

أو عن طريق ) برايل(أو املطبعة أو اآللة الكاتبة أو الطرق االلكرتونية احلديثة كطريقة اليد 

االختزال أو طريق استخدام الكتابة االلكرتونية وساء كانت قراءة املصنف املكتوب تتم مباشرة 

.

لقد استثىن املشرع اجلزائري يف األمر : لحمايةالمصنفات األدبية المكتوبة المستبعدة من ا*

)1(:بعض املصنفات األدبية املكتوبة من احلماية وهي03/05رقم 

:األعمال الرسمية.أ

واألحكام القضائية فهذه املصنفات مستبعدة من ) األوامرالقوانني املراسم، القرارات(الرمسية 

05-03من األمر 11

ال تكفل احلماية املقررة حلقوق املؤلف املنصوص عليهما يف هذا األمر "بالنص عل أنه 
.22:صالسابق،المرجعشریقي،نسرین-1
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الصادرة عن املؤسسات الدولة واجلماعات داريةوالتنظيمات والقرارات والعقود اإلللقوانني 

احمللية وقرارات العدالة والرتمجية الرمسية هلذه النصوص وبالتايل فإن القرارات القضائية الصادرة 

عن العدالة تتمتع حبماية حقوق املؤلف استثناء يف حالة ما إذا كانت مصحوبة بتعليقات 

)1(.ومنشورة يف مصنف

: األنباء اليومية والمعلومات الصحفية.ب

ومستمرة  وهي ال تنصف باألصالة سواء بالنسبة للمحتوى أو  التعليق ذلك أن مهمته 

فيها مظاهر الصحفي هي مجيع األخبار وتقلها للجمهور على وجه السرعة وبالتايل تنعدم

الشخصية ولكن هذا االستثناء ال يشمل األعمال الصحفية األخرى املكتوبة مثل املقاالت 

والتعليقات على األبعاد هذه املصنفات تتمتع االفتتاحيةالصحفية املوضوعية، التحقيقات  

) 2(.باحلماية شريطة أن تتميز بنوع من األصالة

فإنه مل يتطرق هلذا املوضوع رغم 05-03بالنظر إىل األمر أما موقف المشرع الجزائري

ستبعدت عن احلماية كل من اليت ا1975انضمام اجلزائر التفاقية برن املعدلة بباريس سنة 

)3(.األخبار اليومية والوقائع اليت تعترب جمرد أخبار صحفية

.الیھاالشارةسابق.05-03األمرمن11المادة-1
دار-جزائرللنشر،بلقیسدارصناعیة،ملكیةحقوقمجاوة،وحقوقمؤلفحقوقفكریة،ملكیةوقحقالقانونمباحثسلسلة،شرفينسرین-2

.22: ص،2004ط،جزائر،بیضاء،
،2007جزائر،عكنون،بنمركزیة،ساحةجامعیةمطبوعاتدیوانجدیدجزائريقانونضوءعلىمؤلفحقوقعكاشة،بنمجید-3

.22:ص
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ويا إىل واحد أو محاية هي كل مصنف جرى العرف على توجيهه شف:المصنفات الشفوية-ب

يقصد التأثري فيهم تأثريا فكريا قد ال يتأتى حبقيقة عن طريق اخلطابة فاملصنفات الشفوية تتميز 

ظ وباقي املصنفات اليت متاثلها على سبيل املثال احملاضرات واخلطب واملواع05-03األمر 4

على عنصر االبداع وهذه املصنفات الشفوية ال ميكن أن نطبع يف كتاب، وال أن تسجل يف 

راديو أو التلفزيون إال بأذن اسطوانات أو على أشرطة صوتية أو مسعية بصرية، وال أن تذاع يف ال

.املؤلف ويكون للمؤلف وحدة أن يستفيد من طبع أو استنساخ هذه املصنفات الشفوية

المصنفات األدبية الشفوية المستبعدة من الحماية*

مشروعا، شريطة ذكر عد عمال ي"على ما يلي )1(05- 03من األمر رقم 48تنص املادة 

اسم املؤلف ومصدره ودون ترخيص منه وال مكافأة له، قيام أي جهاز إعالمي باستنساخ أو ابالغ 

احملاضرات أو اخلطب اليت تلقى مبناسبة نظارات عمومية ألغراض اعالمية بتمتع مؤلف هذه 

"املصنفات وحده حبق اعادة مجعها بصفة شاملة قصد نشرها

نص املادة أن املشرع اجلزائري أقصى احملاضرات أو اخلطب اليت تلقى ومن هنا يتضح لنا من

مبناسبة تظاهرات عمومية ألغراض اعالمية من احلماية حيث أجاز ألي جهاز اعالمي استساخها 

.وإبالغها للجمهور دون ترخيص منه
.الیھاالشارةسابق.05-03األمرمن48مادة-1
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:فنية ومصنفات موسيقيةإلى مصنفاتتنقسم :العلمية المصنفات -2

:فنيةالمصنفات ال: أوال

يعرف املصنف الفين بأنه ابتكار فكري الغرض من استهواء احلس اجلمايل للشخص الذي 

05-03من األمر رقم 4ميس به وقد جاءت املصنفات الفنية يف الفقرة الثانية وما يليها من املادة 

)1(.ومن أمثلتها، املصنفات املسرحية، املصنفات املوسيقية واملصنفات السمعية البصرية وغريها

:عدة أنواع وهي05-03من األمر رقم 4/2نصت عليها مادة :المصنفات المسرحية.1

والتمثيليات اإلميائية واإليقاعيةكل مصنفات للمسرح واملصنفات الدرامية والدرامية املوسيقية -

عن أداء قطع موسيقية أو عمل مثري عن طريق اإلمياء أو وهي عبارة: معىن التمثيليات اإلميائية

دون النطق بأي كلمة، واملشرع اجلزائري يف أحكامه مل يربط محاية بأي شرط ما عدا اإلشارة

.شرط األصالة وهي شكلية من احلركات املعدة للرقص على خشبة املسرح

املصنفات املشرتكة وهي بعد هذه  املصنفات فئة خاصة من: المصنفات السمعية البصرية-2

واملسامهات الفنية وهذا ما اإلبداعاتشريعات منها القانون اجلزائري بعض النظر عن التحممية يف 

أو إبداعهإذا شارك يف "على أن يكون املصنف مشرتكا 05-03من األمر 15نصت عليه ما 

".اجنازه عدة مؤلفني

.الیھاالشارةسابق..05- 03األمرمن4مادة-1
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من ) 16(يف املصنف طبقا لنص املادة ومن صور االشرتاك :االشتراك في السمعي البصري

يعترب مصنفا مسعيا بصريا املصنف الذي يساهم يف "التشريع املذكور أنفا املصنف السمعي إذ 

إبداعه الفكري نصفه مباشرة كل شخص طبيعي ويشرتط إلجناز املصنفات السنيمائية مبالغ مالية 

رسة هذه احلقوق ويشكل ذلك هامة مما نصعب االعرتاف جمموعة أصحاب احلقوق وكيفية مما

)1(.05- 03من األمر 16مشرتكة من نوع خاص وخاصة لنظام قانوين خاص ما  

:ألخرىالمصنفات السمعية البصرية ا*

يقصد باملصنفات السمعية بالبصرية مبجموعة املصنفات شبه السينمائية فقد عرفتها بعبارة 

.املصنفات املعربة بأسلوب يشبه السينما

املقصود باملصنفات السمعية البصرية هي كل املصنفات اليت هلا بعض املميزات األساسية بغض النظر 

...للعرض يف القاعات السينمائيةذي من اجله أجنزعن النظر عن األسلوب والتوجيه األساسي ال

.إضافة إىل املصنفات السينمائية فإن املصنفات السمعية البصرية تشمل مصنفات الفيديو

:المصنفات الراديوفونية*

لكن استقبال عبارة املصنفات السمعية البصرية يف القانون كلفظ يشمل املصنفات السينمائية 

داعات األخرى املعري عنها سلسلة من الصور املشرتكة ال يعين أن النظام بائية واالاملصنفات السينم

.الیھاالشارةسابق..05-03األمرمن16مادة-1
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فلهذا العنصر أمهية القانوين للمصنفات السمعية البصرية بطابق ما يسمى باملصنفات الراديوفونية

ت خاصة فيما يتعلق بقرينة التنازل يف حق االستقالل املعرتف من قبل القوانني ملنح ملكية املصنفا

)1(.السمعية البصرية

:وتتمثل هذه املصنفات يف:طبيقيةمصنفات الفنون التشكيلية والفنون الت-3

:مصنفات الفنون التشكيلية.أ

يقصد باملصنفات الشكلية تلك املصنفات املشكلة من مادة من املواد األولية أو أكثر  

اخلشب،النحاس الذهب، يف صورة فنية بواسطة النحث واحلفر أو النقش أو كاحلجر،الطني، 

وكذا األعمال الشكلية اخلاصة باجلغرافيا اهلندسة املعمارية والعلوم وكذالك .... التشكيل أو العمارة 

.النماذج املصغرة املنتجه يدويا املنقولة عن مصنفات أصلية فهي األخرى تستفيد من احلماية

:الفنون التطبيقيةمصنفات.ب

هي األعمال اليت يتم بواسطتها تصنيف الفنون اجلميلة املختلفة تطبيقا عمليا على شيء 

جمسم كأعمال اخلزف، وصياغة الذهب والفضة واألواين النحاسية املنقوشة والزجاج امللون وصناعة 

.السجادة اليدوية وغريها من األعمال

.63-62: صالسابقالمرجععكاشة،دینمحي-1
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:المصنفات التصويرية-4

املصنفات التصويرية واملصنفات املعرب عنها "05-03من األمر ) ح(4نصت املادة

".بأسلوب مياثل التصوير

الفوتوغرافيةوتتميز املصنفات التصويرية أو 

لراجح إىل منح الصورة وقد ذهب الرأي اإنتاجنسان وحده بل تلعب اآللة دورا رئيسيا يف لإلالذهين 

بئ عنه القيمة الفنية للصورة امللتقطة حبيث ناحلماية للصورة الفوتوغرافية اليت تكون ذات طابع فين ت

.)1(تكون اآللة عامال مساعدا يف نقل الصورة ومن مثة اآلخذ بعني االعتبار صور احملرتفني دون اهلواة

فاملصنفات التصويرية هي ليست جمرد املناظر بل هي تتناول ما سبق ذلك من اختيار ملنظر، وإمجاال

فعملية التصوير احلالة هذه حتمل دائما طابعا .....واجلانب الذي يصور منه والتحضري للعمل 

كما يتضح من فحوى النص القانوين أن لصاحبها، وألجل ذلك يستحق احلماية ،شخصيا وإبداعيا 

وال بأس أن نشري إىل أن أحكام ،شرع أراد محاية كافة مؤلفات التصوير الشمسي دون أي قيدامل

املذكور 298-57من القانون الفرنسي 3التشريع اجلزائر السابق مستمدة تقريبا حرفيا من املادة 

ها أعاله قبل تعديلها وهكذا تشمل احلماية القانونية املصنفات التصويرية واملصنفات املعرب عن

.429: صالسابق،المرجعصالح،زراويفرحات-1
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لرتكيب أو أي عنصر آخر هام أآلالت اجلديدة اليت تيم اجنازها الصورة اليت هلا أصالة يف الضبط ا

)1(.للتماثل تستحق بدون نقاش احلماية على أساس حقوق املؤلف

مبتكر األلبسة ) ط(4لقد أشار املشرع يف املادة :والوشائحمبتكرات األلبسة واألزياء -5

واالبتكار املعرب اإلبداع

بارة نوع جديد من املالبس واليت تعرض على اجلمهور ألول مرة قبل بيعها  حتت عبإنتاجعنه 

"Mode "وفيما خيص التشريع الفرنسي،لقد أقر منذ ،أي طراز جديد ألحدى دورة اخلياطة

لأللبسة والوشاح بناء على القانون ) أي الفصلية(سنني نظاما خاص مببتكرات الصناعات املومسية 

ار لكثري من ثوكانت أحكام هذا النص م،1952مارس 12املؤرخ يف 300-52رقم 

أو كذلك مدة احلماية القانونية " املوسيقى"ق على وجه اخلصوص بتحديد عبارة االنتقادات تتعل

وأقل ما يقال أنه كان نصا نادر التطبيق على كل، ختضع مبتكرات األلبسة واألزياء والوشاح يف 

.)2(

أي مصنف فين Musical Workيقصد باملصنف املوسيقي : لمصنفات الموسيقيةا.2

املصحوب أوغري ) composition(يضم كل أنواع التأليف بني أصوات التأليف املوسيقى 

املصحوب بكلمات وتتميز املصنفات املوسيقية مبخاطبتها للمشاعر واألحاسيس وقد نصت 

.املصنفات لكل أنواع املوسيقى األصلية من أنعامأعاله على مفعولية هذه4مادة 3الفقرة 

خلدونابنوالفنیةاألدبیةالملكیةحقوقووالتجاریةالصناعیةالملكیةحقوق" الفكریةالحقوق"التجارة،القانونفيالكاملصالح،زراويفرحة-1
.29: ص،2006وھران،والتوزیع،للنشر
.432- 431: ص،نفسھالمرجع-2
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ويف  املصنف السينمائي الذي يكون مصحوبا باملوسيقى فإن واضع األحلان يعترب شريكا يف 

هذا املصنف ويتمتع باحلماية حىت يف مرحلة التحضري واالعادة والرتكيب أو ما يطلق عليه فنيا 

Hounionieافق األصوات وتو Rytheme، وااليقاع Melodirمصطلح اللحن 

.Orchesliotionوالتوزيع اآليل 

ويكن يعرب عن هو وضع الدرجات الصوتية املرتبطة بالزمن بعها وراء بعض،: فاللحن.أ

واالبتكار بل يرى البعض لإلبداعال خصب فكرة أو مشاعر شخصية املؤلف، فهي جم

.للحن األساسيبأنه محاية النتاج املوسيقى ال تكون جمدية إال حبماية ا

عفا وقوة فهو ميثل األبعاد ضهو الوزن املتكون من وحدات زمنية معينة ختتلف : اإليقاع.ب

.الزمنية ما بني األنغام املختلفة املتوالية

يتمثل يف إصدار أنغام خمتلفة يف آن واحد وهو االنسجام القائم : التوافق الموسيقي.ج

.بينهما وفقا فواعد موسيقية معروفة

وهو عنصر يقوم به مؤلف اللحن األصلي وقد يقوم به : التوزيع اآللي أو االركسترالي.د

وقد املوسيقيةيتعدد العازفني للقطعة االركسرتامؤلف اللحن األصلي مؤلف آخر وتتميز 

)1(..........يصل عدد أفراد الفرقة إىل مائة كما هو الشأن بالنسبة لفرقة الشفوية 

.88- 87: ص،سابقالمرجعادریسيفاضلي-1
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:مصنفات الفنون التطبيقية.ت

هي األعمال اليت يتم بواسطتها تصنيف الفنون اجلميلة املختلفة تطبيقا عمليا على شيء 

جمسم كأعمال اخلزف، وصياغة الذهب والفضة واألواين النحاسية املنقوشة والزجاج امللون وصناعة 

.لالسجادة اليدوية وغريها من األعما

: والمصنفات الحديثةالمصنفات المشتقة: الثانيالفرع 

عد البيانات ابرامج احلاسوب وقو وأمههاويندرج حتت هذا الفرع مصنفات ظهرت حديثا 

)1(.)املصنفات املشتقة(بالرتمجة والتحوير إليهاللمصنفات اليت يتوصل باإلضافة

05-03املشرع اجلزائري يف االمرأضافهااملصنفات احلديثة اليت أهممن : صنفات الحديثةالم:والأ

الفئة من هذهأفرادأثرنا، وقد ا وقواعد البياناتاآليلاملتعلق حبقوق املؤلف هي برامج احلاسب 

.األخريةوشيوعها يف املدة ألمهيتهااملصنفات بشكل مستقل نظرا 

واليت تسمح اآللةإىلاإلنسانهي جمموعة التعليمات املوجهة من  و ":اآلليبرامج الحاسب -1

أواألصلية" مهمة معينةبتنفيذ

السالف الذكر سواء كان الربنامج برنامج تطبيق 05-03األمرمن 4املادة ألحكاماملشتقة طبقا 

املصنفات أهملذلك فان برامج احلاسوب يعد  من اآللةبلغة أوة املصدر تشغيل سواء بلغأو

.وتوفري احلماية القانونية هلا مبوجب قانون حق املؤلف

.32: صالسابق،المرجعشریقي،نسرین-1
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ذكر قاعدة البيانات من بني  املصنفات احملمية وهذا املشرع اجلزائريإن: قواعد البيانات-2

السالف ذكره، ونظرا لتطور هذا املصنف بشكل سريع فقد ترك 05-03االمرمن5أحكاممبوجب 

جمموعة املعلومات اليت تكون من معطيات ووقائع وغريها سواء  "

"أخريف شكل أوجمموعة ذاكرة كمبيوتر أو كانت يف شكل مطبوع 

اره استنادا إىل مصنف آخر سابق له ويتمتع هو مصنف يتم ابتك: المصنفات المشتقة: اثاني

املصنف املشتق من مصنف سابق باحلماية املقررة حلق املؤلف،  نظرا ألن إبداعه يتطلب قدرا معينا 

من املعرفة اخلاصة واجلهود اخلالقة وتتطلب املصنفات املشتقة إجراء إعادة صياغة أو اقتباس أو حتويل 

ب احلصول على إذن من مؤلف املصنف السابق من أجل إنتاج للمصنف املوجود من قبل، كما تتطل

)1(.هذه املصنفات  املشتقات

أديب أو علمي أو حىت (مصنف تعين الرتمجة يف جمال حق املؤلف التعبري عن أي: الترجمات: -ا

بلغة غري لغة النص األصلي، سواء كان املصنف األصلي مكتوبا أو شفويا إن عملية الرتمجة ( تغين

وتستلزم أن يكون ةوالشخصياإلبداع

.للمرتجم على ترمجته حق املؤلف

ق وعند ترمجة هذا املصنف إىل لغة ثالثة فإنه جيب استئذان املؤلف األصلي ويرتتب على هذا احل

.وصاحب الرتمجة األوىل معا

.255- 254: ص،عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدارحمایتھووسائلالمؤلفلحقالمعاصرةالنماذج" المؤلف،حقكنعان،نواف-1
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كون بصدد مصنف مشتق وحيضى باحلماية القانونية من دون املساس باملؤلف ن: االقتباس: -ب

خيص أو األصلي، ما مت إعداده باالرتكاز على مصنف سابق عليه ويتم االقتباس إما عن طريق التل

.عن طريق التحويل والتعديل

إىل القارئ يف صورة موجزة أو خمتصرة مطابقة للصورة األصلية فاجلهد املبذول من امللخص هو الذي 

،وابتكار أو هو أساس احلماية اليت أقرها املشرعيعطي هلذا االجناز الصيغة الشخصية وميثل إبداعا 

د من قبل أو شكال و موجمصنف وينطوي االقتباس على إعداد مصنف جديد يتخذ نفس شكل 

خمتلفا عنه ولكن يرتكز على املصنف املوجود من قبل وبعبارة أخرى يستخدم مصنف مؤلف آخر 

فيلم أو مسرحية موسيقية من رواية، البداع جديد وبتطلب املصنف اجلديد، كما يف حالة اقتباس 

.معرفة خاصة وجهدا فكريا يعطي للمصنف طابع األصالة

وجيعله أمثال للحماية اخلاصة حبقوق املؤلف ويعترب العداد املوسيقى واألعداد املسرحي واألعداد 

باس للسينما والتسجيالت الصوتية واملستنسخات الفنية وامللخصات األدبية من األمثلة علي االقت

وحيدث يف بعض األحيان أن تقتبس الكتب املدرسية اليت تكتب وتنتشر يف البالد الصناعية عن طريق 

إدخال تغيريات أو إضافات على النصوص الستخدامها يف البالد النامية مبقتضى ترخيص مينع حقوق 

)1(.املؤلف

.88-87: صالسابق،المرجعادریس،فاضلي-1
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تتمثل املراجعات التحريرية يف التغريات والتعديالت اليت يتم إدخاهلا :ريةالمراجعات التحري:  -ج

على بعض املصنفات أو الفنية، كالتعديالت اليت تطرأ على خمتلف املؤلفات يف جمال القانون اليت 

حتتاج إىل التعديل من فرتة ألخرى، وهذا مبراجعة املصنفات األصلية وجعلها مواكبة للتطورات 

.والتعديالت

وهي تشمل بعض اإلضافات :  باقي التحويرات األصلية للمصنفات األدبية أو الفنية: -د

واملراجعات أو التحفيفات اليت متس املصنف األصلي فتحوله إىل مصنف مشتق وهذا كأن بصاق 

املصنفات األصلية اليت تفتقر للدقة وإعادة نشرها يف شكل للمصنف األصلي بعض الشروحات

.مصنفات مشتقة ومن أمثلة هذه األخرية التحفيفات اليت يتم يف إطار إحياء الرتاث العريب اإلسالمي

:المجموعات والمختارات من المصنفات-ه

يقوم املؤلف يتم اجناز هذا النوع من املصنفات على أساس االختيار والرتتيب والتنسيق إذ ال

بأي نوع من التغيريات على املصنفات األصلية،وإمنا يقوم بتعيني موضوع واستنادا عليه خيتار ضمن 

.عدة مصنفات أو مصنف واحد ألخذ املؤلفني

)1(".موادها أو ترتيبهاانتفاء "عمال مبكرا سبب 

.93-92صسابق،المرجعادریس،فاضلي-1
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:المصنفات الموسيقية المشتقة من األصل:والأ

وستلزم األمر ... يتم اشتقاق املصنفات يف مثل هذه األحوال من مصنف آخر سابق عليه 

.ميا قانوناعلى صاحب املصنف أن يستأذن مؤلف األصلي أو حلقائه إذا كان املصنف  ما زال حم

أوعن طريق التنويع ) Arrangamant(وتتم عملية االشتقاق عادة عن طريق التحويل 

Variation أو عن طريق احملاكاةImilation.)1(

:معنى التحويل الموسيقى.أ

م سينمائية من أمثلة املصنفات املشتقة عن طريق التحويل، حتويل القصص والروايات إىل أفال

أو مسرحيات أو إعدادها لتقدميها يف اإلذاعة أو التلفزيون فاملؤلف الذي ميثل هذا التحويل يعترب هو 

صاحب حق املؤلف عليها ويتحقق التحويل يف املصنفات املوسيقية عن طريق نقل مصنف موسيقى 

قة اشتقاق أمة بقدر ما من الصالحية آللة موسيقية معينة إىل الصالحية آللة موسيقية أخرى وهي طري

.يستحق التقدير من تراثها وحياول أن تقيد منه يف حاضرها ومستقبلها

مثال إىل عزفه عن طريق العود وهذه الطريقة " بالبيانو"يتم التحويل املوسيقي بنقل املصنف املعزوف 

.يف التحويل تتطلب مهارة فنية، وقدرا من اإلبداع والشخصية هذا هو أساس احلماية

يتحقق التحويل يف املصنفات املوسيقية عن طريق نقل مصنف موسيقي من الصالحية آللة موسيقية و 

.معينة إىل الصالحية آللة موسيقية أخرى وهي طريقة اشتقاق أقرب ما تكون إىل الرتمجة

.90- 89صنفسھالمرجع-1
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:معنى التنويع.ب

الشخصية يتطلب التنويع املوسيقي مهارة فنية عالية ويدل على متتع املؤلف بقدر كبري من

واإلبداع وتتمثل هذه الرباعة يف اجلمع بني أحلان متعددة  ليخرج  منها حلنا جديد فيعترب هذا  

. املصنف إنتاجا جديرا باحلماية

:معنى المحاكاة.ج

تكون احملاكاة أيضا يف األعمال املوسيقية وذلك بأن يقوم مؤلف قيتاري مؤلفا آخر سابق، 

ن اشتقاق فريتب على ذل أن يصبح املصنف الالحق مصنفا  أصليا، ولو  فيسموا به إىل املرتبة بدو 

)1(. كانت مدة محاية املصنف األصلي مل تنقض

:المصنفات الفنية المشتقة من األصل: ثانيا

ظر الطبيعي نقال تاما يقوم الفنان يف هذه احلالة بنقل املن:المصنفات المنقولة عن الطبيعة.أ

دون إضافة أو نقصان كان يصور مشهدا من مشاهد الطبيعة، فيحاكي بالصورة اليت يرمسها 

.

يف بداية األمر كان ينظر إىل هذه احملاكاة أو النقل عن الطبيعة بأنه يفتقد إىل عنصر االبتكار 

يستحق احلماية ومنذ أن قضت حمكمة النقض الفرنسية، الدائرة والشخصية أو من مثة فال 

، يعربت النظرة وأصبحت عملية حماكاة الطبيعة كلما 1932أفريل 29اجلنائية بتاريخ 

.96-95: ص،السابقالمرجعادریس،فاضلي-1
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ازدادت دقة ومقارنة كانت عمال فنيا أكثر روعة وشاهدا على براءة الفنان ومن مثة كان له 

يديا ملا سبقت اإلشارة إليه بأن العربة يف على مصنفه حق املؤلف ويعترب هذا الرأى تأك

.املصنفات الفنية بالتنفيذ ال باخلطة

وقد يكون موضوع احملاكاة املشاهد الصعبة أو صورة إلنسان أو الطائر أو حيوان فيزين للفنان 

.حق املؤلف على املصنف الفين الذي حاكى فيه الطبيعة

يتصور هذا التحمل يف حالة وجود صورة : المصنفات الفنية المشتقة عن مصنفات سابقة.ب

عنه ونظرا ملا يظهره الفنان من مقدرت يف النقل واحملاكاة ودقة يف الرسم ومل ينقلها بطريقة 

يزاداد تأكيدا إبداعه وطابعه ميكانيكية، فإنه يكون لفنان حق املؤلف على عمله بل و 

.الشخصي كلما كانت الصورة اليت رمستها مطابقة للصورة األصلية ويصعب التمييز بينهما

إذا كانت الصورة األصلية قد فقدت احلماية القانونية وأصبحت من املال العام، فإن الفنان ال 

القانونية فإنه ال جيوز له أن حيتاج إىل إذن أما إذا كانت هذه الصورة مازالت مشمولة باحلماية 

)1(. اخل... ينقل عن الصورة األصلية إال بعد إستئذان صاحبها 

.93-92: ص،نفسھالمرجع-1
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:المؤلف وملكية الحقوق الواردة على المصنفات: المطلب الثاني

تتفق مجيع قوانني حق املؤلف واالتفاقيات الدولية حبق املؤلف يف حتديدها للمؤلف الذي

محاية حق املؤلف، بل املتفق بالنص على القرينة القانونية اليت متكن املؤلف من التمسك حبقوقه على 

.مصنفه

رب هلا بصفة ولكن ميكن هلا أنتكون مالكة حلقوق املشتقة لبعض حقوق املؤلف ولكي يعت

املؤلف أو امللكية األصلية حلقوق الواردة عن املصنفات جيب اللجوء إال وسيلة قانونية متنح على 

.أساسها امللكية األصلية حلقوق املؤلف لألشخاص االعتبارية

يعترب مؤلف مصنف أديب فين يف "على أنه 05-03من األمر رقم 12وقد نصت املادة 

طبيعي الذي أبدعه لكن اعتبار الشخص املعنوي مؤلفا يف احلاالت مفهوم هذا األمر الشخص ال

املنصوص عليها يف هذا األمر وبالتايل تعود ملكية احلقوق الواردة على املصنف للشخص الطبيعي 

.الذي أبدعه

الشخص املعنوي  فيمكن أن يكون مالكا لبعض حقوق املؤلف دون أن يكون مبدعا يف حاالت 

.05-03قم معينة حددها األمر ر 
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وقد ميز املشرع اجلزائري يف هذا الصدد بني املصنفات املنجزة من طرف طرق واحد وتلك املنجزة من 

طرف مدة مؤلفني وكذا املصنفات املنجزة بطلب من الغري يف إطار عقد العمل أو عقد مقاولة على 

)1(: النحو اآليت

:المصنفات المنجزة من طرف مؤلف واحد: األولالفرع 

إن األصل أن يكون املصنف من تأليف مؤلف واحد وهو الذي يرد امسه على الغالف، سواء 

)2(.كان االسم حقيقيا أو امسا مستعارا

إن ذكر اسم املؤلف يعترب قرينة على أن الشخص املذكور هو املؤلف احلقيقي، وعلى من 

، اإلثباتيدعى أن املؤلف املذكور غري حقيقي أن يقيم الدليل، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق 

.اقعه ماديةباعتباره بقيم الدليل على و 

فاملؤلف احلف يف أن ينشر مصنفه بامسه، كما له أن ينشره باسم مستعار أو بدون اسم، وقد 

يضع عالمة على مصنفه ويكون على عاتقه إثبات أن هذه العالمة خاصة به يف حالة حدوث نزاع 

هذا إن نشر املصنف باسم مستعار أو بدون اسم يسبقه عادة اتفاق بني املؤلف والناشر يعطي 

األخري سلطة النسر على هذا النحو، ويبقى مع ذلك دائما املصنف متصال بشخصيته، فال يعين عدم 

ظهور االسم تنازال عن حقه يف نسبة املؤلف إىل الغري ويف مثل هذه األحوال يعترب الناشر وكيال عن 

.املؤلف يف مباشرة حقوقه

.304: ص،سابقمرجعالمؤلفحقكنعان،افنو-1
غیرالجزائر،عكنون،بنالحقوق،كلیةنس،اللیساشھادةطلبتعلىألقیتالصناعیة،والملكیةالفكریةالملكیةفيمحاضراتكھینة،بلقاسمي-2

.2012-2011الجامعیةالسنةمطبوعة،
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اء ذكر املؤلف على املصنف بأنه مجيع احلاالت سو 13/3يف هذا الشأن نصت املادة 

بوضوح أو مت عن طريق اسم مستعار، أو أية طريقة أخرى، فإن ذلك يعترب قرينة قانونية بأن الناشر 

.وكيال عن املؤلف، ما مل يوكل املؤلف شخصا آخر أو يعلن شخصية

من 2لقد جاء النص على هذه احلالة يف الفقرة :حالة المصنف المنشور بدون اسم مؤلفه: أوال

واليت يقضي حبق املؤلف يف نشر مصنفه دون ذكر امسه، فيعد 05-03من األمر رقم 13املادة 

.املصنف جمهول االسم

حيدق كما أن للمؤلف احلق يف نشر  مصنفه باسم مستعار، أي باسم وهي خيتاره من أجل نسبة 

تلف أسباب استعمال خي" مسينة خصرة"مصنفة إليه دون الكشف على امسه احلقيقي مثل اسم املؤلف 

.االسم املستعار بني املؤلف وآخر ومن مصنف آلخر

ويتم عادة نشر املصنف باسم مستعار أو بدون اسم بناء على اتفاق سابق بني املؤلف والناشر الذي 

ميتع سلطة النشر على هذا النحو اذ يبقى املصنف متصال بشخصه، وال يعين عدم ظهور اسم املؤلف 

ه على املصنف،وإمنا يعد الناشر وكيال عن املؤلف يف مباشرة حقوقه ما مل يوكل تنازال منه عن حق

.املؤلف شخصا آخر أو يكشف عن امسه احلقيقي

فاملؤلف مطلق احلرية يف الكشف أو عدم الكشف عن امسه احلقيقي ويف حالة وفاته ال جيوز للورثة 

)1(. الكشف عن امسه ما مل يأذن هلم بذلك قبل وفاته

.100: ص،سابقمرجعادریس،ليفاض-1
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:المنشورالغيرحالة المصنف المجهول الهوية أو: ثانيا

هذه أعاله، واليت منحت احلق يف ممارسة احلقوق الواردة على13من املادة 3على هذه احلالة الفقرة 

ولكلورية اليت ف

)1(. 05-03من األمر 8متثل فئة خاصة من املؤلفات غري املنشورة واليت جاء النص عليها يف املادة 

:المصنفات المنجزة من طرف عدة مؤلفين: الفرع الثاني

:المصنف الجماعي: أوال

يعترب مصنفا مجاعيا املصنف الذي يشارك يف "املذكور بأن عمن التشري) 18(نصت املادة 

يف املصنف سامهةؤلفني، مببادرة شخص طبيعي ومعنوي وإشرافه بنشره بامسه ال متنح املإبداءه م

تعود حقوق مؤلف املصنف .ملشاركني يف جممل املصنف املنجزاجلماعي حقا مميزا لكل واحد من ا

اجلماعي إىل الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإجناز ونشره بإمسه ما مل يكن 

رط خمالف كثريا ما تقتصي احلياة العملية إال اجتاه إىل التأليف اجلماعي ملا فيه من أمهية وفائدة مثة ش

مثل مصنف املنجد ودائرة املعارف ومثاله كأن يكلف شخص طبيعي أو معنوي يف شخصان أو 

أكثر، املعارف وبتحقيق هدف معني حبيث يظهر املصنف بإمسه وينشر حتت إدارته فيعمل املشاركني

يف اإلجناز على تنفيذ خطته اليت حيددها ويشرف على إجنازها، إذ ينسق األعمال  ويوجهها ويعمل 

اجلزائر،بن عكنون،،كلية احلقوق،لى طلبة شهادة الليسانسعألقيت،والصناعیةالفكریةالملكیةفيمحاضراتكھینة،بلقاسمي-1
.2012-2011ة السنة اجلامعيغري مطبوعة،
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ويطلق على مشرف ... على تصحيحها إلجناز هذا املصنف الذي يطلق عليه املصنف اجلماعي 

أما عمل املشاركني يف تأليف صاحب احلق يف مباشرة حقوق املؤلفإنتاج املصنف املؤلف، فيكون

:.ملصنف فيجب التمييز بشأنه بني وضعنيا

وهو أن يكون عمل واحد مندجما يف عمل اآلخرين حبيث ال ميكن فصله أ:الوضع األول.1

متييزه يف جممل املصنف املنجز، كما هو الشأن يف حالة املعاجم ودوائر املعارف،أو اشرتاك 

ية بناء على طلب الدولة، موظفني واطارات يف الدولة يتألف موسوعة حول الثقافة الوطن

.تكون بامسها وعلى نفقتها

ففي هذه احلالة من الواضح جدا أن املؤلف هو الذي وجه العمل ووضع خطته وحدد 

، وأشرف على اجنازه كما هو واضح يف الفقرة الثالثة من نص املادة إنتاجهموضوعه وبادر 

.فيعترب واحلالة هذه الشخص املعنوي مؤلفا18

هو أن يكون عمل كل واحد منفصال متميزا عن عمل غريه كما هو احلال يف : ثانيالوضع ال.2

املصنف ككل ويكون لكاتب املقال حقوق املؤلف على مقالة بشرط أال يفسد ذلك 

تب وصاحب املبادرة فهي مستمدة من باستغالل املصنف اجلماعي، أما العالقة بني الكا

من 20أو عقد مقاولة املادة 19العقد القائم بينهما وقد يكون ذلك إما عقد عمل املادة 

.أحكام التشريع السابق الذكر
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)1(:المصنف المشترك: ثانيا

إذا شارك يف إبداعه " املصنف مشرتكايكون: "من التشريع املذكور على أنه15نصت املادة 

.أو اجنازه عدة مؤلفيني

إال ضمن الشروط املتفق عليها بني ما لكي احلقوق يعود " املشرتك"ال ميكن الكشف عن املصنف 

حقوق املصنف إىل مجيع مؤلفيه، ومتارس هذه احلقوق وفق الشروط املتفق عليها فيما بينهم وإذا مل 

ال ميكن أي مساهم يف املصنف املشرتك أن .ام املتعلقة حبالة الشيوعيتم االتفاق، تطبق األحك

.يعارض استغالل املصنف يف الشكل املتفق عليه إال مبربر

يسمح لكل مؤلف مصنف مشرتك باستغالل اجلزء الذي تساهم به يف املصنف الذي مت 

صدر وبعد باطال كل الكشف عنه ما مل يلحق ضررا باستغالل املصنف ككل مع مراعاة وجود ذكر امل

.شرط خمالف لذلك

كان هذا ءهو الذي يشرتك يف تأليفه عدة أشخاص، سو ميكن القول أن املصنف املشرتك،

هم 16(.اإلنتاج علميا أو أدبيا أو فنيا

املصنف بتحوير املصنف األديب املراد عداد هذاإحبكم نص القانون شركاء يف املصنف وتتم عملية 

عرضه عن طريق السينما أو التلفزيون على حنو جيعله مالئما وجنري عملية إعداده عرب عدة 

)..... مراحل

.12،صالسابقالمرجع،كھینةبلقاسمي-1
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قد تكون املسامهة بني املشرتكني يف التأليف على حنو بتعذر معه فصل نصيب كل منهم يف 

التأليف متميزة حيدث أن يشرتك يف املصنف أكثر العمل املشرتك وقد يكون مسامهة كل مشرتك يف

من شخص وميكن متيز نصيب كل منهم يف العمل املشرتك وفصله عن أنصبته اآلخرين، كما لو كان 

العمل املشرتك املتفق عليه إنتاج أغنية أو أنشودة وبالتايل فاستعمال حقوق املؤلف املالية واألدبية من 

ر هذا يضا دام نصيبه متميز أن يشتغل هذا النصيب بشرط أال حق كل شريك كما أنه لكل شريك م

)1(.االستعمال باملصنف املشرتك فله أن بنشر القصيدة اليت ألقها، أو الفصل الذي شارك يف املصنف

:المصنف المركب: ثالثا

نف الذي يدمج فيه باالدراج أو املص"بأنه هو 05-03من األمر رقم 14عرفته املادة

التفريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف املصنف األصلي 

)2(.أو عناصر املصنف املدرج فيه

.106- 103: ص،سابقمرجعادریس،فاضلي-1
ؤرخة يف م44ر،.ج،المجاورةوالحقوقالمؤلفبحقوقالمتعلق2003یولیو19فيالمؤرخ05-03األمرمن.05-03األمرمن14مادة-2

.2003يوليو 23
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:المصنفات المنجزة بطلب من الغير:الفرع الثالث

:المصنف المنجز في إطار عقد عمل.1

يف هذه احلالة تكون بصدد شخص صناعته التأليف، استخدمه رب العمل ليضع له 

املصنفات اليت يتطلبها مقابل أجر، كما هو الشأن يف عقود العمل اليت تربمها الصحف

أو عن كل مقالة يف مثل هذه احلالة يكون املؤلف متنازال عن حقه املايل ،مقابل أجر شهري حمرريها

وحتدد شروط ذلك ،نشرهيف استغالل مصنفه فال ي

ل شخصا طبيعيا أو معنويا وقد يكون رب العم05-03من التشريع رقم 19يف عقد العمل املادة 

ألحكام القضائية والتقرير االقتصادية والقوانني والتشريعات املختلفة وغري ذلك من الوثائق الرمسية 

متتلكها الدولة ألن الدولة إمنا متلك وكلها تعترب من امللك العام وختتلف يف ذلك عن حالة صحيفة

.الصحيفة بوضعها ملكا خاصا كأي رب عمل آخر

)1(:المصنف المنجز في إطار عقد مقاولة.2

بتصور التأليف مبقتضى عقد املقاولة، كأن يقاول شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص 

ينا ككتب بعلميته أو مدرسيته أو قصص أو تأليف حلن موسيقى أو أحد املؤلفني ليضع مصنفا مع

فقد هذه األوضاع حيدد عقد املقاولة حقوق كل من الطرفني وفقا ألحكام نص ... تأليف منجد 

.41صسابق،المرجع،شریقينسرین-1
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بتعهد املتعاقدين أن بصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل آخر بتعهد به املتعاقد إذمين 549املادة 

فوضعه وإشرافهاال ويعمل مستقال عن رب العمل وغري خاضع إلرادته اآلخر، فاملؤلف يعترب مق

خيتلف فيما لوكانا املؤلف أو الفنان ملتزما وفقا لعقد العمل كما أن االلتزام لعقد املقاولة ال يفقد 

املؤلف صفته أوان ينزل لرب العمل عن صفته كمؤلف أو فنان، كما أن عقد املقاولة ال يفقد حقه 

وفقا لعقد املقاولة " املؤلف"أما بالنسبة للحق املايل فيجوز للمقاولة ق ليصف شخصيتهاألديب فهو ح

وقد يكون رب العمل شخصا طبيعيا معنويا، املايل كله أو بعضه إىل رب العمل أن يتنازل عن حقه

ل ومع ذلك فيستفيد من احلماية املقررة للمؤلف فيما لو كان هو يقوم بنفسه باالستفادة من استغال

)1(.من التشريع املذكور أعاله) 20(إنتاجه املادة 

.الیھاالشارةسلبق05-03األمرمن19مادة-1
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.حماية حق المؤلف: الفصل الثاني

إن

اجلزائري  وسائل قانونية تكفل محاية هذه ، وهلذا فقد قرر املشرعوذلك باملساس حبقوق 

منطقة أومعني إقليمتبقى حبيسة يف إالوالفنية األدبيةطبيعة املؤلفات غري انه من. احلقوق

.املؤلف على الصعيدين الوطين والدويلإنتاجالذي جيب محاية األمروهو . معينة

.الحماية الوطنية الدولية: المبحث األول

ونوع االعتداء ذلك أن الوسائل غري أن هذه احلماية ختتلف حبسب طبيعة املصنف

حلماية إنتاجه الفكري تتمثل يف نوعني رئيسيني أحدمها يقع لقانونية اليت مينحها القانون للمؤلف ا

إجرائية وقائية اهلدف منها إما على املصنف ذاته الذي وقع عليه االعتداء فيقرر له القانون وسائل 

أو تفادي وقوعه، أو إجراءات حتفظيوقف االعتداء الذي وقع ومنعه من االستمرار 

إىل إجراءات تنصب على الشخص املعتدي نفسه حجز كل ماله عالقة باملصنف املقلد، باإلضافة

جلزائية إن ؤوليته اسعالقته باملؤلف مث مبإختالف من خالله قيام مسؤولية املدنية اليت ختتلف 

.
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.الحماية الوطنية: لب األولالمط

143قد نظم املشرع اجلزائري الوسائل القانونية اليت تكفل محاية حق املؤلف يف املواد من 

املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق 19/07/2003املؤرخ يف 05-03من األمر رقم 160إىل 

.

من قانون 394إىل 390ملواد كان يف السابق التعدي على امللكية األدبية والفنية تتناوله ا

06املؤرخ يف 10-97من األمر 165العقوبات غري أن أحكام هذه املواد ألغيت مبقتضى املادة 

.2003جويلية 19يف 05-03من األمر 163ألغى هو  كذلك طبقا للمادة 1997مارس 

)1(.العموميةعرض يف هذا املطلب إىل احلماية عن طريق الدعوى املدنية والدعوى توعليه سن

:الحماية عن طريق الدعوى المدنية: الفرع األول

ميكن ملالك احلقوق املتضرر بطلب "على أنه 05-03رقم األمرمن 144تنص املادة 

و تضع أهمن اجلهة القضائية املختصة اختاذ تدابري حتول دون املساس الوشيك الوقوع على حقوق

.حدا هلذا املساس املعاين والتعويض عن األضرار اليت حلقته

ويتم تقدير التعويضات حسب أحكام القانون املدين مع مراعاة املكاسب النامجة املساس 

.98: ص،السابقالمرجع،عكاشةالدینمحي-1
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ه، فال بد من املرور مبرحلتني مها مرحلة اإلجرائية وتتمثل التعويضات الالزمة عن األضرار اليت حلقت

.يف التدابري التحفظية، ومرحلة قضائية هي الدعوى املدنية

144طبقا للمادة : التدابير التحفظية: أوال

وشيك الوقوع على هذه احلقوق وقائية، يلجأ إليها يف احلالة االستعجالية عندما يكون االعتداء

حيث يتمكن بواسطتها مالك احلقوق املتضرر من وضع حد هلذا االعتداء محاية حلقوق ويتم ذلك 

: على النحو التايل

يقدم مالك احلقوق املتضرر طلب اختاذ التدابري التحفظية إال رئيس اجلهة :م الطلبيقدت.1

خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ القضائية املختصة، الذي يفصل يف هذا الطلب 

، حيث ميكن لرئيس اجلهة 05-03من األمر رقم 146/3االخطار طبقا للمادة 

يرد على العريضة املقدمة، كما ميكنه أن يرفضها إذا توافرت أسباب القضائية املختصة أن

من نفس147ذلك فأوجه وأسس الطلب املقدم متعددة، جاء النص عليها يف املادة 

)1(.األمر

من األمر رقم 146و145وفقا للمادتني :الجهة التي تتولى القيام بالتدابير التحفظية.2

فإنه يتوىل القيام بالتدابري التحفظية إما ضباط الشرطة القضائية أو األعوان 03-05

احمللفون التابعون للديوان الو 

املساس حبقوق املؤلف فهم مؤهلون بصفة حتفظية حبجز نسخ دعائم املصنفات، وتشرط 
.الیھاالشارةسابق.05- 03رقماألمرمن147المادة-1
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لذلك أن تكون هذه النسخ موضوعة حتت حراسة الديوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق 

.

ثبت بأن النسخ مقلدة يختصة احملضر الذي وجيب أن يقدم لرئيس اجلهة القضائية امل

.حمجوزة والذي يكون مؤرخ وموقع قانونا

للطرف املتضرر  بفعل  التدابري 05-03من األمر رقم 148وقد أتاح املشرع مبوجب  

التحفظية املذكورة أعاله أن يطلب من رئيس اجلهة القضائية املختصة اليت تنظر يف القضايا 

د أو حفظ احلجر أو  حصره أو رفع التدابري التحفظية األخرى، مقابل االستعجالية رفع الي

إيداع مبالغ مالية كافية لتعويض مالك احلق يف حالة ما إذا كانت دعواه مؤسسة، حني 

يوما إبتداءا من تاريخ صدور األمرين املنصوص عليها يف املادتني 30يقدم الطلب خالل 

)1(.من نفس األمر147و146

تكون الدعوى : على ما يلي05-03من األمر رقم 143تنص املادة : ةالدعوى المدني:ثانيا

القضائية لتعويض الضرر الناتج عن االستغالل غري املرخص به ملصنف املؤلف واألداء ملالك 

.)2(

يفهم من نص املادة أن القضايا املتعلقة باملساس حبقوق املؤلف كقاعدة عامة من اختصاص 

.القضاء املدين

.275–274: صالسابق،المرجعادریس،فاضلي-1
.الیھاالشارةسابق.05-03رقماألمرمن143المادة-2
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من هذا األمر فقد ألزم املشرع على املستفيد من التدابري التحفظية أن يقوم 149ومبقتضى املادة 

ائية املختصة وذلك خالل ثالثني يوما إبتداءا من تاريخ القيام باحلجز برفع دعوى إىل اجلهة القض

التحفظي ويف غياب هذه الدعوى القضائية ميكن لرئيس اجلهة القضائية املختصة أن يأمر بناء 

على طلب من الطرف املتضرر بفعل تلك التدابري برفع اليد عن احلجز أو رفع التدابري التحفظية 

.األخرى

التحفظية مرتبط بتحريك الدعوى اإلجراءاتأعاله أن تأسيس 149ج من املادة وعليه نستنت

املدنية اليت يهدف من ورائها املتضرر احلصول على التعويض املايل الناتج عن الضرر الذي حلقه 

وخيضع هذا التعويض للسلطة التقديرية للقاضي حسب أحكام القانون املدين حيث أنه وفقا 

ه يلزم لقيام املسؤولية التقصريية من توافر عناصرها وهي اخلطأ، والضرر والعالقة للقواعد العامة فإن

وهذه هي القواعد العامة يف املسؤولية التقصريية عموما حيث أن كل خطأ يسبب ضرر سببيةال

)1(.للغري يلزم مرتكبه تعويض

):الجزائية(الحماية عن طريق الدعوى العمومية : الفرع الثاني

من املواضيع اليت حتظى  بعناية الباحثني، موضوع تأصيل محاية املؤلف جنائيا والبحث عن 

عامة وجممل القول أن أمهية بصفةطبيعة ومربرات تدخل القانون اجلنائي يف جمال حق املؤلف 

ىلإلفكري بالنسبة للمؤلف تربز من حيث كون اإلنسان يسعى بطبعه ليس فقطمحاية اإلنتاج ا

الفكري للفرد هو أمسى االزدهارأن باعتباررغباته املادية، وإمنا إىل إشباع حاجاته الثقافية أيضا 
.103: ص،2011ط،مصرللنشر،جدیدةجامعةللمؤلف،مالحقحمایةمھدان،متوليرضا-1
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مظاهر حتقيق الذات أن تشجيع اإلبداعات الفكرية وتأمني محايتها يسامهان بشكل فعال يف 

ثقافيا واقتصاديا، وبعبارة أخرى أنه حينما يتعلق األمر حبقوق املؤلف ال يكون 

منحصرا يف فئة من األشخاص حمدودة العدد وإمنا يرتبط بأكثر من مصلحة من االهتمامموضوع 

يتقدم مالك احلقوق احملمية أومن ميثله بشكوى للجهة 160

من هذا األمر، 156إىل 151كان ضحية األفعال املنصوص عليها يف املواد من القضائية إذا  

.حيث تتمثل هذه األفعال يف جنحة التقليد

عن تقادم هذه الدعوى 05-03ونظرا لسكوت األمر 

أي فعل ا األجل إذا مل يتم يف هذسنوات ) 03(العمومية يف قانون اإلجراءات اجلزائرية أي ثالث 

)1(.من قانون اإلجراءات اجلزائية08و07طبقا للمادتني حتقيق أو متابعة 

تكمن املصلحة احملمية يف جرمية التقليد يف منع كل اعتداء يستهدف :أركان جريمة التقليد: أوال

استغالل مصنفه اقتصاديا ذلك أن املؤلف وحده أو صاحب احلق 

ء مارس ذلك شخصيا أو بواسطة من ميثله أو أي مالك آخر للحقوق طبقا لنص املادة اكان سو 

وقد صا 05-03من تشريع رقم 21/03

:يعد مرتكبا جلنحة التقليد كل من يقوم باألعمال اآلتية. من نفس التشريع152و151املادتني 

.الجزائیةاالجراءاتقانونمن08والمادة07المادة-1
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الكشف غرب املشروع للمصنف أو املساس بسالمة مصنف أو أداء لفنان مؤدي أو -

.عازف

.ليب يف الشكل نسخ مقلدهاستنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من األسا-

.استرياد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء-

.بيع نسخ مقلدة أو أداء-

.التداول لنسخ مقلدة ملصنف أو أداءأو وضع رهن تأجري -

تهك احلقوق نمرتكبا جلنحة كل من ييعد"على ما يلي 05-03من األمر 152كما تنص املادة 

بث ، أو الينلغ املصنف أو األداء عن طريق التمثيل أو األداء العلبفياألمر هذا احملمية مبوجب 

إلشاراتالسمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكيل أو بأية وسيلة أخرى ذاعياإل

.أو صورا أو بأي منظومة معاجلة معلوماتيةأصواتاحتمل 

بة حلقوق املؤلف أفرغ األعمال يتضح أن املشرع حينما يسعى إىل تأمني احلماية اجلنائية املناس

ق انعدام االذن من املؤلف يقحتومن ناقله القول أننا نكون بصدد للمؤلف تار املمنوح ئحبق االست

أما إذا توافر رضاء الضحية أو نا إذا ختلف الرضاأو صاحب احلق احملاور أو من يقوم مقامها قانو 

كون بصدد إباحة ن

.العقل
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.اجلرميةذهويشرتط املشرع اجلزائري لتحقق جنحة التقليد توافر الركن املادي واملعنوي هل

ئثاري دي بأي عمل من األعمال اليت متس احلق االستيتحقق الركن املا:الركن المادي.1

: ومن هذه األفعال. 

.الكشف غري املشروع للمصنف-

.املساس بسالمة مصنف أو أداء لفنان مؤدي أو عازف-

.االستنساخ-

.أداءملصنفأو التصدير لنسخ مقلدة سترياداال-

ركن املادي أيضا نشر مصنف أو تسجيل صويت أو برنامج إذاعي أو أداء يدخل ضمن ال-

أو شبكات املعلومات أو االنرتنيتحممي عرب أجهزة الكمبيوتر أو احلاسوب أو شبكات 

شبكات االتصال أو غريها من الوسائل بدون إذن كتايب مسبق من املؤلف أو صاحب 

السابق الذكر 05-03ن تشريع رقم م152

أو بأي وسيلة نقل آخرى إلشارات حتمل أصواتا أو صورا وأصواتا أو ... بعبارته العامة 

.بأي منظومة معاجلة معلوماتية

ولصد التقليد ظهرت عدة وسائل تقنية ميكن اللجوء إليها إلجياد محاية فعالة حلق املؤلف -

املصنف أو األداة أو التسجيل وكذلك إىل فكرة التوقيع 

الرقمي أو ضرورة إدخال ما يسمى بكلمة املرور أو السر وكذلك ميكن اللجوء إىل 

.التشفري
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االجرامي املقلد توافر سوء نسبة مرتكب اجلنحة ويستند بالقصد يقصد : الركن المعنوي.2

.سخة املقلدة والنسخة األصليةيف إثبات التقليد إىل أوجه التشابه بني الن

إنتاجه دون موافقته ويفرتض استنساخغالبا ما يتم االعتداء على حق املؤلف من خالل 

.القصد يف هذه احلالة وعلى املتهم إثبات حسن نيته

إىل أنه حيق لصاحب اإلنتاج الفكري مهما كان، الدفاع شخصيا عن اإلشارةوجتب 

حقوقه أو تكليف الديوان الوطين

-05من املرسوم التنفيذي رقم 7و5من مهام الديوان الواردة يف املادتني يستكشف

356.)1(

طبة مرتكيب :العقوبات: ثانيا

اجلرائم حيث انه بدون عقوبة تفرض على منتهك حقوق املؤلف ال ميكن محاية حقوقه، وهلذا 

فاملشرع محى املؤلف وحقوقه من جرائم االعتداء واالنتهاك على مؤلفاته وجعل هلا حصنا منيعا 

ات وهي ومن خيرتق هذا احلصن يستوجب العقوبة املقررة قانونا وبذلك نص على نوعني من العقوب

.تكميلية وأخرىعقوبات أصلية 

.281-277: ص،بقالساالمرجعادریس،فاضلي-1
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أنه يعاقب 05-03من األمر 153قررت املادة :عقوبة الحبس-ا:العقوبات األصلية-أوال

سنوات مرتكب جنحة التقليد وتضاعف يف حالة العود أي قد يصل 5أشهر إىل 6باحلبس من 

)1(.من نفس األمر156سنوات وهو ما أشارت إليه املادة 6احلبس إىل 

الغرامة املالية هي احلكم قضائيا على اجلاين بدفع مالية حمكوم ):الغرامة(العقوبة المالية -ب

جزاء له على االعتداء مصاحل قدر املشرع محايتها وخطر العدوان ك

.عليها

05-03من األمر 153وقد قررت املادة 

دج مخس مائة ألف 500.000املعتدي على احلقوق املكرسة للمؤلف بغرامة مالية من 

مليون دينار إىل جانب عقوبة احلبس، وضاعف املشرع اجلزائري 1.000.000دينار إىل 

شكل تقليدا للمصنفات احملمية حبيث العقوبة على املعتدي يف حالة تكرار األفعال اليت ت

.دج2.000.000سنوات والغرامة إىل 6تضاعف عقوبة احلبس لتصل إىل 

قدر املشرع يف العديد من احلاالت عدم الكفاية العقوبة األصلية اليت ي:العقوبات التكميلية: ثانيا

قرر محايتها فيأيت بالعديد قررها كجزاء على اقرتاف اجلرمية يف ردع اجلاين أويف محاية املصلحة اليت

.من العقوبات الفرعية قد تكون تبعية وقد تكون تكميلية

:بالسبق مرتكب جنحة التقليد05-03ومن العقوبات التكميلية اليت قررها املشرع يف نص األمر 

..الیھاالشارةسابق،05-03رقماألمرمن155المادة-1
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:تقرر اجلهة القضائية املختصة: واإلتالفةالمصادر .أ

ت أو أقساط اإليرادات الناجتة عن االستغالل غري الشرعي مصادرة املبالغ اليت تساوي مبلغ اإليرادا

مصادرة وإتالف كل عتاد أنشئ خصيصا ملباشرة النشاط غري املشروع وكل ملصنف أو أداء حممي

مقابل وإتالف كل بغرينقل ملكية املال جربا إىل الدولة غرضه النسخ املقلدة واملصادرة هي إجراء 

.فالقاضي له أن يقرر اختاذ هذه اإلجراءات من عدمهالنسخ املقلدة وهو أمر جوازي،

فتضاع: 2فقرة 156نص املشرع على عقوبة غلق املؤسسة يف املادة :  غلق المؤسسة.ب

من هذا األمر كما ميكن اجلهة 153املادة : د العقوبة املنصوص عليهاو يف حالة الع

أشهر للمؤسسة اليت ) 6(ة القضائية املختصة أو يقرر الغلق املؤقت مدة ال تتعدى ست

اء وللقاضي يف السلطة ضقرر الغلق النهائي عند االقتيوأن اتغلها املقلد أو شريكه سي

التقديرية على احلكم باالغالق من عدمه وقد تقرر اجلهة القضائية املختصة مصادرة 

.خلا... املبالغ، أو مصادرة وإتالف كل عتاد أنشئ خصيصا ملباشرة النشاط غري املشروع 

ميكن اجلهة القضائية املختصة "05-03األمر من 158تنص املادة : نشر الحكم.ج

اليت يف الصحف بطلب من الطرف املدين أن تأمر بنشر أحكام اإلدانة كاملة أو جمزأة 

ق هذه األحكام يف األماكن اليت حتددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن يتعينها وتعل

قاعة حفالت ميلكها على أن يكون ذلك على نفقة هذا احملكوم عليه وكل مؤسسة أو

")1(.

.الیھاالشارةسابق.05-03األمرمن158مادة-1
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واحلقوق إذا وقع االعتداء على حق املؤلف 

ورة أعاله، التقدم بطلب أمام القضاء بنشر ملخص عن أحكام اإلدانة يف لنص املادة املذك

جريدة يومية أو أكثر بل وإىل تعليق هذه األحكام كاملة أو جمزأة يف األماكن العمومية 

وهذه األحكام نفسها قد نص عليها املشرع الفرنسي يف . وباحلجم الذي حتدده احملكمة

من 159ن أحكام التعويض املدين أيضا نصت املادة 6-335املادة 

التشريع اجلزائري بأنه جيوز للمحكمة يف حالة ارتكاب أحدى اجلنح املذكورة يف نص 

وبطلب من املضرور تسليمه العتاد أو النسخ املقلدة أو قيمتها وكذا 152-151املادتني 

ف أو ذوي حقوقهم أو ألي 

)1(.اخل... مالك آخر 

.الحماية الدولية: المطلب الثاني

إلعالم هو األساس الذي يفسر كيف أخذت محاية حقوق يعترب  التطور التارخيي لوسائل ا

املؤلف تصبح دولية باطراد، وقد كانت أوائل البالد اليت أصدرت قوانني خاصة حبقوق املؤلف 

كانت حمدود، اإلنتاجالتجارية لذلك واألسواقالتصال 

وكانت البالد حتمي املصنفات اليت مت إبداعها وإنتاجها يف أراضيها ومل يوجه اهتمام كبري 

قانونتخصصمجستیرشھادةلنیلمذكرةجزائري،تشریعفيمكافحاتھاوآلیاتوالفنیةاألدبیةمصنفاتتقلیدجرائمعمار،بنیاسین-1
.98: ص،2011- 2010جنائي،
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للمصنفات األجنبية ومل يكن للقوانني الوطنية حلقوق املؤلف أ أثر يف البالد األخرى إىل ما قبل 

)1(.فرتة تقدر حبوايل مائة عام

من الدستور بسمو االتفاقيات الدولية اليت يصادق عليها رئيس 132حيث أنه تقضي املادة 

كفعل اجلمهورية على القانون، وعلى القانون، وعلى هذا األساس ينبغي عند احلديث عن التقليد  

جترمه النصوص،  النظر يف حمتوى االتقافيات الدولية املتخذة يف هذه السياق واليت تأيت يف 

.معظمها لتكريس محاية دولية ملختلف أشكال حقوق امللكية الفكرية

تعترب املنظمة العاملية للملكية الفكرية أول منظمة متخصصة يف ضمان احلماية الدولية حلقوق 

.اختالف أصنافها وحماربة التقليد مبختلف أشكالهامللكية الفكرية على

.دولة171وتعترب منظمة متخصصة ما بني احلكومات مقرها جبنيف وتضم 

عقب حماضرة ستوكهومل اليت كان هدفها ترقية اتفاقييت باريس 197أنشئت املنظمة سنة -

.عامليورن ليكون دورها ترقية تطبيق معايري محاية حقوق امللكية على مستوى ال

ويف هذا اإلطار تنوه املنظمة على أمهية اكتشاف حاالت التقليد وتسهر ضمن أشغاهلا -

لدعم الدول النامية يف ترقيتها للتشريع املتعلق حبماية كما نعترب جهازا دوليا لدعم الدول

النامية يف ترقيتها للتشريع املتعلق حبماية مظاهر امللكية الفكرية، وبالنسبة للجزائر اليت 

.77: ص،المحاميالدولیةوالمعاھداتواالتفاقیاتالمؤلفلحقوقاألولیةالمبادئبكرأبومحمد-1
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فقد انضمت إىل سلسلة من االتفاقيات الدولية 1988انضمت للمنظمة مند سنة 

)1(.املنعقدة يف ظلها

.جنيف الدوليةواتفاقيةاتفاقيات إتحاد برلين : األولالفرع 

) convention D’union de berne(يتعلق األمر هنا باتفاقية إحتاد برلني 

.)convention universelle de Genève(جنيف العاملية واتفاقية 

:1886سنة ) Berneبرن (اتحاد 

لتنظيم محاية حقوق املؤلف بل عقدت قبل ذلك يكن احتاد برن أول املؤمترات الدولية مل

اإلنتاجوالذي به وضع مبدأ االعرتاف العاملي مبلكية 1858مؤمترات أمهها مؤمتر بروكسل سنة 

معظم الدول وقامت الذي اجتمعت فيه برن يعد أول املؤمترات الدولية األديب والفين، غري أن احتاد

مكمال 1952جبنيف سنة اليونسكوبتنظيم شامل لقواعد امللكية األدبية والفنية لذلك بعد مؤمتر 

، 1928، واملعدلة بروما سنة 1914واملتممة بربن سنة 1908الحتاد برن واملعدل باتفاقية برلني 

، تتمثل 1979، واملعدلة سنة 1971، وباريس 1967وأستكهومل سنة 1948وبروكسل سنة

:فيما يلي

دولة من الدول األعضاء يف احلماية بني رعاياها ورعايا الدول األعضاء الدين تساوي كل -

).4،5(املادتني لة من هذه الدول يقومون بنشر مصنفهم ألول مرة يف دو 

بلقیسدارمجاورة،وحقوقمؤلفحقوقالفكریةالملكیةحقوقالقانونفيمباحثسلسلةدیوان،مولود. دإشرافتحتشریفي،نسرین-1
.108: ص،2014طالجزائر،بیضاء،دارلنشر،
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بأن املؤلفني الذين ال ينتمون إلحدى الدول : ") 6/1(كما نصت املادة -

بنشر مصنفهم للمرة األوىل بإحدى هذه الدول األعضاء ويقومون بنشر األعضاء ويقومون

فون لمصنفهم للمرة األوىل بإحدى هذه الدول يتمنعون بنفس احلقوق اليت يت

".الوطنيون

على أن محاية حقوق املؤلف تستمر طوال ) 7(الفقرة األوىل والثانية من املادة تنصكما -

.حياته ومخسني سنة بعد وفاته

الصنف : عدلت وتتضمن اتفاقية االحتاد صنفني من األحكام1948ويف مؤمتر بروكسل سنة 

احلماية الوطنية أما الصنف الثاين، فهو ينص األول خاص باندماج رعايا أعضاء االحتاد يف

) 1(.على قانون اتفاقي بوضع مبقتضاه حد أدىن للحماية

سبتمرب 16ودخلت حيز التنفيذ1952سبتمرب 6

.1971ايوليو 24ملؤرخ يف مؤمتر باريس ا، مث عدلت أثناء 1955

وحىت ال تنافس اتفاقية برن، تنص االتفاقية العاملية على أنه ال ميكن تطبيق أحكامها على 

مت إىل اتفاقية االحتاد وأنه ال ميكن لدول األعضاء يف ضناالعالقات املوجودة بني الدول اليت 

االتفاقية العاملية، وهلذه التدابري ، اخلروج منه لالنضمام إىل1951االحتاد، واعتبارا من أول يناير 

االحتياطية ما يربرها ألن أحكام اتفاقية جينف تعد أقل صرامة من اتفاقية برن، لكن يتوجب 

هنا إىل أن مسار الدولة اجلزائرية يعكس صورة تكاد تعترب غري عادية ومضطربة نوعاه ما، اإلشارة 

..526: صالسابق،المرجعصالح،زراويفرحات-1
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مت 1952سبتمرب 06املربمة بتاريخ إىل اتفاقية جنيف1973إذ يالحظ 

برن اليت تعد أقدم نص دويل إىل اتفاقية 1997انضمت مؤخرا، أي عام 

ساؤل عن األسباب اليت أدت ت، وهذا ما يثري ال1886عام 

ولو –لت اجلزائر مضمون اتفاقية برن غري مسددة األحكام، قبوبعدها كانت منخرطة يف اتفاقية

األخرية تبقى رغم التعديالت العديدة اليت طرأت عليها، أفضل بتحفظ وال شك يف أن هذه 

.

لوطين، أي حبماية رعايا وتقتضي اتفاقية جنيف العاملية، على غرار اتفاقية برن، بتشبيه املؤلف ا

.مبقتضى نفس األحكام اليت يستفيد منها املؤلف الوطيندول األعضاء 

يف اتفاقية برن، حيث يقصد بالنشر ملفهوم النشر معىن خمتلفا عما هو عليه األمر

ت النقل بشكل مادي وعرض نسخ املؤلفات على اجلمهور، ويسمح هذا النقل بقراءة هذه املؤلفا

بصريا، كما متيز االتفاقية العاملية مثلها مثل اتفاقية االحتاد، املؤلفات أو أحد معلومات عنها 

.املنشورة عن املؤلفات غري املنشورة

سنة ) 50(

فاقية جنيف اليت تنص على مدة مخس وعشرين سنة وبعد وفاته لصاحل ورثته، فاألمر خيتلف يف ات

سنة بعد وفاته، وهذه املدة هي تلك اليت كان منصوصا عليها يف التشريع اجلزائرية القدمي ) 25(

لفائدة ذوي حقوقه مدة مخسني "10-97بينما حتظى حقوق املؤلف، منذ إصدار األمر رقم 
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يف املادة 05-03وحىت األمر رقم " وفاتهسنة ابتداءا من مطلع السنة املدينة اليت تلي) 50(

54.)1(

.االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين: الفرع الثاني

حد سواء يف محاية حقوق املؤلفني على الرغبة على اختذوهاإن الدول العربية، إذا 

املصنفات األدبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة، وجتاوبا مع املادة احلادية والعشرين من 

اليت أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها 1964يف سنة ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادرة 

.والعلمية ضمن حدود سيادة كل منهاتشريعا حلماية امللكية األدبية والفنية

1981يف نوفمرب ) العراق(إن االتفاقية العربية حلماية حقوق املؤلفني أبرمت يف بغداد 

، واليت هي إىل يومنا احلاضر ممضاة من أثين عشر بالثقافةأثناء املؤمتر الثالث لوزارة العرب املكلفني 

من بداية ) 25(قوق املؤلف خبمس وعشرين دولة من بينها اجلزائر، حددت مدة محاية ح) 12(

السنة املدنية اليت تعقب تاريخ وفاته، وتنص االتفاقية العاملية على قواعد ذات أمهية بالغة فيما 

لصاحل البلدان السائرة يف طريق النمو، ويتعلق البعض منها بالرتمجة، اإلجباريةالرخص خيص 

.)2(وبالعض اآلخر بالنقل

.299: صوالتوزیع،للنشرالثقافةدارالدولیةوالمعاھداتواالتفاقیاتالمؤلفلحقوقاألولیةالمبادئبكر،أبومحمد-1
.529: صالسابقالمرجعصالح،زراويفرحات-2
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:خاتمة

نتاج الفكري ال يقل املادي يشكل عنصرا هاما يف بناء األمم وتقدمها، فإن اإلإن اإلنتاج 

أمهية يف دوره عن االنتاج املادي حيث يتم من خالله ارساء األسس جلميع صور التقدم حىت 

البالغة قال أصبحت درجة تقدم أي شعب تقاس مبدى ما وصل إليه من تعليم وثقافة ونظرا ألمهية 

".عليها يف حياتناإن إبتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية اليت ميكننا أن حنصل: "سقراط

أخرى من حيث كون حق املؤلف على إبداعه كما تربز أمهية هذه احلماية من ناحية

ألحد احلق يف توجيه الذهين من احلقوق األساسية لإلنسان حرية التفكري واالبتكار دون أن يكون 

دى هذا التطور واألداب ولقد أهذا التفكري أو االعرتاض عليه ما دام يعمل يف حدود النظام العام 

يف ميدان حقوق امللكية الفكرية إىل تغيري النظرة إىل حقوق املؤلف إذ أصبحت حقوق تكتسب 

هذه احلقوق اآلن فعالة يف أمهية دولية سواء على الصعيد السياسي أو االقتصادي، بل أصبحت 

.التنمية االقتصادية وما ذلك سبب القيمة االقتصادية اهلامة لالبتكارات

الفكر يف إطار ما  ت الكثري من دساتري العامل محاية حقوق اإلنسان على إنتاجه كفلوقد  

أبرزها حقه يف االبتكار والتفكري، وما يتضمنه كفلة من محاية حلقوق اإلنسان الشخصية واليت من

.ذلك من حقوق خاصة حبرية الرأي والتعبري والبحث

د الشخصية للمؤلفني وتقدير الدور كما أكدت املواثيق الدولية على أمهية مراعاة اجلهو 

الذي يضطلعون به 
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جوهري يف تطور هذا يعود باخلري على اإلنسان مجعاء ويعيش على مر األزمان، ويؤثر بشكل 

.من احلماية إلنتاجهم الفكرياحلضارة ومن هنا يتوجب على الدول أن تكفل هلم أكرب قدر 

ىل جمموعة من النتائج  وقدمنا االقرتاحات ما تناولناه يف موضوعنا توصلنا إمن خالل

:التالية

:النتائج-

بالرغم من تفطن املشرع لفكرة محاية حق األديب يف شقيه حق النشر والسالمة إال انه -1

صاحب املصنف أو األداء أن حيرتم أمهل حقوقا أخرى كحق نسبة املصنف إىل  صاحبه فمن حق

.حقه يف أبوة املصنف وتدعيمه بنصوص جزائية

املشرع مل ينص صراحة على الشروع يف التقليد بالرغم من انه متصور وقوعه قانونا أو -2

.عمال

على معاقبة الشريك وهذا يعترب تكرار للقواعد 154كما نص املشرع يف نص مادة-3

.العامة يف القانون

اء املشرع وصف التقليد لألفعال اليت تشكل اعتداء غري مباشر على حقوق إعط-4

.املؤلف يف حني كان من األصلح أن جيعلها جنح مستقلة ويبني لنا حدودها اخلاصة
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اعترب املشرع كل بائع  ملصنف مقلد هو مرتكب جلنحة التقليد وبالتايل فانه هناك -5

.ركن املعنوي اخلاصإجحاف يف حق هذا املتهم لعدم النص على ال

املتعلق حبقوق املؤلف 05- 03االجيابيات اليت نلمسها عند املشرع اجلزائري يف األمر -6

.األقصى لكل من العقوبات األصلية والعقوبات التكميلية

ية املصنفات األدبية فعالة إال يف  ثقافة ندرك أمهيتها وتقرها بشكل كامل تكون محاال-7

وحتميها مبوجب القوانني املنفذة بأحكام وعلى كل فرد أو الدولة التعاون بغية  انفادها وضمان 

.حيويتها املستمرة

ات االقرتاحات ومن خالل دراستنا ملوضوع مدلول احلماية الوطنية والدولية املقررة للمصنف

:األدبية ميكننا اقرتاح بعض احللول

.قوانني صارمة وذات فعالية مكيفة مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية-1

منح أجهزة الرقابة والتفتيش آليات وسائل التدخل الفعالة والسريعة وتقوية التعاون -2

.والتنسيق بني السلطات اليت خول هلا القانون حق التدخل

ب نشر هذا االجتهاد القضائي الذي يظل مصدرا أساسيا لعمل جهاز قضائي كما جي-3

.القاضي
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منح أصحاب احلق الوسائل للدفاع عن حقوقهم وذلك لتسهيل الطرف للدفاع عن -4

.

عدم فرض شرط اإلبداع للمصنفات األدبية ألجل قيام احلماية القانونية ما دام أن -5

.شرع اجلزائري أخد مببدأ احلماية التلقائيةامل

الدور االجيايب لصاحب املصنف األديب بالدفاع عن حقوقه اثر أي اعتداء عن طريق -6

.تقدمي الشكاوي أمام العدالة من جهة
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