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". المنشات ويتعلق األمر بعالمات الخدمة والسلع، تسميات المنشأ والعناوين التجارية واألسماء التجاريةترمي إلى تمييز بعض المنتجات أو كاالختراعات والرسوم والنماذج الصناعية ومنها ما يرد على إشارات الملكية الصناعية والتجارية، هذه األخيرة تشمل مواضيع مختلفة منها ما يرد على مبتكرات جديدة، تنقسم الملكية الفكرية إلى فرعين، حقوق الملكية األدبية والفنية وحقوق " 1وكما بينه جانب من الفقه       .ريةالملكية مجرد حقوق عينية وظهر نمط جديد للملكية سمي بالملكية الفكالتطور التكنولوجي إلى التأثير على المفاهيم العامة بما فيها المفاهيم القانونية، حيث تعدى مفهوم إلى جانب المفهوم التقليدي للملكية كحق عيني يرد على شيء مادي، منقوال كان أو عقارا، أدى        المقدمة ألنه يقوم على أساس  2وعليه، يتميز هذا النوع من الملكية عن ذلك الوارد ذكره في الشريعة العامة ، أي أشياء غير مادية خاضعة 3لى المنجزات العقليةاالحتكار المؤقت في استغالل حقوق ترد ع ي القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الكامل ففرحة زراوي صالح،   1                                                           من المنطقي أن تشجع تلك التي تقود األمة إلى األمام باعتبار أن قيمة الفكر ليست في مجرد وجوده وبالتالي، يظهر . البشرية متفاوتة فيما بينها من حيث اإلبداع الفكريسواء، ومما الشك فيه أن العقول يؤدي غيابها إلى ركوض المعرفة وتقلص في اإلبداع الفكري على المستوى الوطني والدولي على حد فالمجهود الفكري الذي يقوم به األدباء والفنانون والمخترعون يستحق حماية، وقد . 4لنصوص خاصة بها ويراجع لنفس المؤلف، . 3. ص 2. ف ،2006، ابن خلدون للنشر والتوزيع، وهران والفنية األدبيةحقوق الملكية  الحقوق الفكرية، حقوق  الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكرية، القسم الثاني، ، 2. ، ف2001والفنية، ابن خلدون للنشر والتوزيع، وهران  األدبيةالملكية الصناعية والتجارية، حقوق الملكية  ال يستعمل استعماال تحرمه  أنبشرط  األشياءالملكية هي حق التمتع والتصرف في ." ج.م.ق 674المادة   2  .1. ص    ".غير مادية أشياءتنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على .:" ج.م.ق 687المادة   R. Houin et M. Pédamon, Droit commercial, Actes de commerce et commerçants, activité commerciale et concurrence, Précis Dalloz, 8ème éd., 1985, spéc. n° 178, p. 182  (cité par F. Zéraoui Salah, préc.): « Tous ces droits portent sur des créations de l’intelligence … On les qualifie de droits de propriété parce que leur titulaire peut les opposer à tous et en disposer. Mais c’est une propriété d’une nature particulière  car … elle ne porte pas sur une chose matérielle mais sur une création intellectuelle ». 4 3  ".واألنظمةالقوانين 



2  

انطالقا من ذلك واستجابة لواجب العدالة الذي يقضي بإعطاء كل ذي . وٕانما في مدى االستفادة منه ، وتجسدت في شكل مادي  ره من المصنفات المنتمية لنفس النوعالمصنف والذي يسمح بتمييزه عن غيفمتى استوفت هاته المصنفات شرط اإلبداع الفكري الذي يصبغ األصالة على . 2والتعديالت الموسيقية 1تتميز باإلبداع الفكري المتمثل في طريقة تركيبها وصور التعبير عنها، ومثال ذلك أعمال الترجمةعلى عناصر شكلية من اإلنتاج األصلي، إال أنها توجد مصنفات مشتقة من األصل كمصنفات تعتمد يتحقق إبداعها في مجال اإلنتاج األدبي والفّني والموسيقي والسمعي البصري من جهة، ومن جهة أخرى وتندرج ضمن المصنفات المحمية بمقتضى نظام الملكية األدبية والفنية، المصنفات األصلية التي         .قانون الملكية األدبية والفنيةحق حقه نشأ  ن المشرع يشترط مجرد اإلبداع ماية القانونية، دون اخضاعها الي ايداع الالة تستفيد من الحفي هذه الح المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2003يوليو  19المؤرخ في   05-03من االمر رقم  3المادة   3  438. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، صفرحة   F. Zéraoui Salah, Les traductions : le régime de protection par le droit d’auteur : étude comparative droit algérien- droit ftançais, Propr. intell. n° 46, janvier 2013, p. 30. 2 1                                                           ، وكل منتج ينتج 5المصنفات الفكرية أو مصنفا من التراث التقليديلكل فنان يؤدي أو يعزف مصنفا من أما الحقوق المجاورة كجانب من جوانب الملكية األدبية والفنية، فيقصد بها تلك الحقوق المخولة          .4العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات التصويرية في حد ذاتها، إال بالكيفية التي تدرج بهاوالمبادئ والمناهج واألساليب وٕاجراءات  ستبعد من الحماية القانونية مجرد األفكار والمفاهيمكما ت          .3الفكري في مصنفات الملكية األدبية والفنية يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني :" 8. ، ص44، عدد 2003يوليو  23. ر.ج المجاورة، اله، فنانا مؤديا العمال فنية اع 107يعتبر بمفهوم المادة :" السالف الذكر 05-03األمر رقم من  108المادة  5  ."تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحهاواالساليب واجراءات العمل وانماطه المرتبطة بابداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، اال بالكيفية التي تدرج بها، أو ية لالفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج ال تكفل الحما:" سالف الذكرال 05-03رقم  األمرمن  7المادة   Art. L. 111-1. C. propr. intell. fr. : «  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 et opposable à tous... »  4 -  ...".الحقوق المنصوص عليها في هذا األمر  عازفا، الممثل، والمغني، والموسيقي، والراقص، واي شخص اخر يمارس التمثيل اوالغناء أو االنشاد أو  أو
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تتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة للبث اإلذاعي السمعي أو  1تسجيالت سمعية أو سمعية بصرية وقد سميت بالحقوق المجاورة ألنها  .3تنتج برامج إبالغ هذه المصنفات إلى الجمهور 2السمعي البصري كونها حقا من إن أهمية دراسة حقوق الملكية األدبية والفنية كجزء من الملكية الفكرية تتجلى في         .مصنف يكون محال لألداء أو التمثيل أو التسجيل بواسطة الفيديوغرام أو الفونونغرامفي نفس الوقت لها مميزات تختص بها، إذ يستحيل ممارستها في غياب و  4شبيهة بحقوق المؤلف عالوة إلى أنها أصبحت تشكل و  .يجب أن يكون للمجتمع حقا في االستفادة من هذا اإلبداع وهذا التفكيرها تكفل للمبدعين حرية التفكير واالبتكار واالستفادة من إبداعهم، وفي المقابل نالحقوق الطبيعية، أل تكارات ، لذلك كان البد من إيجاد قوانين تحمي هذه االباحد المعايير لتصنيف الدول إلى نامية ومتقدمة ونظرا لهاته األهمية، فقد . وتحافظ في نفس الوقت على الحقوق المتعارضة الناجمة عن حق المؤلف ، حيث للدولة أال وهي الدستور اهتم المشرع الجزائري بضمان حرية اإلبداع الفكري في أسمى وثيقة حقوق المؤلف يحميها . حرية االبتكار الفكري والفّني والعلمي مضمونة للمواطن:" ينص صراحة على أن
من التراث الثقافي العزف أو التالوة أو يقوم باي شكل من االشكال بادوار مصنفات فكرية أو مصنفات                                                                                                                                                                                     سلك أو ليف بصري أو أي كبل اخر بغرض استقبال برامج مبثة  اصواتا أو صورا واصواتا أو يوزعها بواسطةاالذاعي السمعي أو السمعي البصري الكيان الذي يبث باي اسلوب من اساليب النقل الالسلكي الشارات تحمل من هذا االمر، هيئة للبث  107يعتبر بمفهوم المادة :" اليالف الذكر 05-03من االمر رقم  117المادة   2  ".باعا بالحياة أو الحركةباصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطسمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت االولي لصورة مركبة مصحوبة من هذا االمر، منتج يسجيل  107يعتبر بمفهوم المادة :" اليالف الذكر 05-03من االمر رقم  115المادة -  ".التراث الثقافي التقليدي اداء مصنف ادبي أو فني أو مصنف منالسمعية، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت االولي لالصوات المنبعثة من تنفيذ اعاله، منتجا للتسجيالت  107يعتبر بمفهوم المادة :" السالف الذكر 05-03من االمر رقم  113المادة   1  ".التقليدي . ، ص2008، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة إدريسفاضلي   3  ".الى الجمهور     .62. ص ،2013حقوق الملكية الفكرية، دار بلقيس، الجزائر، طبعة  نسرين شريفي،  4  .210



4  

-73   كما أوجد قوانين خاصة بحماية حقوق المؤلف منذ السبعينات كان أولها األمر رقم. 1.."القانون  أما حاليا، فان الحقوق األدبية . 3والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 1997مارس  6المؤرخ في  10- 97، الذي الغي لدى إصدار األمر رقم 2والمتعلق بحق المؤلف 1973افريل  3المؤرخ في  14 كما تخضع هاته الحقوق ألحكام المرسوم  .سالف الذكرال 05- 03والفنية محمية بموجب األمر رقم  والمتضمن القانون األساسي للديوان الوطني  2005سبتمبر  21المؤرخ في  356- 05التنفيذي رقم  الثورة، فقد كان اإلذن الملكي قبل . ويعّد القانون الفرنسي سباقا في مجال حماية الملكية الفكرية        .4لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره اللذان أقرا الحماية على أعمال مؤلفي المسرحيات والمصنفات  1793و 1791ليليه تشريعان سنة 

مارس  7. ر.المتضمن التعديل الدستوري، ج 2016مارس  6المؤرخ في  01-16من القانون رقم  44المادة   1                                                            دستور الجمهورية الجزائرية  إصدارلمتضمن ا 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76رقم  األمردستوري وهو وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري سعى الى حماية االبداع الفكري منذ اصداره أول نص  -  .3. ، ص14، عدد 2016 والمتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه  1989فبراير  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم  والذي عدل بموجب، )54المادة ( 1290 .، ص94. ، ع1976نوفمبر  24. ر.الديمقراطية الشعبية، ج والذي عّدل بدوره  .)36المادة ( 234. ، ص9. ، ع1989مارس  أول. ر.، ج1989فبراير  23في استفتاء  ، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  وآخر ). 38المادة ( 6. ، ص76. ، ع1996ديسمبر  8. ر.، ج1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء    .23. ، ص65، عدد 2005سبتمبر  21. ر.ج  4  .3. ، ص13، عدد 1997مارس  12. ر. ج  3    .434. ، ص29، عدد 1973افريل  10. ر.ج  2  .السالف الذكر 01-16رقم تعديل له هو القانون 
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حله قانون الجامع لمجاالت الملكية األدبية والفنية، والذي حل م 21957، ثم صدر قانون 1األدبية مؤلف حماية مجموعة من انتاج وعليه، يشمل مصطلح الملكية األدبية والفنية أو حقوق ال         .31985 اقعة إفراغ اإلبداع في تعتبر نتيجة لو  ويترتب على هذه الحماية العديد من الحقوق التي، المؤلفين الذهني بينما يكون  4عن ما هو عليه في المصنفات الفنية، إذ ينصب األول في قالب المصنفات العلمية واألدبيةفاإلبداع في المصنفات األدبية يتميز  كما يختلف اإلبداع الفكري باختالف نوع المصنف، .قالب شكلي أن األمر انتهى بقبول إدراج هذا النوع من  غير. 7لطابعها الخاص الذي يتراوح ما بين التقنية والفنّ الهّين، حيث شهدت حمايتها جدال فقهيا كبيرا أدت إلى العجز عن االستقرار على موقف موحد نظرا ، ولو انه من الناحية التاريخية لم يكن ذلك باألمر 6ة قانونيةاإلبداعات الفنية التي تحظى بحقوق وحمايومن ثّم، فان المصنفات التصويرية تعد شكال من أشكال . 5للثاني عالقة بالجانب الفّني والحّسي في المادة  والفنية األدبيةبموجب نظام الملكية  لقد حدد المشرع الجزائري على سبيل المثال المصنفات المحمية  6  ...المصنفات التصويرية، والرسوم، ومبتكرات االلبسة لالزياء والوشاح، والمصنفات الموسيقسة : ذلكمثال   5  ...المحاوالت االدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية : مثال ذلك  Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 2006, parag. 29, p. 23 : « Le droit d’auteur moderne est vraiment né pendant la révolution, même si les décennies qui l’ont précédé avaient largement préparé le terrain à l’éclosion de ce droit. Par deux lois, brèves mais riches, en date des 13-19 janvier 1791 et des 19-24 juillet 1793, le droit de représentation et le droit de reproduction sont nés ». 2 - Loi n° 57-298 du 11 mars 1957, sur la propriété intellectuelle et artistique, J.O.R.F. du 14 mars 1957, p. 2723. 3 - Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985,  relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, J.O.R.F. du 4 juillet 1985, p. 7495.  4 1                                                           باقي المصنفات األدبية والفنية الخاضعة لذات النظام، خاصة مع ازدياد استخدام التقنيات الحديثة ام الملكية األدبية والفنية متى توفرت فيها الشروط القانونية شأنها في ذلك شأن المصنفات ضمن نظ  .« Art. L.112-2. C. propr. intell. fr. « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : … ». 7 F. Denoyelle, L’histoire de la photographie, reconnaissance et protection, l’évolution de la la notion de créateur en photographie : une approche historique, RLDI 2011, n° 70 : « Traditionnellement, la photographie oscille entre art et technique, une position qualifiée de "mixte incertain" dont la conséquence première est de donner à ce médium un statut mal défini -  ..".يأتيأو فنية محمية ما  أدبيةت تعتبر على الخصوص كمصنفا:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  4
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لرقمية والتكنولوجيا المتطورة من آالت تصوير رقمية وهواتف نقالة، إذ أصبحت الصورة الفوتوغرافية أو ا ر فيها شروط عامة اشترطها المشرع في كافة المصنفات الخاضعة لهذا حقوق المؤلف، مقترنا بمدى توفيعتبر إدراج المصنفات التصويرية ضمن المصنفات األدبية والفنية المحمية بمقتضى نظام           .العينيةمستقال يتالءم وطبيعتها وأصبحت قسم ثالث من الحقوق المالية إلى جانب الحقوق الشخصية والحقوق انونية لهاته الحقوق، إال أنها اتخذت كيانا رغم االختالف الفقهي حول الطبيعة القو  .1باإلنتاج الفكرياختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لهذا النوع من الحقوق الخاصة والواردة على شيء معنوي لتعلقه الحقوق التي يتمتع بها صاحب المصنف التصويري لها قيمة اقتصادية ومالية معتبرة  ونظرا لكون        .نح لكل ذي حق حقهوبالتالي كان البد من إيجاد أحكام قانونية تنظم هاته المسألة وتم. من المؤلفأصبح تداول الصور عبر االنترنت ونشرها حرفة يتقنها العديد من األشخاص، فيصعب تحديد الهاوي كما . قاط الصورة أصبح أمرا معتادا جداحاضرة في كل النشاطات والممارسات اليومية لدرجة أن الت مهما كان نوعها ونمط تعبيرها ودرجة استحقاقها " ط قانونا على المصنفات التصويريةأساسي مشتر المصنفات التصويرية من شأنه أن يحدث لبسا في معايير الحماية، فتطبيق اإلبداع الفكري كمعيار ومن ثّم، يالحظ انه بإسقاط الشروط العامة المتطلبة الستفادة المصنفات من حماية قانونية على . النظام كما يطرح التساؤل في ذات الصدد عن ما إذا وجدت أحكام خاصة . المصنفات ذات الطبيعة المميزةيطرح أكثر من تساؤل بدء بتعريفه القانوني إلى غاية كيفية تطبيقه على هذا النوع من  ،2"ووجهتها نوع جديد وهو  إيجادال يستوعب كل الحقوق المالية، والبد من " شخصية وعينية" التقسيم التقليدي للحقوق  إن:" 13. ، ص1985الجزائر، طبعة ، ، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية للكتابحسنينمحمد   1                                                           التصويري، ليشمل كل مصنف تصويري تحلى مؤلفه باإلبداع الفكري سواء قام بهذا االنجاز الفّني وحده إن مجال حماية المصنفات التصويرية يتعدى اإلنتاج الفردي الذي يقوم به صاحب المصنف          .لقة بهذا الصنف من المصنفات تتالءم وطابعها الخاصمتع  .« Art. L. 112-1. C. propr. intell. fr. : «  Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination-  .السالف الذكر 05-03من األمر رقم  3الفقرة الثانية من المادة   2  ". يدخل ضمن الحقوق العينية التي محلها شيء ماديالحقوق الذهنية، فهو ليس حق ملكية وال حق انتفاع وال
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والحق في تقرير النشر أو  1مجموعة من الحقوق منها األدبية والتي تعني حق المؤلف في نسبة مؤلفه لهوبناء على ذلك يترتب على إبداع صاحب المصنف التصويري سواء كان فرديا أو جماعيا،          .حكام قانونيةتنظيمها بموجب أاألخرى على غرار المصنفات التصويرية المركبة، ويستفيد أصحابها من حقوق أدبية وأخرى مالية ورد على المصنف التصويري الفردي بل أن المصنفات التصويرية الجماعية والمشتركة محمية قانونا هي إن مجال تطبيق الحماية القانونية على المصنفات التصويرية ال يقتصر ومنه، ف. أو رفقة مؤلفين آخرين المصنف التصويري ماديا عن طريق االستنساخ أو العرض أو التأجير أو التنازل سواء تم ذلك بطريقة لي الذي يعرف بأنه حق استغالل ، وهذا على خالف الحق الما4فيه وال للتنازل عنه وال للحجز عليهوبطبيعة الحال، فان هذا الحق ال يسقط بمرور الزمن، كما يتميز بأنه حق غير قابل للتصرف . التعديلالمؤلف على عمله، مما يخوله الحق في نسب العمل إليه وحق في تقرير النشر من عدمه وحق في يراد به إصباغ شخصية أما الحق المعنوي المستمد من الطابع الشخصي لألعمال الذهنية           .وفي المقابل فان نجاح هذه االستثمارات متوقف على مدى مواكبة القوانين لهذه التطوراتويتأثر هذا األخير بشكل ايجابي أو سلبي باالستثمارات الضخمة في مجال المعلومات واالتصاالت، . 3تغالل مصنفه مالياحق المؤلف في اس ا خاصةي يقصد بهة والتماليوق حق، و 2االمتناع عن ذلك
يحق للمؤلف استغالل مصنفا باي شكل من اشكال :" السالف الذكر 05-03رقم  من االمر 27المادة   3  ".... الذي سبق نشره من جهة االبالغ للجمهور عن طريق ممارسة حقا في السحبلقناعاته ان يوقف صنع دعامة ابالغ المصنف الى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو ان يسحب المصنف يمكن المؤلف الذي يرى ان مصنفه لم يعد مطابقا :"  السالف الذكر 05-03ر رقم من االم 24المادة   2  ...".المستعار في شكله المالوف، وكذا على دعائم المصنف المالئمة يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو :" السالف الذكر 05-03من االمر رقم  23المادة   1                                                              .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  25 إلى 21المواد من   4  ...".االستغالل والحصول على عائد مالي منه 
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رافي الذي التقط الصورة بتقنية فريدة ومميزة الصورة الملتقطة، فهو بذلك حق معنوي للمصور الفوتوغفالمصنف التصويري يمكن النظر إليه على أنه حق على . نظرا ألنه يتقاطع مع العديد من المفاهيمإن التطرق لموضوع المصنفات التصويرية يعّد أمرا معقدا وصعب التحديد في الكثير من األحيان،       .ن االحتجاج به تجاه الكافةويمك 2ملكه، يدوم طيلة بقاء محله، وال يسقط بالتقادم، وعلى هذا األساس فهو يخول لصاحبه حق االستئثار المطلق بجميع مزايا 1مباشرة أو غير مباشرة وبالتالي، كان لزاما على المشرع أن يواجه . الصور وتسجيل األحاديث بسهولة ودون علم من صاحبهاالتكنولوجي الهائل، والذي جعل من أسرار الناس أمرا مستباحا لدرجة كبيرة، إذ صار من البديهي التقاط ضافر عدة عوامل من أهمها التطور لإلنسان أصبحت في خطر شديد في العصر الحديث نتيجة تكجزء من الحق في الحياة الخاصة، أي من الحقوق اللصيقة بالشخصية، حيث أن الحياة الخاصة في الصورة  أن يكون المصنف التصويري محل حق في حين، يمكن. تتضمن عنصر اإلبداع الفكري ووصفه بأنه حق مستقل قائم  3الوثيقة الدستورية بالحق في الصورة كجزء من الحق في الحياة الخاصةو متكامل وفعال، وهو ما دفع به إلى االعتراف في هذا الخطر بنصوص تكفل حماية األفراد على نح تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف :" السالف الذكر 05-03االمر رقم من  21الفقرة الثانية من المادة   2  .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  32 إلى 27المواد من   1                                                           تساؤالت عدة أبرزها تلك المتعلقة بإثبات اإلبداع، خاصة في غياب نصوص قانونية صريحة وانعدام كما يطرح موضوع المصنفات التصويرية المحمية بمقتضى نظام حقوق المؤلف هو اآلخر          وشبكة االنترنت؟حاجة إلصدار تشريعات خاصة لحماية الحق في الصورة من االعتداءات الواقعة عبر الوسائل الحديثة من صاحبها؟ وهل هناك نشرها من جديد يحتاج إلى  إلعادة قاطهالصورة أو التأو إذنه؟ وهل نشر ااإلنسان وعدم االعتداء عليها بمنحه الحماية الكافية؟ وهل عولجت مسألة التقاط صورة فرد دون علمه ؟ وهل تم معالجة الحق في صورة والرياضيين وتحرم منها الشخصيات العامة كالفنانين والسياسيينديث عن هذا الحق؟ وهل تنطبق الحماية على الشخص العادي البسيط إلى أي مدى يمكن الح: فيما يليغير أن هذا االعتراف غير كافي لإلجابة عن التساؤالت التي يطرحها هذا الموضوع والمتمثلة . بذاته   .السالف الذكر ،المتضمن التعديل الدستوري 01-16رقم لقانون من ا 46المادة   3  ".فيها وال للتقادم وال يمكن التخلي عنها
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الحق مرتبط  يمكن إثباته ال يمكن حمايته من طرف السلطة العامة، بذلك فان مصير المدعي صاحبإلثبات أهمية بالغة لدى ممارسة حقوق المؤلف باعتبار أن الحق الذي ال ف. األحكام القضائية المنشورة تنازل عن قسط من أرباحهم راء سلبهم للمجهود الذهني المبذول من قبل المؤلف ومن دون الكبيرا من جسوق النسخة الغير مشروعة التي تؤثر سلبا على مصالح المؤلف، باعتبار أن القراصنة يحققون إثراء والضامنة الستمرارية انجازه الفّني، خاصة بظهور تقنيات حديثة اقترنت بنشأة سوق جديدة متمثلة في كري في المصنفات التصويرية جوهر الحماية القانونية المخولة للمؤلف وعليه، يشكل اإلبداع الف          .المخولة بموجب قانون حقوق المؤلفالمستعملة في ذلك بغية تحديد مدى استفادة المصنف التصويري محل النزاع من الحماية القانونية ومن ثّم، البد من التطرق إلى كيفية إثبات اإلبداع في المصنفات التصويرية والوسائل . بهذا العنصر وجه  واالنتهاكات الماسة باألعمال األدبية والفنية بوجه عام وأعمال صاحب المصنفات التصويري علىوجدت كحاجز أمام االعتداءات  1جهة، ومن جهة أخرى أحكام عامة جاءت في القانون المدنيتبرز أهمية هاته الحماية المنظمة بموجب أحكام خاصة وردت في قانون الملكية األدبية والفنية من ، وبالتالي. لمؤلفومدى مشروعيتها يساهم بشكل واضح في تدهور اإلنتاج الوطني والموت البطيء لكما أن جهل المستهلك وسعيه وراء المنتوجات القرصنة رخيصة الثمن غير مبالي بمصدرها  .لفائدته تصويري مشمول وتمس بشخصية صاحبه، فاالعتداء يعني االستعمال الغير مصرح به لمصنف إن االعتداء على حقوق صاحب المصنف التصويري تتمثل في أفعال تنتهك هذا الحق بدون إذن         .الخصوص . ، ع1975سبتمبر  30. ر.المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  األمر  1                                                             .إيجاد القواعد القانونية الكفيلة لتاطير وحماية المصنفات التصويرية قصد مواجهة التقليد بصورة فعالةومن ثّم، تبرز أهمية . ونظامه االقتصادي بل تمتد إلى كيان المجتمع ،والتي ال تقتصر على الفرد فقطأو بانجازه الفّني، ولعّل أهمها واالكثرها شيوعا هي التقليد نظرا لآلثار السلبية التي يخلفها هذا االعتداء  نصه على أحكام تفصيلية تجّرم األفعال التي من شانها أن تلحق ضررا بصاحب المصنف التصويري مؤلف من خالل متعددة عالجها المشرع في قانون حقوق ال بذلك فهو ياخد أشكاال بالحماية القانونية، مايو  13. ر.ج 2007مايو  13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  990. ، ص78   .3. ، ص31. ، ع2007
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مدى حماية المصنفات "ومنه، فان موضوع األطروحة المتمثل في . نقص حجم االعتداء عليهاإذ أن هناك تناسب طردي بين هاته األخيرة وبين حجم االعتداءات، فكلما زادت هذه الضمانات القانونية و ما يبّين ما إذا كانت الوسائل المستعملة في ذلك فعالة أم ال، ، هالمصنفات التصويرية بوجه الخاص  مصنفات الملكية الفكرية عامة وعلى فالضمانات المقررة لقمع االعتداءات الواقعة على         ي المصنفات الفكرية قد المصنفات التصويرية كباق وبالتالي يبقى السؤال مطروحا ما اذا كانت. الحمايةمقارنة هاته الحماية مع تلك المخولة لباقي المصنفات الفكرية بغية معرفة ما إذا يتعلق األمر بنفس التي أوجدها المشرع لحماية المصنفات التصويرية من جهة، وحماية حقوق صاحبها من جهة أخرى، ثم  والتنظيمية يقتضي دراسة األحكام التشريعية" في نظام الملكية األدبية والفنية التصويرية كإبداع فكري في نظام حقوق المؤلف كّليا رغم طابعها الخاص، أم أنها تستفيد من حماية خاصة بها تشبه  ادرجت خاص بها غير  أن المصنفات التصويرية هي ذات نظام يظهر. المقررة لباقي المصنفات الفكرية تلك كذلك تمثل في إزالة كل أنواع الحواجز أمام  1ان لها دور سلبيليمتد إلى المصنفات الرقمية، بينما كنفس السياق لعبت الثورة المعلوماتية والتكنولوجية دورا بالغ األهمية في توسيع مفهوم الملكية الفكرية وفي . الدولية االجتماعية واالقتصادية والتجارية التي سمحت بانتشار الفكر األدبي والفّني عبر الحدودالوة على عامل تشعب العالقات أصحاب هاته الحقوق على نحو يمكنهم من االستمرار في إبداعهم، علنظام الملكية األدبية والفنية كالمصنفات التصويرية، وعجزها عن أداء مهمتها التي تسمح بطمأنة قصور الضمانات المحلية المكرسة لحماية حقوق المؤلف الناتجة عن المصنفات المبتكرة الخاضعة : افر عدة عوامل أهمهاوالى جانب الحماية الوطنية ظهرت الحاجة إلى حماية دولية نتيجة تض         .وتمنع المعتدين من االستيالء على حقوقه أم أنها تحتاج إلى التنقيحبضمان حماية فعالة من شأنها أن تشجع مبدع المصنف التصويري على االستمرار في السيرة اإلبداعية ذا كانت األحكام القانونية كفيلة الدول السباقة في هذا المجال كالتشريع الفرنسي، قصد معرفة ما إمقارنة الحماية القانونية للمصنفات التصويرية في الجزائر بالحماية المنصوص عليها في تشريعات كما تستلزم هاته الدراسة . هذا ما سيتم بيانه في هذه االطروحة ذلك المخصص لباقي المصنفات المبتكرة  .« S. Berland, La lutte contre la contrefaçon et le piratage : un combat nécessaire dans un environnement complexe, Gaz. Pal. 8 mai 2004, p. 24 : « Le numérique favorise donc la contrefaçon des œuvres et leur piratage, à l’échelon mondial dans un univers dématérialisé ou les responsabilités de chacun ne sont toujours pas précisément définies 1                                                           وعليه، اضطرت معظم الدول إلى توحيد جهودها من خالل االنضمام إلى . تبادل المنتجات الفكرية
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كما أن اختالف وتنوع . على االنتاج الفكري المعاهدات الدولية لمحاربة مختلف االعتداءات الواردة وعلى الصعيد اإلقليمي . 2واتفاقية جنيف العالمية 1المجال قصد تعزيز هاته الحماية، وأهمها اتفاقية برنلك، سعت الجزائر لالنضمام إلى أهم االتفاقيات الدولية المتخصصة في هذا انطالقا من ذ          .ال يتجزأ من التشريع الوطني والقانون الواجب التطبيق للدولة المنظمةمن التناسق فيما بينها باالنضمام إلى االتفاقيات الدولية، باعتبار أن بمجرد االنضمام إليها تصبح جزء لوطنية التي تتولى حماية مصنفات الملكية الفكرية شجع على البحث عن حد أدنى القوانين والتشريعات ا يز وسيتم ابراز اهمية هذه النصوص لتعز  .صادقت الجزائر على االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين ، يالحظ أن موضوع حماية المصنفات التصويرية في نظام خالل ما سبق منفي األخير، و و         .محتواها واثارها على االنتاج الفكري هذا النوع من  أفادالمشرع الجزائري  أنيواجه صعوبات كبيرة، فبالرغم من الملكية األدبية والفنية  الواقع العملي مشوب  أن إالالملكية األدبية والفنية،  في نظامبصريح النص بحماية قانونية  المصنفات اء تعلق األمر بالمصنفات التصويرية التعاريف القانونية سو  بإشكاليةعلى المصنفات التصويرية مرتبط واالكثرها عرقلة للسير الحسن في تطبيق أحكام نظام حقوق المؤلف  أهمهاولعل بالعديد من النقائص،  تم تقسيم الموضوع إلى قسمين،  واالشكاليات المطروحة األسئلةعن  لإلجابةسعيا وعليه،           .الفكري المشترط في هاته المصنفات باإلبداعالمحمية أو بالمقصود  تلها في نظام الملكية األدبية والمكانة التي تح ماهية المصنفات التصويرية خصص القسم األول لتحديد لحقوق الناتجة عن اإلبداع في المصنفات براز وتوضيح اال أما القسم الثاني، فخصص ،والفنية المتضمن انضمام الجزائر، مع التحفظ، الى  1997سبتمبر  13المؤرخ في  341-97المرسوم الرئاسي رقم   1                                                                .التصويرية والحماية المقررة لها   .762. ، ص53، عدد 1973يوليو  3. ر.، ج1971يوليو  24حول حق المؤلف والمراجعة بباريس في  1952عالمية لسنة المتعلق بانضمام الجزائر الى االتفاقية ال 1973يونيو  5المؤرخ في  26-73االمر رقم   2  .8. ، ص61، عدد 1997سبتمبر  14. ر.المتممة والمعدلة، ج 1886سبتمبر  9اتفاقية برن لحماية المصنفات االدبية والفنية المؤرخة في 
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يه ف ر كثرتفي عص إيجادهكان البد من  األهميةبالغ  انظام والفنية األدبيةيعد نظام الملكية           نظام الملكية األدبية والفنيةتحديد ماهية المصنفات التصويرية في ظل : األولالقسم  يمّكن هذا النظام كوظيفة  إذ غير بالمؤهالت والكفاءات الشخصية،اعتراف ال إلى، والحاجة اإلبداعات ، مما إليه األخيرهذا  ، ونسبة1من منح حماية قانونية لكل صاحب انجاز فكرييقوم عليها،  أساسية من النجازاتهم المطالبين بالحماية القانونية  أصحابهاوتعدد  االنجازات الفكرية تعددت ،ومن ثمّ          .يسمح بحماية هذا االنجاز الفكري من جهة، وحماية كذلك صاحبه من جهة ثانية ته االنجازات الفكرية تظهر المصنفات اومن بين ه ،والفنية وتطبيقه  األدبيةخالل تبني نظام الملكية  حمايتها على غرار باقي بيقضي المنطق  ولذا. ز فّني، يتميز به صاحبها عن غيرهالتصويرية كانجا ها، الّبد من التطرق الى ولتحديد نوع الحماية القانونية المخّولة للمصنفات التصويرية ومضمون         .والفنية األدبيةنظام الملكية  إليهوهو ما يرمي . الفكري، وتنمية روح التمّيز اإلبداع، بغية تشجيع األخرى والفنية األدبيةالمصنفات  دراسة طبيعتها القانونية، ثم . به من خالل تعريفه واإلحاطةتحديد محل الحماية القانونية  أي مفهومها، من هذا القسم لتحديد مفهوم المصنفات التصويرية وطبيعتها  األولسيخصص الباب  ،وعليه        .ن الناحية القانونية كانجاز فّنيوهو ما يسمح بمعرفة المقصود من المصنفات التصويرية م ، وذلك بغرض تحديد ماهية فسيتم دراسة فيه أشكال المصنفات التصويرية ،الباب الثانيأما نونية، القا   .المصنفات، وتقرير مكانتها في نظام الملكية األدبية والفنية هاته
يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فّني :" السالف الذكر 05-03من األمر رقم  3المادة   1                                                              ".كان المصنف مثبتا أم ال بأية دعامة تسمح بإبالغه إلى الجمهورالمصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهاته، بمجرد ابداع المصنف سواء  تمنح الحماية مهما يكن نوع        .الحقوق المنصوص عليها في هذا األمر
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إال أنها تتمتع بالحماية  ،أنها تظهر كمصنفات ناتجة عن عملية ميكانيكية مجردة من الطابع اإلبداعيلمصنفات التصويرية كمصنفات فكرية محمية قانونا، ولو إن قانون الملكية األدبية والفنية يعترف با       مفهوم المصنفات التصويرية وطبيعتها القانونية: الباب األول هذه الحماية تطرح عّدة تساؤالت متعلقة  أنغير  .باقي المصنفات األدبية والفنيةالقانونية على غرار  تحديد مفهوم هذه يجب حيث انه  من جهة ثانية، هة وبطبيعتها القانونيةأساسا بمفهومها من ج مصنفات قابلة كان بصدد  إذامعرفة ما لمن يهمه األمر أي المقصود بها حتى يتسنى  ،المصنفات والغاية  هذا فيما يتعلق بتحديد مفهوم المصنفات التصويرية. المشترك الذي يجمع بين هذه المصنفاتبخصائصها والتي تجعل منها مصنفات مختلفة عن غيرها، ويبقى شرط اإلبداع الفكري العنصر حمايتها مع االخد بعين االعتبار جملة من العوامل المرتبطة  ، ينبغي تحديد نظامإضافة إلى ذلك       .األخرىللحماية أم ال، وكذا لتمييزها عن باقي المصنفات األدبية والفنية  فسيتم التطرق إليها في الفصل  ،أما عن الطبيعة القانونية للمصنفات التصويرية وشروط حمايتها      . ول من هذا الباب لذلكالفصل األ له سيخصص منه الذي عند انجازه  حب المصنف التصويرياال وهو اإلبداع الفكري الذي يتحلى به صا ،المصنفات التصويرية موضوع وتحليل جوهر مختلف جوانب الفن التصويري بدراسةسيسمح  الذيالثاني من ذات الباب،  باقي الشروط الموضوعية  زيادة إلى. ويخول صاحبه حقوق خاصة به للحماية قابال همما يجعللمصنفه،            .المنشود كما ورد ذكره هدفلا صاحب المصنف التصويري بغية تحقيقوالشكلية سواء كانت ايجابية أو سلبية والتي يلتزم بها 
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لمصنفات التصويرية ومكانتها في نظام حقوق مفهوم ا: األولالفصل  تكمن في ضرورة  أولهما، أساسيتين إشكاليتينينطوي موضوع حماية المصنفات التصويرية على        المؤلف اجل المصنفات من  باقي ذا تمييزها عنكمن خالل تعريفها وبيان طبيعتها القانونية، و  تحديد ماهيتها، صاحبها كل الحقوق التي  وٕاتيانالمصنفات  هاتهثانية، فتتمثل في حماية ال أما. تحديد نظامها القانوني الركيزة  تحديد ماهية المصنفات التصويرية ومكانتها في نظام حقوق المؤلف، إشكاليةفي حين تبقى        .من نظام حقوق المؤلف المستفيدين ،يتمتع بها غيره البد  ،وبالتالي .يل تقرير حماية ما لمفهوم غامضتحموضوع الحماية، باعتبار انه يس يستند إليها التي ومدى مالئمة نظام حقوق المؤلف أو من توضيح بدقة المقصود من المصنفات التصويرية من جانب،  ية موحدة تسري على كانت حما إذاما  أي بيان ،اية المخولة لكل منهاومقارنة الحمالمصنفات  هاتهبين  التشابه واالختالف أوجه إبراز، وهذا لغاية آخرمن جانب الحقوق المجاورة لحماية المصنفات التصويرية  نظام ل إخضاعهاوأسباب المقصود بالمصنفات التصويرية : المبحث األول .حماية خاصة بكل مصنف على حدى أنها أم بغض النظر عن نوعها جميع المصنفات وظيفتها ل نظرا ،1الفنية والعلمية األعمالفي نطاق تاخد مكانا هاما  الفوتوغرافيةالمصنفات  إن         حقوق المؤلف تاخد الصورة :" 135. ، ص2008، الطبعة الثانية، الملكية األدبية والفنية والحقوق المجاورةنعيم مغبغب،   1                                                             .2التقارير اإلخباريةتتجلى أهميتها في توثيق األحداث، والمناسبات الرسمية والغير رسمية، حيث تكون الدليل لمصداقية ، أين اإلعالمي، ولعّل أهمها هو المجال من مجال أكثرتلعب دورا مهما في التي  المتمثلة في النقل   .2، عدد 2009اكتوبر  9، سحر التصوير فّن وٕاعالم، مجلة صور الكويت االلكترونيةتاح رياض وعبد الباسط سليمان، عبد الف  2  ".الخد الصورة والتقاط المشهد األبرز أو األكثر تمّيزا يجعل من الصورة عمال فنيامبدئيا، تستبق حصول أعمال فنية بالمعنى الحرفي للكلمة، وٕاذا كانت الماكينات تلتقط الصورة، فان التحضير الفنية، فكونها تتم بواسطة ماكينات تلتقط الصورة بشكل ميكانيكي، فإنها، مكانة خاصة في نطاق األعمال 
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ساسه هي مجرد عملية نقل يقوم بها صاحب المصنف التصويري باستعمال آلة، أم أنها عمل فّني أ، هو ما أدى إلى طرح إشكالية توفر أو انعدام الطابع الشخصي والممّيز لها، فهل اإلعالمية المصلحة ألجل كأعمالوتارة  فنية كأعمالتظهر تارة حيث  ،الطابع االزدواجي للمصنفات التصويرية إن       تعريف المصنفات التصويرية  إلىقتضي التطرق إن اإلجابة عن هذا التساؤل ي. إبداع قام به صاحبها الملكية  إطارنصوص القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري في البيان  يتناول هذا المطلب،       كإبداع فكري تعريف المصنفات التصويرية: األولالمطلب   .موقف الفقه من ذلكمع بيان في نظر المشرع الجزائري، وكذا بعض التشريعات المقارنة،  بعض التشريعات المقارنة، نصوص  إلى باإلضافةوالفنية، والتي تتعلق بالمصنفات التصويرية،  األدبية حماية المصنفات التصويرية في التشريع الجزائري، هو بالمناسبة إن أول نص قانوني تطرق إلى         قانوني للمصنفات التصويريةتعريف غياب : الفرع األول  .مناسبالتعريف القانوني ال إعطاء إشكالية إلى اإلشارةرها مصنفات فكرية، مع والفنية واعتبا األدبيةالمصنفات التصويرية في نظام الملكية  إدراجوكذا االتفاقيات والمعاهدات التي حرصت على  ، حيث جاء بقائمة من السالف الذكر 14- 73م األمر رق ف، والمقصود هناأول نص لحقوق المؤل والمؤلفات  مؤلفات التصوير الشمسي"بصريح النص على حماية  قد نص المشرع الجزائريكان  ،ثمّ ومن  .القائمة هاته، ووردت المصنفات التصويرية ضمن 1تشملها حماية حق المؤلف أنالمؤلفات التي ينبغي  يغفل عن شمل المؤلفات المحصل يكن المشرع الجزائري لم  هذا األمر، أن ويالحظ من استقراء        .2"لشمسيالمحصل عليها بطريقة مشابهة للتصوير ا ، خصوصا وان موقع ويريةغياب التعريف القانوني للمصنفات التص صفي حين يعاب على ذات الن .آنذاكهذا النوع من المؤلفات  ندرةبالحماية القانونية، وهذا رغم عليها بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي  ، ورد في كليهما شطرينبحماية المؤلفات التصويرية من النص القانوني، جاء ما بين  الشطر الخاص
إن المؤلفات التي تشملها حماية حق المؤلف :"  الملغى والسالف ذكره 14-73المادة الثانية من األمر رقم   1                                                              .الملغى والسالف ذكره 14-73ألمر رقم الشطر التاسع من المادة الثانية من ا  2  ...".هي مايلي
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، وشطر موالي 1التصوير والرسم أعمالالمشرع على حماية شطر سابق نص فيه . "التصوير" مصطلح لرجل يحدث لبسا في ذهن ا أنك من شان ذل فان ،وبالتالي .2قضي بحماية الصور والخرائط الجغرافيةي المؤلفات، ذلك  هاتهتحديد في نفس الفقرة المقصود ب األجدرمن  كان إذ حتى رجل القانون، أوالعادي،  األدبية من ذات المادة فيما يتعلق بالمؤلفات  األولىمثال كالذي جاء به المشرع في الفقرة  بإعطاءولو  رقم  األمر، بقي 4المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 10- 97قم والى حين إصدار األمر ر         .3والعلمية في  فيما يخص موضوع المصنفات التصويرية، إذ ورد 10- 97رقم  األمر جاء بها أو  إضافةتغيير  أيال يالحظ بينما حماية المصنفات التصويرية، به في القضايا المتعلقة ب هو الذي يستعان 14- 73 معّبر عنها بأسلوب واجب حماية المصنفات التصويرية والمصنفات ال 5)م(شطرنه نص المادة الرابعة م ، 6يمس ذلك المعنى األصلي أنهنالك تغيير في المصطلحات دون  أنيظهر  ،وبالتالي .يماثل التصوير   .األسلوب من دون أن يأتي بتوضيح لمفهوم المصنفات التصويريةغّير  المشرع الجزائري أن أي
إن المؤلفات التي تشملها :" الملغى والسالف الذكر 14-73الشطر السابع من المادة الثانية من األمر رقم   1                                                            إن المؤلفات التي تشملها :" الملغى والسالف الذكر 14-73ية من األمر رقم الشطر العاشر من المادة الثان  2  "أعمال التصوير والرسم والهندسة والنحت والنقش والطباعة الحجرية...حماية حق المؤلف هي مايلي إن المؤلفات التي تشملها :" الملغى والسالف الذكر 14-73الشطر األول من المادة الثانية من األمر رقم   3  "بالجغرافية والهندسة المعمارية أو العلومالصور والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم واألعمال التشكيلية الخاصة ...حماية حق المؤلف هي مايلي الخصوص كمصنفات أدبية تعتبر على :" السالف الذكر 10-97من المادة الرابعة من األمر رقم ) م(الشطر   5  .الملغى والسالف الذكر 10-97األمر رقم   4  ".الكتب والمنشورات وغيرها من المؤلفات األدبية والعلمية والفنية...حماية حق المؤلف هي مايلي لمؤلفات المحصل عليها بطريقة "، وكذا عبارة "المصنفات" بمصطلح" المؤلفات"لقد تم استبدال مصطلح   6  ".المصّنفات التصويرية والمصنفات المعّبر عنها بأسلوب يماثل الّتصوير:...أو فنّية محمّية ما يأتي/و   ".ّبر عنها بأسلوب يماثل التصويرالمصنفات المع" بعبارة " مشابهة للتصوير الشمسي
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ص مسالة ، بخصو السالف الذكر 05- 03في األمر رقم  موقف المشرع الجزائري إلىوبالرجوع       .للمصنفات التصويرية قانوني هو اآلخر بتعريف، مادام انه لم يأت 10- 97مر رقم على نص األقابلة التطبيق  كذلك بقيت 14- 73 رقم لألمرالموجهة  1جلى في ان االنتقاداتيمكن قوله في هذا الصدد، يتإن ما        ، 10- 97األمر رقم  ية، يستنتج انه احتفظ بمضمون نص المادة الرابعة منتعريف المصنفات التصوير  كال من النصين، السابق والراهن  أن المختص الفقه الجزائري بعض يرى إذمتوقع، كان من ال أمروهذا  هذا األخير  فيه اعتبرالنص القانوني الذي المشرع الجزائري غاب عن اإلبداع في  أنيمكن القول  ،وعليه .من جهة ثانية صوص من جهة وقّلتها، وهو ما يفّسر تشابه الن2مستمدين من التشريع الفرنسي للمصنفات  ومن باب المقارنة، تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي كذلك لم يخصص تعريفا       .المعيار الوحيد للحماية، أال وهو قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مدى جواز إخضاع المصنفات التصويرية  أن ذلك راجع إلى أن اهتمامه انصب، ولعّل 3التصويرية ، حيث نص المشرع 5بالنسبة لقانون الملكية األدبية والفنية التونسي ويمكن القيام بنفس المالحظة        .4لنظام حقوق المؤلف، حيث شهد اثر ذلك ثورة حقيقة ، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكريةفرحة زراوي صالح،   2  .صور اإلبداع فيهاأي عدم اهتمام المشرع الجزائري بموضوع المصنفات التصويرية من خالل تخويلها تعريف قانوني وتحديد   1                                                           ، ويالحظ في ذلك انه استعمل أسلوب يماثل أسلوب المشرع 6ية المصنفات التصويريةالتونسي على حما إن أحكام التشريع الجزائري، السابق والراهن على حد سواء مستمدة :" ...430.ص ،-3-394، ، رقم 2006 إخضاع المصنفات التصويرية لنظام حقوق المؤلف : سيتم دراسة ذلك في المطلب الثاني تحت عنوان  Art. L. 112-2-9° C. fr. propr. intell : «  Sont considérés, notamment, comme œuvres de l’esprit au sens du présent code…les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie… » . 4 3  ...".قبل تعديلها 298-57من القانون الفرنسي رقم  3تقريبا حرفيا من المادة  يشمل حق علما انه :" ينص الفصل األول من قانون الملكية األدبية والفنية التونسي، السالف ذكر  6  ).تونس( بالملكية األدبية والفنية  المتعلق 1994فيفري  24المؤرخ في  1994لسنة  36يتعلق بتنقيح وٕاتمام القانون عدد  2009جوان  23في مؤرخ  2009لسنة  33قانون عدد   5  .موضوع جدل فقهي لميًا أو فنيًا مهما تكن قيمته، والوجهة التي هو معّد لها التأليف كل مصّنف مبتكر أدبيًا كان أو ع
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أما عن . 1القوانين العربية لعديد منيظهر أن هذا األخير اتخذ مصدرا ل ومن ثمّ المشرع الفرنسي،  مصنفات فنون الرسم ضمن  المصري، فقد أدرج حماية التصوير، وهو المصطلح المستعمل، المشرع الرسم باستثناء الفنون ال عالقة لها ببعضها البعض،  هاته أنولو  ،2لخزف والعمارةوالحفر والنحت وا فن التصوير يشبه  أنالذي اعتبر  عند تحليله للقانون الفرنسي حسب بعض الفقه الفرنسيوالتصوير،  ات يظهر من خالل ذلك أن المشرع المصري هو األقل اهتماما بالمصنف ،، وبالتالي3فّن الرسمفي نتائجه    .التصويرية مقارنة بغيره من التشريعات
والمراد بالمصّنف هو . والطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ويشمل كذلك عنوان المصنف                                                                                                                                                                                      :ومن بين المصّنفات المعنية بحق التأليف  .التأليف في صيغته األصلية وكذلك في الصيغة المشتقة

  .مطبوعة ومن بينها الكتب والنشريات وغيرهاالمصّنفات الكتابية وال •
سواء كانت من نوع ) السمعية أو البصرية(المصّنفات المبتكرة للمسرح أو لإلذاعة  •   .التمثيلية التي تتخللها الموسيقى أو الرقص أو التمثيل الصامت
  .القطع الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة •
هذا القانون من المصّنفات التي  مصّنفات التصوير الشمسي وما شابهها في نظر • ، المتعلق باصدار قانون حماية حقوق الملكية 2002لسنة  82رقم  من القانون المصري تنص المادة الثانية 2  . القانون الجزائري والتونسي والمغربي: يذكر على سبيل المثال 1    .."..تسلك مسلك التصوير الشمسي  .« M.Vivant et J.-M. Bruguiére, Droit d’auteur, Dalloz, 1ère éd., 2009, n° 124, p. 110 : « … si la loi sur le droit d’auteur protège les dessins, alors le droit d’auteur devrait aussi protéger les photographies car celles-ci sont assimilables, dans leurs résultats, à des dessins  3    ..".المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او األلوان والحفر والنحت والخزف والعمارة -  المصنفات المكتوبة -   :صوص عليها في هذا القانون مؤلفيتشمل الحماية المن:" الفكرية على انه 
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، التشريع 1والفنية لدولة لبنان األدبيةدائما وبخصوص التشريعات المقارنة، يعّد قانون الملكية و        مرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث  أخرىن مفاهيم التصويرية، وذلك في مادته األولى ضمقانوني للمصنفات التصويرية، حيث عّرف المقصود من المصنفات التعريف الب باإلتيانسمح  الذي مثل التصوير هو إجراء نسخ على النسخة األصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع :" أنعلى  ينص كما يؤكد .  "العمل وكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عنالتصوير عن طريق ماكينات فوت تتفق على حماية المصنفات التصويرية، وفقا  3معظم التشريعات إنوعموما يستنج مما سبق،           .2المصنفات هاتهعلى واجب حماية  السالف الذكر والفنية األدبيةانية من قانون الملكية المشرع اللبناني في مادة الث وتعتبر األعمال اآلتية المذكورة على سبيل المثال ال . ة أو شكل التعبير عنهاوأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقجميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها يحمي هذا القانون :" تنص المادة الثانية من قانون الملكية األدبية والفنية اللبناني والسالف الذكر على انه  2 .99 .، ص18عدد  لبنان لدولة .ر.والفنية، ج األدبيةالمتعلق بالملكية  1999افريل  3صادر في  7قانون رقم   1                                                           فاتحا بذلك التعريف القانوني ينتفي في معظمها  أن إال، 4لما نصت عليه المعاهدات واالتفاقيات الدولية   :الحصر مشمولة بالحماية
  .األخرىالكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة األعمال األدبية والفنية والعلمية الكتابية  •
  .المحاضرات والخطب واألعمال الشفهية األخرى •
المتممة  1886سبتمبر  9المادة الثانية من اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية المؤرخة في   4  .كما سبق بيانه...الجزائري، الفرنسي، التونسي، المصري، اللبناني: منها التشريع 3     ..".ية والبصرية والصور الفوتوغرافيةاألعمال السمع • والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها ... والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو باأللوانسينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب يماثل األسلوب السينمائي، والمصنفات ال...والكتيباتكل إنتاج في المجال األدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب " المصنفات األدبية والفنية" تشمل عبارة :" ... 8. ، ص61، عدد 1997سبتمبر  14. ر.، ج1997سبتمبر  13المؤرخ في  341-97رن بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم والمعدلة، وقد انضمت الجزائر إلى اتفاقية بي   ..."المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب يماثل لألسلوب الفوتوغرافي
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تصويريا، وبالتالي  المجال للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، لتقرير ما إذا كان المصنف يعتبر مصنفا فقد   الحماية القانونية، ال يعني تجريدها من ريف القانوني للمصنفات التصويريةغياب التع إن       ةللمصنفات التصويريالفقهية لتحديد مفهوم محاولة ال: الفرع الثاني  .ال أم ينبغي حمايته انه ومع ذلك تبقى مسالة حماية المصنفات التصويرية  إال؟ ، 1ملتقط الصورة الذي يأتي بتقنية االلتقاط أم حمايةفي حّد ذاتها؟ ، هذه المصنفات فهل يجب حماية : لبس فيما ينبغي حمايته إلىيؤدي ذلك  غير أن المنطق كان يقضي بحماية هذا اإلنتاج خاصة ألنه ناتج من تدخل صفات . استعملت إلنشائهالتصوير الشمسي أمرا غريبا، ويرجع السبب إلى أن اإلنتاج الفني ال وجود له إال بفضل اآللة التي في أول معاينة، تظهر حماية : "من الفقه بقولهوهذا ما بينه جانب  .مؤكدة بموجب النصوص القانونية متى اعتدي على  ،احب المصنف التصويري موقعا وسطا، فقد يكون ضحيةوهكذا يحتل ص        .2"المؤلف الفنية قام بتصوير انجاز فكري محمي قانونا  إذافي حالة ما  كما قد يكون صاحب المصنف التصويري معتدياوالتي استوفت الشروط القانونية المستلزمة لتمتعها بالحماية،  أنجزهاالصورة التي  أي ،مصنفه الفكري وفي كلتا الحالتين يظهر المصنف التصويري كعنصر مشترك، البد من توضيح معناه للتمّكن          .3من صاحبه من دون ترخيص المؤلف في قانون  طلحالنصوص الخاصة بالحماية، شانها في ذلك شان غياب التعريف القانوني لمصال يعد حاجزا لتطبيق  غياب التعريف القانوني للمصنفات التصويرية أن إالالحماية،  إشكاليةمن 
                                                           1 A. Bernard, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 2ème éd., 1999, n° 14-31, p. 648 : « … Il y a ambivalence de l’objet du droit d’auteur en la matière, puisqu’une photographie peut être à la fois une œuvre en soi, un simple support ainsi qu’un moyen permettant de fixer et/ ou de reproduire une œuvre existante … ». 2   3  .429. ، ص3-394فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقمL.Verbauwhede, Photographie ou utilisation de photographies d'œuvres protégées par le droit d'auteur, de marques et de personnes : les pièges juridiques a éviter in http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_photography.htm: « …Les photographes et les utilisateurs de photographies courent certains risques lorsqu’ils prennent des photos et les diffusent » . 
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، التعريف الموالي يعّد تعريفا لغويا لما يقصد بمصطلح الصورة بعيدا كل البعد ومن ثمّ  .حقوق المؤلف يعد مصطلحا قديم النشأة تداوله العرب القدامى للداللة على مختلف  1"الصورة"مصطلح  إن          .عن التعريف القانوني ، ليحصل بها اإلنسان إليهاد به احد االبتكارات التي توصل ، ومن الناحية الموضوعية يقص2المعاني شخصا طبيعيا، بواسطة وسائل بصرية  أوعلى شكل يماثل شيء معين، عادة ما يكون جسما ماديا  توجد كذلك  األخيرةوبغض النظر عن هذه . 3األخرىالتصوير والكاميرات وغيرها من الوسائل  كآالت على  األشياءلى التقاط الصور، مثل العين البشرية وظاهرة انعكاس ع األخرىظواهر طبيعية تساعد هي  ت (ورد لفظ الصورة في قول قدامة بن جعفروقد :" imago"   2 http://www.maqalaty.com/2550.html "وهي مشتقة من الكلمة الالتينية " image"يعرف مصطلح الصورة في اللغة االنجليزية بكلمة   1                                                                 .ريق النقل الكلي لهاطوموضوعي، يرجى من خالله تعريف أو تحديد حالة معينة في زمن محدد عن والتي يتم التحصل عليها من خالل تقنيات فيزيائية وكيماوية، تهدف إلى إعطاء وصف دقيق ، على أنها تلك المصنفات الناتجة عن عملية ميكانيكية، ريف المصنفات التصويريةيمكن تع ،وعلى كل            .4الكمبيوتر، التي تمكن من تطوير الصورة من خالل استخدام مجموعة من الطرق المتباينةالمستخدمة في  "الجرافيكس"، كما يمكن نقل الصورة عن طريق الطباعة أو تكنولوجية المياه أسطح   ."من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منها، مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغةالمعاني كلها معرضة للشاعر، والشعر فيها كالصورة كما يوجد في كل صناعة من انه البّد فيها إن ):" ه337
يقصد :" 91. ، ص2014، دار الفكر الجامعي، طبعة حماية الملكية الفكريةحمزة مسعود نصر الدين،   3  .« Dictionnaire Hachette, éd. 2008, p. 1243 : «  La photographie c’est l’art de fixer durablement l’image des objets par utilisation de l’action de la lumière sur une surface sensible ». Dictionnaire Le nouveau Littré, éd. 2006, p. 1266 :« La photographie est un procédé ou moyen auquel on fixe sur une plaque sensible, à l’aide de la lumière, l’image des corps placés devant l’objectif d’une chambre obscure ». Dictionnaire Larousse, éd. 2008, p. 1113 :« La photographie est une description, reproduction rigoureuse et fidèle de quelque chose 4  ".التحميض استخدامورق بواسطة ات الفوتوغرافية الصورة الثابتة التي تطبع على سطح حساس ثم تتم عملية طباعة هذه الصور على بالمصنف



22  

كان الموضوع  الهّين، حيث باألمرلم يكن  1المصنفات التصويرية في نظام حقوق المؤلف إدراج إن       إخضاع المصنفات التصويرية لنظام حقوق المؤلف موضوع جدل فقهي: المطلب الثاني اختالف في مدى اعتبار المصنفات التصويرية انجازا فّنيا، وهو  وجود ، نتيجةمحل تضارب فقهي شديد ت التي جاء بها عمال باالنتقاداو  2تغيير موقفه تماشيا مع انتقادات الفقه إلىالفرنسي  بالمشرع أدىما  نص جزائري في هذا الصدد  أول أن إلىب ذلك راجع سبولعل  .نص لحقوق المؤلف وبقي عليه ألول إصدارهالمصنفات التصويرية منذ  المشرع الجزائري وعلى خالف نظيره الفرنسي، تبنى موقف حماية أنفي حين يظهر من خالل استقراء النصوص القانونية المخصصة لحقوق المؤلف في الجزائر،      .االجتهاد القضائي كما سيتم بيانه ، لوجود فراغ قانوني في الموضوع سافي فرن النظام المطبق آنذاكفكان من الصعب تحديد  قبل ذلك أما 19574نص فرنسي صريح سنة  أولسنوات قليلة بعد إصدار ، كما سبق ذكره 19733سنة  إلىيؤول  بذلك يكون المشرع الجزائري قد استفاد من . وتعدد التيارات وبالتالي، عدم االستقرار على موقف موحد إدراج المصنفات بتجربته، واخذ مباشرة بالنتيجة التي تقتضي تقادات الموجهة لنظيره الفرنسي و االن من االجتماع على بموجب نظام حقوق المؤلف، وكما سبق ذكره يعد الموضوع حساس نظرا لعجز الفقه سيتم دراسة في هذا الفرع التيارات الفقهية التي اهتمت بموضوع حماية المصنفات التصويرية       التيارات الفقهية المتعلقة بمدى إخضاع المصنفات التصويرية لنظام حقوق المؤلف :الفرع األول   .لمجاورةالتصويرية في نظام حقوق المؤلف والحقوق ا محمية فنية تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو :" السالف الذكر 05-03المادة الرابعة من األمر رقم  1                                                                        .خارجة عن نطاق الحمايةحيث، برز تيارين متناقضين نادى احدهما بإلزامية حمايتها أما الثاني فاعتبرها . موقف موحد بشأنها  .Il s'agit de la loi n° 57-298 du 11 mars1957, JORF 14 mars 1957  rectif. JORF 19 avril 1957 entrée en vigueur le 11 mars 1958  4  .الملغى والسالف الذكر 14-73يتعلق األمر باألمر رقم   Art. L. 112-2 C.fr. propr. intell.  2 M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n° 123 , p. 109: « …Le principe de la protection des œuvres photographiques semble aujourd’hui acquis alors même qu’il a été fortement discuté dans le passé… ». 3-  ...".المصنفات التصويرية والمصنفات المعّبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.:..ما يأتي
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ن غيرها من المصنفات التصويرية، با بها على خالف تنفرد تتمّيز المصنفات التصويرية كخاصية       التيار المستبعد لفكرة انساب المصنفات التصويرية لنظام حقوق المؤلف: اوال يستقر على منحها مكانة في  ال الفرنسي 1مما جعل جانب من الفقه. التصوير آلةوجودها يقترن بوجود  تسمح بنقل ما وجد على ارض  إياها مجرد منتوج لعملية ميكانيكية الملكية األدبية والفنية، معتبرنظام  لم يكن من البديهي حماية المصنفات التصويرية وٕادراجها في نظام حقوق  وعليه، يظهر انه. الواقع أما عن الجزائري فقد ارتأى حماية  ،هذا فيما يتعلق بالتشريع الفرنسي. ذلك عبر مراحل ثمّ المؤلف، بل  والذي كان في الحقيقة   المؤلف كما سبق القول هذا النوع من المصنفات منذ إصداره ألول نص لحقوق رفض االعتراف بالمصنفات التصويرية كمصنفات فنية، بعد صدور  فرنسي أول تيارفكان ظهور             .المشرع الجزائريالحماية لم تكن نتيجة اجتهاد قضائي أو فقه طالب بذلك وٕانما كان ذلك بمبادرة من المتمثلة أساسا في إفادة أصحاب المصنفات التصويرية بحماية قانونية، كما أن هذه  بموجة التغييرات االلتحاقوبالتالي، اضر المشرع الجزائري إلى . آنذاكمواكبة للتطور التشريعي الذي كان سائدا مجرد  األخيرة إلى نشاط االجتهاد  هاته، بحيث أدى الفراغ القانوني في 2الفرنسية 1793و 1791قوانين  أساسه، في كثرة وتنوع المصنفات د القائم يج هذا الجدلولعّل سبب  ،4والفقه في هذا الصدد 3القضائي  .« . . .1P. Tafforeau, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino édition, 2ème éd., 2007, p. 75 : « … les photos sont des fixations, en d’autres termes des reproductions d’images. On comprend pourquoi son apparition au XIXe siècle a entrainé les juristes à se demander si elles devaient être protégées par le droit d’auteur… ». 2 H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978. 3 C.A. Lyon, 5 février 1954, D. 1954, jurispr. P. 227 : « Il a été jugé que lorsqu’il s’agit d’une œuvre photographique, il devient clair que sont auteur a droit à la protection de la loi dés l’instant que grâce a ses connaissances  techniques et professionnelles, à son habilité, à la sureté de son gout, de son jugement, il a su créer une œuvre originale ». - C.A. Paris, 1er avril 1957, Ann. Propr. Ind. 1957, p. 255 : « … hors de toute appréciation de sa valeur artistique, il est indispensable que l’œuvre photographique revête le caractère d’une création originale et personnelle pour pouvoir être assimilée aux œuvres protégés par la loi du 19 et 24 juillet 1793 ». 4 Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2006, n° 155, p. : « … dans le silence des lois révolutionnaires de 1791 et de 1793 , la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957 a été fluctuante                                                           األخيرة ذوق في انجازه لمصنفه التصويري ونوع  هاتهبعض المصنفات دون األخرى، متى اثبت صاحب في فكرة حماية المصنفات التصويرية فكرة نسبية، وأمر محتمل في  رأىهذا بالنسبة للتيار الذي         .التصويرية، مما يصعب وضع معيار ثابت للحماية



24  

حماية المصنفات  في القديم الفرنسية وعمال بذلك استبعدت بعض المحاكم .1تمتع بهذا الحق التمّيزمن  الملتقطة من  ويتعلق األمر بالمصنفات التصويرية ،كما رفضت اعتبار أصحابها مؤلفين ،التصويرية ، ال يعّبر في كل األحوال عن ذوقه أو ابدني الك وال يكون الجهد الذي يقوم به سوى جهدجهد فكري في ذ بأيلصورة ال يقوم ، فملتقط ا2فوق الطائرات، حيث اعتبرتها معّبر عن الكفاءات الرياضية دون الفنية الفترة تيار استبعد فكرة انساب المصنفات  هاتهوعلى النقيض من التيار األول، ظهر إبان        .ز مصنفهتميّ  نوع من م يجد في اقتراح وضع معيار لحماية هذا الالتصويرية لنظام حقوق المؤلف بصورة مطلقة، ول ، المصنفات التصويرية مجّرد عملية ميكانيكية، ناتجة عن عمليات يهذا التيار الفقه أنصاراعتبر  حيث، اطعيق ا، كان رفضه لحماية المصنفات التصويرية رفضثمّ ومن  .المصنفات منطقا وال أساسا واختياره للمكان المناسب  اآللةتسوية معايير التحضيرية النجازه لمصنفه التصويري، من خالل قيامه بوتجدر اإلشارة إلى أن لمسة صاحب المصنف التصويري وكفاءته الفنية تبرز في المرحلة       .الملموس للكفاءة الفنية لصاحب المصنف التصويري، وعدم بروز شخصيتهتستبعد من نظام الملكية األدبية والفنية، نظرا النتفاء الجانب ، وفي كل األحوال 3فيزيائية وكيماوية العمليات تساهم في انجاز مصنف تصويري يتميز بالخصوصية  هاتهوان كانت  ،وعليه. 4الصورة ألخذ وهذا على . اقع، وال يمكن إدراكها بالعين المجردة في االنجاز الفّنيليس لها وجود ملموس على ارض الو  ألنهفهي ال تستفيد من الحماية القانونية،  ر،شانها في ذلك شان األفكا تحضيرية، أعمالتبقى  أنها إال هناك عناصر عديدة تلعب دورا :"429 .ص ،-3-394فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   C. Colombet, op.cit., n° 90,  p. 71: « …La cour d’appel d’Orléans introduisait un critère sélectif en décidant que les photographies méritaient d’être protégées, dès que l’opérateur avait fait preuve de goût, d’habilité, de discernement dans ses productions... ». 2 Trib. corr. Seine, 16 mars 1932, D.H. 1932, p.39. 3 C. Colombet, op.cit., n° 90, p. 71: « Le premier système considérait les photographies comme une opération de type mécanique, résultat d’opérations physiques et chimiques… ». - C.A. Toulouse, 17 juillet 1911, D.P. 1912,2, p. 161, note Potu. 4 1                                                           فالرسام هو . التي تظهر فيها لمسة الفّنان وكفاءته ،5خالف غيرها من المصنفات الفنية كالرسوم مثال  M.Vivant et J.-M. Bruguière, op.cit., n° 124, p.110: «…L’avocat général Thomas résume parfaitement la première tendance : «  tout travail intellectuel et artistique du photographe est antérieur à l’exécution matérielle », dit-il . Là où le photographe pourrait être assimilé au peintre par la création de son œuvre dans son imagination, il n’y a pas encore protection de la loi, et, quand l’idée va se traduire en un produit, toute assimilation devient impossible. La 5  ".الصورة كالمكان المختار، والزاوية المختارة والموضوع أخدكبيرا، وهي على سبيل المثال كل ما يتعلق بكيفية 
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الالزمة لذلك، بغية تحقيق  األدواتتكون له فكرة معينة لالنجاز الذي سينتجه، كما يقوم بتحضير  اآلخر التحضيرية  أعمالهوال  أفكارهفال  .هو ال يستفيد من الحماية  من قبل، والى ذلك الحين ففه الفّنيمصن الواقع، وجود المصنف الفّني على ارض  بثبوتسوى فالحماية ال تقرر تعّد انجازا فنيا قابال للحماية،  صويري عن الرسوم، ّيز المصنف التما يم وهو. وبروز الكفاءات الشخصية لصاحبها بشكل واضح فيها التحضيرية التي يقوم بها صاحب المصنف التصويري ال تظهر بصورة  األعمالالمصنفات التصويرية،  ها وبين، يشكل فرقا بينتظهر في مصنفه الفّني وأفكارهالتحضيرية التي يقوم بها الرسام  األعمالكون  طابع شخصي يسمح لصاحبها االستفادة من  أوالمؤلف، معتبرا الصورة مجردة من كل خاصية فنية بصورة قطعية فكرة انساب المصنفات التصويرية لنظام حقوق  لمذهب، استبعد هذا اومن ثم        .عملية ميكانيكية وٕانما ما يظهر في األخير إال صورة ناتجة عنواضحة في المصنف،  تعّبر  كأعمالتصويري التحضيرية التي يقوم بها صاحب المصنف ال باألعمالكما لم يعترف  الحماية، أي المصنف التصويري، كما عمل  وعي، حيث أسس نظريته على النتيجة،هو تيار أخد بالمعيار الموضأن التيار المستبعد لفكرة إدراج المصنفات التصويرية في نظام حقوق المؤلف ويستخلص مما سبق،        .1عن الكفاءات الشخصية ولم ياخد بعين االعتبار المعيار  .ي وغيره من المصنفات الفّنيةصوير على إجراء مقارنة بين المصنف الت ذاته والوسائل المستعملة النجازه، مؤلف، بدال من المصنف التصويري في حد الحماية في نظام حقوق الاألجدر االهتمام بمسالة اإلبداع الفّني والجهد الذي قام به صاحب المصنف التصويري، باعتباره أساس إذ كان من  توفر شرط اإلبداع لدى هذا األخير،صاحب المصنف التصويري ومدى  أيالشخصي،  منح المصنفات  إلزاميةاء اتجه نحو من الفقه والقض آخر، وجد موقف األولعلى خالف الموقف        لفكرة انساب المصنفات التصويرية لنظام حقوق المؤلف  المؤيدالتيار : اثاني  .وهو ما يعاب على هذا التيار ،ما إذا كانت ميكانيكية أو يدوية  األدبيةفي نظام حقوق المؤلف على غرار غيرها من المصنفات  وٕادراجهاالتصويرية حماية قانونية، 
                                                                                                                                                                                   lumière a fait son œuvre, un agent chimique indépendant (…) la personnalité aura manqué au produit au seul moment où cette personnalité pouvait lui accorder protection ». 1 Sur ce débat, v. Y. Gendreau, La protection des photographies en droit d’auteur français, américain, britannique et canadien, LGDJ-EJA, 1994, n°.38, p. 51. 
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وبما أن هذا  .1، مبررا موقفه بان النتيجة النهائية النجاز صاحب المصنف التصويري هي رسموالفنية س الحماية والوسائل المستعملة في ذلك، فانه البد من منح المصنفات التصويرية هي األخرى بدورها نفية والفنية، وذلك مهما كانت طريقة الوصول إليه األخير محمي قانونا بموجب نصوص الملكية األدب جانب من الفقه واتبعه في ذلك  إليهوهو ما ذهب . 2منها انوعألحرى باللرسوم أو  القانونية كونها مشابهة كان  فإذاالموضوع،  إلىوعليه، يشكل هذا التيار عكس سابقه من حيث الزاوية التي ينظر فيها          .3لقراراتها إصدارهافي  هدتماعتهذا الموقف و  القديمة  الفرنسية لمحاكمابعض القضاء، حيث تبنت  ة وبطريق آلةتمت بفعل  أنهاالتيار السابق ينفي استفادة المصنفات التصويرية من الحماية القانونية بحكم  . الوسائل المستعملة في ذلك أوفّنية شانها في ذلك شان الرسوم، وهذا بغض النظر عن طريقة انجازها حماية المصنفات التصويرية باعتبارها مصنفات  إلزامية مبدأميكانيكية، فان التيار الموالي انطلق من  عدم حماية  األول: ااشتركا في كون كال منهما عمد موقفا قطعي أنهما إالورغم تناقض التيارين  حماية كل  إلىدون أي استثناء ومهما كان نوعها، في حين أن الثاني ذهب المصنفات التصويرية  ار على موقف موحد، يسمح بتطبيق نفس إن تعدد التيارات الفقهية واختالفها، أدى إلى عدم االستقر        من حيث الحماية المشرعتطور موقف : الفرع الثاني  .المصنفات التصويرية وذلك دون أي قيد أو التزام قانوني اهتم بحماية اإلبداع في مجال الملكية األدبية والفنية في الجزائر هو األمر إن أول نص          موقف المشرع الجزائري من حماية المصنفات التصويريةتطور : اوال    .التصويرية، وسّد الفراغ الذي كان سائدا في هاته المسالةومن ثّم، كان لزوما على المشرع التدخل لفرض معيار لحماية المصنفات . المعيار في كّل المحاكم إن المؤلفات التي :" المتعلق بحقوق المؤلف السالف الذكر، وقد جاء في مادته الثانية 14- 73رقم   .C. Colombet, op.cit., p. 71, n° 90 : « … à l’opposé, un second système tout aussi absolu protégeait toutes les photographies sans discrimination, en partant de l’idée, exprimée dès le XIXe siècle, que la loi protège les dessins et que l’œuvre photographique a pour résultat un dessin. . . ». 2 M. Vivant et J.-M. Bruguière, op.cit., n° 124, p.110 : « …Si la loi sur le droit d’auteur protège les dessins, pensaient certains auteurs, alors le droit d’auteur devrait aussi protéger les photographies car celles-ci sont assimilables, dans leur résultat, à des dessins… ». 3 Trib.civ. Seine, 20 janvier 1899, DP 1902.2.73. -C.A., Paris, 12 juin 1863, Ann. Prop. Ind. 1863 1                                                           مؤلفات التصوير الشمسي والمؤلفات المحصل عليها بطريقة ... تشملها حماية حق المؤلف هي مايلي
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الفرنسي الطابع وباألخص نظيره الفرنسي هذا  مع قيامه ببعض التعديالت، فبينما كان يشترط المشرع منذ إصداره ألول نص لحقوق المؤلف، ولعّل أن ذلك راجع إلى رغبته في مسايرة التشريعات المقارنة يالحظ بذلك أن المشرع الجزائري اهتم بحماية هذا النوع من المصنفات ...". شابهة للتصوير الشمسيم الصدد صعوبات شتى وانتقادات هامة  سليم انتهجه المشرع الجزائري، إذ واجه نظيره الفرنسي في هذاالمشرع الجزائري هاته الصفة مانحا بذلك الحماية لكل المصنفات التصويرية بدون أي قيد، وهو موقف كما سبق بيانه، استبعد  1الوثائقي أو الفّني في المصنفات التصويرية حتى تتمتع بالحماية القانونية ، يمكن افتراض أن 1957قضى بحماية المصنفات التصويرية كإبداع فكري عن النص الفرنسي لسنة ونظرا لطول الحقبة الزمنية التي تفصل أول نص جزائري . كما سبق تبيانه 1957لدى إصداره لقانون  ع الفرنسي لتدارك أخطاء هذا األخير وعدم اشتراط المشرع الجزائري استفاد من االنتقادات الموجهة للمشر  وتجدر اإلشارة إلى أنه كان على القضاء الجزائري تطبيق هو اآلخر في الماضي القانون الفرنسي         .2الطابع الفّني أو الوثائقي في المصنفات التصويرية إلى غاية صدور أول نص السالف الذكر، وكان ذلك خالل الفترة الممتدة من االستقالل  298- 57رقم  الذي ابقي العمل بالنصوص الفرنسية السابقة ما لم تتنافى مع السيادة  1962ديسمبر  31المؤرخ في  157- 62السالف الذكر، عمال بالقانون رقم  14- 73جزائري لحماية حقوق المؤلف، أي األمر رقم  الفرنسية، وباإلسقاط نجد أن النص  كآخر اجل للعمل بالقوانين 1973جويلية  5الجزائرية، وحدد تاريخ  والذي يعلق الحماية القانونية للمصنفات  298- 57المطبق آنذاك في التشريع الفرنسي هو القانون رقم  وبالتالي، فانه يفترض أن القاضي الجزائري . التصويرية على شرط توافر فيها الطابع الوثائقي أو الفّني إال انه ال  1973اره لألحكام القضائية وهذا إلى غاية سنة تبنى واعتمد على نفس المعايير في إصد  .وهران الملكية الفكرية، ماستر قانون المؤسسة، كلية الحقوق، جامعة فرحة زراوي صالح، محاضرات في  Art. 3 de la loi n° 57- 298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, préc. 2  1                                                           من األمر ) م(تغيير في األسلوب من دون أن يؤثر ذلك على المحتوى، إذ نصت المادة الرابعة شطر وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التعديل لم يمس بمبدأ حماية المصنفات التصويرية، حيث انه يالحظ         . 14- 73وقد جاء هذا األمر ملغيا لسابقه األمر رقم  في حماية المصنفات التصويرية بدون أي شرطالسالف الذكر، نجد أن المشرع الجزائري احتفظ بموقفه المتمثل  10-97وبالرجوع إلى األمر رقم         .يمكن تأكيد ذلك نظرا النعدام األحكام القضائية المنشورة في هذا المجال
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أو فنية  محمّية ما /تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و:" انه السالف الذكر على 10- 97رقم  ، وبالتالي، تبقى ..."المصنفات التصويرية والمصنفات المعّبر عنها بأسلوب يماثل التصوير:... يأتي . على نفس المنوال فيما يتعلق باهتمامه بحماية المصنفات التصويرية، غير انه لم يحدد شروط لذلكالتشريع الجزائري بخصوص حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يالحظ أن المشرع الجزائري بقي السالف الذكر، وهو آخر ما صدر في  05- 03األمر رقم  أما بخصوص النص الحالي، أي      .مسالة موقف المشرع الجزائري من حماية المصنفات التصويرية مؤكدة بموجب األمرين على االتفاق في  لالنتقادات الموجهة من قبل الفقه وأمام عجز هذا األخير واالجتهاد القضائي نظرا       تطور موقف المشرع الفرنسي من حماية المصنفات التصويرية: ثانيا  .ية المنشورة في هذا الموضوع إذ وجدتالقضائالعملية يصعب تحديد المصنفات التصويرية التي تستوفي شرط اإلبداع الفكري بسبب انعدام األحكام المصنفات األدبية والفنّية على واجب توافر فيها اإلبداع الفكري مهما كان نوعه، بينما من الناحية التي تعّلق حماية  1عد العامة، ويقصد بذلك المادة الثالثة من ذات األمروعليه، ينبغي الرجوع إلى القوا ذلك  مّ تو ع الفرنسي التدخل ية، اضطر المشر وضع معيار شامل يسمح بتقدير وتقييم المصنفات التصوير  والمعدل بموجب قانون رقم السالف الذكر  1957مارس 11خ في المؤر  298-57 رقم قانونالبموجب  رية بموجب قانون المصنفات التصوي أصحابلقد تدخل المشرع الفرنسي بهدف تسوية وضعية        1957مارس  11تدخل المشرع الفرنسي بموجب قانون    .1985جويلية  3المؤرخ في  660 - 85 ، حيث نص في مادته الثالثة على انه تعتبر كانجاز فّني المصنفات التصويرية ذات طابع فّني 1957 rs]n ta ug`v إpkاع أcgl`\ emn أدek أو egّh :" ا\c\]d ا\Uab 05-03ا\`[دة ا\][\]YV Z اUVW رRS   1                                                             .توافر فيها الطابع الوثائقي أو الفّنيمعّلقة على شرط وهكذا يكون المشرع الفرنسي قد فصل في الموضوع، حيث أصبحت حماية المصنفات التصويرية        .2ريماثل التصوي بأسلوبوتلك المعّبر عنها  وثائقي أو UVWا اbھ eh ]xymz ص|lg`\2  ...".ا\�~|ق اArticle 3 de la loi de 1957, devenu art. L. 112-2 C. fr. propr. intell. : « Les œuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie ». 
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من كفاءة صاحب المصنف  التأكد واجب يقصد به لطابع الفّني للمصنفات التصويريةفبالنسبة ل       يظهر  ،وعليه. 1األخيرة هاتهمن خالل النتيجة التي حققها، ومدى وجود شيء من الفّن في  التصويري تحقق الطابع الفّني في المصنف  مدى في بداعاإلالمشرع الفرنسي اختصر مفهوم  أنمن ذلك  ، أكثر من ذلك اعتبرت من كما سيتم بيانه الصادرة في هذا الصدد لم تكن لها مصداقية هي األخرى 2كما أن األحكام القضائية .من الفقه المختص موجة من االنتقادات أثارالذي  األمرالتصويري،  لم يميز بين  كما سيتم بيانه القضاء الفرنسي أنيكمن في  ، ولعّل سبب ذلك3قبل جانب من الفقه مؤسفة المصنفات التصويرية ذات ف .ة والقيمة الجمالية لمصنف تصويريالطابع الفّني للمصنفات التصويري الفرق شاسع بين ما هو  أن إذسوى مصنفات مستوفية لمعايير الجمال، تكون  أنال ينبغي الطابع الفّني  جميد منظر جميل نال إعجاب صاحبه وعلى كل، إذا كانت الغاية من وراء التقاط صورة هي ت              . جماليةله قيمة  ذو طابع فّني، وبين ما ناية الالزمة لذلك يكون الجهد والع إعطاء الصورة روح فنية حتى تنال إعجاب اآلخرين، وذلك ببذلأما إذا كان الهدف منها بعث نوع من الفّن ومحاولة . قيمة جمالية أو أخد ذكريات، يعّد المصنف ذا تعتبر جمالية قيمة  كان المصنف التصويري ذا طابع فّني أو مصنف ذا إذامعرفة ما  أنوبما         . طابع فّني المصنف ذا لقراراتها كانت عشوائية  إصدارهاالمحاكم في  أنمسالة داخلية من الصعب كشفها، فانه يمكن استنتاج   لقراراتها تسببيهافي وانما اكتفت   تسمح بتحديد المقصود من الطابع الفّني للمصنفات التصويرية، بأحكامالفرنسية لم تفيد قضاة الموضوع  محكمة النقض خاصة وان، النقطة اتههأي أهمية ل لم تولو 
                                                           1 P.- Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, P.U.F, 3ème éd., 1999, n° 77,  p. 122: « … Il va en réalité s’agir de vérifier le talent du photographe, grâce au résultat esthétique que l’on aura sous les yeux… ». 2 C.A. Lyon, 7 novembre 1958, Gaz. Pal. 1959, 1, p. 159 : «  Contrairement à la législation antérieure, la loi du 11 mars 1957 vise les œuvres photographiques, mais elle exige qu’elles aient un caractère artistique ou documentaire pour qu’elles soient considérées comme des œuvres de l’esprit ; on pourrait, à première vue, estimer que le caractère artistique est un élément nouveau exigé pour la constitution du délit : la loi ne contient  aucune définition de l’expression « caractère artistique » ». 3 C. Colombet, op.cit., n° 92, p. 73: « Les quelques décisions protégeant depuis 1957 les photographies en raison de leur caractère artistique ne pouvaient que décevoir… ». 
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لطابع الفّني في بحث قاضي الموضوع عن ا من الفقه أن آخرجانب  رأى ،وفي نفس السياق      .2في هذا الصدد متباينة األحكامال، وبالتالي كانت  أمفّني  طة التقديرية لقضاة الموضوع في تقديرهم لما قد يعتبرونه ذو طابعتاركة المجال بذلك للسل 1بالعموميات فان ما ينبغي تقديره هو يه، وعل .لجهد الفكري الذي بدلهإلى ا المصنف للحماية، وان ذلك يتم بالنظرحيث أن جوهر الحماية في المصنفات الفكرية، األدبية منها والفنية، هو تقدير استحقاق صاحب ، 3ص حقوق المؤلف فيما يتعلق منها بحماية المصنفات الفكرية، وهو ما يتناقض مع نصو التصويري تقدير القيمة الجمالية للمصنف وعليه،. األخيرقد يلزمه تحديد مفهوم هذا  المصنف التصويري حب المصنف التصويري ال المصنف ذاته، فقد يكون المصنف التصويري اإلبداع الذي قام به صا الحالة يكون منح الحماية القانونية  هاتهالصورة يد في ذلك، في  طوذلك من دون أن يكون لملتق جميال لم يوضح المشرع الفرنسي المقصود من  ،الوثائقي للمصنفات التصويرية ابعالطأما فيما يخص        .لم يقم بأي جهد فكري ا ألسس نظام حقوق المؤلف لكونهلصاحب المصنف التصويري، مخالف للحماية  قابال اتصويري امصنف ،ومن ثمّ . لفرنسية ذات طابع وثائقيم اوهكذا اعتبرت المحاك       .حتى يتسنى لنا معرفة المصنفات التصويرية القابلة للحماية القانونية من دونها الشأنالقضائية الصادرة في هذا  لألحكامينبغي الرجوع  في المصنفات التصويرية، اذ الطابع الوثائقي السوداء، يتجه نحو مكاتب االنتخاب  إفريقياالممثل لرئيس بلدية في  التصويري القانونية، المصنف
                                                           1 Cass. civ. 1ère section, 23 juin 1959, D. 1959, p.384 : « … Une photographie ne pouvait être protégée qu’à condition de porter la marque intellectuelle de son auteur, empreinte indispensable pour donner à l’œuvre le caractère d’individualité nécessaire pour qu’il y ait création ». 2 T.G.I. Paris, 26 février 1969, Quot. jur. 16 juin 1970, p. 3 : « Des convives  placés en diagonale pour que chaqu’un soit visible », poses étudiées, les personnes étant « tournées vers l’objectif », harmonie des couleurs. Donc la décision met l’accent sur l’aspect technique de la photographie. - C.A. Chambéry, 18 mai 1961, R.T.D.com. 1962, p. 672, obs. Desbois : « Une photographie d’identité prise de trois-quarts représentant  une jeune fille ne reflète aucun caractère particulier ou général, si ce n’est la fraicheur de la jeunesse, œuvre de la nature ». 3 B. Edelman, Droit d’auteur, droits voisins, droit d’auteur et marché, Dalloz, 1993, n° 67,  p. 38: « … la recherche du caractère artistique d’une photographie obligeait le juge à définir sinon le beau, du moins la valeur esthétique de l’œuvre, ce qui rentrait en contradiction avec l’article 2 (L. 112-1) de la loi qui protège les droits des auteurs sur les œuvres de l’esprit  quel qu’en soit le mérite ou la destination… ».  
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من  أنكما . 1بلدان االتحاد الفرنسي في الدستور بإدماجوالمتعلق  1958بمناسبة االقتراع السّري لسنة  . 2موضوع المصنف كالتقاط صورة تتعلق بالحرب، أو من الظروف االستثنائية التي التقطت فيها الصورةنابعة من  ومدى توفرها في المصنف التصويري، سواء كانت اإلعالمية من تمسك بالمصلحة القضاء رار بتكرار واستم يكون الموضوع متناوال أنمبتذل، أي ذات الموضوع العن المصنفات التصويرية  أما بالشخصيات الشهيرة وبحياتهم الخاصة، فقد استبعدها القضاء الفرنسي  ةكالمصنفات التصويرية المتعلق الطابع الوثائقي للمصنفات  أنيمكن استنتاجه من جراء األحكام القضائية، يكمن في  ما إن         .3من الحماية القانونية ، وهو معيار قابل للنقداقدمية المصنف : منها ،مهاانتقدت معظ التصويرية تم تحديده بالنظر لعوامل عدة الصورة التذكارية لشخص ما والذي يكتسب بعد مرور الزمن  ذلك، أمثلةومن  .ا قانونامحمي اتصويري اليصير بعدها مصنف اوثائقي اقد يكتسي طابع فالمصنف البديهي والمستبعد من الحماية القانونية التي كانت في القديم غير قابلة للحماية لنفس الصورة التذكارية،  لوثائقيالطابع ا بإضفاءشهرة تسمح  كذلك ومن  .كما قد ال يكتسي هذا الطابع بمرور الوقت، ومن ثم، ال مصداقية لهذا المعيار القانونية، ، معيار في المصنف التصويري إعالميةالقيمة العلمية ومصلحة بين المعايير المعتمدة هو مدى توفر  هذا المعيار تختلف من قاضي  ، حيث أن السلطة التقديرية فيقد يكون محل تضارب قضائي ثابتغير  ا، مما يجعله معيار القاضي هي عوامل يقدرها اإلعالميةالقيمة العلمية والمصلحة  أن إذ ،خراآلانتقد هو  لتصويرية المصنفات ا ندرةأي ، "الندرة" بمعيار األمرانتقد كذلك، يتعلق  آخركما وجد معيار آلخر،  هذا المعيار لم يسلم من االنتقادات هو  أنغير  .كلما امتازت بالطابع الوثائقي األخيرة هاتهفكلما قّلت  رة، ذلك الن وكاالت الصحافة تحتفظ ه ليست هناك مصنفات نادواعتبر معارضو هذا المعيار أن، اآلخر   .4فال مانع من أن تقوم بنسخها عليه،بالصور الملتقطة، و 
                                                           1Cass. crim., 7 décembre 1961, D. 1962, p. 550.  2 C. Colombet, op. cit., n° 93,  p. 75: « D’autres juridictions s’attachèrent encore à l’intérêt d’information, qui tient soit au sujet ou à l’objet photographié, soit aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles la photographie a été prise… ». 3 Cass. civ.,10 octobre 1972, J.C.P., éd. 1972, IV, p. 259 . 4 C. Colombet, op. cit., n° 93, p. 75 : «L’intérêt des critères choisis par la jurisprudence ou parfois proposés à l’intention des juges était dans tous les cas discutable : si on les examine isolément, on observera que l’aspect historique des documents peut ne se révéler qu’avec l’écoulement du temps….La valeur de renseignement  et l’intérêt de l’information sont des critères difficilement maniables qui dépendront trop de l’appréciation des juges ; le critère 
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شروط الحماية يرتكز على الشكل كشرط من ماذا تعّبر؟ وهو ما يتناقض مع نظام حقوق المؤلف الذي التصويرية، يتجلى في أن هذا المعيار يقود إلى االهتمام بموضوع المصنف، أي ماذا تمثل الصورة؟ عن إلى أن أهم انتقاد وجه للمشرع الفرنسي فيما يتعلق بالطابع الوثائقي للمصنفات  وتجدر اإلشارة       التخلي على الجانب الشكلي للمصنف التصويري على حساب  إمكانيةوردت في  فاإلشكالية .القانونية قد يدفع شرط الطابع و  المصنفات التصويرية هي مصنفات شكلية، أنالجانب الموضوعي، مع العلم  عن عدم تطابق وتعارض هذا المعيار مع نظام حقوق  اقاطع بدليل أخرىوهكذا يكون الفقه قد جاء مرة  .كيفية التقاط الصورة الوثائقي للمصنف التصويري بصاحبها إلى التركيز على موضوع الصورة، بدال من فان األحكام لم تكن عامة ولم  م،ومن ث. كانت في معظمها تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوعلفّني والوثائقي تكون قد باءت بالفشل، حيث التصويرية وصور اإلبداع فيها، ذلك بحصرها في الطابع امحاولة المشرع الفرنسي في تحديده لمفهوم المصنفات  أنوعلى العموم، يستخلص مما سبق        .1المؤلف ، كما وقد تعرض النتقادات هامة من 298- 57 رقم قانونالتظهر الجدوى من تدخل المشرع بموجب  جعله عرضة  مقنعة لحماية المصنفات التصويريةفشل المشرع الفرنسي في وضع معايير  إن         1985جويلية  3تدخل المشرع الفرنسي بموجب قانون    .الطابع الفّني والوثائقي شرط إللغاءتدعوا كلها إلى تدخله  2جانب الفقه ، اذ اعتبرت المعايير التي جاء بها هذا األخير لحماية 1957خاصة بعد إصداره لقانون النتقادات حادة  ذات " فكان من المؤسف اضافة العبارة  : " 429. ص، 39 ، المرجع السالف الذكر، رقمراوي صالحز  فرحة  banal sera extrêmement aléatoire ; enfin la rareté de la photographie apparaît comme le plus fragile des critères… ». 1 M. Vivant et J.- M. Bruguière, op. cit., n° 125, p. 111 : « Desbois soulignait en ce sens que «  fonder la décision sur le critère documentaire, c’est oublier que les droits d’auteur s’appliquent aux créations de forme, abstraction faite de la substance des idées, des informations, des documents. Ce  n’est pas le sujet du monde extérieur que l’artiste s’approprie en le reproduisant puisqu’un concurrent aura toute l’attitude pour le fixer à son tour sur la toile. Le document comme tel, échappe à la propriété littéraire et artistique ». 2                                                                                                                                                                                   نفات التصويرية غير دقيقة ومتعارضة مع نظام الملكية األدبية والفنية، األمر الذي دفعه للتدخل المص العامة  األحكاممخالفة  إلىهذا الشرط كان يؤدي  إدراجفي النص القانوني الن " السمة الفنية أو الوثائقية   ..."العلمية تختلف بمرور الزمن أوالقيمة التاريخية  أن إذبع الوثائقي الشك في انه من الصعب تحديده، طابال وفيما يتعلق. المحميةحق المؤلف والتي تقضي بعدم التركيز على الطابع الفني عند المؤلفات  المتعلقة بحماية
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حققة وقد اعتبر المشرع الفرنسي في هذا النص كانجاز فكري، المصنفات التصويرية والمصنفات الم .1985جويلية  3المؤرخ في  660- 85وجاء ذلك بموجب قانون رقم مراجعة موقفه مرة أخرى بغية  المصنفات التصويرية في األحكام العامة  أدرج، وهكذا يكون المشرع الفرنسي قد 1بفضل تقنيات مماثلة فصل في معظم ، ولو انه 2الناتجة عن عدم تحديد المشرع الفرنسي تعريف قانوني للمصنف التصويريعن القضاء الذي تعامل مع هذا القانون وطبقه، فقد عرف بعض الصعوبات في سد الثغرات  أما       .األدبية أو الفنية المصنفات أصحابشانه في ذلك شان باقي من الحماية القانونية،  الفكري حتى يستفيد واإلبداعمصنفه يتمتع بالطابع الشخصي  أنلقانون حقوق المؤلف، وما على صاحبها سوى تبيان  ا في األحكام التي كان يصدرها، يشكل هذا الفراغ القانوني عائقا مهم أندون  بصورة عادية 3القضايا لدى مصنف  القانونية طالشرو  باستيفاءالذي قضى  4بالنسبة لمجلس قضاء باريس الشأنكما هو  ، وجاعال من ، معترفا بذلك بالجهود التي قام بها صاحب المصنف التصويريتصويري متعلق بالحالقة االختيارات التي قام بها  هاته أناعتبار لهذا المؤلف، ب "البصمة الشخصية" االختيارات التي قام بها شخصية  وٕابراز دون تدخل الغير، هي عوامل ساهمت في انجاز مصنف تصويري يتميز بالخصوصيةالمعتمدة وذلك بمفرده ومن  اإلضاءةاختياره لمكان التقاط الصورة إلى صاحب المصنف التصويري من  صويري من الحماية القانونية وصاحب المصنف الت ، يستفيدومن ثمّ صاحب المصنف التصويري    .المصنف التصويري من صفة المؤلف
                                                           1 Art. L. 112-2-9°. C. fr. prop. intell.  2 B. Edelman, op. cit., n° 71, p. 41: « Il eut été plus conséquent de fournir, pour la photographie, une définition matérielle… ». 3  C.A. Paris, 20 septembre 1994, RIDA 1995, n° 164, p. 364 : photographie originale d’un banal cours de gymnastique. - Cass. civ., 12 février 1994, RIDA 1994, n° 162, p. 197 : photographies de plateau. - C.A. Versailles, 28 avril 1988, RIDA 1988, n° 138, p. 329 : « Les choix effectués par le photographe aboutissent à la mise en valeur des objets photographiés et révèlent la démarche esthétique du photographe ». 4 C.A.  Paris, 11 juin 1990, RIDA, octobre 1990, p.293 : «  Choisissant seul la pose des mannequins, l’angle de prise de vue et les éclairages adéquats pour mettre en valeur le style adopté par le coiffeur, le cadrage, l’instant convenable de la prise de vue, la qualité des contrastes de couleurs et des reliefs, le jeu de la lumière et des volumes, enfin de choix de l’objectif et de la pellicule ainsi que celui des visages les plus adaptés à une bonne promotion du style souhaité par le coiffeur : que tous ces choix sont opérés, sans instructions de tiers, par le photographe seul, et déterminés par sa personnalité ». 
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استبدال عبارة  بعض الفقه يالحظحيث  ع الفرنسي في ذات القانون بتعديل،كما جاء المشر         المؤلفات المحققة بفضل " بعبارة " المصنفات ذات نفس الطابع والمحصل عليها بوسيلة مماثلة للتصوير" تحديد المصنفات التصويرية المحمية قانونا، حيث يكمن ، فكان هدف المشرع من ذلك 1"ةتقنيات مماثل المصنفات ذات نفس الطابع والمحصل عليها بوسيلة مماثلة (  األولى أنالفرق بين العبارتين في  على معنى ضيق ، "يات مماثلةالمؤلفات المحققة بفضل تقن"، أي بينما تدل العبارة الثانية         .األشعةتدخل بطريقة تقليدية أو حديثة بدون  نشأتمجال لكّل الصور والرسوم، سواء الالعبارة يفتح  هاته، فان التفسير الواسع لومن ثمّ بمعناها الواسع،  الصورة أشكالتوحي بنوع أو شكل من ) للتصوير من الحماية  ،لتاليوبا ،تستبعد من نظام الملكية األدبية والفنية إذ، للمصنفات التي يجوز حمايتها التصوير أو تلك  اآلالتالناجمة عن  العبارة تحصر الحماية القانونية في المصنفات التصويرية هاتهفان  ،آخروبتعبير  .عكاس أشعة الضوء على قاعدة معينةالقانونية المصنفات التي لم يتحصل عليها بفعل ان ، كان انه موقف سليم أغلبيتهمن تدخل المشرع الفرنسي، فقد رأى في  3وبالنسبة لموقف الفقه         .2على أشعة الضوءها تقنيات ترتكز يتم استعمال في أين األخيرة هاتهالناتجة بطريقة تشبه  ٕادراجها في نظام حقوق المؤلف، وكذا إزالة و  سمح ذلك بحماية المصنفات التصويرية إذالبد منه،         .ة مع ذات النظامالمعايير التي جاء بها آنفا والتي كانت متناقض
المشرع الفرنسي قام  أن إلى اإلشارةكما تجدر :" 430. ص ،3-394رقم  لح، المرجع السالف الذكر،فرحة زراوي صا  1                                                            " مؤلفات لتصبح ال" ذات نفس الطابع المحصل عليها بوسيلة مماثلة للتصوير" في نفس الوقت بتعديل عبارة المؤلفات   .« B. Edelman, op. cit., n° 71, p. 41: « …Si l’on mettait l’accent sur l’expression «  techniques analogues à la photographie », on devrait en exclure l’image formée par ordinateur, par exemple, ou l’image - point à point - bref, toute image non obtenue par le travail de la lumière sur une plaque spécifique ». 3 C. Colombet, op. cit., n°94, p. 76 : « Il est certain que les critères adoptés en 1957 étaient imprécis et contraires aux principes du droit d’auteur… aussi bien, la loi du 3 février 1985 s’est proposée de lever toute ambigüité, par une mesure de simplification, toute incertitude sera, en principe, écartée 2  "".المحققة بفضل تقنيات مماثلة
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حماية المصنفات التصويرية في زمن تعددت فيه انتهاكات حقوق الغير أمر ليس بالهّين، اذ  إن       المصنفات التصويرية مدى مالئمة نظام حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة لحماية : المبحث الثاني بجميع جوانب هذا النوع من المصنفات،  يكفل ويحيط أنالنظام المناسب والذي من شانه  إيجادالبد من  على المصنفات التصويرية  الممكن تطبيقها األنظمةسيتم تناول في هذا المبحث مختلف  ،وعليه       .أي مراعاة جانبها المادي والفّني في ذات الوقت ،مع االخد بعين االعتبار طبيعتها الخاصة والمركبة في المطلب  ، سيتم سيدرسلف والصعوبات المواجهة في تطبيقهمنها، بداية بنظام حقوق المؤ  لتقييم كو  معنوية المرتبطة بإفادة المصنفات التصويرية بنظام حقوق المؤلف وتخويل أصحابها الحقوق المالية والحيث أدى هذا التباين في اآلراء إلى نتيجة حتمية تمثلت في خضوع األقلية لألغلبية الفقهية، مما سمح إن مسالة حماية المصنفات التصويرية كانت محل جدل فقهي منذ زمن بعيد كما سبق دراسته،        تطبيق نظام حقوق المؤلف على المصنفات التصويرية: المطلب األول   .العادية وتقدير ايجابياته وسلبياته، في المطلب الثانيآخر مجاور لنظام حقوق المؤلف تم استحداثه لحماية المصنفات التصويرية نظام  تحليل ثم ،األول غيرها من المصنفات  فهل أحكام قانون حقوق المؤلف مشتركة بينها وبين ،المصنفات األدبية والفنيةكيفية تطبيق نظام حقوق المؤلف من جهة، فباعتبار أن هاته المصنفات تختلف عن غيرها من إذ طرحت عّدة تساؤالت في هذا الشأن عن  ،غير أن هذا الحل لم يكن مرضيا للجميع .1بهذا النظام وممّيزة هنالك أحكام استثنائية هل الخاضعة لذات النظام؟ وٕاذا كانت اإلجابة باإليجاب كيف يتم ذلك؟ أم  يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  21لمادة ا  1                                                             .فسيتم تحليل فيه الصعوبات الناجمة عن ذلك ،سيخصص الفرع األول لدراسة المصنفات التصويرية في نظام حقوق المؤلف، أما بالنسبة للفرع الثاني اته اإلشكاليات في هذا المطلب ولذادراسة ه  المصنفات التصويرية؟ وبالتالي، سيتم محاولةوالفنية على ومن جهة أخرى، ماذا عن الصعوبات التي يواجهها القضاء في تطبيقه لقانون الملكية األدبية        ى المصنفات التصويرية دون غيرها؟تطبق عل   ...."أبدعه
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ية بمجرد اإلبداع، على خالف يستفيد صاحب اإلنتاج الفكري من الحماية القانون ،وهكذا          .الفكري مصنفهي تجمع المؤلف بلصالح هذا النظام بغية منح اكبر حماية للمؤلفين وحماية العالقة التولهذا السبب تتفق معظم التشريعات . استئثاري على انجازه الفكري حتى يكافئ على الجهد المبذولالغاية األولى من نظام حقوق المؤلف تكمن في تشجيع اإلبداع الفكري، وتقرير لصاحبه حق  إن          حقوق المؤلفالمصنفات التصويرية في نظام : الفرع األول صنفا خاصا يتسم بالطابع بذلك تم االتفاق على معيار اإلبداع الفكري الذي يجعل من المصنف م. ثانيةهذا األخير بتحديد مفهوم االنجاز الفكري من جهة  وتحديد المعيار المعتمد في تقرير الحماية من جهة في الفصل في مدى قابلية المصنف للحماية، حيث اهتم  ائي واالستناد إليهإلى االجتهاد القض الرجوعالمصنفات الفكرية نظرا لغياب قائمة تحدد بصورة حصرية المصنفات المحمية، األمر الذي يفسر كثرة وبمفهوم المخالفة يحمي كل  ،مبدئيا قانون الملكية األدبية والفنية وتجدر اإلشارة إلى أن         .والتمتع بالحقوق الخاصة بالملكية األدبية والفنية  مما يسمح له باكتساب صفة المؤلففالشخص الطبيعي لوحده بإمكانه التحلي بالذكاء الالزم النجاز مصنف يتسم بالخصوصية واالبتكار، ، اوليس معنوي اطبيعي اكما تقتضي الطبيعة القانونية لإلبداع الفكري أن يكون صاحبه شخص         .يداع حتى يتسنى له احتكار انجازه الفكرياإل اءاتبالنسبة لصاحبها إتمام إجر  أين يستلزم األمر 1، والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملةالمنشأ، والرسوم والنماذج الصناعية والعالمة، وتسمية االختراع مصنفات ه كل اللمنح الحماية القانونية، تخضع لكفاءات األدبية والفنية كمعيار اليعّبر عن خصي و الش ف التصويري حقوقا على حماية القانونية، فال مانع من أن يكتسب صاحب المصندور في منح الكذلك ومن بين مزايا نظام حقوق المؤلف، كون الجدة في المصنفات التصويرية ال تلعب أي          .المالية والمعنوية المتعلقة بالملكية األدبية والفنيةإثبات هذا األخير على عاتق صاحب المصنف التصويري الذي يرجى من وراء ذلك التمتع بالحقوق  عبء حيث يقع ،بداعقراراتهم الخاصة بمنح الحماية بناءا على األدلة الكافية والالزمة إلثبات هذا اإلبما في ذلك المصنفات التصويرية، هذا مع التزام قضاة الموضوع بتدعيم سواء كانت أدبية أو فنية 
  .فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر: عن كافة هذه المفاهيم راجع المرجع  1                                                           
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، ومن أمثلة ذلك، أن يقوم مؤلف ما بالتقاط صورة 1نه سبق انجاز مصنف في نفس المجالمصنفه ولو ا إن . وبالتالي، تكون هنالك صورتين لنفس المنظر الطبيعي .طبيعي سبق وان قام غيره بتصويره لمنظر وعليه،  .تح باب مجال اإلبداع على مصراعيهمما يف 3المصنف التصويري ودرجة استحقاقه ونمط تعبيرهنظام حقوق المؤلف يقضي امتناع قاضي الموضوع عن النظر في وجهة  نافة إلى ذلك، فاإض          .2الشروط األخرى لحيازة شهادة براءات االختراععكس ما ورد في نظام براءات االختراع أين تشترط الجدة واألولوية في كل االختراعات كشرط من بين الفنية والتقنية التي يستعان بها للحصول على مصنف تصويري ممّيز وليس باألولوية في االنجاز، وهو الت العبرة بالكفاءات الشخصية والمؤه المصنف األول على الثاني، حيث أنالتصويري، وال يؤثر وجود والمعنوية المتعلقة بنظام الملكية األدبية والفنية إذا اهتم بإضفاء بصمته الشخصية على مصنفه معرفته في هذه الحالة أن كال من صاحبي المصنفين يستفيد على حدى من الحقوق المالية  ما ينبغي كان في المستوى أو ال وال بالرسالة التي  إنفال يهتم القاضي بذوق صاحب المصنف التصويري  يقّيم حسب الجهد المبذول يتناسب طرديا  الفكري بغية تشجيعه، ال يشكل في أي حال من األحوال مقابالوتجدر المالحظة إلى أن قانون حقوق المؤلف عبارة عن مكافأة يمنحها القانون لصاحب االنجاز          .ماية القانونيةبالحالعبرة باستيفاء المصنف التصويري للشرط القانوني، فمتى توفر هذا األخير على اإلبداع الفكري تمتع التصويري التي ال يعتد بها هي كذلك في الفصل في مدى قابلية المصنف التصويري للحماية، وٕانما شود من وراء الصورة الملتقطة، كذلك ومثله بالنسبة للقيمة الجمالية للمصنف أي الهدف المن ،يحملها ما هو الشأن بالنسبة لبراءات االختراع، اين كلما زاد مبلغ المقابل ك اومهم امعه، كلما كان الجهد كبير  تحمى بواسطة براءات االختراع، االختراعات  أنيمكن :" السالف الذكر 07-03رقم  األمرمن  3المادة   C.A. Paris, 27 janvier 2006, comm.com. electr. 2006, comm. n° 60, in L’application des droits de propriété intellectuelle, Ompi, p.188  : « … Le seul fait que de multiples reproductions de mêmes tableaux existent ne suffit pas à démontrer que les photographies seraient dénuées d’originalité… ». 2 1                                                           عن اختراعه  يستحقه صاحب البراءة مقابل منح رخصة اجباريةيعتّد باالستحقاق لدى تحديد المبلغ الذي  تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة :"... السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  3المادة   3  ...".لتطبيق الصناعيالجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة ل   ...".استحقاقه ووجهته
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، فبالعكس فان االستحقاق ال 1لصالح الغير، فكلما كان االختراع ذا أهمية كلما زاد مبلغ االستحقاق ، كصور الطيور أو لصاحب مصنف تصويري استغرق صاحبه مدة طويلة في انجازه تحتسب باألشهراية القانونية للمصنف الفكري أم ال، إذ يجوز أن تمنح الحماية يلعب أي دور في تقرير منح الحم نف تصويري آخر على نفس الحماية القانونية مع أن الجهد الذي بذله بإمكان أن يتحصل صاحب مصرة التي تجبر صاحبها انتظار الموسم المناسب والظروف المالئمة اللتقاط صورته، كما الحيوانات الناد تتمّيز بها المصنفات التصويرية عن غيرها من المصنفات األدبية والفنية قد تصادفه بعض الحواجز الجمع بين إبداع وذكاء صاحب المصنف التصويري وبين العمل الميكانيكي آللة التصوير، كخاصية تطبيق نظام حقوق المؤلف على المصنفات التصويرية كمصنفات ذات طابع خاص أين يتم  إن        الصعوبات المواجهة في تطبيق نظام حقوق المؤلف على المصنفات التصويرية: الفرع الثاني  .فال أهمية لوجهتها ،الفكريمجال وليس لها أي تطبيق تجاري أو ثقافي، فمادام أنها تتوفر على الشرط القانوني المتمثل في اإلبداع ت مقتضيات فنّية محضة ال يمكن استغاللها في أي االورقة الفنّية، أو حتى كانت مصنفات تصويرية ذاصور األشياء المعروض بيعها في المجالت، أو كانت ذات االستغالل الثقافي كالصور المعروضة في لالستغالل التجاري منها  ةالتصويرية الرامية إلى إظهار الحقائق لتوعية الرأي العام، أو تلك الموجهكان ذا وجهة سياسية كالمصنفات إبداعه من الحماية القانونية بغض النظر عن وجهته، سواء القانونية، فمتى برزت شخصية صاحب المصنف التصويري في مصنفه من خالل طريقة أدائه استفاد وفي نفس السياق ينبغي التنبيه إلى انه، ال تعتبر وجهة المصنف التصويري معيارا للحماية         .2ف التمّكن من اإلبداع الفكرينظام حقوق المؤلبشكل واضح عن كفاءاته الفنّية والتقنية وقدرته على إبراز شخصيته في المصنف وهو المطلوب في الوقت المستغرق وال من حيث الجهد المبذول، إال انه يعّبر  ساوي جهد المصّور األول ال من حيثال ي
مقابل تعويض مناسب، وحسب  اإلجباريةتمنح الرخصة :" السالف الذكر 07-03رقم  األمرمن  47المادة   1                                                             .« M.-F. Marais et T. Lachacinski, L’application des droits de propriété intellectuelle, recueil de jurisprudence, Ompi, p. 185 : « Si le droit d’auteur récompense une création, il ne constitue pas à proprement parler la contrepartie d’un effort… le mérite est donc sans incidence sur la protection 2  ".يمة االقتصادية لهافانه يراعى الق ،الحالة
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غير أن الظاهر من  .ضحةالملكية األدبية والفنية وجوهرها البد من التمّكن من تحديده وتطبيقه بصورة واوع من المصنفات، فباعتبار أن هذا األخير أساس الحماية في قانون تقدير وتقييم اإلبداع في هذا النوتكمن أهم إشكالية في تطبيق نظام حقوق المؤلف على المصنفات التصويرية، في مدى إمكانية          .يتسبب بدوره في عرقلة وتناقض األحكام القضائيةمن شانها أن تعيق السير الحسن لتطبيق األحكام القانونية المتعلقة بنظام حقوق المؤلف، مما قد التي  حيث يتفق القضاء على منح الحماية إلى بعض المصنفات  1األحكام القضائية وجود صعوبة في ذلك كذلك بالنسبة للمصنفات التصويرية التي تلتقط و متداولة بكثرة وبإمكان الحصول عليها في أي وقت، على سبيل المثال رفض الحماية القانونية للمصنفات التصويرية التي ترد في الصحافة بمبرر أنها أي بتعبير آخر تقييد امتداد الحماية إلى كل المصنفات التصويرية، يذكر  ،3األخرى دون 2التصويرية إلبداع في هذا النوع من على مفهوم مشترك لما يقصد با 4العادية أو الغير فنّية، الكن ال يجتمع القضاءفهي كذلك مستبعدة من الحماية وبصفة عامة كل أنواع المصنفات التصويرية  ،مناسبة تصوير فيلمب
                                                           1 A. Bertrand, op. cit., n° 14.32, p. 650 : « Il est temps que les tribunaux se montrent plus exigeants en la matière dès lors que la prise d’une photographie est devenue, grâce notamment aux appareils électroniques qui ont envahi le marché un geste élémentaire à la portée de tous, et non plus un acte extraordinaire qu’il convient de sublimer en l’élevant systématiquement au statut d’œuvre ».  2 C.A. Dijon, 7 mai 1996, Dalloz 1998, p. 189.  - C.A. Paris, 8 novembre 2006, JurisData n° 2006-321378. 3 C.A Paris, 20 mars 1989, JurisData n° 1989-020770. - T.G.I. Nanterre, 18 mai 1994, Gaz. Pal. 1997, p. 506 : « Le photographe n’ayant fait que capter photographiquement une banale phase de travaux du chantier sur lequel il ne pouvait exercer aucune action singulière susceptible de faire transparaitre sa sensibilité et ses compétences professionnelles ». - C.A. Aix-en-Provence, 20 janvier 2004, JurisData n° 2004-234781. - C.A. Paris, 5 décembre 2007, JurisData n° 2007-350003. 4 C.A. Paris, 7 avril 2006, JurisClasseur 2008, Fasc. 3260 : « L’emplacement de la table du petit déjeuner en terrasse face à la plage, le soleil trouvant écho dans les couleurs chaudes mises en valeur sur celle-ci par les deux verres de jus d’orange, les croissants et la couleur du bouquet de fleurs ainsi que la mère en arrière plan, participent à l’originalité de cette dernière ». - C.A. Paris, 24 juin 2005, JurisData n° 2005-279386 : « La cour d’appel a jugé que pour les photographies d’œuvres d’art commandées par une galerie, l’originalité de la photographie ne pouvait s’exprimer au travers du choix du sujet, lequel était imposé au photographe ». - C.A. Paris, 15 octobre 2003, JurisData n° 2003-226247 : «  Des photogrammes et vidéogrammes qui permettant de constater que les mini différences tenant à l’angle de prise de vue et la profondeur du champ, ne traduisent pas la démarche créatrice du photographe ». 
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لى أخرى حسب القاضي وبالتالي، فاّن تطبيق األحكام القانونية قد يختلف من هيئة قضائية إ .المصنفات مع مرور الوقت إلى قبول منح الحماية القانونية بسهولة كبيرة واالعتراف بوجود  1تطبيقه، أدى بالقضاةإن عمق موضوع تحديد مفهوم اإلبداع الفكري في المصنفات التصويرية وتباين اآلراء في طريقة          .الفاصل في الموضوع وتفسيره لإلبداع ، البد من حماية هاته المصنفات التي يعود ومن ثمّ . اخد صور عبر الفضاء وٕاعادة نقلهابتسمح المصنفات هي ثمار لتدخل شخصي لصاحب المصنف التصويري في اختيار تكنولوجية جد معقدة من حماية قانون حقوق المؤلف، وتجدر اإلشارة إلى انه بالنسبة للمثال األخير كان المبرر أن هاته " بالقمر االصطناعي"وكذا الصور الملتقطة  3تفادت المصنفات التصويرية لأللواح الفنّيةوهكذا اس         .المصنف التصويري استفادت الصور من الحماية، بغض النظر عن ما إذا كان االختيار صائبا أم البل كذلك عن اختيارات صاحب  ،التصويري فمتى كانت النتيجة غير مترتبة فقط عن الصعوبات التقنيةالمقدمة لهم، هذا لتجنب الفصل في استحقاق مؤلف المصنف  2عظم القضاياإبداع فكري في م وق المؤلف صاحب المصنف التصويري بصفة مقنعة، باعتبار أن هذا المبّرر ال أساس له في نظام حقوهو ما يبرز تهاون القضاة في بذل المجهود الالزم للفصل في استحقاق . استحقاق صاحبها في اختياره  .« …F. Greffe et P. Greffe, Objet protégés, Les œuvre photographiques, le droit au respect de la personnalité, JurisClasseur Marque, Dessin, et modèles, Fasc. 3260, p. 4 : « La protection était alors quasi générale et n’en étaient écartées que les photographies d’identité trop banales, ou encore celles obtenues par le procédé photomaton considéré comme totalement mécanique ». 2 Sur la protection des photographies de plateau comp. C.A. Paris, 4ème ch., 18 décembre 1985, D. 1986, I.R., p.183 et C.A. Paris, 22 mai 1996, D. 1996, I.R., p. 168.  3 C.A. Paris, 4ème ch., 26 septembre 2001, n° 383 in http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_aide:FAQ/juridique/Importation_d%27image: «La seule condition de la protection des œuvres photographiques, conformément aux dispositions légales issues de la loi du 3 juillet 1985, applicables en l'espèce, réside dans leur originalité, force de constater que les photographies litigieuses répondent bien à cette condition; que contrairement à ce qu'énonce le tribunal, loin de s'effacer derrière le peintre, le photographe de son œuvre en a recherché la quintessence et au travers du choix délibéré des éclairages, de l'objectif, des filtres et du cadrage ou de l'angle de vue, a exprimé dans la représentation qu'il en a faite, sa propre personnalité 1                                                           الوجهة التي تعني بصفة ضمنية التيسير في منح الحماية القانونية ألغلبية المصنفات التصويرية نظرا ويشكل هذا األمر خطورة كبيرة على نظام الملكية األدبية والفنية، فاستمرار القضاة في هاته          .المؤلف
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ق بيانه، بغية استحداث أحكام جديدة وٕالغاء مقبول، فما الفائدة من القيام بثورة قضائية وفقهية كما سبإلى استفادة كل المصنفات التصويرية وأنواع الصور من حقوق الملكية األدبية والفنية وهو أمر غير عاتق صاحب المصنف التصويري وما على قاضي الموضوع سوى تقييمه، سيؤول حتما بمرور الزمن  أن إثبات هذا األخير يقع على، مع لعدم استطاعتهم الفصل في مدى توفرها على الطابع اإلبداعي يعي أو تلك المأخوذة من معّين، فالصور الممثلة لشخص طب سواء تعلق األمر بشخص طبيعي أو شيءوعليه، فان االخد بهذا التيار يؤدي إلى استبعاد كل المصنفات التصويرية التي تهدف إلى النقل        .1التصويريةلحماية المصنفات التصويرية نظرا لعجز القانون الجديد تطبيق معيار اإلبداع الفكري على المصنفات ع الفّني والوثائقي معيارين السالف الذكر، الذي يجعل من الطاب 1957التصويرية، يتعلق األمر بقانون وهو ما دفع البعض من الفقه إلى دعوة الرجوع إلى منبع نصوص الحماية بالنسبة للمصنفات قضايا الملكية األدبية والفنية هو المساس بأساس وجودها وٕاخالل بأحكام ومبادئ نظام حقوق المؤلف، حاولة تجاهله في الن المساس باإلبداع الفكري وم ،مصطلح في محله تعتبر" متناقضة"عبارة  إن        . بمرور الزمن متناقضة هي كذلك مع نظام حقوق المؤلفبالمعقّدة والمتناقضة مع نظام حقوق المؤلف لإلتيان بأخرى تصبح  أخرى وصفت فيها معايير الحماية فإذا طرح السؤال عن عدد الصور المتواجدة في هاته األخيرة . الغير خاصة في الشبكات االجتماعيةفي المعلوماتية وانتشار التكنولوجية التي أدت إلى االستعمال الكبير والهائل لهاته المصنفات من قبل حقوق المؤلف على المصنفات التصويرية يتجلى أما عن التحدي الثاني الذي يواجه تطبيق نظام        .مجال، ليس لها مكانة في نظام حقوق المؤلف حسب وجهة نظر هذا التياروغيرها من الصور التي ليس لها هدف منشود، وبالتالي، ال يمكن استغاللها في أي  القمر االصطناعي ، أما إذا طرح السؤال عن مدى إمكانية متداول في هاته الشبكاتتكون اإلجابة بان كم هائل منها س  .« ! C. Alleaume, Au fil des labs, La photographie à l’épreuve du numérique, LabsHadopi, 2012, p. 25 : « … La loi du 3 juillet 1985 n’a fondamentalement rien changé. En effet, avant de se prononcer le juge doit toujours vérifier si la photographie qui lui est soumise est originale. Or, pour cela, il peut parfaitement tenir compte du fait de savoir si le cliché présente un caractère esthétique ou un intérêt documentaire… Ce qui était la solution du droit français avant la loi de 1985 1                                                           حيث يستحيل مراقبة مشروعية استعمال كل صورة على حدا،  ،فاإلجابة ستكون بالنفي ،حمايتها كّلها
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فالتشريع لوحده ال يكفي، بل البد من التشريعين الفرنسي والجزائري على حد سواء وهو ما يعاب على  ، فباستثناء الهيئة وهياكل رقابية تسمح بمراقبة الصور المتداولة وقمع مستعمليهاإيجاد برامج حاسوب  الوجود لهيئة متخصصة  1الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها وبالتالي،  .2الفكري والمنصوص عليها في نظام حقوق المؤلفصاحب المصنف التصويري لمنتوجه المستعمل لهاته المصنفات ال يستفيد في أي حال من األحوال من االستثناءات الواردة على حق احتكار من دون ترخيص من صاحبها، مع ان ) منتوج فكري للغير(تؤدي إلى انتشار مصنفات تصويرية  أنهاالستعماالت معاقب عليها في ميدان جنحة التقليد، بما فان كل هاته ا ،فمن الناحية النظرية         .في مرافبة الصور المتداولة على شيكة االنترنت ات التصويرية فهل يمكن الحديث بعد هذا عن احترام قانون حقوق المؤلف بالنسبة لمستعملي المصنف ، يظهر أن الحل بالنسبة للتحدي الثاني يشبه نوعا ما الحل الذي أوجده بعض الفقه ومن ثمّ          على شبكات االنترنت؟ ر مما هو وعليه، فالبد من تقييد الحماية أكث .3على كل المصنفات األدبية والفنيةالمؤلف والتي تسري العاجل التفكير في معايير خاصة لحماية المصنفات التصويرية غير تلك المقررة في نظام حقوق دي األول المتعلق بصعوبة تطبيق معيار اإلبداع الفكري على المصنفات التصويرية، إذ أصبح من للتح د يوالمتضمن تحد  2015أكتوبر 8مؤّرخ في ال 261-15انشات هاته الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم   1                                                           فان العديد  ،فإذا أخدنا بهذا المعيار. 4عليه األمر وحصرها في المصنفات التصويرية الفنّية أو الوثائقية تصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لمتشكـيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم ا مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجدا على الدوام في له، االستنساخ أو اإلبالغ  إلى الجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون يعد عمال مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف وال مكافأة :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  50مادة ال  2  .16. ، ص 53، عدد 2015اكتوبر  8. ر.ومكافحتها، ج . زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ص.ف: وهو موقف بعض الفقه الجزائري المتخصص في هذا المجال  3  ".والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة 430.  4 C. Alleaume, op. cit., p. 26 : « Il devient urgent de redéfinir les critères d’éligibilité de la photographie au droit d’auteur. Afin de ne protéger que les clichés originaux, c’est-à-dire les clichés esthétiques ou artistiques, ou ceux présentant un intérêt documentaire ou d’information ».   
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على شرط توافر فيها اإلبداع الفكري، وبما انه يستحيل أن تستوفي  ةحماية قانون حقوق المؤلف معّلقإن ما يمكن التوصل إليه من خالل ما سبق، يتجلى في أن استفادة المصنفات التصويرية من         لمجاورة على المصنفات التصويريةتطبيق نظام الحقوق امدى جواز : الثانيالمطلب   .بتداولها بكل حرية ومشروعية ما لم تلحق ضررا بالغيرمن المصنفات التصويرية ستستبعد من نظام حقوق المؤلف ومن تّم، من الحماية القانونية مما سيسمح  إلى إلى التفكير ثم اللجوء بعدها  1المصنفات التصويرية المبتكرة مما حّفز بعض التشريعات األوروبيةالخاضعة لنظام حقوق المؤلف وتسمى هاته المصنفات بالمصنفات التصويرية العادية، وهي تفوق عددا ت التصويرية هذا الشرط القانوني يمكن استنتاج وجود مصنفات تصويرية أخرى غير تلك كل المصنفا وهو ما سيتم دراسته في هذا . نظام مختلف غير نظام حقوق المؤلف يتولى حماية هذا النوع من الصور في نظام الحقوق المجاورة لحماية المصنفات التصويرية العادية، و لول األفرع بالتطرق في الالمطلب    .المؤلف صاحب المصنف التصويري المبتكرالتصويرية التي يغيب فيها هذا الشرط القانوني بنظام مجاور وتمتيع أصحابها بحقوق مجاورة لحقوق حمايته إال بالنسبة للمصنفات التي يتوفر فيها اإلبداع الفكري، فانه يجوز إفادة باقي المصنفات يعترف وال يقرر  ، فإذا كان هذا األخير ال3الممنوحة للمصنفات التصويرية بموجب قانون حقوق المؤلفلحماية المصنفات األدبية والفنية ال تعارض على وجود حماية موازية لتلك  2"برن"إن اتفاقية       نظام الحقوق المجاورة لحماية المصنفات التصويرية العادي: الفرع  األول  .ات التصويرية العاديةلصعوبات المواجهة في تطبيق نظام الحقوق المجاورة على المصنفالثاني لفرع ال
، التشريع االسكندينافية، التشريع االسباني، تشريع الدول ياأللمانالتشريع : يذكر على سبيل المثال  1                                                            ، 1997سبتمبر  13المؤرخ في  341-97بموجب المرسوم الرئاسي رقم " برن" اتفاقية  إلىانضمت الجزائر   2  .كما سيتم بيانه فيما بعد...االيطالي لحماية المصنفات " برن" اتفاقية  إلىوالمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع تحفظ،   .« 3P. Kamina, Pistes et perspectives, RLDI 2011, n°70   : « La convention de Berne n’interdit pas la solution d’un droit voisin pour protéger l’ensemble des photographies, ou une catégorie particulière de photographies, comme les photographies non originales  .1886سبتمبر  9والفنية والمؤرخة في  األدبية
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وتصنف ضمن هاته " بالمصنفات التصويرية العادية"تلك التي يغيب فيها اإلبداع الفكري والمسماة ه المسالة، حيث يمّيز بين المصنفات التصويرية المبتكرة وبين لهات 2تطرق التشريع األلماني كما        .المصنف التصويري الغير مبتكر في نفس الكفةكان توضع الحقوق التي يستفيد منها صاحب المصنف التصويري المبتكر وتلك التي يتمتع بها صاحب ن المسالة تعّد معقدة تستلزم دراسة عميقة وتحليل قانوني بغية تجنب األخطاء التي يمكن أن تقع، على أللصور الغير مبتكرة، لتفادي االختالفات والتناقضات في األنظمة والتوجه نحو توحيد في القوانين فضال وبالتالي، فمن المفروض اتفاق دول األعضاء على حماية مشتركة  .التي ال تخضع لنظام حقوق المؤلفنفس المسار، حيث أجاز لدول األعضاء تقرير حماية لباقي الصور  1ألوروبيوقد انتهج القانون ا     ، فهذه األخيرة les photographies automatiques(3(الصور العائلية والصور اآللية : المصنفات من تاريخ  تم نشرها فتحتسب هذه المدة ابتدءسنة من تاريخ نشرها وٕابالغها إلى الجمهور، أما إذا لم ي 50قانونية هي كذلك إلى جانب المصنفات التصويرية المبتكرة، حماية تقدر بمدة تّم إفادتها بالحماية ال الحقوق أما بالنسبة لباقي . سنة 25في السابق كانت الحماية تدوم  ، مع اإلشارة إلى انه4التقاط الصورة والمعّدل في  1965سبتمبر  9لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المؤرخ في  األلمانيبالقانون  األمريتعلق    Art. 6 de la directive n° 2006- 116 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 ( JOUE 27 décembre 2006) :« … Les Etats membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies ».  2 1                                                             . فهي نفسها تلك المقررة للمصنفات التصويرية المبتكرة  . لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السالف الذكر األلمانيمن القانون  72المادة   http://www.cours-de-photo.com/definition-mode-automatique-m58.html: « La plupart des appareils photos possèdent des fonctions dites automatiques. Ce sont des modes prédéfinis qui offrent des réglages les mieux adaptés pour la réalisation d'un type de photo précis.  Exemple de  mode automatique  (les plus répandus) : - Mode paysage : une petite ouverture est prédéfinie afin d'avoir une grande profondeur de champs - Mode portrait : une grande ouverture est prédéfinie afin d'avoir une faible profondeur de champs - Mode nuit : l'isométrie est élevée et la vitesse d'obturation varie selon l'exposition - Mode sport : une grande ouverture de diaphragme est prédéfinie afin d'avoir une grande vitesse d'obturation pour figer le sujet. ».  4 3  .1995جويلية  23
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مسار، إذ يحمي كل وينبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أن ألمانيا ليس بالبلد الوحيد المنتهج لهذا ال       .تم تقليصها، وان في ذلك لمساس باإلبداع الفكري مما قد يؤثر سلبا على النشاط اإلبداعي ويحد منهإذ اكتفى المشرع األلماني بتطبيق أحكام قانون حقوق المؤلف باستثناء مدة الحماية التي  ،حقوق المؤلفحماية المصنفات التصويرية العادية، غير انه، في الواقع العملي التغيير فيه جاء بسيط مقارنة بنظام ، يالحظ أن القانون األلماني أخد بفكرة إيجاد نظام مجاور لنظام حقوق المؤلف بغية ومن ثمّ        ة بنظام مجاور يخولها من قانون حقوق المؤلف االسباني المصنفات التصويرية العادي 128تحمي المادة   Art. 72. De la loi allemande sur  le droit d'auteur et les droits voisins (modifiée le 19 juillet 1996) in http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=126226: «   -  1) Les photographies et les productions obtenues par un procédé analogue à la photographie jouissent d'une protection analogue à celle qui est prévue par les dispositions de la première partie pour les œuvres photographiques. -  2) Le droit visé à l'alinéa 1) appartient au photographe. -  3) Le droit visé à l'alinéa 1) s'éteint 50 ans après la parution de la photographie ou, si la première communication publique licite de la photographie a eu lieu plus tôt, après celle-ci, mais il s'éteint 50 ans après la confection de la photographie si elle n'a pas paru ou n'a pas été communiquée licitement au public dans ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69 ». 1 -                                                                                                                                                                                   ومن . 3نيكياوتلك الملتقطة ميكا (les photographies banales)هاته المصنفات الصور البديهية كما تبنى كذلك التشريع االيطالي فكرة حماية مجاورة للمصنفات التصويرية العادية، مدرجا ضمن        .هذا النوع من المصنفات 2وتشريع الدول االسكندينافية 1من التشريع االسباني  ,P. Kamina, op.cit., n°70 : « La solution d’un droit voisin est également adoptée en Italie, avec, cependant, des solutions plus originales. La loi italienne sur le droit d’auteur prévoit ainsi, à l’article 92, une protection des photographies non originales par un droit voisin 3  .من تاريخ انجازها ابتدءسنة  50تقدر مدة الحماية بالنسبة للمصنفات التصويرية العادية في قانون حقوق المؤلف للدول االسكندينافية ب  A. Sellapin, Œuvres photographiques et « meras fotografías »: une distinction propre au droit espagnol méconnue par le droit français in http://m2bde.u-paris10.fr/node/2509 le 15/04/2013 :« …En l'absence de l'un de ces deux critères, la photographie sera rabaissée au rang de meras fotografias (simples photographies); catégorie propre au droit espagnol qui prévoit une protection presque analogue à celle des œuvres photographiques. Le réalisateur de telles photographies ne bénéficie que de droits patrimoniaux sur sa photographie pendant une durée de 25 ans (à partir de la réalisation de la photographie ) ».   2 .من السنة الموالية النجاز المصنف التصويري العادي ابتدءسنة  25 حماية لمدة
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من تاريخ إنتاج أول  سنة تحتسب ابتدء 20، حيث تقدر ب ظامالمطبقة لهذا الن 2التشريعات األوربيةأما فيما يتعلق بمدة الحماية القانونية المقررة للمصنفات التصويرية العادية، فهي قصيرة مقارنة بباقي       .1نظام مجاور، أي بتعبير بسيط فهي مصنفات تصويرية مستبعدة مطلقا من الحماية القانونيةى الصنف الثاني الذي يستفيد من حماية الصنف األول والذي هو محمي بنظام حقوق المؤلف وال إلاستثناء محمية قانونا بنظام أو بآخر، إذ أن هناك نوع ثالث من المصنفات التصويرية ال ينتمي ال إلى لنظام حقوق المؤلف من جهة أخرى، إال انه ال يمكن التصريح بان كل المصنفات التصويرية بدون العادية بمقتضى نظام مجاور حقوق المؤلف من جهة كما يقرر حماية خاصة للمصنفات التصويرية ورغم أن التشريع االيطالي يسمح بحماية المصنفات التصويرية المبتكرة بموجب قانون . في الصورّم، يمكن استنتاج أن المعيار المعتمد في هذا النوع من الحماية هو غياب اإلبداع الفكري والطابع الفّني ث تلك التي يقررها القانون األلماني، فباستثناء الحق في النسخ إلى  العادي، فهي جد محدودة بالنظركذلك يالحظ االختالف في الحقوق التي يخولها القانون االيطالي لصاحب المصنف التصويري . 3صورة وهو موقف مفهوم، فالمصنفات التصويرية المبتكرة ذاتها شهدت صعوبات كبيرة لنيل مكانة في قانون قانونية خاصة وال وجود لنظام مجاور لنظام حقوق المؤلف يتولى حماية المصنفات التصويرية العادية، المصنفات بحماية أما عن التشريع الجزائري والفرنسي على حد سواء، فال يزودان هذا النوع من         .4مواجه الغير بتهمة التقليدااليطالي صاحب الصورة توقيعها وتاريخها حتى يستفيد من الحماية، فبغياب هذا اإلشعار ال يمكن يتمتع صاحب المصنف التصويري العادي بحقوق أخرى، كما يلزم التشريع  والحق في ترويج الصور ال
                                                                                                                                                                                   catégorie qui, comme dans les autres systèmes, couvre, selon les comptes rendus examinés, les photographies « banales » ou prises mécaniquement. ». 1 Ibid . : « A noter cependant, et la solution est intéressante, que l’article 87 de la loi Italienne ne protège pas les photographies d’écrits, de documents et de plans techniques. Il existe donc des catégories de photographies tout simplement exclus de la protection. » .  2  4  .من القانون االيطالي لحماية حقوق المؤلف 88المادة   3  .كما سبق تبيانه وقانون الدول االسكندينافية األلمانيالقانون  يذكر على سبيل المقارنة La notice consiste en une indication sur la photographie du nom du photographe et de la date et de l’année de création. En vertu de l’article 90 de la loi italienne, en l’absence d’une telle notice, la reproduction des photographies concernées n’est pas contrefaisante. 
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لمصنفات التصويرية بالنسبة ل وبالتالي فانه، من المنطقي ان تكون الصعوبة اكبر. حقوق المؤلف الصعوبات المواجهة في تطبيق نظام الحقوق المجاورة على المصنفات التصويرية : الفرع الثاني  .العادية التي هي مجّردة من كل إبداع وفنّ  إلى جانب نظام حقوق المؤلف يهدف إلى حماية المصنفات التصويرية  اخر إن تطبيق نظام        العادية ستغناء عنها شرط اإلبداع الفكري، ونظرا الهمبتها االقتصادية أو العلمية والتي ال يمكن اال توافرها علىال يرجى من هذا النظام حماية مصنفات تصويرية لم تحظى بحماية قانون حماية حقوق المؤلف لعدم وهو ما يفّسر غياب شروط ومعايير الحماية، إذ  1بشان تقدير اإلبداع الفكري في المصنفات التصويريةف التصويري كهدف أساسي يرمي إليه، وٕانما إلى حّل اإلشكالية المطروحة الصحافة أو صاحب المصنأن الهدف من نظام الحقوق المجاورة ال يتجلى في حماية استثمارات وكاالت ومما الشك فيه        .ذلك راجع إلى اختالف األسباب والدوافع المحفزة لتبني هذا النظاممنتشر بكثرة في الدول األوروبية، إال أن كيفية التطبيق تختلف من بلد إلى آخر ولعّل أن  العادية حلّ  تصويرية  الغاية منه تكمن في إيجاد نظام بديل يسمح باستقبال مصنفاتيتوجب حمايتها، ال، بل  بتكرة وهذا يرفضها نظام حقوق المؤلف ومنحها حماية قانونية غير تلك المقررة للمصنفات التصويرية الم ل الحماية، الحقوق المجاورة صعوبات مهنية شتى في تطبيقه، تتعلق أولها بغياب التعريف القانوني لمحوعلى غرار نظام حقوق المؤلف المطبق على المصنفات التصويرية المبتكرة، يطرح كذلك نظام         .مهما كان نوعها ة التي اب التعريف القانوني للمصنفات التصويريوفي غي" ليس ممنوع، فهو مسموحما هو " فعمال بمبدأ   .التشريع االيطالي كما سبق تبيانه في الفرع السابق: مثال ذلك  P. Kamina, op.cit., n°70 : « …Sa justification semble moins tenir à la nécessité de protéger les investissements des groupes de presse ou des photographes…, qu’à celle de résoudre les incertitudes liées à l’appréciation de l’originalité ». 2 1                                                           لم  2وينبغي التذكير في هذا الصدد أن بعض الدول. المصنفات التي يمكن حمايتها بموجب هذا النظامتستفيد منه دون األخرى وفي هاته الحالة يتوجب تحديدها، أي تحديد مصنفات تصويرية معينة فعال كل المصنفات التصويرية العادية تستفيد من حماية النظام المجاور لنظام حقوق المؤلف، أم هناك كانت  إنينبغي تحديد   ،وبالتالي .ها سيستفيد من الحماية القانونيةهائل من يحميها هذا النظام، فان عدد
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ومن تّم، يمكن . هي إال مجرد أفكار غير مجسدة ماديا، وبالتالي، يستحيل تقرير لصاحبها هذا الحقاالقتباس فمن الواضح انه يصعب إسقاط هذا الحق على مصنفات خالية من اإلبداع الفكري، فكأنما ما ختالف شاسع بين النظامين، فمثال بالنسبة لحق لصاحب المصنف التصويري المبتكر أمر مستبعد إذ االيتعلق األمر بالحقوق االستاثارية لصاحب المصنف التصويري على مصنفه، فتشبيهها بالحقوق المخولة عالوة على ذلك، هناك إشكال آخر في تطبيق هذا النظام على المصنفات التصويرية العادية،         .وهو موقف سليم من النقض  1صليةكنسخ الصور األتتردد في استبعاد أنواع من المصنفات التصويرية من الحماية القانونية أو على األقل تهميش بعضها  فهو موضوع متباين فيه من دولة  ،النسبة لمدة الحماية الممنوحة للمصنفات التصويرية العاديةوب       .غياب اإلبداع الفكريالحقوق المعنوية فمن الصعب التفكير في احتمال استفادة صاحب المصنف التصويري العادي منها في اما عن . مصنفه والحق في التمثيل، وهو الحل المعتمد في المملكة المتحدة وفي اسبانيا وفي ايطالياالحق في استنساخ : لمصنف التصويري العادي في حقينحصر الحقوق التي يتمتع بها صاحب ا مما يبرز االختالفات الكبيرة بين مختلف  ،2سنة 50إلى  15إلى أخرى، حيث تتراوح هاته المدة من  هذه يرية العادية والملتقطة بمناسبة بعقد عمل أو عقد مقاولة، فان الحقوق الناجمة عن المصنفات التصو شكال يخص العقود، فسواء تعلق األمر كذلك ومن الصعوبات المطروحة في هذا النظام هناك إ        .الدول في تطبيق هذا النظام  حسب الحالة، مما قد يسيء إلى صاحب المصنف  1أو المقاول 3العقود تعود إلى صاحب العمل
                                                           1  P. Kamina, op.cit., n° 70 : « Des difficultés apparaitront cependant si ces même copies sont modifiées en postproduction ou présentent quelques différences avec l’œuvre « reproduite ». A quel moment décidera-t-on d’une protection supplémentaire ? notez que cette question est commune à l’ensemble des «  droits voisins sur enregistrement » ». 2  سنة،  15اسبانيا : األوروبيةدية بالنسبة لبعض التشريعات مدة الحماية القانونية للمصنفات التصويرية العا عقد أو عالقة عمل،  إطارمصنف في  إبداعتم  إذا:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  19تنص المادة   3  .سنة 50سنة، الدول االسكندينافية  25 ألمانياسنة،  20ايطاليا  من اجله، ما لم يكن ثمة  أنجزالغرض الذي  إطارف في يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف الستغالل المصن   ".شرط مخالف
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يث ال ينال حقوق عن صوره، فهو أمر مقبول في التصويري باعتبار أن هذا النظام ال يخدم مصالحه ح أي، الصفة التي يمنح إياها القانون بمناسبة التحاقها بنظام الملكية األدبية . لهذا النوع من المصنفاتاألول، سيتم دراسة في هذا الفصل طبيعتها القانونية وشروط حمايتها بغية التعرف على الجانب القانوني وق المؤلف في الفصل بعد أن تمت اإلحاطة بمفهوم المصنفات التصويرية ومكانتها في نظام حق       الطبيعة القانونية للمصنفات التصويرية وشروط حمايتها: الفصل الثاني  .فاستحداث أحكام في ذلك قد يكون مناسبا للقضاء على كل هاته الصعوباتفات من جهة، وتوضيح كيفية تطبيق هذا المعيار من جهة أخرى، اإلبداع في هذا النوع من المصنلحمايتها لن تحل اإلشكاليات المطروحة في هذا الشأن، بل ينبغي تركيز الجهود في تحديد تعريف مرتبطة بعجز في تقدير اإلبداع فيها، ومهما تعددت واستحداث قوانين مجاورة لنظام حقوق المؤلف معظم الصعوبات المواجهة في حماية المصنفات التصويرية  وفي األخير يستنتج مما سبق أن،      .حقوقهمع صاحب المصنف التصويري العادي الذي يرجو من هذا النظام أن يكون اقل صرامة للدفاع عن بالنسبة لنظام مجاور فمن المفروض أن تكون األحكام اقل شدة وأكثر تساهال  لكننظام حقوق المؤلف،  هل كل المصنفات : وبين باقي المصنفات األخرى، ويقصد من وراء ذلك اإلجابة عن التساؤل المطروحالشروط المستلزمة فيها لمنحها الحماية القانونية من جهة ثانية مما سيسمح بإجراء مقارنة بسيطة بينها وكذا، . يعة الحقوق المنبثقة عنها من جهةحيث، سيدرس لب وجوهر هذه المصنفات وطب. والفنية في الشروط المتطلبة قانونا لالستفادة من هذا الخاضعة لنفس النظام القانوني، إال أنها تشترك معها تنفرد المصنفات التصويرية بطبيعة خاصة بها تجعلها مختلفة عن باقي المصنفات األدبية والفنية         الطبيعة القانونية للمصنفات التصويرية ومميزات حق صاحبها: المبحث األول  القانونية لالستفادة من نظام حقوق المؤلف؟  األدبية والفنية تخضع لنفس الشروط       ".مخالفالشخص الذي طلب انجازه ملكية حقوق المؤلف  في إطار الغرض الذي أنجز من اجله، ما لم يكن ثمة شرط عقد مقاولة يتولى  إطارمصنف في  إبداعتم  إذا:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  20تنص المادة   1                                                                                                                                                                                   وعليه، سيتم تناول في هذا المبحث مختلف الجوانب المشكلة للمصنف التصويري في المطلب . النظام
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وبالتالي، سيتم التطرق إلى . لمصنف التصويري بحماية مصنفهالمنشود من وراء مطالبة صاحب اثم، دراسة مميزات الحق المنبثق عنها من جراء استفادتها من الحماية القانونية باعتباره الهدف . األول يا حسب طبيعة إن اإلبداع المشترط في مصنفات الملكية األدبية والفنية قد يكون أدبيا وقد يكون فن        المصنفات التصويرية كإبداع فكري في إطار نظام حقوق المؤلف: المطلب األول  .خصائص هذا الحق في المطلب الثاني من هذا المبحث غياب الجانب  التصويري ويعد هذان الجانبان متكامالن، فال يمكن تصور انجاز مصنف تصويري فيإذ لها جانبين، جانب آلي ميكانيكي يخص آلة التصوير وجانب فّني يتعلق بصاحب المصنف . أما عن، المصنفات التصويرية فتندرج ضمن قائمة المصنفات الفنية، كما تتميز بازدواجيتها. المصنف الصورة الثابتة التي تطبع على سطح حساس :" تعّرف المصنفات التصويرية اصطالحا على أنها        الجانب المادي للمصنفات التصويرية: الفرع األول  .فيما يليالجانب الفّني على الجانب اآللي في هذا المجال كما سيتم بيانه من دون تدخل الكفاءات الفنية لصاحب المصنف التصويري، هذا مع تفاوت من حيث األهمية إذ يتفوق أي، آلة التصوير، وفي المقابل يستحيل انجاز مصنفا تصويريا مبتكرا مستوفيا للشروط القانونية . اآللي يستنتج من ذلك أن المصنفات التصويرية تستوفي بصفة . 1"يزيائية وكيماويةعليها من خالل تقنيات فأي، المصنفات الناتجة عن عملية ميكانيكية والمثبتة على دعامة مادية، والتي يتم التحصل . للضوء الذي يحدد  2المنصوص عليه في قانون حقوق المؤلف" التثبيت على دعامة مادية " ضمنية معيار كما أن، وجود دعامة مادية ترتكز . المصنفات المحمية قانونا  والحقوق المخولة بموجب هذا األخير ومنه، يظهر من المنطقي أن يخضع كالهما لنفس النظام . تقوم على تحويل مادة إلعادة تشكيلهاالتصويرية توحي من جانب آخر بانتمائها إلى مجموعة الفنون التشكيلية والتي بدورها  عليها المصنفات ية انجاز دائما وفيما يتعلق بالجانب المادي للمصنفات التصويرية تجدر اإلشارة إلى أن، عمل       . القانوني   .السالفة الذكر 05-03من األمر رقم  3المادة   2  .تم دراسة مفهوم المصنفات التصويرية في الفصل األول من ذات المذكرة  1                                                           مرحلة أولى يتم التقاط فيها الصورة، : مصنف تصويري تقوم على مرحلتين ويستعمل في ذلك مادتين
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ة عن المرحلة األولى تدعى بالكليشي في حين أن، تلك الناتج. تلك الناتجة عن المرحلة الثانيةوبصفة عامة يقصد عادة بمصطلح المصنف التصويري، الصورة الممثلة على الدعامة المادية أي        . عبارة عن نوع من الورق، كما يمكن توّقع أي دعامة مادية أخرى تصلح الستقبال الصورةنسبة للمادة الثانية فعادة ما تكون اللتقاط الصورة جاذبة ألشعة الشمس أو الضوء حسب الحالة، أما بالوبالتالي، ينبغي أن تكون المادة األولى المستعملة . ومرحلة ثانية تنقل فيها الصورة إلى الدعامة المادية « cliché »1  أي، . ن يتم استعمال فيها المادتين الالزمتين النجاز الصورةأنها يجب أن تشتمل على المرحلتين معا وا 2التصويرية المحمية بقانون حقوق المؤلف أي المفهوم القانوني للصورة فقد رأى جانب من الفقه الفرنسيهذا إذا تم االعتماد على مفهوم الصورة من الجانب العملي، أما فيما يخص المصنفات غير أن هذا الموقف يعد قابال للنقد فاستنادا إلى المادة . المادة الجاذبة ألشعة الضوء والدعامة المادية السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري يمنح الحماية بمجرد إبداع  05-03الثالثة من األمر رقم  بداع على شاشة الكمبيوتر أو شاشة آلة التصوير مثال، والتي لم يتم تحميضها بعد متى توفر فيها اإلللحماية المصنفات التصويرية الغير مثبتة على دعامة مادية كما هو الشأن بالنسبة للصور المعروضة وعليه، تعد مصنفات قابلة . كان مثبتا أم ال بأية دعامة تسمح بإبالغه إلى الجمهور المصنف سواء غّيرت من مفهوم  3"بالبوالروييد"حيث تم، اختراع طريقة تسمى . باألحرى تطور في كيفية انجازهاوال يخفى على الجميع أن ببروز التكنولوجيات الحديثة هناك تطور فعلي للمصنفات التصويرية أو        .الفكري كشرط موضوعي  .« G. et H. COSTON, L’A.B.C. du journ,1952, p.171  in http://www.cnrtl.fr/definition/clich%C3%A9:  « Plaque métallique en relief à partir de laquelle on peut tirer un grand nombre d'exemplaires d'une composition typographique, d'un dessin, d'une gravure sur bois, sans avoir à composer, dessiner ou graver à nouveau.  La reproduction dans la presse de dessins et de photographies se fait au moyen de clichés typographiques ». 2 Y.Gendreau, Objet du droit d’auteur.- Œuvres protégées. Photographie, JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1150, p.3 : « Le  terme photographie fait surtout référence à l’image qui est représentée sur la seconde matière… cependant, on doit admettre que l’œuvre protégée par le droit d’auteur comprend les deux formes de représentation visuelle, à savoir l’image négative et l’image positive, à condition, bien sûr, de répondre au critère d’originalité ». 3  A. DESILETS, La Technique de la photo, Ottawa, Éd. de l'Homme, 1971, p.118 : « Le polaroid est un appareil photographique à développement instantané. L'un des nets désavantages du Polaroïd est l'absence de négatifs pouvant permettre le tirage d'autres photos 1                                                           خير دعامتين ماديتين فان طريقة البوالروييد المصنف التصويري التقليدي، فإذا كان يستعمل في هذا األ
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فبفضل هذه التكنولوجية ال يكون بحوزة صاحب . السابق لتظهير الصورة االيجابية عن طريق التحميضوبالتالي، تحذف الصورة السلبية التي كانت تستعمل في . 1تعمل على دمج الدعامتين في دعامة واحدة ح المصنف التصويري البد التأكد من أن المصنف المحمي وللحفاظ على المفهوم األصلي لمصطل        .2الصورة، المرحلة األولى من الطريقة التقليديةالتقليدية التي تكمن في انجاز مصنف تصويري عبر مرحلتين وال يقع التغيير اال في طريقة التقاط وعليه، يحتفظ بالطريقة . قمية لتنقل بعدها إلى مساحة الورق ممثلة بذلك الصورة النهائيةدعامة ر التسجيل الرقمي للصورة المراد التقاطها، فبدال من أن تعكس أشعة الضوء على الفيلم يتم تسجيلها على بفضل "  le négatif"التي تسمح هي األخرى بانجاز صورة من دون اللجوء إلى الصورة السلبية إذ، عدد كبير من آالت التصوير أصبحت مركبة بهذه التكنولوجية . هذا المجال الرقمية الصدارة فيكذلك ومن بين التكنولوجيات التي ساهمت في تطوير المصنف التصويري تحتل التكنولوجية         .آلة التصويرفي ذلك مرد ودية مهمة من حيث الوقت، فبمجرد ضغط المصور على زر التصوير تنزلق الصورة من والشك أن، . حدة وهي ذاتها الدعامة التي تثبت عليها الصورةالمصنف التصويري سوى دعامة مادية وا فباستثناء . اع الفكري، ينبغي النظر في مدى استعمال فيها أشعة الضوءمتى استوفت لشرط اإلبدأما لتحديد ما إذا كانت طريقة جديدة في إنتاج صورة بإمكانها إنتاج مصنفات قابلة للحماية القانونية . إذ، يعّد ذلك جوهر اإلبداع الفكري في هذا النوع من المصنفات. ناتج عن البصمة الشخصية لصاحبه التحميض، البوالروييد، ( المصنفات التصويرية التي يتم فيها معالجة أشعة الضوء بأية طريقة كانت  لتصويرية القابلة للحماية القانونية بمقتضى قانون حقوق المؤلف حين يتوفر فيها ضمن المصنفات ا 3ال يمكن أن تصنف غيرها من المصنفات بالصور، وهكذا تدرج صور القمر االصطناعي...) الرقمية
                                                           1 Y.Gendreau, op.cit., p. 3 : « Le procédé polaroid a opéré une fusion du procédé photographique en éliminant le recours à un négatif qui doit être développé pour produire l’image positive. Avec ce procédé, on n’est en présence que d’un seul support de l’image ». 2Ibid : «  De plus en plus d’appareils photographiques produisent des images photographiques sans négatif, mais plutôt grâce à l’enregistrement numérique de l’image… On retrouve ici le procédé en deux temps de la photographie traditionnelle, mais on a modifié le mode de captation première de l’image ». 3  C.A. Riom, 14 mai 2003,  CCE  2003, comm. 117, note Ch. Caron et JCP E 2004, p.1770. 
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إذ، ال يظهر في . شكلت في السابق حاجزا أمام منحها الحماية القانونية تتجلى في عدم بروز يد اإلنسانية األساسية للمصنفات التصويرية المميزة لها عن باقي مصنفات الفن التخطيطي والتي إن الخاص        .إال أنها ال تحظى بالحماية القانونية باعتبار أن اإلبداع فيها مفقود وغير ممكن، أما بالنسبة للصور الطبية كصور الراديوهات فهي تدرج ضمن المصنفات التصويرية 1اإلبداع الفكري ا ال حيث، يطغى الجانب الميكانيكي في المصنف مع العلم أن هذ. المصنف التصويري سوى عمل اآللة يالت تقنية مهمة مقارنة بتلك التي تحتاج لها األخيرة مشتقة من الفن التصويري وأنها تحتاج إلى تعديحمل في جواته إبداعا فكريا، فبمقارنة المصنفات التصويرية مع المصنفات السينمائية يالحظ ان، هذه أصبح ال أساس له خاصة بعد ظهور عدد كبير من االنجازات التي تعتمد على اآللة كهيكل خارجي حتلها اآللة في انجاز المصنف كما أن، العتاب الموجه للمصنفات التصويرية بسبب المكانة التي ت       .كما سبق تبيانه برفض منح الحماية لهاته المصنفات التي ال يظهر منها إال التنفيذ الميكانيكي لآللة، وهو ما دفع جانب كبير من الفقه والقضاء 2يعني غياب الجانب الفني بل انه فقط محجوب بعمل اآللة دون  4ومع ذلك، فهي تستفيد من حماية قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 3المصنفات التصويرية كل فنان يؤدي أو يعزف مصنفا من :" أنالسالف الذكر على  05-03رقم  األمرمن  107تنص المادة   Y.Gendreau, op.cit., p. 3 : « Pour déterminer alors si un nouveau procédé de création d’image relève de la famille de la photographie, l’analyse doit porter sur la présence d’un traitement des rayons lumineux … ». 2 P.Tafforeau, op.cit., p. 75 : « Les photos sont des fixations d’image. On comprend pourquoi son apparition a entraîné les juristes à se demander si elles devaient être protégées par le droit d’auteur. On pouvait craindre, en effet, qu’un tel procédé se limitât à de simples opérations mécaniques. En fait, il apparait clairement de nos jours qu’il existe un art de la photo à côté de clichés purement mécaniques ».  3 Y.Gendreau, op.cit., p. 3 : « La  comparaison avec les œuvres cinématographiques est, sur ce point, plutôt troublante. Alors que la cinématographie est un art dérivé de la photographie et nécessite encore d’avantage de manipulation technique, conteste-t-on aux œuvres cinématographiques l’appartenance aux œuvres protégées par le droit d’auteur ». 4 1                                                           رز مرة أخرى أن الجدل بشان مدى منح المصنفات التصويرية تب 5الكمبيوتر في نظام حقوق المؤلفإضافة إلى ذلك، فان السهولة التي يقبل بها إدراج مصنفات منجزة بواسطة . أن يشكل ذلك جدال فقهيا ينتج تسجيالت سمعية أو تسجيالت سمعية  التقليدي، وكل منتج الثقافيالمصنفات الفكرية أو مصنفا من التراث  هذه  إبالغ السمعي أو السمعي البصري تنتج برامج  اإلذاعيبصرية تتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة للبث   أدبيةتعتبر على الخصوص كمصنفات :" الف الذكرالس 05-03رقم  األمرمن  4المادة   5  ".الحقوق المجاورة: الجمهور، يستفيد عن اداءاته حقوقا مجاورة لحقوق المؤلف تسمى إلىالمصنفات 
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وال عالقة له بالجانب اآللي الذي هو من اختصاص  1لفّني أو األدبي للمصنفاألخير يهتم بالجانب االمصنف التصويري على الطابع المادي حتى يمكن توقع االنضمام إلى هذا النظام باعتبار أن، هذا المصنفات الفنية التي تستفيد من نظام الملكية األدبية والفنية، ومن الضروري أن يهيمن هذا الطابع في ز به المصنفات التصويرية تستجيب كذلك لطابع فّني ككل إلى جانب الطابع اآللي الذي تتمي        جوهر الفّن التصويري: الفرع الثاني .قانون حقوق المؤلفوجود لمعيار ثاني غيابه قد يؤدي إلى سقوط حق صاحب المصنف التصويري في االستفادة من حماية من المفروض باستثناء شرط اإلبداع الفكري ال  يه يستنتج، عمال بالنصوص القانونية انهوعل         .القانونيةبالتكنولوجية الالزمة لتنفيذ إبداعه الفكري ال يشكل في أي حال من األحوال معيارا لرفض منح الحماية حماية قانونية قد استغرق وقتا طويال وان، استعمال آلة النجاز مصنف كوسيلة تساهم في تزويده  إذا، فهو ذو . وعليه، يلعب الفّن في المصنفات التصويرية الدور األكبر في نيلها الحماية المرغوبة        .2بمعنى، براءات االختراع. الملكية الصناعية والقابلة للتطبيق  أالختراعيالجديدة والناتجة عن النشاط  االختراعاتتحمى بواسطة براءات االختراع،  أنيمكن :" والمتعلق ببراءات االختراع 2003 يوليو 19المؤرخ في  07-03رقم  األمرمن  3تنص المادة . 2  .السالفة الذكر 05-03رقم  األمرمن  3من المادة  األولىالفقرة   1  ...".وبرامج الحاسوب...،األدبيةالمحاوالت : المكتوبة مثل األدبيةالمصنفات   ) أ  : يأتيأو فنية محمية ما                                                                                                                                                                                     بينها، هناك مصنفات تصويرية حديثة تلتقط باالت . 3بداع الفكريتستفيد من الحماية إذا اتسمت باإلومع انه، كان يستعمل في المصنفات التصويرية القديمة آالت تصوير بسيطة إال أنها كانت . القانونيةذلك أن المصنفات التصويرية التي تتوفر على الشروط المطلوبة قانونا تستفيد تلقائيا من الحماية رص على توفيره أكثر من الجانب اآللي، ودليل أهمية بالغة تدفع بصاحب المصنف التصويري إلى الح  .« C.A. Lyon, 5 février 1954, D.1954, jurispr. p. 227 : « Il a été jugé que lorsqu’il s’agit d’une œuvre photographique, il devient clair que son auteur a droit à la protection de la loi dès l’instant que grâce à ses connaissances techniques et professionnelles, à son habilité à la sûreté de son goût, de son jugement, il a su créer une œuvre originale 3    ...".الصناعي
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وضوعي ال يتعلق بشان اإلبداع في المصنفات التصويرية هو انه يختلف عن الجدة، فالجدة عنصر ملمصنفه وهو في نفس الوقت الشرط األساسي لالستفادة من حماية قانون حقوق المؤلف، وما يمكن قوله إن جوهر الفّن التصويري هو اإلبداع الفّني الذي يقدمه صاحب المصنف التصويري لدى انجازه      .للصورةالشخصية التي يأتي بها المصور والمعّبرة عن اإلبداع الفكري والفّني والكفاءة التي تحلى به لدى التقاطه أي اللمسة . 1تصوير جد متطورة إال أنها ال تحظى بالحماية القانونية نظرا لعدم بروز فيها الطابع الفّني أي، غياب األولوية . حيث، يعتبر جديدا الشيء الذي لم يسبق وجوده من قبل. بصاحب اإلبداع الفكري كون المصنف مبتكرا يسبق لشخص آخر تناول ذات الموضوع في مصنف تصويري، كما بإمكان أن يوينجر عن ذلك انه بإمكان أن يكون مصنف تصويري محمي قانونا مبتكرا وحديثا أي لم  2في االنجاز صاحب المصنف التصويري نظرا ألنه فاإلبداع الفكري يحمل نوع من الخصوصية والذاتية يلمحها التصويري ال يؤثر سلبيا أو إيجابيا في استفادته من الحماية القانونية اذ العبرة بتوفر اإلبداع الفكري فيه، فغياب الجدة أو حضورها في المصنف . إال انه سبق انجازه من قبل الغير كصورة حيوان مثال ، والبد من أن تكون 4والمصنف ذاته تدعى برابطة األبوة وهي حق من الحقوق المعنوية التي يستفيد منهاالرابطة التي تربط صاحب المصنف التصويري  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن. 3والصورةباعتبار أن اإلبداع الفّني ما هو سوى تعبير للعالقة التي تجمع بين االنجاز والمنجز، بين المصور وبالتالي، فمن المنطقي أن يشبهه انجازه الفّني وان يكون معبرا عن ميوله . صاحب اإلنتاج الفكري كان ذلك من شانه  إذا إفسادهاحترام سالمة مصنفه واالعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو السالف الذكر في حق المؤلف في اشتراط  05-03رقم  األمرمن  25حسب المادة  األبوةيتجلى الحق في   C.A. Paris, 5 décembre 2007, JurisData n° 2007-350003, Propr. Ind. 2008, comm.16 : « Les photographes ont eu un comportement purement passif, puisqu’ils se sont bornés à installer leurs objectifs en direction du téléski afin de disposer d’une fenêtre de visée, entre les arbres, et ont déclenché leur appareil à l’apparition de prince William et Kate Middleton : ils ne sauraient donc se prévaloir d’une quelconque mise en scène… ». 2 A. Bernard, op.cit., n° 3.312, p. 133 : « La nouveauté est une notion objective, puisqu’elle se définit par l’absence d’antériorité, alors que l’originalité est une notion subjective ». 3 A. Latreille, L’histoire de la photographie, reconnaissance et protection, RLDI, 2011, p. 3 : «  La subjectivité s’apprécie au regard du créateur, c’est-à- dire de la création : le créateur est sujet et donc la création lui ressemble ». 4 1                                                           أي بتعبير مغاير إلزامية ظهور شخصية صاحب  بوضوح عند تأمل المصنف التصويري، بارزة   .المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة
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يه توقع النتيجة قبل حلولها حتى يتسنى له وبالتالي، يتوجب عل. المصنف التصويري في مصنفه مته الشخصية وكفاءاته المهنية على مصنفه وبذلك، يكون قد وضع بص. نيل المصنف المرجوالشروع في انجازه حتى يتمكن من مراجعة معايير آلة التصوير واختيار المكان المناسب الخدها بغية فعليه تخيل المصنف التصويري المراد الحصول عليه قبل . 1تشخيص إبداعه في المصنف حسب ميوله آن ابع خاص، فهو حق معنوي ومالي في طب) المؤلف(يتميز حق صاحب المصنف التصويري          مميزات حق صاحب المصنف التصويري: المطلب الثاني  .التصويري مصنفا فكريا مبتكراحصرا بالجانب الفّني منها ومدى تمتع صاحبها بالكفاءات الفنية والمهنية الالزمة لجعل المصنف ديث عن نظام حقوق المؤلف في مجال المصنفات التصويرية يتعلق يستنتج مما سبق، أن الح      .اإلبداع الفكري متوفرحسب رأياه الشخصية عبر الصورة التي ينجزها وهذا بغض النظر عن المجهود الذي يقدمه مادام أن حيث أن، جوهر الفن التصويري يكمن في تقديم صاحب المصنف التصويري لحقيقة ما . التصويري فظهرت . منها تبرر وجودها وانتماء حق المؤلف لها األمر الذي أدى إلى بروز عدة نظريات كلواحد،  فاعتبرت أن حق المؤلف  ،نظرية االزدواجية والتي جمعت بين النظريتينالحق األدبي للمؤلف، وأخيرا الالتي اعتمدت على الطابع المالي لحق المؤلف، ثم النظرية الشخصية القائمة على أساس  نظرية الملكية وبالتالي، يبدو من المنطقي ومن باب أولى أن يمتلك المؤلف ما ينتجه وما . ذلك من أشياء قابلة للملكيةمحل الملكية والذي عادة ما يكون عبارة عن مال عيني مصنوع من قبل الغير كمسكن أو آلة وما إلى على الشيء يعتبر حق الملكية من أكثر الحقوق الملموسة على ارض الواقع كونه يقع مباشرة         حق صاحب المصنف التصويري من حقوق الملكية: الفرع األول .حق عيني وشخصي ت، أي انهيتميز بأنه حق أدبي ومالي في نفس الوق   . يبدعه من إنتاج أدبي أو فّني
                                                           1 A. Latreille, op. cit. , p. 3 : « L’anticipation mentale du résultat me parait très importante pour pouvoir caractériser l’originalité. En ce sens, le photographe est un menteur. Le photographe interprète la réalité. Il la présente d’après sa propre vision. Et c’est en cela qu’elle est originale ».  
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كل العقود الناقلة للملكية، حيث له أن يرخص للغير استغالل إنتاجه مقابل  لصاحبه وهو مال تصّح فيهفالمصنف التصويري الذي هو عبارة عن تجسيد لفكرة ناتجة عن إمعان النظر واجتهاد الذهن يعّد ملكا . ويستفيد صاحبه من السلطات التي تخولها، منها سلطة استغالل واستعمال والتصرف في محل الحق 1يعّد من حقوق الملكية، نظرا ألنه يتمتع بأغلبية خصائصها إن حق صاحب المصنف التصويري      ويجوز كذلك لصاحب . التصويري بلمسات شخصية يضيفها ملتقط الصورة بهدف تحسين مصنفهكما له أن يراجعه خاصة مع ظهور برامج الحاسوب وتنوعها، إذ تمكن هذه األخيرة من تزويد المصنف . ه حدا لتداول مصنفه بين الجمهور وممارسته لسلطة احتكار مصنفه بكل مشروعيةبمعنى وضع 4الندمومن مظاهر تصرف صاحب المصنف التصويري في ملكيته، نجد كذلك إمكانية ممارسته لحقه في  .3وهو ما يعادل عقد اإليجار الذي يقوم به صاحب العين المؤجرة مقابل تقاضيه لبدل اإليجار 2اجر ، أطروحة لنيل شهادة -دراسة مقارنة -امجد عبد الفتاح احمد حسان، مدى الحماية القانونية لحق المؤلف  1                                                           إلى انه، لصاحب المصنف التصويري القيام بالتصرفات الناقلة للملكية إال أنه، يجب أن ال ترد على وتجدر اإلشارة في هذا الصدد . قيامه بالتصرفات الناقلة للملكية ، أي5وبدون مقابل عن هاته الحقوقالة حقوقه المالية إلى الغير، بل أكثر من ذلك بإمكانه التنازل بصورة مطلقة المصنف التصويري إح محددة لمدة  ءبشيمن االنتفاع  المستأجرعقد يمكن المؤجر بمقتضاه  اإليجار:" . ج.م.قمن  467ا�
	دة   P. Tafforeau, op.cit., n° 34, p. 45 : « Ce droit s’apparente au droit de louer la chose pour un certain prix afin d’en recueillir les fruits civils, c’est-à-dire les loyers. En droit commun de la propriété, la jurisprudence a admis pendant un temps que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien (matériel) devait être autorisée par son propriétaire. Exploiter l’image, exploiter le son, c’était donc bien exercer le fructus du droit de propriété ». 3 2  ".الجماعة، أي انه يمكن االستغناء عنها إذا ما دعت الضرورة ونص القانون على ذلكالتأبيد الغير موجودة في حقوق المؤلف المالية ليست جوهر حق الملكية، فيمكن تقييد صفة التأبيد لمصلحة إن صفة :" 2008_2007،- تلمسان –ة أبي بكر بلقا يد الدكتوراه فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامع مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته  أنيمكن للمؤلف الذي يرى :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  24المادة   4  ..."معلوم إيجارمقابل بدل  يسحب المصنف الذي سبق  أنالجمهور بممارسة حقه في التوبة أو  إلىالمصنف  إبالغ يوقف صنع دعامة  أن وعن هذا الحق راجع، فرحة  ...".ر عن طريق ممارسة حقا في السحب للجمهو  إلى بالغ اإلنشره من جهة  الحق في " يجب أن نشير إلى انه يجوز استعمال عبارة :" 470. ، ص427زراوي صالح، المرجع السابق، رقم    ...".مالي أو بدونه  بمقابل األحياءتكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرن م 61المادة  5  ".للداللة على الحق الممنوح للمؤلف في العدول عن قراره في إفشاء إنتاجه الذهني" الحق في السحب" أو " الندم
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لكنه تجب المالحظة أن هناك مصنفات تصويرية مجهولة الهوية أو . يستحيل إحالتها أو التنازل عنهالحقوق المعنوية باعتبار أن هذه األخيرة لصيقة بشخصية صاحب المصنف التصويري، وبالتالي ا حبها غير انه ال يمكن التصريح بان صا. ، تكون هوية مؤلفها غير معروفة1مستعمل فيها اسم مستعار أو  إن الملكية مهما كان نوعها سواء كانت مادية أو فكرية تستوجب الحماية ويحظر إتالفها       .مصنفه إليه، بل يقتصر األمر في أن صاحب المصنف التصويري فّضل البقاء تحل الظلانه أحاله إلى الغير نظرا لعدم رغبته في انساب  تنازل عن حقه في األبوة الذي يعد حقا معنويا أو والحفاظ عليها شانها في بهدف صيانتها  2يغفل المشرع الجزائري عن ذلك، حيث اوجد أحكام قانونيةتتطلب هي األخرى حماية قانونية من جميع االعتداءات التي قد تقع عليها ملحقة ضررا بأصحابها، ولم ومن ثم، يمكن القول أن ملكية المصنفات األدبية والفنية . االعتداء عليها كيفما كانت صورة االعتداء إلزامية طلب موافقته الستغالل انجازه  ومن ثم فان. في ملكية المؤلف لحقوقه رأى بعض المعارضيناألمر باإلبداع الفكري، في حين أن الملكية كما هو معروف ال تقع عادة سوى على الحق المادي، كما على شيء معنوي ال يمكن حيازته يتعلق عالوة على ذلك، فان حقوق المؤلف ترد . 3تكون حقوق ملكيةبها، بينما الخاصية األساسية للملكية تتجلى في الدوام واالستمرار، وبالتالي ال يمكن للحقوق الذهنية أن قابال للنقد، وسبب ذلك هو أن الحقوق الذهنية هي حقوق مؤقتة تنقضي بمضي مدة الحماية الخاصة ، فهذا يعد موقفا من رأى في اعتبار أن أساس حماية الحقوق الذهنية يعود إلى انتمائها لحقوق الملكيةورغم التشابه الموجود بين الملكية الفكرية وملكية األشياء المادية، غير أن هنالك جانب من الفقه       .ذلك شان األحكام المنصوص عليها لحماية ملكية األشياء المادية
يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  22المادة   1                                                               .« M. Vivant et J.- M. Bruguière, op.cit., n° 25, p. 34 : «  Quant aux arguments <techniques> sur l’irréductibilité du droit d’auteur à la propriété du Code civil ou, dans le même mouvement, sur le caractère temporaire du droit d’auteur, ils ne résistent pas à l’examen », et n°411, p. 287 : « La temporalité du droit d’auteur est souvent présentée pour certains comme la preuve que ce droit n’est pas un droit de propriété 3  .السالف الذكر 05-03األمر رقم  يقصد هنا  2  ".تحويل هذا الحق للغيرويمكن . الخاص أو تحت اسم مستعار
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ة من المصنف سواء كان أدبيا أو فنيا من دون ترخيص صاحب المصنف تسمح بتمديد وتعميم االستفاد 2واالستغالل أالستئثاري، الذي يمتاز به صاحب المصنف، حيث نص المشرع الجزائري على أحكاممن حقوق الملكية األدبية والفنية ما ورد على استغاللها قيود أو باألحرى  استثناء على حق االحتكار وهو موقف غير سليم، إذ أن هناك  .1الثقافة في المجتمعالفكري أمر يتنافى مع المصلحة العامة ونشر  ، كاستثناء على القاعدة العامة وعمال بتمجيد المصلحة العامة على 3عند تقريره منح الترخيص اإلجباريبل وأكثر من ذلك يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقط إخطاره . التصويري . والذي يعد من حقوق الملكية، بل يعود في الحقيقة إلى الجمهور، الن أساس االستغالل هو النشرومن جانب آخر رأى بعض الفقه الفرنسي أن صاحب المصنف ال يتمتع بالحق في االستعمال           .حماية إبداع صاحب المصنف التصويري وضمان حقوقه لتشجيع االنجاز األدبي والفّني من أفكار الغير ألجل بعث المعرفة والعلم في المجتمع، وما بين المصلحة الخاصة التي تستوجبأن، المشرع الجزائري حاول التوفيق ما بين المصلحة العامة التي تقتضي تمكين الجماعة من االستفادة وهكذا يالحظ . 4خاصة هذا بمراعاة حقوق صاحب المصنف المادية والمعنوية على حد سواءالمصلحة ال لف ومنه انه في نفس الوقت يلغي االستعمال الحصري، وهذا ما جعل هذا التيار الفقهي يستبعد حق المؤ أما النشر، فيمّكن المؤلف من جني حقوق مالية على إبداعه الفكري، إال . إلى المساس بحقوقه المالية، فال جدوى من انجاز مصنف من دون استغالله كتخصيصه لالستعمال الشخصي، إذ يؤدي ذلك وهكذا
، 2001، األولى، دار نوفل للنشر بيروت، الطبعة حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد قانونغسان رباح،   1                                                            حق  أنني العلوم والفنون في وسط العامة وتسهيل االضطالع عليها، فاعتبار أن حق المؤلف حق ملكية يعالتي من اجلها تمت حماية حق المؤلف وهو نشر األفكار وبعث  األهدافوتعارض النظرية ...  :"18. ص لترجمة أو  اإلجبارييراعي مستفيد الترخيص  أنيجب :"  السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  39المادة   3  .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  53غاية المادة  إلى 33المادة   2  "المؤلف يبقى ملكا للمؤلف وال يمكن للجماعة االستفادة منه إال بموافقته  .« … B. Galopin, Les exceptions à usage public en droit d’auteur, LexisNexis, 2012, n° 105, p. 81 : « Le souci d’apporter une récompense à l’auteur, de lui accorder des moyens de subsistance, est bien entendu l’une des préoccupations majeures du droit d’auteur 4  ".ودفعها لمالك الحقوق المكافأةيقوم الديوان الوني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخالص هذه   .لمالك الحقوق منصفة مكافأةعلى هذا المستفيد دفع  يتعين  .استغالل المصنف أثناءق المعنوية للمؤلف استنساخ مصنف الحقو 
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ألدبي الحق ا( والذي يقتضي احترام شخصية صاحب المصنف عن طريق منع الغير من المساس به  3أهم حق يتمتع به المؤلف أال وهو الحق في األبوة ، كانت نتيجتها نشأة2عالقة لصيقة يستحيل فسخهاتجد هذه النظرية أساسها في كون أن العالقة بين صاحب المصنف التصويري والمصنف ذاته هي        حق صاحب المصنف التصويري من الحقوق الشخصية: الفرع الثاني  . من قيمتهافالمعلومات الواردة فيه هي نفسها لدى المؤلف والغير على حد سواء واستعمال هذا األخير لها ال يقلل يستعملها صاحبها الذي التقطها، كما أن للكاتب استعمال كتابه العلمي أو األدبي الذي نشره، سها التي وبالتالي، استعملها الغير مقابل بدل مالي هي نف. المؤلف، أي أن الصورة التي تم نشرهايحد من مضمون المصنف، فالمصنف المستعمل من قبل الجمهور ال ينفي استعماله كذلك من قبل وهو موقف قابل للنقد الن تعميم االستعمال ال . 1حق صاحب المصنف التصويري من حقوق الملكية   ).الحق األدبي االيجابي( سيادته وهيمنته على إنتاجه الفكري من جهة، ومن جهة أخرى االعتراف له بكفاءاته واالمتيازات االيجابية التي جاء بها والتي تؤكد ) السلبي
                                                           1 P. Tafforeau, op.cit., p. 45 : « L’existence de l’usus a été plus contestée. Selon certains représentants de la doctrine, le droit d’user de l’œuvre ou de l’invention appartiendrait au public et non pas au créateur. En effet, le droit intellectuel consisterait précisément à exploiter la création. Or, pour ce faire, il serait indispensable de la révéler et de la livrer au public, donc à renoncer à son usage exclusif. Du point de vue de la propriété intellectuelle, il ne serait d’aucun intérêt pour le peintre de regarder seul son tableau, pour l’écrivain de lire lui-même son roman … ». 2 M. Vivant et J.- M. Bruguière, op.cit.,n° 24, p. 32 : «  La première conception, qui fait du droit d’auteur un droit personnel, s’attache au fait que le <cordon ombilical> ne serait jamais rompu entre l’auteur et son œuvre ». 3  يقصد :" ... 471. ، ص1-428الموضوع راجع، فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم  في هذا يحق للمؤلف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار  ألنه األبوةما يسمى عادة بالحق في  األولبالعنصر  ابن ، 2009-5. ، مجلة المؤسسة والتجارة، عوالفنية األدبيةفي الملكية  األبوةالحق في بابا حامد نسيم، -  ".والواجبات المهنية تسمح بذلك األعرافكانت  اإذالعابر  بالغ اإلويحق له اشتراط ذكرها حتى في حالة . وكذلك صفته على دعائم مصنفه المشرع الجزائري اعترف لكل من المؤلف وصاحب الحقوق  أنيتبين " : 60. خلدون للنشر والتوزيع، ص ، األبوةذكر اسمهما العائلي أو اسم مستعار على المصنف، هذا ما يعرف بالحق في  المجاورة بالحق في اشتراط   ".إبداعهمبدعه أو المشارك في  إلىأي نسب المصنف 
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المصنف عناصر معنوية ال عالقة لها بالجانب المادي، وهذا مهما بلغت األرباح التي يجنيها صاحب فاإلنتاج الذهني والفكرة اإلبداعية هي . الذمة المالية للمؤلف، إال انه يعد أساس ومضمون حق المؤلفألخير ال يمثل سوى مظهر من مظاهر تداول الحق األدبي، ورغم أن هذا األخير يستبعد من أن هذا افحسب هذه النظرية يعد الحق في األبوة جوهر ومحل حق المؤلف يتفوق على الحق المالي مادام      بل بالعكس، . الفكري، الن المؤلف يحتفظ بأفكاره فهي لصيقة بشخصيته ويمكنه كشفها متى أراد ذلكإلى أن النشر ال يقطع الصلة بين المصنف وانجازه  لكنه تجدر اإلشارة. التصويري من نشر صوره لقانونية كتلك التي تجعل من تصريح صاحب المؤلف بصاحب اإلبداع الفكري في العديد من المواد اومن مظاهر اعتراف المشرع الجزائري للحق الشخصي للمؤلف، يالحظ سعيه لربط اإلنتاج الفكري         .مؤبدإفادة المجتمع من انجازاته الفكرية، ولو أن في ذلك مساس بمفهوم الملكية والتي تعني حق استئثاري يري وعلى المؤلف بصفة عامة تسمو على المصلحة الخاصة، لذا يتعين على صاحب المصنف التصو أخرى، وبالرجوع إلى المبادئ العامة، يتبين ان المصلحة العامة  ومن جهة. 1باكتساب شهرة بفضل ذلكاستعمالها قد تفقد من قيمتها، على خالف تلك التي يتم نشرها  وتعميمها والتي ستسمح لصاحبها م تداولها والتي يحتكر فان النشر يساهم في تنمية األفكار واكتسابها أهمية، حيث أن الصورة التي ال يت عالوة إلى اعترافه بالحق في األبوة وتقريره أحكام اجه قرينة بسيطة عن ملكية الحقوق، وهذا عن إنت ومنه، فان الحالة المدنية لهذا . هذا الحق غير نابع من القانون الذي ينظمه وٕانما يكون مصدره المؤلفكما يترتب عن اعتبار حق صاحب المصنف التصويري حق شخصي جملة من النتائج، منها أن        .2قانونية تفيد حماية وصيانة هذا الحق صاحبه باستعماله،  سيتأثروعلى خالف الشيء المادي الذي :" 24. غسان رباح، المرجع السالف الذكر، ص  1                                                           ، فالقاصر أو المحجور عليه الذي ال يستطيع أو ال يسمح 3تلعب أي دور في اكتسابه للحقوق األخير ال في تناول الجمهور، أو يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  مشروعةالمؤلف، ما لم يثبت خالف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة يعتبر مالك حقوق :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  13المادة  يمكن أن نذكر على سبيل المثال  2  ".مشاركة الغير، الن الفكرة التي ال يطلع عليها الغير عديمة الجدوىب إالفان المؤلف ال يمكنه استعمال الشيء  ."...  3 X. Linant de Bellefond, Droits d’auteurs et droits voisins, Delmas, 2ème éd., 1997, p.12 : « Le fait de considérer le droit d’auteur comme un droit de la personnalité rend 
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بالحقوق المالية فقط وال يبقى محتفظا بحقه األدبي، أي أن هناك مساس و له بالتصرف في ذمته المالية  مع اإلشارة إلى أنه ليس . تأثير على الحقوق المعنوية، إذ أن منع ممارسة الحقوق ال يعني انعدامها وجه مادي : بحق المؤلف، ويكون لهذا األخير وجهان ما يدعى للمؤلف إال حق واحد على مصنفه وهو يمكن ولذا ابل للتصرف فيه وال التقادم قابل للتداول وللتصرف فيه، ووجه معنوي غير ملموس وغير ق وبالتالي، حق . من استبعد الحقوق الذهنية 1وبالرجوع إلى الفقه، فهناك تباين واضح، فمن الفقه      .تشبيهه بحق األب على ابنه الذي يلتزم بطاعته واحترامه وٕافادته بأمواله ق ملكية وال حق انتفاع، فهي ال صاحب المصنف التصويري من النظرية الشخصية معتبرا أنها ليست ح وعليه، فان التقسيم التقليدي للحقوق . تندرج ضمن الحقوق العينية التي تقع على الشيء المادي . ال ينطبق مع طبيعة حقوق الملكية األدبية والفنية، إذ ينبغي التفكير في تقسيم آخر" شخصية وعينية" االنتفاع، إن هذا األخير يزول بوفاة صاحبه على خالف حقوق المؤلف التي تستمر حتى بعد وفاته ا هي اال حقوق عينية محظة نظرا لتشابهها بحق أن حقوق الملكية األدبية والفنية م 2بينما اعتبر        .وبالتالي، فهو مزيج بين الحقوق العينية والشخصية معا. بشخصية المؤلفيجعله غير صالح، الن الحقوق لها جانب مادي تسري عليه أحكام الحقوق العينية وجانب معنوي مرتبط مع الحقوق العينية ال يبطل التقسيم التقليدي وال وهو موقف غير سليم، فعدم توافق الحقوق الذهنية 

                                                                                                                                                                                   compte de plusieurs caractéristiques fondamentales. Le droit d’auteur ne découle pas de la loi qui ne fait que le régir ; le statut civil n’influe pas sur la qualité d’auteur … L’impossibilité d’exercer ses droits ne fait pas obstacle à leurs existences ». 1   ،13. ، ص1985، طبعة -الجزائر–نية للكتاب ط، المؤسسة الو الوجيز في الملكية الفكريةمحمد حسنين ": نوع جديد وهو  إيجادال يستوعب كل الحقوق المالية، والبد من " شخصية وعينية" التقسيم التقليدي للحقوق  إن ، الجزء الثامن، منشورات الحلبي -حق الملكية –الوسيط في القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري،   2  ".المادي الشيءوال يدخل ضمن الحقوق العينية التي محلها الحقوق الذهنية، فهو ليس حق ملكية وال حق انتفاع    ".قريب من حق االنتفاع أصليحق المؤلف هو حق عيني  إن:" 1998، األصليةالحقوقية بيروت، الطبعة 
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ألنه يمكن االحتجاج به في مواجهة الغير  اعيني األنه حق معنوي في أساسه، وفي ذات الوقت يعد حقبين الموقفين فرأى أن النظرية الشخصية تنطبق على حق المؤلف  3كما جمع جانب آخر من الفقه        .وبالتالي، يعد هذا الموقف غير صائب. 2ية والفنيةشرط ال يتوفر في حقوق الملكية األدب، إضافة إلى أن حق االنتفاع ينصب على شيء مادي، فطبيعته القانونية تقتضي ذلك وهو 1لفائدة الورثة ين المصلحة الخاصة تصرف المؤلف في مصنفه يعّد موقفا صائبا مّكن من تحقيق نوع من التوازن بضررا بثقافة المجتمع، وبذلك يكون تدخل المشرع الجزائري بموجب أحكام قانونية ألجل تقييد حرية سلطة كاملة وهيمنة تامة على مصنفه قد يقوده إلى رفض نشر انجازه الفّني أو األدبي مما قد يلحق لف ومنحه كما أن االهتمام بشخصية المؤ . المصنف التصويري على اإلبداع في كثير من األحوالالحق المالي، ولعّل في ذلك ثغرات ألنه من الواضح أن الحق المالي هو ما يشجع المؤلف صاحب يستنتج مما سبق أن النظرية الشخصية هي نظرية تكرس الحق األدبي للمؤلف وتجعله يسمو على         .ع منهوالتصرف فيه كما يجوز االنتفا ظهرت النظرية ) العينية والشخصية(على اثر االنتقادات الموجهة إلى النظريتين السابقتين           حق صاحب المصنف التصويري حق شخصي وعيني: الفرع الثالث  . للمبدع والمصلحة العامة بتحليل حق المؤلف وٕاعطاء لكل جانب من جوانبه تكييفه القانوني الصحيح، عن طريق دراسة كل وقضت النظرية الشخصية أن حق المؤلف هو حق شخصي مطلق، فان النظرية االزدواجية قامت هو حق عيني محض فإذا اعتبرت النظرية العينية أن حق المؤلف . االزدواجية التي جمعت بينهما
تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  54المادة   1                                                            حق كما أن حق االنتفاع متفرع عن :" 46. امجد عبد الفتاح احمد حسان، األطروحة السالفة الذكر، ص  2  ".من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاتهاء ابتدسنة ) 50(ولفائدة ذوي حقوقه مدة  حق  إن:" 539. ، ص1974، طبعة اإلسكندرية، دار النشر الوجيز في القانون التجاريمصطفى كمال طه،   3  ".الملكية فالبد ان يرد على شيء مادي وهذا يخالف طبيعة حق المؤلف   ".غير مادية أشياءيمكن االحتجاج به على الغير، فهو ملكية معنوية ترد على  ألنهالمؤلف يقترب من الحقوق الشخصية بسبب طابعه الغير المادي، وفي الوقت ذاته يقترب من الحق العيني 
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حق أدبي شخصي وحق مالي عيني : منهما على حدى واالعتراف بان حق المؤلف يتضمن حقين أن شخصية المؤلف هي األساس في االنجاز  4الفقه الجزائري لهاته النظرية، حيث، رأى البعض منهعلى حد سوى هاته النظرية، إال أن هناك تباين في تفسير  3والفرنسي 2ولقد تبنى الفقه الجزائري        .رغم أنهما متعارضان، وبالتالي ال ينبغي المزج بينهما 1كمالن بعضهماي ر إلى القول أن حق المؤلف هو حق مزدوج ففي غياب النش 5في حين ذهب البعض اآلخر. استغاللهتحتلها شخصية المؤلف فيه ويعد كذلك حقا عينيا، الن صاحبه هو من يستفيد من الحقوق المترتبة على ي نفس الوقت يعّد هذا االنجاز ملكا لصاحبه، أي انه، حق شخصي نظرا للمكانة المهمة التي الفكري وف ، الجزء -لبنان–منشورات زين الحقوقية بيروت  ،الفكرية والحقوق المجاورة حقوق الملكيةعجة الجياللي،   1                                                           فحسب رأي هذا . يكون حقا شخصيا  وبمجرد نشره يصبح له وجود مالي، ومن ثّم، يصبح حقا عينيا قبول متكاملين وغير م) األدبيالمالي، ( هاذين الجانبين  إن:" 31. ، ص2015 األولىالخامس، الطبعة  تفسير طبيعة حق المؤلف على  إلىالحل الوسط الهادف  ولهذا السبب تمت تسميتها بنظرية دهمابأحالتضحية  حق المؤلف  يتسم في الوقت  أنمن المعلوم :" 407. فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ص  F. Zéraoui Salah, Contrat de nègre et droit de paternité dans les œuvres littéraires : L’ombre du créateur ou le créateur dans l’ombre ? in Mélanges en hommage à A.Benhamou, Kounouz éd., n°1, p. 93 : « Il résulte de cette protection, conséquence naturelle du travail de l’auteur, plus précisément de son œuvre créatrice, l’attribution de droits moraux et de droits patrimoniaux. Ces deux « facettes » du droit d’auteur ne sont pas d’égale importance ».  3 X. Linant de bellefond, op.cit., p. 11 : « Par opposition aux théories unitaires ainsi avancées dans le passé, l’approche contemporaine est majoritairement binaire : le droit d’auteur est constitué d’attributs qui empruntent leurs caractéristiques, les uns au droit de propriété, les autres au droit de la personnalité ». - M. Vivant et J.- M. Bruguière, op.cit., n° 25, p. 33 : « Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial … l’option dualiste correspond très certainement au choix fait par le législateur de 1957. Aussi n’est- il pas étonnant que cette analyse soit majoritairement celle de la doctrine ».  4 2  ".انه حق ذو طبيعة مختلطة يجمع بين االعتبار الشخصي واالعتبار المالي الحق المعنوي المعترف به لصالح المؤلف هو  إن. واحد آنهو حق ملكية وحق شخصية في : بميزتين الحاضر انه في نفس الوقت  إال، التأليف اءإنشتلعب شخصية المؤلف دورا جوهريا في  إذدون شك حق الشخصية،  :" 16. ، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إدريسفاضلي   5  ".ملكية قبل النشر فهو مرتبط بشخصية المؤلف ويكون  أمابعد نشره،  إالفالمصنف بصفة عامة ليس له وجود تجاري    ".جزءا منها



65  

ي الحق األدبي للمؤلف يضمحل العملية، فإتباعا لهذا المنطق يمكن استنتاج أن الحق الشخصي، أحق المؤلف في الحق األدبي والمالي معا وٕانما حق أدبي سابق لعملية النشر وحق مالي الحق لهاته يتمثل  المؤلف هو حق غير ثابت، بل متغير ومتحول وهو موقف غير سليم، الن في نظر هذا التيار الويستنتج من هذا الموقف األخير أن حق . التيار، فان الحق ينتقل من شخصي إلى عيني بفعل النشر للمؤلف يبقى فالحق الشخصي أي، الحق األدبي . حقه المالي وهو ما يعاب على هذا الموقف بنشاة ، يتعلق األول بالجانب 1كما تجدر اإلشارة إلى أن النظرية المزدوجة تقوم على مبدأين أساسيين        .   ملكا له ولصيقا به حتى بعد عملية النشر فالبد من مكافأة المؤلف على مجهوده . المالي لحق المؤلف ويتمثل في أن كل عمل يستحق اجر م المنفعة وتشجيعه على ذلك، كما ينبغي تمكينه من التصرف في هذا الحق الذهني الذي نشره بغية تعمي ويالحظ أن المصطلحات . نص المشرع الجزائري على أحكام تهدف إلى حماية هاته المصلحةومنه، تحصيل أموال من الجهد العقلي المبذول والوقت المستغرق في ذلك، وانطالقا من ذلك . واستغالله ، متعلقة بمفهوم الملكية، فيفّسر ذلك بان ...صدد، أي تصرف، استغالل، االنتفاعالمستعملة في هذا ال . أما المبدأ الثاني، فيتمثل في واجب احترام كل شخصية، وهو مرتبط بالجانب األدبي للمصنف       .الحق المالي مرتبط بحق الملكية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة حق المؤلف في القانونبكر،  أبومحمد خليل يوسف   1                                                           فتناول كل حق على حدى وبصفة مستقلة، إذ خصص لكل حق األحكام المتعلقة . الالزمة للتصرف فيهتنص على حمايته ومعاقبة كل معتدي عليه، كما اهتم بالحق األدبي للمؤلف مانحا إياه الضمانات ي سعى لصيانة الحق المالي للمؤلف بتقنينه أحكام وعليه، يالحظ مما سبق أن المشرع الجزائر         .2والفنيةوسحب مصنفة متى قرر ذلك، وهي حقوق ضمنها المشرع الجزائري للمؤلف في قانون الملكية األدبية أو تحريفه، إضافة إلى احترام السلطة التي يتمتع بها المؤلف إزاء مصنفه وذلك بتمكينه من تعديل صنفه واالمتناع عن تغييره فالبد من احترام صاحبه وعدم المساس به عن طريق الحفاظ على سمعة م ، وان األدبيالحق المادي والثاني الحق  األول: حق المؤلف يتكون من حقين إن:" 40. ، ص2008، األولى   .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  26 إلى 22المواد من   2  ".متحتر  أنكل شخصية يجب  أن -، بكل عمل يستحق اجر أن -ا :هاذين الحقين يقومان على مصدرين
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أي . تعارضين ومكملين لبعضهماائري يعترف بوجود حقين مومنه، يمكن استنتاج أن المشرع الجز . به والفنية ال يقتصر على حماية المؤلف لوحده، بل إن الغرض من القوانين المنظمة للملكية األدبية        شروط استفادة المصنفات التصويرية من الحماية القانونية :المبحث الثاني .أخد بالنظرية المزدوجة انه غير أن األمر ليس على ذلك، إذ ينص المشرع الجزائري في . الشروط المتطلبة للتمتع بالحماية القانونيةالعمل الذي يقوم به، ومن المفروض أن تحتوي هاته القوانين على أحكام توضح يشمل كذلك حماية  السالفة الذكر أن كل إبداع فكري محمي مهما كان نوعه ودرجة  05-03من األمر رقم  3المادة  فكار من الحماية القانونية مما يضع قرينة على اشتراط أن يكون السالفة الذكر استبعدت األ 05- 03 من األمر رقم  12شكال، ال وجود ألي مادة في قانون حقوق المؤلف تطرقت إليه، في حين المادة فمثال بالنسبة لشرط وجود انجاز فكري مجسد . إال انه يمكن استنتاجها من بعض النصوص القانونيةلم ينص على أي شرط شكلي يتعلق بالمصنفات التصويرية، ورغم أن المشرع الجزائري . حقوق المؤلفتعتبر الشروط الشكلية من االلتزامات التي تقع على عاتق صاحب الصورة الستفادته من قانون        الشروط الشكلية الواجب توافرها في المصنفات التصويرية البحث عن: المطلب األول  .من حماية قانونية ويتمتع صاحبها بالحقوق المترتبة عنها المصنفات التصويرية حتى تستفيدوعليه، استنادا إلى الفقه واالجتهاد القضائي سيتم إزالة الغموض حول الشروط المتطلبة في         .مصنف إلى آخر حسب طبيعة المصنف موضوع الحماية من جهة أخرىه ووجهته، من دون أن يحدد المقصود من اإلبداع المشترط من جهة، وهل يختلف تطبيقه من استحقاق   .السلطات من مراقبة ما ينشر في البالد وتسهيل اإلحصائيات المتعلقة بهذا المجالويهدف اإليداع عالوة على ذلك إلى إثراء المكتبات وتمكين . المادي والمعنوي، اي حفظ حقوقهيقوم به المبدع  ألجل تحصين إبداعه الفكري من شتى أشكال االعتداء . كية األدبية والفنيةفي الملإن اإليداع إجراء شكلي منصوص عليه في الملكية الصناعية والتجارية، لكن المشرع ال يشترطه        عدم اشتراط إيداع المصنف التصويري للتمتع بالحماية القانونية: الفرع األول  .اإلبداع في صورة انجاز فكري
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ولعّل أن ذلك راجع إلى حرية االختيار  1إلزامية، هذا اإلجراء فقد اختلفت فيه التشريعات أما عن      فبالنسبة للمشرع . لدول أعضائها في تحديد نظام اإليداع 2التي منحتها االتفاقية العربية لحقوق المؤلف م ينص صراحة على الجزائري وبالرجوع إلى قانون الملكية األدبية والفنية السالف الذكر يالحظ انه ل أن اإليداع  5وقد بّين بعض الفقه المختص. 4النظر عن ما إذا كان مثبتا على دعامة مادية أم اللملكية الحقوق ومنح الحماية القانونية وهذا مهما كان نوع المصنف ونمط التعبير عنه ووجهته  بغض كقرينة " اإلبداع"وتأكيده على   3"ال تجريم إال بنص" مبدأ  إلىتبني أو استبعاد نظلم اإليداع، واستنادا  في الترجمة باللغة " création"، وفي المقابل استعملت كلمة "اعإيد"ورد في النص مصطلح " إبداع"التيار الفقهي من الواجب إزالته، يتعلق األمر بخطأ مطبعي ورد في النص باللغة العربية، فعوض كتابة والشك أن في هذا النص القانوني غموض يرى هذا . مستبعد من نظام الملكية األدبية والفنية في الجزائر نفات، صالم إيداعالقوانين فيما يخص شرط اختلفت  لقد:" 208. نواف كنعان، المرجع السالف الذكر، ص  1                                                             . 6االنجاز الفكري توفره على شرط اإلبداع وليس اإليداعوهو ما بينه بوضوح هذا التيار الفقهي بالقول أن المشرع الجزائري اشترط في " إبداع"الفرنسة والتي تعني  منها، أو فرض الغرامات كعقوبة بسبب عدم  اإلنقاصاختفاء الحماية أو  اإليداعفرتب بعضها على عدم  الصادر بمقتضى المادة  297. ، ص2951، عدد 1994فيفري  16. ر.، ج1994لسنة  4المصنفات رقم كما هو الشأن بالنسبة لألردن التي يكون فيها اإليداع إجراء إجباري حسب المادة األولى من نظام إيداع -  ".لقيام الحماية اإليداعلم تشترط  أخرىناك دول ، وهاإليداع ، 2009واالجتهادات القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ني، عن هذا النص راجع منير عبد اهللا الرواحنة، مجموعة التشريعات من قانون حقوق المؤلف األرد 57 ببغداد والتي صادقت عليها  1982المبرمة في سنة  من االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 21المادة   2  ".يسمى هذا النظام نظام إيداع المصنفات ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:" 260.ص د التشريع الوطني نظام يحد:" 2016- 03-1في  ecipit.org.eg/arabic/pdf/low_model1.pdf http//: الجزائر فورا ، اإليداع إجراءات إتماموالنماذج الصناعية والعالمات، فان المصنفات الفكرية ومنها اللوجسيال، ال تتطلب على خالف االختراعات، والرسوم ." 419. ، ص2-390فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   5  .لسالفة الذكرا 05-03رقم  األمرمن  3المادة   4  ".ال جريمة وال عقوبة أو تدابير امن بغير القانون: " .ج.ع.ق 156-66رقم  األمرمن  األولىالمادة   3  ...".القانوني للمصنفات المحمية، مراعيا النموذج الذي تقرره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اإليداع  V. F. Zéraoui Salah, Les traductions : le régime de protection par le droit d’auteur, étude comparative droit algérien- droit français, op.cit., n° 46, janvier 2013, p. 30 et v. p. 31, rejet 6  ".فالحماية تمنح بتوافر شرط االبتكار
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وال يمس بحقوق ملكية  1"يكتسي طابع الحفظ"حقوق المؤلف الجزائري، وبين اإليداع القانوني الذي ي الكتساب حقوق المؤلف والذي هو مستبعد من قانون كما ينبغي التمييز بين اإليداع كإجراء شكل       تحت طائلة الخضوع لغرامة مالية فهو بذلك  3ات المؤهلة قانونا لذلكونماذج النجازه الفكري إلى المؤسس، حيث يتجلى هذا األخير في تقديم صاحب اإلنتاج األدبي أو الفّني الموجه للجمهور نسخ 2المؤلف والتي يرجو من ورائها ) انجاز فّني( وعليه، فان صاحب المصنف التصويري الذي يلتقط صورة        .عكس اإليداع األول الذي يعّد اختياريا وال يرتب على صاحبه اي عقوبة 4إجراء إجباري إال انه يتعرض لغرامة مالية من جراء مخالفته  ،والمعنوية التي يضمنها له قانون الملكية األدبية والفنيةبإيداعها قانونا، أما في حالة امتناعه عن ذلك فال يفقد حقوقه المادية  إبالغها إلى الجمهور يلتزم
                                                                                                                                                                                   14 : « Rappelons que cet article comporte dans sa rédaction en langue nationale ( arabe) une erreur matérielle ( le « ya » se trouve juste à gauche de la lettre « ba » dans le clavier azerty) ce qui en modifie radicalement le sens. L’insertion de la lettre « ya » au lieu de la lettre « ba » transforme la terme « création » en « dépôt », ce qui rend impérativement nécessaire une rectification du texte en langue arabe ».   1   انه ال يمس بحقوق  إال، فكري أو فّني موّجه للجمهور إنتاجيقع على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي له  إجباري إجراءالقانوني  اإليداعيعتبر :" 419. ، ص2-390فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم طابع الحفظ  اإليداعيكتسي  :"7. ، ص41، عدد 1996يوليو  3الموافق ل  1417صفر  17. ر.القانوني، ج باإليداعالمتعلق  1996يوليو  2الموافق ل  1417صفر  16المؤرخ في  16-96رقم  األمرمن  6المادة   2  ".الملكية الممنوحة للمؤلف ولمنتج الوثائق المودعة، فهو يكتسي طابع الحفظ فقط ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي  إجراءالقانوني  اإليداع:" السالف الذكر 16-96رقم  األمرمن  2المادة   3  ".وال يمس بحقوق ملكية المؤلف ومنتج الوثائق المودعة عن قصد بااللتزامات المنصوص عليها في  اإلخالليعتبر :" السالف الذكر 16-96رقم  األمرمن  14المادة   4  ".بنص تنظيمي جيحدد عدد النسخ والنماذ  .األمرانا لدى المؤسسات المؤهلة بمقتضى هذا الفكري والفّني مج اإلنتاجنسخ ونماذج  إيداعيتم   .فكري أو فّني يوجه للجمهور إنتاجله  دينار  ألفخمسمائة  لىإ.) ج.د 30.000(دينار  ألفمخالفة، ويعاقب عليها بغرامة مالية من ثالثين  األمرهذا    ".أعالهوفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة   .وقيمتها اإليداعحسب طبيعة الوثائق موضوع .) ج.د 500.000(
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السالف  16- 96والى جانب المؤلف صاحب االنجاز الفكري ورد في األمر رقم . للنصوص القانونية لصاحب الحق سواء قام بهذا اإلجراء  ملكية الحقوق وليس لتقرير الحماية التي ينبغي تكريسها وضمانهاأما اإليداع، فهو إجراء شكلي قد يثار في مسالة إثبات . المؤلف من مجهود ذهني في انجاز مصنفهوحماية المصنفات بإجراء اإليداع أمر مستهجن وغير منطقي، فالعبرة باإلبداع الفكري ومدى بدل أن ربط ملكية الحقوق  ذوالفنية وقد أحسن في ذلك، إ استبعد ضمنيا اإليداع من مجال الملكية األدبيةوبالتالي، يمكن وكما بّينه وعلى حق بعض الفقه المختص استنتاج مما سبق أن المشرع الجزائري        .ويكون مجانيا 1هذا االلتزام يسري كذلك على الناشر والطابع والمنتج والمستورد وموزع الوثائق أنر الذك أن في غياب اإليداع تقل شهرة : غير انه إلى جانب هاته المحاسن يحمل كذلك عيوبا منها. المعارفيعيقها فتكتسب صفة المؤلف بمجّرد اإلبداع، أي تلقائيا ومجانا مما يساهم في نشر العلم والثقافة وتبادل إلبداع بصرف كل ما قد ومنه، يجب تشجيع هذا النظام لما فيه من محاسن، فهو يحّفز روح ا        .هذا اإلجراء الشكلي وذلك حفاظا على حقوق المؤلفين وتشجيعا لهمالتي تعلق الحماية على شرط اإلبداع الفكري دون اللجوء إلى  2"برن"أم ال، وهو ما يتماشى مع اتفاقية  ى الصعوبات التي يمكن أن تواجه في معرفة المصنف فهو عبارة عن إشهار مجاني للمؤلف، إضافة إل س الوقت ال ينبغي أن يكون إجباريا لتفادي عرقلة مبادئ دليال إلثبات ملكية انجازه الفكري وفي نفوجد لحماية مصلحة صاحب المصنف وليس عتابا عليه، فمن مصلحته القيام بهذا اإلجراء حتى يشّكل  ااإليداع يعّد إجراء شكلي أنوما يمكن قوله في هذا الصدد هو . هوية صاحب المصنف وتاريخ  تأليفه   . اإلبداع الفكري كمعيار وحيد لتقرير الحماية القانونية إلىالملكية األدبية والفنية التي تستند 
الناشر والطابع والمنتج والمستورد  :القانوني باإليداعيلتزم :" السالف الذكر 16-96رقم  األمرمن  9المادة   1                                                            ، أو أنواعهابوعة والصوتية والمرئية والسمعية البصرية أو التصويرية، وبرامج الحاسوب بكل وموزع الوثائق المط   ...".شكلي  إجراء يألال يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق : " الذكر السالفة" برن"من اتفاقية  5الفقرة الثانية من المادة   2  ".بنص تنظيمي تهوكيفياتطبيق هذه المادة  أشكالتحدد ... قواعد المعطيات 
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قرينة الملكية سواء تم تلقيها من قبل المؤلف ذاته أو من قبل الغير وهو إجراء  ، قصد إقامة1بالمصنفاتكما يختص الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستقبال التصريحات المتعلقة          المتمثل في أن  2وتجدر اإلشارة على سبيل المقارنة إلى أن، المشرع الفرنسي تبنى نفس الموقف       .اختياري كما سبق تبيانه االنجاز  باشرة وتلقائيا، فيخلق الحق بنشاةالشخصية، حيث أن العالقة بين المؤلف والمصنف تنشا مويعّد تكريس حماية قانونية للمؤلف بمجرد إبداعه دون حاجة إلى إجراءات شكلية تأييدا للنظرية       .3نونيةدون إذن المؤلف صاحبه يعّد مساسا بحقوقه ينتج عنه عقوبات قافنشر أو تقليد مصنف أدبي أو فّني غير كامل ومن . هذه الحماية حتى بالنسبة لالنجاز الغير كاملوٕانما يكفي أن ينجز أو أن يستهل في انجاز مصنف ما حتى تقرر له الحماية وتحفظ حقوقه، كما تسري حبه بأي إجراء شكلي، المصنف أو االنجاز الفكري يحظى بالحماية القانونية من دون أن يكلف صا يتولى الديوان مهمة :" المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره للديوان الوطني لحقوق األساسييتضمن القانون  2005سبتمبر  21الموافق ل  1426شعبان  17المؤرخ في  356-05من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   1                                                           اإليداع الذي يعّد اختياريا لكونه غير منشأ لحق الملكية على المصنف الفكري كما سبق تبيانه، فالبد أن شروط شكلية أخرى يلتزم بها صاحب المصور التصويري على خالف إجراء  يتضمن هذا الفرع        واجب وجود انجاز فّني وانسيابه لمؤلف: الفرع الثاني  .4المنجز واالنجازالفكري مستغنيا عن اإليداع الذي يعّد حاجزا أمام الرابطة القوية بين  لدفاع عنها الحقوق المجاورة وا وأصحابلمؤلفين أو ذوي حقوقهم السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية ل أو الفنية التي تسمح  األدبيةءات عاتلقي التصريحات بالمصنفات واالد -1 :يأتيبما  طاراإلويكلف في هذا ...   .« … L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, Puf,1 ère éd., 2013, n° 84, p. 184 : « En France, la protection par le droit d’auteur ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité particulière. Le droit d’auteur naît du seul fait de la création … Aucun acte juridique n’est nécessaire à sa naissance ». 3 A. Bertrand, op.cit., p. 124 : « Contrairement à ce qui existe en matière de brevets, de dessins et modèles, et de marques où les droits découlent de la formalité du dépôt, en matière de propriété littéraire et artistique les droits de l’auteur découlent de la seule « réalisation, même inachevée de sa conception » ». 4 L. Marino, op.cit., p. 184 : « … Cette spontanéité cadre bien avec l’esprit personnaliste du droit d’auteur français et continental, car le lien entre l’auteur et l’œuvre est également direct et spontané 2  ...".وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ... باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية 
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واستغالله باعتبار أن األفكار المجّردة من الهيكل المادي  على ارض الواقع يمكن التصرف فيه مجسدا والمفاهيم في انجاز مادي ملموس، إذ ينبغي أن تاخد األفكار النابعة من ذهن المؤلف شكال مادياإن التمتع بالحماية القانونية والحقوق التي يخولها نظام حقوق المؤلف يقتضي تجسيد األفكار          وافر انجاز فّني في المصنفات التصويريةمدى واجب ت: أوال  . كما أن عدم منح القانون صفة المؤلف لصاحب الصورة ينفي وجود انجاز فكريففي غياب االنجاز الفكري ال وجود للمؤلف، . من إنتاج شخص معترف به قانونا يدعى المؤلف ثانيامصنف التصويري عبارة عن انجاز فّني ليس مجرد مشروع ما يزال قيد النظر أوال، وأن يكون يكون ال وعليه، البد من تشكيلها ماديا، فهو بذلك إجراء شكلي ال يمكن . 1مستبعدة من الحماية القانونية كما ال يشترط أن يكون االنجاز الفّني في حّد ذاته مثبتا على دعامة مادية، إذ يجب التمييز بين         .االستغناء عنه ، ومثال ذلك الصور المتواجدة 3دعامة مادية، فغياب هاته األخيرة ال ينفي وجود انجاز فّني مجسدا ماديافالشكل يعني نقل األفكار من الخيال إلى الواقع وال يقترن ذلك بتثبيتها على . 2"الشكل والدعامة المادية" ة متى استوفت باقي الشروط القانونية في الشبكات المعلوماتية والتي تحظى هي األخرى بالحماية القانوني ط فيه المشرع الجزائري يحمل بعض التناقضات، باعتبار أن االنجاز الفكري أدبيا كان أم فنيا ال يشتر و نشاط إنسان في كامل قواه العقلية يؤدي إلى تغيير واقع ما، غير أن هذا التعريف ال يطابق الحقيقة لتحديده واعتبر انه اثر قانوني ناتج عن  4وفي غياب تعريف قانوني لالنجاز الفكري اجتهد الفقه       . وهذا رغم فقدانها للدعامة المادية   .لفواألذواق الفنية إلى الجمهور بأي طريقة، فالمهم أن تظهر اللمسة الشخصية للمؤ ما، بل يكفي أن يكون مبتكرا واالبتكار ال يعني التطوير، وٕانما نقل األفكار الشخصية  تغيير شيء
                                                           1A. Lucas, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 1994, p. 11 : « L’œuvre ne peut donner prise au droit d’auteur qu’à partir du moment où elle quitte le monde de la spéculation pour entrer dans le monde sensible de la forme ».  2   3  .السالفة الذكر 05-03من األمر رقم  3المادة A. Latreille, op.cit., p. 2 : «  Il est nécessaire de distinguer forme et support. On peut avoir une forme d’expression sans qu’il y ait obligatoirement un support matériel … ». 4 C. Caron, op.cit., n° 44, p. 54 : «  La création est un fait juridique résultant d’une activité humaine consciente qui entraîne une modification de la réalité ». 
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هو الشكل األخير الذي يحوي هاته  ذهن المؤلف بفضل ذكائه أو مؤهالته الفنّية، فان االنجاز الفّنيفإذا كان اإلبداع الفكري عبارة عن فكرة جديدة أو نظرة فنّية تكونت في . ويسمح بتداولها بين الجمهوروبالتالي، يقصد باالنجاز الفّني الهيكل الخارجي لالبتداع الفكري الذي يجّسد أفكار المؤلف ماديا       " وليس فقط التفكير في  ذلك ذهنيا، مما يوّلد مصنف تصويري يتسم باإلبداع الفكري وهو ما يدعي ه ماديا عن طريق إفراغه في قالب شكلي، ويكون ذلك بالتقاط الصورة فعال والفنية، مادام لم يجسد إبداعإال أن هذا اإلبداع غير معترف به قانونا وال يستفيد صاحبه من مزايا قانون الملكية األدبية . فكريويضع كفاءاته ومؤهالته الفنية تحت تصرفه حتى تكون الصورة في المستوى، فهو بذلك يتحلى بإبداع  اذهني افة ويفكر في التقاط صورة لها، فيبذل جهدفالمصّور الذي يمر على تمثال أو تح. الملموسألفكار المؤلف، أما االنجاز الفكري فهو الجانب الشكلي لها وصورتها النهائية التي تكسبها الطابع ومن ثّم، يمكن القول أن اإلبداع الفكري يمثل الجانب الموضوعي . الفكرة ويخرجها إلى ارض الواقع وهنا يكون له وجود قانوني فعلي ويترتب عليه حماية قانونية بموجب قانون حقوق " باالنجاز الفكري أي االنجاز الفّني، اال  معا ولو أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على واجب هذا االلتزام الشكلي،وفي غياب احدهما تلغى الحماية القانونية، فالمؤلف ملزم بتوفير العنصرين . 1بإجراء شكلي يجسده مادياوعليه، يمكن استنتاج أن االنجاز الفكري عبارة عن اشتراك بين عملين، فهو استثمار ذهني مرفق         . المؤلف وفي هذا الصدد ذهبت نصوص . 2انه نص صراحة على استبعاد األفكار من مجال الحماية القانونية االمتناع عن منح الحماية  األعضاء فيها إمكانيةدول لمنحت الحق ل، حيث في هذا االتجاه" برن"اتفاقية  الركن :" 30. ، ص1985، - رالجزائ–حسنين محمد، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية للكتاب   1                                                             .3يناالقانونية للمصنفات الفنية التي لم تتخذ شكال ماديا مع فاهيم والمبادئ والمناهج والم لألفكارال تكفل الحماية :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  7المادة   2  ".النحت، أو تسجيل الصوت، أو التصوير، أو الكالم، أو الحركةمجال الواقع مظهرا له كيانا حسيا سواء بالكتابة، أو الرسم، أو  إلىالعمل من مجال الفكر  إخراجالشكلي هو  تختص مع ذلك تشريعات دول االتحاد بحق القضاء :"  رن السالفة الذكراقية بمن اتف 2من المادة  2فقرة ال  3  ".أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها، اال بالكيفية التي تدرج بها، المصنفات الفكرية بحد ذاتها بإبداعالمرتبطة  وأنماطهاالعمل  وٕاجراءات واألساليب    ".شكال ماديا معينا تتخذلم  أنهامنها ال تتمتع بالحماية، طالما  أكثربان المصنفات الفنية أو مجموعة أو 
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، 1العمل الميكانيكي آللة التصويرفأساس هذا الشرط يتجلى في أن يتغلب الجهد الذهني للمؤلف على خاصة في مجال المصنفات التصويرية أين يكون لآللة دور كبير في انجاز المصنف التصويري، ومع أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الشرط الشكلي، إال أن له أهمية في تقرير الحماية        .انون حقوق المؤلف بالمؤلفالفكري إلى الوجود، ويسمى هذا الشخص في قالتصويري بحماية قانونية، يجب أن يكون هذا االنجاز من عمل شخص بذل مجهود إلخراج عمله حتى يحظى المصنف  إلى جانب واجب وجود انجاز فّني ملموس كشرط شكلي البد من توافره       اكتساب صاحب المصنف التصويري لصفة المؤلف: ثانيا ومن هنا تبرز أهمية . اعتبارها هي األخرى مصنفات تصويرية لغياب المؤلف في هذا النوع من االنجازتجدر اإلشارة إلى أن الصور الملتقطة بالقمر االصطناعي التي ال يدخل عليها تعديالت ال يمكن كما . ال يجوز أن يستفيد صاحبها من صفة المؤلفالجانب الميكانيكي على الجانب الفّني والذهني المؤلف وهذا مهما بلغت قيمة الصورة وأهميتها، فالصورة التي تلتقط صدفة وتلك التي يسمو فيها كما ال تمنح له صفة . يستفيد المصور من حماية قانونية وال يمكن أن تكّيف الصورة كمصنف فّنين بذل أي جهد ذهني ففي هاته الحالة ال مثال عمل هذا األخير في الضغط على زر التصوير دو حالة حدوث العكس، أي تفوق العمل الميكانيكي آللة التصوير على عمل ملتقط الصورة، بحيث اقتصر أما في . أي أن يكون المصنف التصويري نابعا من عمل المؤلف الذي استعان بالة التصوير كأداة فقط وبالتالي يعّد شرطا من شروط . منعدمة وهو ما يؤكد الدور الفعّال الذي يلعبه المؤلف في هذا الميدانفرغم وجود انجاز فكري إال أن الحماية مستبعدة والحقوق . والفنية هذا األخير في مجال الملكية األدبية   .لصفة المؤلفمتطورة قد تستغني على يد اإلنسان في التقاط الصورة مما يؤدي إلى استبعاد المصور وعدم اكتسابه الطابع اإلنساني على الجانب اآللي، حيث أن تطور التكنولوجيا أدى إلى ظهور آالت تصوير جد جازه الفكري يطغى عليه وعليه، يكتسب صاحب المصنف التصويري صفة المؤلف إذا كان ان       .تمتع المصنفات التصويرية بحماية قانونية
                                                           1 C. Caron, op.cit., n°50, p. 56 : « Dès lors que l’intervention créative de la personne physique est suffisamment importante, la qualification de créateur au sens du droit d’auteur, ne peut pas être contestée ». 
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الذي يمكنه من إبراز مؤهالته وترك بصمته  1اإلبداع وهدف يتمثل في انجاز مصنف غير مبتذللدى انجازه لمصنفه، إذ ينبغي أن تكون له رغبة في كما يشترط في المؤلف أن تتوفر لديه إرادة        ومنه، يعتبر  .أدبية أو فنية، وكفاءات مهنيةغير متوفرة في الشخص المعنوي من إرادة وذكاء ومؤهالت ، فالعناصر التي تساهم في وجود إبداع فكري 3يكون مالكا للحقوق إال أن ذلك ال يعني انه المنجز أنفالشخص الطبيعي وحده مؤهال النجاز مصنفا ما، أما الشخص المعنوي فيستحيل عليه ذلك، إذ بإمكانه . الشخص الطبيعي الذي أبدعه كقاعدة عامة، وقد يكون شخصا معنويا كاستثناء على هاته القاعدةدبي أو الفّني األمصنف المؤلف  2لمشرع الجزائري في قانون الملكية األدبية والفنيةولقد اعتبر ا        .              موقفه منه تاركا بذلك فراغا قانونيا، وبالتالي يستحسن تدخله في هاته المسالةعنصر يفتقده انجاز الصدفة، مع المالحظة أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذا الموضوع ولم يبين بالنفي الن معيار الحماية هو الجهد الذهني المبذول، اإلجابة ان تكون  طريق الصدفة، فمن المفروضومن هنا يطرح التساؤل عن مدى حماية قانون الملكية األدبية والفنية للمصنفات المنجزة عن . الشخصية . القانونية لها، وهي شروط تمس بمحل الحماية في موضوعه غير الشكل الذي ينبغي أن يصدر فيهينتج عنه رفض الحماية  إن اإلخالل بالشروط الموضوعية المشترطة في المصنفات التصويرية       الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المصنفات التصويرية: المطلب الثاني  .4التصويرياألخير حقوقا ويحميه قانونا، إال انه من الناحية العملية ال يمكن اعتباره المنجز الفعلي للمصنف ية، حيث يخول له هذا المؤلف الشخص المعنوي كيانا قانونيا له مكانة في نظام الملكية األدبية والفن   .السالف الذكر 05-03من األمر رقم  18، المادة يتعلق األمر بالمصنفات الجماعية  C. Caron, op.cit., n° 47, p. 57 : «  Selon une célèbre phrase de Caston Jése, professeur de droit dans les années 1930, « On ne déjeune pas avec une personne morale ». il n’est donc pas étonnant que la personne morale soit insusceptible de créer une œuvre de l’esprit ». 4 3  .السالفة الذكر 05-03رقم  األمرمن  3المادة   Cass.civ.,13 novembre 2008, CCE 2009, comm. 2, note Ch. Caron, RLDI 2009, n° 47, p.6 : « Les monopoles de propriété intellectuelle ne sont accordés qu’avec parcimonie. C’est pourquoi certaines activités humaines ne peuvent pas être considérées comme des créations au sens du droit d’auteur. Il en est ainsi lorsque l’activité ne résulte pas d’un phénomène conscient. En effet, le créateur  doit avoir la volonté de créer, de modifier la réalité et d’apporter quelque chose ». 2 1                                                           اإلبداع : وتتمثل هاته الشروط في عنصرين. وبالتالي، فهي تعّد جوهر ولّب حماية المصنفات التصويرية
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الحق دبية والفنية، وعدم المساس باأل الفكري، الذي نص عليه المشرع الجزائري في قانون الملكية ة يسمح نظام الملكية األدبية والفنية بحماية المصنفات الفكرية، إال أنه ليست كل المصنفات قابل      واجب توافر شرط اإلبداع الفكري : الفرع األول  .المنصوص عليها في القانون المدنيتراق الحقوق المخولة له قانونا و الشخصي للغير، أي عدم اخ وجود تعريف قانوني لهذا  من الحماية القانونية مقّيدة بشرط توافر فيها اإلبداع الفكري ونظرا لعدمفان استفادة المصنفات التصويرية  ،ومنه. المصنفات التي ينعدم فيها اإلبداع الفكري ال يجوز حمايتها، إذ أن اإلبداع لوحده بإمكانه أن يضفي طابع الحماية، وبمفهوم المخالفة فان 1للحماية القانونية فمن " ال جريمة وال عقوبة إال بنص" وضوع، األمر الذي يتعارض نوعا ما مع مبدأ في نظر قاضي المفالعقوبة التي قد تقع على مرتكب التقليد مرتبطة بمدى توفر اإلبداع في المصنف التصويري . صاحبهاالملكية األدبية والفنية، وما إذا كان المساس بها يعّد تقليدا، أي في حالة استغالل الصورة دون إذن يحدد ما إذا يستفيد صاحبها من الحقوق المترتبة عن قانون  للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، الذيإن عدم تطرق المشرع الجزائري لمفهوم اإلبداع الفكري في المصنفات التصويرية يجعلها خاضعة        صور اإلبداع في المصنفات التصويرية: أوال  .فمن الصعب تحديد بدقة المصنفات التصويرية القابلة للحماية 2المصطلح غير أن . المقصود  بذلك ضرورة بروز شخصية المؤلف عبر مصنفهفي باقي المصنفات الفكرية، و فان اإلبداع المطلوب في المصنفات التصويرية لنيلها الحماية القانونية يشبه ذلك المشترط  ،وللتنويه       . المفروض أن القانون هو من يحدد المخالفات المعاقب عليها  .« C.A. Paris, 11 juin 1990, D. 1991, p. 98 : « L’œuvre personnelle se manifeste lorsque le photographe choisit seul la pose des mannequins, l’angle de prise de vue et les éclairages adéquats pour mettre en valeur le style adopté par un coiffeur, le cadrage, l’instant convenable de la prise de vues, la qualité des contrastes de couleurs et de reliefs, le jeu de la lumière et des volumes, l’objectif et la pellicule ainsi que le tirage le plus adapté à une promotion du style souhaité 3  هذه األطروحةمن  5ة حكما سبق بيانه في الصف  F. Zéraoui Salah, Contrat de négre et droit de paternité dans les œuvres littéraires, op.cit., p.93 : « La propriété littéraire et artistique permet la protection des œuvres de l’esprit, mais toute création de l’esprit n’est pas forcément une œuvre protégeable. En effet, la création d’une œuvre littéraire ou artistique ne confère à son auteur une protection légale qu’à la condition qu’elle soit originale ». 2 1                                                           تتضمن قائمة من المعايير تسمح لقضاة  3صعوبة تحديده أدى بالقضاء الفرنسي إلى إصدار قرارات
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كما له أن .  ق اإلضاءة وترتيب العناصرالتعبير عن شخصيته أي اإلتيان بلمسته الشخصية عن طرييشّكل المنظر أو الساحة المقبل على تثبيتها، كان يغّير مكان شيء ما أو شخص ما، مما يمّكنه من اللتقاط الصورة، فيتصرف المصور كالمخرج، بحيث  1فقد يظهر اإلبداع في المرحلة التحضيرية       .ام انجاز الصورة محّل الجدلمن ال يبرز إال بعد إتمالموضوع بتقدير اإلبداع في المصنفات التصويرية، فمنها ما يظهر اثر إعداد المصنف التصويري ومنها  ، حيث 3إلى منح حماية للصورة الماخودة بالقمر الصناعيوهو السبب الذي دفع بالقاضي . أو المقاييسيظهر شخصيته بعالج الصورة الماخودة بواسطة برامج الحاسوب التي تسمح بتعديالت، كتغيير األلوان ، وله كذلك أن 2يطبع المصنف التصويري بشخصيته باختيار الزاوية أو المكان أو حتى الوقت النجاز كما تتمتع بعض المصنفات التصويرية بالحماية مع انه لم يتم . 4الموضوع الذي يتميز بالبداهة من حيثالقضاء الفرنسي أن موضوع المصنف ال صلة له بحمايته ومن ثم، يجوز حماية المصنف التصويري فلقد اعتبر . دون أن يكون األمر كذلك بالنسبة لكل المصنفات التصويريةاإلبداع خالل هته المراحل، الماخود به في الحماية ال يشترط أن يكون خالل هاته المراحل، فبعض المصنفات التصويرية يتوفر فيها مع اإلشارة إلى أن اإلبداع  .أن انجاز هذا المصنف يطلب إبداع صاحبه عن طريق معالجة الصورة هناك عناصر عديدة تلعب دورا كبيرا، :" 429. ، ص3-394زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم  .ف  C.A. Paris, 5 mars 1991, D. 1992, p. 76 : «  Ce ne sont ni les moyens techniques mis en œuvre ni le format de la photographie que protège la loi de 1957 mais la création portant l’empreinte de son auteur par ses choix dans le jeu des ombres et de la lumière, du cadrage, de l’environnement du sujet, de son attitude, de l’expression parfois si fugitive d’un visage ». 1 -                                                                                                                                                                                     . 5بل صاحبها متى كان موضوعها ذا أهميةمعالجتها من ق  .«CA Paris, 25 mai 2012,  Propr. intell. octobre 2012, n°45, p. 395 : «  Pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité par ses choix dans la pose du sujet et son environnement, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière, le cadrage et l’instant convenable de la prise de vue». 3  CA Riom, 14 mai 2003 , Com. com. électr. 2003, comm. 117, note Ch. Caron et JCP , éd 2004, p. 1770, n°1. 4  CA Paris, 20 septembre. 1994 , RIDA 1995, n° 164, p. 367 ( photographie originale d’un banal cours de gymnastique). 5  Ch. Caron, Droit d’auteur et droit voisins, LITEC, 2006, n°154 : « C’est le cas des photographies de plateau : la photographie peut être originale, alors même que la composition de ce qui est filmé est réalisé par le metteur en scène du film, et donc pas par le photographe - 2  ".الصورة كالمكان المختار والزاوية المختارة والموضوع أخدوهي على سبيل المثال كل ما يتعلق بكيفية 
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يفية أن معايير تحديد اإلبداع الفكري في مرحلة انجاز المصنف التصويري تتعلق معظمها بك 1جانبا منهغير أن هاته المعايير والقرارات لم تسلم من االنتقادات من قبل الفقه الفرنسي، حيث اعتبر          في كون أن المعايير المعتمدة في تحديد وجود  2في حين انصب انتقاد جانب آخر من الفقه          .بتقديم ما يوجد حولهسواء من خالل إدخال لمسات شخصية أو إضافة تعديالت بواسطة برامج الحاسوب، فهو يكتفي فقط يط محل التصوير، وال يالحظ أي تدخل لصاحب المصنف التصويري المح ةئالتقاط الصورة، وطريقة تهي التصويرية  وليست كل المصنفات اإن حكم القضاء بحماية المصنفات التصويرية ليس تلقائي        غياب اإلبداع الفكري في المصنفات التصويرية: ثانيا  .بصمته الشخصية فيهالطابع الفّني والوثائقي، فان حاليا يرجى من وراء إثبات اإلبداع في مصنف ما إظهار أن المؤلف ترك كان يتمثل سابقا في  فإذا. الفّني والوثائقي، فهي تتشابه كّلها، فاالختالف يظهر فقط في الهدف المنشودإليها حاليا في تحديد اإلبداع الفكري أو تلك المنصوص عليها في التشريع السابق والمتمثلة في الطابع كري في المصنفات التصويرية ليست لها مصداقية مطلقة، فسواء تعلق األمر بالعناصر المستند إبداع ف وبما أن هذا األخير معيار . محمية قانونا، بل هناك من ال يتوفر فيها اإلبداع الفكري المشترط قانونا  .« Cass.civ.,12 février 1994, RIDA 1994, n°162, p. 197 et CA Paris 13 avril 2012, Propr. intell. octobre 2012, n°45, p. 397, parag. 4. 1  J. Vincent, L’originalité en question  R.L.D.I 2011, n° 70, p. 2 : « En ce qui concerne le processus de création, les critères positifs retenus par la jurisprudence sont le choix de la distance de prise de vue, le choix de l’angle de prise de vue, le choix du cadrage, le choix des éclairages, la mise en scène des modèles, le choix d’un décor … La jurisprudence va jusqu'à prendre en compte de manière positive le travail fait au moment des tirages. Bizarrement, je n’ai pas trouvé dans la masse des décisions collectées par l’UPP la prise en compte des transformations, retouches et plus généralement du travail réalisé sur l’image à l’aide de logiciels ». 2 Y. Gendreau, op.cit., n° 45, p. 12 : «  Les éléments qui sont maintenant pris en considération pour déterminer l’originalité des photographies sont, à toutes fin utiles, les mêmes que ceux qui servaient à démonter le caractère artistique des photographies, que se soit sous l’égide de la loi de 1957, alors qu’elles étaient soumises au critère particulier du caractère artistique ou documentaire, ou du décret révolutionnaire de 1793. Ce qui a changé par rapport à ces périodes, cependant, c’est le contexte dans lequel ces éléments sont analysés. Alors qu’auparavant ils étaient appelés à témoigner d’un caractère artistique, ces signes doivent dorénavant êtres interprétés en cherchant s’ils révèlent la personnalité de l’auteur de l’œuvre.-                                                                                                                                                                                   يتعين الرجوع إلى التطبيق العملي، أي إلى األحكام ولذا من الصعب تحديده نظريا فغير مستقر 



78  

مجلس قضاء باريس عدة أحكام أشهرها تعلقت  والفنية، وقد تعددت األمثلة في هذا الصدد، حيث اصدروهكذا استبعد القضاء الفرنسي الصور التي لم يبذل صاحبها جهدا من نظام الملكية األدبية         .والمتعلقة بحماية المصنفات التصويرية منعدمة، وبالتالي سيستند إلى األحكام القضائية الفرنسيةلقضائية الجزائرية المنشورة كما تجدر اإلشارة إلى أن األحكام ا. القضائية المنشورة بهذا الخصوص ال يستفيد  هفمن المنطقي ان ،وبالتالي، ال عالقة لذلك باإلبداع المشترط في نظام حقوق المؤلف. المرادةوانما يكتفي بالتصوير المتكرر لوضع كل الحظوظ من جانبه ألجل الحصول على صورة الشخصية بالصدفة باعتبار أن ملتق الصورة ال يستعمل كفاءاته الفنية في ذلك  للمصّور، إذ يستبدل اإلبداع الفكرييضعون آالتهم أينما تمكن لهم ذلك خشية من أن يراها المشاهير مما قد يؤثر سلبا على الجانب الفّني ويقصد بذلك الصور التي يلتقطها مطاردو المشاهير، فهؤالء  كما سيتم بيانه 1"الباباراتزي" بصور  . للصورة الملتقطة بمناسبة القيام بأشغال عمومية، إذ لم يدخل عليها صاحبها هي األخرى أي تغييركما هو الشأن بالنسبة . 3وبالتالي، يكون قد قام بعمل تقني محض فارغ من اإلبداع الفّني. ضاءةباإلبالتقاط صورة دون بذل أي جهد باستثناء الضغط على زر التصوير، فلم يغّير خلفية الصورة ولم يعتني استبعاده من الحماية القانونية صور لمنتجات معروضة لإلشهار في مجلة اشهارية، حيث قام المصور اتها أو بظروف التقاط الصورة، األمر الذي يفّسر موقف مجلس قضاء باريس لدى الصورة في حد ذتصويرية وهذا مهما كانت األسباب المؤدية إلى غياب اللمسة الشخصية للمؤلف سواء تعلقت بطبيعة ، فالصور التي ال تبرز فيها شخصية صاحبها ال يمكن اعتبارها مصنفات « William et Kate Middleton » 2الصور من حقوق المؤلف وهو ما حكم به مجلس قضاء باريس في قضية هذا النوع من  م حقوق المؤلف وعليه، لم يساهم في تشخيصها بل بقيت مجّرد نقل لواقعة، مما يجعلها مستبعدة من نظا  C.A. Paris, 10 septembre 2008, Gaz. Pal., mai 2009.p. 432. 2 C.A. Paris, 5 décembre 2007, R.I.D.A. avril 2008, p. 499 : « Les photographes ont eu un rôle purement passif puisqu’ils se sont bornés à installer leurs objectifs en direction du téléski afin de disposer d’une fenêtre de visée, entre les arbres, et à déclencher leur appareil à l’apparition du prince William et Kate Middleton ». 3 C.A. Paris, 11 septembre 1998, JurisData n° 1998-022801 : « Ne seraient être protégées par le droit d’auteur les photographies dont les choix des prises de vue et d’éclairage obéissent à des impératifs strictement techniques, visant seulement à la présentation des produits sans qu’apparaisse un effort créateur, ni l’empreinte de la personnalité du photographe qui s’est livré à un travail technique d’exécution … ». 4 T.G.I. Nanterre, 18 mai 1994, Gaz. Pal., 1997, II, p. 506 : « Le photographe n’ayant fait que capter photographiquement une banale phase de travaux du chantier sur lequel il ne 1                                                             .4وال يجوز إفادتها بحماية قانونية
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تبر المصور صاحب وبمفهوم المخالفة، يع. الشخصية عن الصورة الملتقطة خالل األعمال التحضيريةمبدعا، ويكون المصّور مجرد منفذ تقني إذا غابت لمسته مكن القول أن المنفذ التقني ليس ومنه، ي       عمال التي تطبع بصمته وقدراته على مصنفه، أما إذا اقتصر عمل المصّور األالصورة وما إلى ذلك من فريدا من نوعه يعكس ذوق صاحبه، كان يقوم بتعديل اإلضاءة أو اختيار الزاوية التي يلتقط منها القانونية إذا قام بأعمال تحضيرية مبتدعة من شانها أن تجعل مصنفه للحماية  مصنف تصويري قابال فال يمكن اعتبار الصورة مصنفا فنيا كما ال يجوز تكييف  ،التصوير المالئمة للطلبفي اختيار آلة  يب ميوله ، حيث يغتوجهه في كيفية التقاط الصورة، فيكون بذلك المنفذ التقني بدل من أن يكون المبدعومن مظاهر غياب اإلبداع الفكري في المصنفات التصويرية نجد كذلك، تلقي المصّور ألوامر          .1صاحبها بمؤلف . العوامل المشكلة لإلبداع الفكري منعدمة  فيحل محلها التنفيذ اآللي أنأي  وشخصيته أثناء التصوير، الصور  ، حيث ان2ولهاته األسباب رفض القضاء الفرنسي منح هذا النوع من الصور حماية قانونية م، ال يجوز تقرير ومن ث. الذهنية والمؤهالت التقنيةيعّبر عن إبداع المصّور وٕانما يدرج في اللباقة الرجوع إلى احد أحكام القضاء الفرنسي التي حكم فيها بان اختيار اإلضاءة المناسبة اللتقاط الصورة ال ية في المصنفات التصويرية يمكن األخيرة من الحماية القانونية، وكمثال عن ما يقصد باللباقة الذهنكما مّيز القضاء الفرنسي بين اإلبداع الفكري واللباقة الذهنية مستبعدا الصور الناتجة عن هاته         .3بذلك عبارة عن صور عادية مبتذلة ال ينطبق عليها نظام حقوق المؤلفمهارات الشخصية والذوق الفّني فهي الناتجة عن عملية التصوير تعد مجرد نقال إذا كانت خالية من ال   .pouvait exercer aucune action singulière susceptible de faire transparaitre sa sensibilité et ses compétences personnelles ne bénéficie d’aucune protection ». 1 C.A. Renne, 7 novembre 2004, JurisData n° 2004- 338859. 2 C.A. Paris, 24 juin 2005, JurisData n° 2005-279386 : « L’originalité de la photographie ne pouvait s’exprimer au travers du choix du sujet, lequel était imposé au photographe ». - C.A. Rênes, 23 mai 2006, JurisData n° 2006-314533 : « … Le seul choix par le photographe de l’éclairage est insuffisant dés lors qu’il ne fait que répondre à des impératifs techniques ». 3 C.A. Paris, 10 septembre 2008, R.T.D. com. 2008, p. 736 : « Sont considérées comme parfaitement banales dès lors qu’elles ( photographies) ne sont que la reproduction, sans aucune recherche esthétique particulaire ni la mise en œuvre d’un talent particulier de la part du photographe … ». 4 C.A. Paris, 8 mars 2013, R.L.D.I. avril 2013/92, p. 3057                                                                                                                                                                                     .4الحماية
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سوى نفال لظاهرة بيولوجية  الميكروسكوب ابان القيام ببحوث علمية معّلال قراره بان هاته الصور ليستجلس قضاء نانسي برفض منح الحماية للصور الملتقطة بواسطة جهاز وفي ذات الصدد، حكم م       فان ليس هناك مجهود  ،وبالتالي، ومادام ان شخصية ملتقط الصورة غائبة. 1حد ذاتها عادية تعّد في فالمصّور في هاته الحالة لم يهتم  ،تستلزم القيام بتعديالت من شانها أن تبرز شخصية صاحب الصورةالتصويرية العادية التي ال تحتاج إلى حماية القانون باعتبارها صور بديهية يمكن الي كان التقاطها ولم قد نالت الصور الملتقطة من الطائرات نفس المصير فصنفت ضمن المصنفات و . يكافئ عليه حيث . يحمي حقوق األفراد في حياتهم الخاصة بموجب أهم وثيقة للدولة أال وهي الدستور الجزائرييعتبر هذا الشرط شرطا موضوعيا سلبيا يتعّين على المؤلف االلتزام به، ويتمثل في أن القانون         عدم المساس بالحق الشخصي للغير: الفرع الثاني .2باإلضاءة وال بمحل الصورةال  ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه :" على مايليمنه  39 المادةفي ينص  وعليه، فبإسقاط هاته المادة على موضوع حماية المصنفات التصويرية يمكن استنتاج ". ويحميها القانون د في الشخص الموجو ( حرية المؤلف في التقاط صورة تتوقف عند بداية حرية الشخص محل الصورة  أن يمارس :" من الدستور الجزائري 63فطبقا للمادة . شخص، إال بعد أخد إذن هذا األخير وبترخيص منه، فال يجوز لصاحب المصنف التصويري طرح صورة للتداول إذا كان في مضمونها )الصورة الملتقطة ما احترام الحق كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، السي ة الخفية التي تمّس ضميره ، فصورة الشخص تعكس شخصيته وأعماقه الداخلي"بالحق في احترام الصورة"إذنه وطرح صوره للتداول بدون ترخيص منه يعد مساسا بحقوقه قد يلحقه ضررا، ومن هنا نشا ما يسمى فان تصويره دون  ،3وبما أن صورة الشخص جزء من حياته الخاصة". في الشرف وستر الحياة الخاصة
                                                           1 C.A. Nancy, 19 mars 2009, Propr. intell. 2009, p. 262 : «  Dès lors que les photographies litigieuses qui ne sont que la représentation objective de phénomènes biologiques, qui ne présente en elle-même aucune originalité alors même que les phénomènes photographiés seraient reproduits dans des conditions qui n’ont rien de naturel dès lors que les cellules utilisées pour cette opération résulteraient  d’une préparation technique préalable, la protection du droit d’auteur ne saurait être revendiquée ». 2 C.A. Pau, 15 janvier 2007, JurisData n° 2007-338733 : « Des photos aériennes ne bénéficient pas de la protection … dès lors qu’elle ne présente aucune originalité … ». 3 D. Bekouche, Droit civil, les personnes, la famille, éd. Hachette, 2005, n° 35, p. 34. 
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صورة شخص في مكان خاص  ومنه وبالرجوع إلى المواد االنفة الذكر، يتبين أن قيام جنحة التقاط        .2جزائية إلى قيام مسؤولية صاحب المصنف التصويري وخضوعه لعقوبات اعتداء عليه يؤدي كل وبالتالي. وقيام المؤلف باستعمالها هو تصرف في مظهر الغير 1وتجعل له مظهرا خارجيا فيكمن في ان  ،المعنوي أما عن الركن). رضا الضحية(موجودا في مكان خاص وفي غياب رضاه وان يتجلى االنتهاك في فعل التقاط الصورة بمساعدة أي جهاز على أن يستهدف هذا االلتقاط شخصا فاألول يكمن في أن يكون هناك مساس بحرمة حياة خاصة . تتطلب توفر الركن المادي والمعنوي معا فهل هي مجّرد اإلرادة وحدها في ارتكاب  ،"كل من تعّمد" صياغتها في النص القانوني تحت مصطلح على نية إجرامية مبّينة، وهنا يطرح التساؤل عن ما يقصد بالنية اإلجرامية التي جاءت  يرتكب الفعل بناء إضافة إلى . الضحّية بضرر؟ وبالتالي، يستحسن تدخل المشرع لتوضيح ذلك وٕازالة هذا الفراغ القانونياإلجرامية يقترن برغبة مرتكب الجريمة إصابة فعل يعلم المؤلف انه غير مشروع؟ أم أن عنصر النّية  ) 3( الثث إلى أشهر) 6(يعاقب بالحبس من ستة :" مكرر من قانون العقوبات السالف الذكر 303المادة   R. Lindon, La presse de la vie privée, J.C.P. 1965, I, n° 5, p. 1887 : « L’image de la personne reflète sa personnalité … qui touche sa conscience et lui donne un aspect extérieur ». 2 1                                                                   .إشكال آخر يتمثل في أن النية مسالة باطنية من الصعب إثباتها صاحبها أو  إذنبالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير : ... تقنية كانت وذلك بأي لألشخاصدج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة  300.000 إلىدج  50.000سنوات وبغرامة من    ...".مكرر من هذا القانون  303كانت، التسجيالت أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة احد األفعال المنصوص عليها في المادة ة وسيلة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بان توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأييعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة :" من قانون العقوبات السالف الذكر 1مكرر  303المادة  -  ".ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية  .العقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامةفي هاته المادة ب إليهايعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار   .رضاه
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، حيث تختلف هذه 1إن المصنفات التصويرية باعتبارها إنتاجا فنيا مبتكرا، تحظى بحماية قانونية       تحديد المصنفات التصويرية المحمية قانونا: الباب الثاني منها ال يستدعي سوى جهد الحماية باختالف نوع هذه المصنفات وباختالف صاحبها، فإذا كان البعض  فهذا . لمنطقة جغرافية معينة، يختلف عن التقاط عدة صور لمختلف عواصم بلدان العالم في آن واحدورة تذكارية ، إذ أن التقاط ص2، فان األمر يختلف بالنسبة لغيرها من المصنفات التصويرية شخص واحد كون في مكانين مختلفين في نفس اإلنتاج يستلزم مساهمة عدة أشخاص، ذلك انه يستحيل للفرد أن ي مركبة، ومنها الجماعية وهكذا، فان أنواع المصنفات التصويرية مختلفة، فمنها الفردية وال. الوقت فالمصنفات الفردية ناتجة . إن المصنفات التصويرية أنواع منها المصنفات الفردية والمركبة            المصنفات التصويرية الفردية والمركبة: الفصل األول  .التصويري بالحقوق الناتجة عن مصنفه مهما كان النظام الذي ينتمي إليهقانونية، ومدى تمتع صاحب المصنف كانت كل المصنفات التصويرية تستفيد من نفس الحماية الاألنواع المختلفة للمصنفات التصويرية ودراسة النظام القانوني لكل منها على حدى بغية المقارنة ما إذا ولكل منها نظام خاص به يتماشى مع طبيعته، وعليه سيتم التطرق في هذا الباب إلى . والمشتركة بينما يمثل المصنف . يؤدي إلى نشأت مصنف جديد لم يسبق انجازه من قبل الغير عن إبداع المؤلف ألنه عبارة عن إبداع على إبداع، حيث يقوم صاحبه ببذل جهد ذهني  ،من نوع خاص االمركب إبداع ومن هنا يتبّين . واستنادا إلى إبداع قام به مؤلف غيره انجاز مصنف يتميز بالخصوصية بناءفي سبيل    .445، ص 402زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . فرحة - 2  .السالف الذكر 05-03من األمر رقم  3المادة  - 1                                                           فمنها من تنحدر من الرغبة الشخصية للمؤلف فنجد مصنفات تصويرية فردية مجهولة الهوية  ،الفرديةواحد يكون المالك الوحيد للحقوق المترتبة على انجازه الفكري، وقد تتعدد مظاهر المصنفات التصويرية ة من مجهود ذهني قام به شخص المنبثق هي تلك المصنفات إن المصنفات التصويرية الفردية        تحديد المصنفات التصويرية الفردية: المبحث األول  .المشتركة والمصنفات التصويرية الجماعية التي قد تجمعها عناصر مشتركةصنفات التصويرية الفردية تختلف عن المصنفات التصويرية المركبة عكس المصنفات التصويرية أن الم
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مي إلى البلد الذي يخوله تتعدد الصور التي قد يظهر فيها المؤلف فقد يكون مؤلفا وطنيا ينت        صاحب المصنف التصويري كمؤلف وطني وكمؤلف أجنبي: المطلب األول   . المصنفات فنجد المصنفات التصويرية لمؤلف أجنبي إلى جانب المصنفات التصويرية لمؤلف وطنيالنظام القانوني لبلد ما في تمييزها عن باقي وتلك المستعمل فيها اسم مستعار، ومنها من يتسبب  أي ذو جنسية مغايرة للبلد الذي  ،الحماية القانونية ويمنحه حقوقا على مصنفه، كما قد يكون مؤلفا أجنبيا للمؤلف مكانة  ، يالحظ أنومن ثم. يصون حقوقه ويمتعه بها تماشيا مع االتفاقيات الدولية واحتراما لها يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم "على انه  05-03من األمر رقم  12تنص المادة        صاحب المصنف التصويري كشخص طبيعي: أوال  .مصنف مجهول الهوية أو كان امستعار  ااسما وما إذا استعمل اسمه الشخصي و أو معنوي اطبيعي اتحفيزه على اإلنتاج الفكري وطرح هذا األخير للتداول بغض النظر عن ما إذا كان صاحبه، شخصمجهول الهوية، فله بذلك الحرية التامة في تقرير مصيره تماشيا مع وضعيته وظروفه وذلك في سبيل منتجا بذلك مصنف  البروز فيها أمام الجمهور، كما تحترم قراره إذا ما اتجهت إرادته نحو إخفاء هويتهتسمح النصوص الوطنية للملكية األدبية والفنية للمؤلف الجزائري باختيار الصورة التي يرغب          صاحب المصنف التصويري كمؤلف وطني: الفرع األول  .تكريما إلنتاجه الفكري وتشجيعا له في ذلك راقية في المجتمع أينما تواجد تحفظ حقوقه ومن ثم، فانه يقصد بالمصنف التصويري الفردي ذلك . 1"هذا األمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه الحق المالي : المصنفات، بحيث يستفيد المؤلف في هذا النوع من المصنفات بصورة حصرية من حقينؤلف واحد، كخاصية أساسية تميز المصنف الفردي عن غيره من المصنف الناتج عن ابتكار وعمل م مقارنة مع األمر  05-03من األمر رقم  12من نص المادة " و"انه ثم حذف حرف  تجدر اإلشارة إلى - 1                                                           ونظرا إلى أن أهم ميزة في . 2ودون أن يشاركه فيها أحدا والحق األدبي، المترتبين عن إنتاجه الفني، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة حق المؤلف في القانونل يوسف أبو بكر، محمد خلي -  Art. L.113-1 C. fr. propr. intell : «  La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée». 2  .10-97السابق رقم    .221. ، ص2008األولى، 
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أما قانونا فهناك تشريعات ال ". الورثة " لحقوق سواء كان المبدع في حد ذاته أو من انتقلت إليهم اال ينتج إال من عند اإلنسان، فان المنطق يقضي بان يكون مؤلف المصنف التصويري شخصا طبيعيا سمح له باكتساب الحماية القانونية تتمثل في اإلبداع الفكري وان هذا األخير المصنف التصويري التي ت ، ومنها من ال 1الذي أباح لكل من الشخص الطبيعي والمعنوي في بعض الحاالت اكتساب صفة المؤلفإلزامية وجود شخص طبيعي لالستفادة من صفة المؤلف كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجزائري  شترطت دولية أما بالنسبة للتشريعات ال .2يعط وصف المؤلف إال لألشخاص الطبيعية دون األشخاص المعنوية إال انه يمكن استنتاج من  ،فلم تحدد هي األخرى مدى إمكانية اكتساب الشخص المعنوي لصفة المؤلف ألنه ال وجود لمادة  ،أن مفهوم المؤلف ال يشمل سوى الشخص الطبيعي الدولية خالل استقراء النصوص يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خالف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف يعتبر :" كقرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها على ملكية الحقوق، الن المشرع الجزائري ينص على انه 4على المصنف التصويري موضوع الحماية وعموما، يمكن القول أن المؤلف هو من يرد اسمه      .3تنص على الشخص المعنوي ب هذه الصفة حسب الحاالت المنصوص الطبيعي الذي أبدعه، وفيما يخص الشخص المعنوي، يجوز له اكتسايعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فّني الشخص :" 446. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ص. فرحة  1                                                                                                                                                                                     أو  5ومن هنا يظهر انه يجوز للمؤلف استعمال اسم مستعار...". لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  يظهر جليا أن المؤلف هو ذلك الشخص الذي يرد :" 446. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ص. فرحة  M-F. Marais et T. Lachacinski, op.cit., p. 197 : «  Toutefois, quelle que soit la qualification retenue par les juges du fond, les principes généraux du droit d’auteur continuent à trouver application. Dès lors, la qualité d’auteur ou de coauteur d’une œuvre … ne saurait être reconnue à une personne morale ». 4 3  .3.، ص2003-2002، -الجزائر–والمسؤولية، كلية الحقوق، ابن عكنون عمروش فوزية، تحديد صفة المؤلف حسب قانون الملكية الفكرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود   2  ".عليها قانونا   ".الكشف عن هويته الحقيقية االسم المستعار هو اسم مختلف وهمي يختاره مؤلف من اجل نسبه مصنفه اليه دون " :331. ، ص2009نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   5  ".اسمه على المصنفات موضوع الحماية القانونية
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أما  .اسم المؤلف فيعتبر المؤلف مجهوال، ويقصد بذلك أن ينشر المصنف دون أن يذكر 1إغفال اسمه ، وبمجرد أن يقرر الكشف عن هويته يعترف له بكامل الحقوق المترتبة 2هذا المسلك لضمان سالمتهميمكن أن يكون نزوال عند رغبة المؤلف في إخفاء هويته وعادة ما يلجا مؤلفي المقاالت الصحافية إلى هو استحالة معرفة أصل المصنف لقدمه، كما  فقد تعددت فيجوز أن يكون السبب ،عن أسباب ذلك أما في . ذلك ألنه ال مانع من أن يكون هذا الناشر مجّرد معتديا للحق المالي، وقد أحسن في اقانوني لهوية صفة المؤلف وٕانما جعله ممثالالمشرع الجزائري لم يمنح من يقوم بنشر المصنف المجهول ا ويالحظ في هذا الصدد أن. 3الجمهور بالنشر أو العرض أو التمثيل هو من يكون ممثال لمالك الحقوقفان الشخص الذي وضعه محل تداول  ،الهوية بعد نشرهأما إذا بقي المصنف مجهول . على مصنفه وبما أن . أو اسما وهميا بدال من اسمه امشهور  افيستعمل اسم الناشر أو اسم ،حقيقي مغاير السمهمستعار لتفادي أن يتعرف عليه الجمهور أو ببساطة إلعجابه بهذا االسم، كان يسمي مصنفه باسم بدل من اسمه وان ينشر مصنف التصويري تحت اسم كما يجوز للمؤلف أن يستعير اسما          .4لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى حين التعرف على هوية مالك الحقوقفان الحقوق تمارس من قبل الديوان الوطني  ،حالة ما إذا ما لم يتعرف على هوية الناشر هو اآلخر العمل المغفل من االسم ، هو المصنف الذي ال يحمل اسم : "331. كنعان، المرجع السابق، ص نواف  1                                                           فان كل الحقوق تنتقل إليه  ،كشف صاحب المصنف التصويري المستعمل السم مستعار عن هويتهمع اإلشارة إلى انه، في حالة . لممارسة حقوقه، أما في غياب هذا األخير يتولى الناشر هاته المهامأن يتعرف الغير على هويته ينبغي عليه تفويض شخصا  المؤلف المستعمل السم مستعار ال يرغب في كتب المصري الحديث القاهرة، الطبعة األولى، سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، الم. م  2    ".مؤلفه موجودة لدى كتاب المقاالت الصحفية ) استعمال اسم مستعار( إن هذه الظاهرة :" ... 39. ، ص2002 نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فان  إذا:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  13الفقرة الثانية من المادة   3  ".العتبارات أمنية لديوان الوطني لحقوق المؤلف اإلشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فان ممارسة الحقوق يتوالها اإذا نشر المصنف المجهول الهوية دون  :"السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  13من المادة  ةالثالثالفقرة   4  ".ذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثال لمالك الحقوق، ما لم يثبت خالف ذلكالشخص ال   ".والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق
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ما بكافة العقود التي ابرمها مع الناشر أو من قام بتفويضه وٕاذا ما بصفته المؤلف الحقيقي، مع بقائه ملتز  ل بدافع الضرورة وعادة ما يتم اللجوء إلى التناز  .2السالف الذكر 05- 03من األمر رقم  67وفقا للمادة األولى تكمن في أن يتنازل له عن الحقوق المالية لمصنف ما، فيصبح مالكا لها وله استغالله : حالتين في ومن خالل استقراء النصوص القانونية يتبين أن الشخص المعنوي ال يكون مؤلفا إال          .دعوى قضائية في حالة تقليد مصنفهشخص معنوي مالك للحقوق المالية والمعنوية المترتبة على مصنف تصويري مع منحه صالحية رفع شخص الطبيعي اقّر المشرع الجزائري بوجود مؤلف شخص معنوي، أي إلى جانب المؤلف ال          صاحب المصنف التصويري كشخص معنوي: ثانيا  .1ولهم كتم اسمه إذا تبين لهم العكسفان للورثة أن يعلنوا عن اسمه إذا تبّين انه كان يود الكشف عن شخصيته  ،توفي قبل إعالنه عن اسمه ستطيع تحمل التكاليف المالية حيث يقوم شخص طبيعي بإبداع مصنف ما إال انه ال ي والحاجة الماّسة، التي  3أما الحالة الثانية التي يكّيف فيها الشخص المعنوي بالمؤلف تتجلى في المصنفات الجماعية        .مساس وتعارض مع المبادئ األساسية للملكية األدبية والفنية التي تركز على الجهد الذهنيه وصف الوكيل وليس المؤلف الن في ذلك المبدع عن حقوقه لصالحه مع انه من المفروض أن يمنحهو المبدع والشخص المعنوي الممول، غير أن القانون يفيد هذا األخير بصفة المؤلف بعد أن يتنازل م، يكون الشخص الطبيعي ومن ث. مساعدة إلتمام عمله الذهنيفيحتاج إلى  ،لنشره ووضعه محل التداول   .هذا الباب سيتم دراستها بالتفصيل في الفصل الثاني من
يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  22تنص المادة   1                                                            يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل  أنيجب على المؤلف :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  67المادة   2  ...".ما لم تكن هناك وصية خاصة  ورثته إلىبعد وفاة مؤلفه  يعود الكشف عن المصنف  .ويمكنه تحويل هذا الحق للغير. باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار عدة مؤلفين،  إبداعهيعتبر مصنفا جماعيا المصنف الذي يشارك في :" 05-03رقم  األمرمن  18ادة الم 3  ".يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير أنجانبه في كل ما من شانه  إلىعنها، وان يساعده ويقف  الشخص  إلىتعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي ...، ينشره باسمه وٕاشرافهبمبادرة شخص طبيعي أو معنوي    ".ط مخالفمصنف وانجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شر  بإنتاجالمعنوي الذي بادر أو الطبيعي 
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عتبر استغالل الحقوق من قبل حيث ا ى قاعدةإلى تطورها إل 1جاء بفرضية جديدة أدى تطبيقها المتكرر الفرنسي كمبدأ عام، غير أن االجتهاد القضائي) المصنف الجماعي( أو بإشرافه على انجاز مصنف وعليه، لرفع دعوى التقليد البد للشخص المعنوي إثبات ملكية حقوق المؤلف إما عن طريق التنازل       من األمر رقم  12وعليه يستنتج مما سبق أن، المشرع الجزائري وضع القاعدة األساسية في المادة        .بحقوقه فال حجّية لهاأن هاته القرينة ال تسري إال في مواجهة الغير، أما بالنسبة للشخص الطبيعي المبدع الذي يطالب مع اإلشارة إلى . 3فرنسي فيما بعدالقضائي الذي جاءت به محكمة النقد الفرنسية والذي تبناه القضاء التصويري دون أن يعترض على ذلك شخص طبيعي، لينال الحق في رفع دعوى التقليد حسب االجتهاد وبالتالي، يكفي أن يستغل الشخص المعنوي مصنف . 2الشخص المعنوي قرينة بسيطة على ملكيتها أن اإلبداع الفكري ال حدود له فهو ال يتوقف على حدود دولة و اإلنتاج الفكري يتسم بالعالمية  باعتبار ان  أجنبيصاحب المصنف التصويري كمؤلف : الفرع الثاني  . عليه في العقد على أن ال يكون في هذا العقد إخالال بمبادئ الملكية األدبية والفنية ما يتم االتفاقلوجود شخص معنوي، فيبقى الشخص المعنوي وكيال على المؤلف يمارس الحقوق بالنيابة عنه وحسب المعنوي استثناءا على هاته القاعدة في الفقرة الثانية من ذات المادة تماشيا مع حاجة بعض المصنفات وهي أن المؤلف الطبيعي المبدع هو صاحب الحقوق، وجعل المؤلف الشخص السالفة الذكر  05- 03  .Cass.civ.,  22 octobre 1991, D. 1993, p. 85. - C.A. Paris, 12 janvier 1995, Gaz. Pal., 5 octobre 1995, p. 27. - C.A. Paris, 9 février 1995, R.D. Propr. intell. 1995, n° 57, p. 56.  2 Cass.civ., 24 mars 1993, R.T.D. com. 1995, p. 418 : « Qu’à la date de la reproduction litigieuse, la société SMD exploitait commercialement sous son nom les photographies litigieuses ; qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé les clichés, ces actes de possession étaient de nature à faire présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que SMD était titulaire sur ces œuvres, quelle que fut leur qualification, du droit de la propriété incorporelle de l’auteur ».  3 Cass. civ. 31 janvier 1995, D. 1995, p. 287. - Cass. civ.4 mai 1994, RIDA janvier 1995, n° 163, p. 201. - Cass. civ.28 mars 1995, RIDA juillet 1995, n° 165, p. 327. - Cass. civ.9 janvier 1996, J.C.P. 1996, IV, p. 497 1                                                           المصنفات التصويرية األجنبية لما لهذا الموضوع من أهمية تسمح بمعرفة وضعية المصنفات التصويرية وبالتالي، ينبغي التطرق إلى . رية من بلد إلى آخر يعّد أمرا متوقعافان انتقال المصنفات الفك. ما



88  

: عّدة معايير منها األجانب من حيث الحقوق استنادا إلى هذا الصدد إلى انه يتم التمييز بين المؤلفينيقصد بالمؤلف األجنبي كل شخص ال يحمل جنسية البلد المراد الحماية لديه، وتجدر اإلشارة في         .األجنبياألجنبية من حيث الحماية المقررة لها في البلد األجنبي،  وكذا النظام القانوني المطبق على المؤلف  الدولية وعلى أساس توفر معيار مكان النشر، معيار مدى عضوية بلد المؤلف األجنبي في االتفاقيات  فهي بذلك معايير أوجدتها االتفاقيات الدولية لحماية . الحماية في البلد اآلخر، أي مبدأ المعاملة بالمثل تضمن حقوق المؤلف األجنبي، حيث  1وعليه فانه، إلى جانب الحماية الوطنية هناك حماية دولية         . تواجدوا أينماحقوق المؤلفين  بنفس الحماية " برن"على حماية المؤلفين في البلدان المنظمة إلى اتفاقية ات الدولية قيتنص االتفا ير مصادقة رة في إحدى دول األعضاء أو نشرة في دولة غالحماية القانونية، سواء نشر مصنفه ألول معلى أن كل مؤلف أجنبي ينتمي إلى إحدى دول األعضاء يستفيد من " برن"كما نصت اتفاقية         .2المخولة لهم في بلدهم سواء كانت منشورة أم لم تكن ؤلف ما إذا كان ينتمي إلى بلد فالعبرة بالم. 3مة إلى االتفاقية في نفس الوقتلالتفاقية وفي دولة منض إلى االتفاقية أم ال مادام انه قام  امنتمي اما إذا كان البلد المتواجد فيه عضو عن مكان تواجده وعن م إلى االتفاقية أم ال، فإذا كان الجواب باإليجاب يستفيد من حماية النصوص الدولية بغض النظر منض ومثال ذلك صاحب مصنف تصويري ذو الجنسية الجزائرية . بالنشر في نفس الوقت في بلد عضو ، يقوم بنشر مصنفه في االيران كدولة غير )كما سبق ذكره" برن"في اتفاقية  ابصفة الجزائر عضو ( سيستفيد من الحماية  اته االتفاقية وفي نفس الوقت ينشر مصنفه في فرنسا، فانهمصادقة على ه ا لحماية حقوق تشكل الدول التي تسري عليها هذه االتفاقية اتحاد:" السالفة الذكر" برن"من اتفاقية  1المادة   1                                                             . تضمن حقوقهالقانونية و  ... تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه االتفاقية :" السالفة الذكر" برن"من اتفاقية  3من المادة ) ا(الفقرة   2  ".والفنية األدبيةالمؤلفين على مصنفاتهم  تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه االتفاقية :" السالفة الذكر" برن"من اتفاقية  3مادة من ال) ب(الفقرة   3  ".من رعايا إحدى دول االتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن المؤلفين دول االتحاد أو  إحدىمرة في  ألولدول االتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر  إحدىالمؤلفين من غير رعايا ...    ".دول االتحاد إحدىواحد في دولة خارج االتحاد وفي  نآفي 
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ا ة تلك الدولة، في إطار مأي األجانب اللذين تختلف جنسيتهم عن جنسي ،1المقيمين فيها إقامة عاديةكما تجدر اإلشارة إلى أن، االتفاقية تساوي بين المؤلفين المنتمين إلى دول األعضاء وبين          سيتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المؤلف الجزائري، والمقصود من  3الجزائر فان المؤلف التونسياالعتداء يعّد غير مشروع في البلدين، كما انه إذا تّم انجاز مصنف تصويري في تونس ونشر في فان هذا  ،قليد مصنف تصويري في الجزائر ونشر في فرنسا، فإذا تم ت2دولة المنشأ بنفس االلتزاموالتي تكون بدورها عضوا في االتفاقية بنفس الحماية والحقوق التي تخولها لرعاياها، وفي المقابل تلتزم دولة أخرى  المستقبلة إفادة المؤلف التابع إلىحيث يتعّين على الدولة  ،"المعاملة بالمثل" يسمى بمبدأ  لهم ومن خالل ما سبق يتبين أن، مصنفات المؤلفين األجانب محمّية بنفس الحماية التي يخولها        . السالف الذكر 05-03مر رقم ذلك انه سيطبق عليه أحكام األ األمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى  بلدهم متى كان هذا األخير منضم إلى االتفاقية الدولية، ألجل حماية مبدعيه أينما تواجدوا وتشجيعهم على ) اكما سيتم تبيانه الحق(المصادقة على عّدة اتفاقيات  يتمتع المؤلفون، في دول االتحاد غير دولة :" لذكرالسالفة ا" برن" من اتفاقية  5من المادة  ولىاألتنص الفقرة   2  ".الدولةرعايا إحدى دول االتحاد اللذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعايا تلك في تطبيق أحكام هذه االتفاقية يعامل المؤلفون من غير :" السالفة الذكر" برن"من اتفاقية  3دة من الما 2الفقرة   1                                                           لناتجة عن هذا العقد المبرم مع صاحب العمل أو بتنفيذ التزاماته افيه صاحب المصنف التصويري من مظاهر المصنفات التصويرية الفردية هنالك نوع منها ينتج بموجب عقد عمل أو مقاولة يلتزم         المصنف التصويري في إطار عقد عمل أو مقاولة: المطلب الثاني  .اإلبداع الفكري بالحماية  أساسهاالحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه االتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على  إلى باإلضافةالمصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حاليا أو قد تخولها مستقبال لرعاياها  منشأ و بدء في تنفيذها بتاريخ  1886سبتمبر  09اتفاقية برن بتاريخ  إلىتونس  انضمامانه، تم  إلى اإلشارةتجدر   3  ".التفاقيةبمقتضى هذه ا /1887wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8https://ar.wikipedia.orgديسمبر05 A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86n  2016افريل  20في.  
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ت ما تبرم هاته العقود بالنسبة للمصنفات ذات القيمة االقتصادية، كما هو الشأن بخصوص المصنفامع المستخدم على تقديمه انجاز فكري وفي المقابل يقوم هذا األخير بمكافئته على جهده الذهني وعادة ، حيث يتفق 1ن صاحب المصنف التصويري عامال إذا قام بإبداع مصنفه في إطار عقد عمليكو          المصنف التصويري في إطار عقد عمل: الفرع األول  .المبذول ومع احتفاظه بكامل حقوقه المعنوية التي تعد حقوقا غير قابلة للتنازلالمقاول، والذي يكون محله انجاز مصنف تصويري مبتكر مقابل منحه مكافئة عن جهده الذهني  د الذهني حصوله على تنازل من المبدع األجير وفي المقابل يستفيد هذا األخير من منحة على الجهلضمان قوته ومتى تمّكن من إبداع مصنفا يقدمه إلى رب العمل الذي يتولى استغالله اقتصاديا بعد وبما أن اإلبداع الفكري ال يحدث يوميا يفضل المؤلف شغل منصب . التصويرية أو برامج الحاسوب السالف الذكر، فان مؤلف مصنف أدبي أو فني هو  05- 03من األمر رقم  12فطبقا للمادة         .المبدع لصفة المؤلف من جهة أخرى جهة، ومدى اكتساب العاملغير أن هاته الوضعية تثير تساؤالت شتى حول مصير الحقوق الناتجة عن المصنف من . المبذول ومن . له حقوق مالية ومعنوية له أن يتصرف فيها كيفما شاء بما في ذلك التنازل عنها لصالح المستخدموبمجرد توفر الشروط القانونية المطلوبة الكتساب المصنف حماية، يتمتع صاحبه بصفة المؤلف وتخول  2وبالتالي فمن الواضح أن صفة المؤلف تؤول إلى العامل الذي أبدعه. هالشخص الطبيعي الذي أبدع حقوقها صور المنازل التي يلتقطها العامل لصالح وكالة عقارية، تؤول : ومثال ذلك. 3بحقوق هذا األخيرالمصنفات التصويرية أن يستعملها بصفة مستقلة، ما لم يشترط المستخدم خالف ذلك، وما لم تمس وللعامل صاحب . العامل مؤلفا أما المستخدم فهو مجرد مستثمرا للحقوق الناتجة عن المصنف ثم، يبقى عقد أو عالقة عمل، يتولى  إطارفي  مصنف إبداعتم  إذا:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  19المادة   1                                                             . شرط أن ال تسبب ضررا لصاحب الوكالة كان يتسبب في منافسة غير مشروعةومع ذلك يجوز لهذا العامل استغاللها بصورة مستقلة،  .إلى صاحب الوكالة ما لم يشترط خالف ذلك شرط  له، ما لم يكن ثمةمن اج أنجزالغرض الذي  ارطإالمستخدم ملكية حقوق المؤلف الستغالل المصنف في   . P. Tafforeau, op.cit., n° 83, p. 83 : « La qualité de salarié n’influe pas sur la titularité des droits. L’auteur salarié est toujours auteur et c’est sur sa tête que naît la propriété littéraire et artistique ». 3 - Cass. civ., 20 décembre. 1982,  RIDA 1983,  n° 116,  p. 183 2  ".مخالف
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وهنا يكمن اإلشكال،  1أما إذا تّم التنازل شفهيا فال حّجية لذلك ،"بعقد التنازل"مع المؤلف يدعى يبرمه وتجدر اإلشارة إلى أن استغالل المستخدم للمصنف التصويري ال يتم إال بمقتضى عقد كتابي        االنجازات المستقبلية، االنجاز الفكري الذي بين يديه، أي ذلك الذي انتهى المؤلف من انجازه إضافة إلى التمتع بنوع من الحرية في استغالل والتصرف في  اعتبار أن من الناحية العملية فيفضل المستخدمب لقد اعتبر . 3ات تصدر في المستقبلللنصوص القانونية وبالتالي باطال التنازل اإلجمالي المتعلق بمصنفالمنطق االقتصادي الذي يتطلب السرعة وحرية التصرف، إال أن القانون يمنع ذلك، إذ يعد مخالفا لجميع االنجازات بما يتماشى مع  2فمن مصلحته التحرر من الشكليات عن طريق التنازل الضمني ده لجميع النقاط التي من شانها أن تحدث نزاعا مبينا لشروط الطرفين وموضحا في بنو  5دقيقا وشامالمجال معّين ال ينبغي أن تتعدى هذا المجال واستغاللها مقّيد ومحدد بعقد تنازل الذي يتوجب أن يكون أن المصنفات التصويرية التي وضعها المؤلف العامل تحت تصرف المستخدم في  4القضاء الفرنسي عن الحقوق المادية للمؤلف،  اإلجمالييعد باطال التنازل :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  71المادة   A. Lucas, op.cit., p. 29 : «  Une partie de la doctrine, admet une cession implicite. La thèse est simple. Les droits d’auteur seront réputés cédés à l’employeur par le seul effet du contrat de travail, au moins pour les besoins de l’entreprise ». 3 2  ".أدناه 65مادة ال ألحكامعقد عند الحاجة، بواسطة تبادل الرسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقا  إبرامويمكن   .يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  62المادة   1                                                             .1طبعة جديدة للمجلة التي نشرت فيها من قبل، غير انه يجوز للمستخدم إعادة نشر الصور التي سبق له نشرها في 6بين المستخدم والمؤلف العامل   .مادية للمؤلفيمكن التنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق ال:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  64المادة   Cass.civ., 16 décembre 1992, R.I.D.A. avril 1993, n° 156, p. 193 : « L’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit limité quant à  son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». -C.A. Paris, 28 mai 2003, CCE 2003, n° 103 : « La cession des droits de reproduction de photographies pour illustrer des pochettes de disque n’emporte pas l’autorisation de reproduire ces mêmes photographies sur des jaquettes de casettes ».    6  4  ".مستقبليةبمصنفات حالية و غير انه من الجائز تخويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة   .المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل
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التنازل ال يشمل سوى الحقوق المادية، أما المعنوية فال يمكن وأخيرا تجدر اإلشارة إلى أن          .  3..."المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقا لبنود عقد التنازل وفي ظل احترام أحكام هذا األمر عن الحقوق المادية للمؤلف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبالغ المصنف إلى الجمهور ورعاية يترتب على التنازل :" ث نص على انهحي ،اهتم بشهرة اإلنتاج الفكري لضمان استمرارية المنفعة العامة ،عالوة على ذلك .2الغبن حتى يتمكن من االستفادة بصورة الئقة من انجازه الفكري وتحفيزه على ذلكحماية له أمام الشركات التجارية الضخمة ذات النفوذ الواسع، ومكنه من مراجعة عقد التنازل في حالة الية للمؤلف أن المشرع الجزائري اعتنى بالشكلية في موضوع التنازل عن الحقوق الم والشك            حقا في سيتم دراستها ال( أبدية  إمكانية وضع اسمه على مصنفه وما إلى ذلك من حقوق استاثاريةحيث يبقى العامل محتفظا بحقه في األبوة الذي يتيحه  كتسابها بصفتها غير قابلة للتصرف،للمستخدم ا المتعاقدة في احد  األطراف إرادةبمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل ال يبرز  لإلبطاليتعرض   .الستغالل المصنف اإلقليميالمصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق يحدد عقد التنازل الطبيعة والشروط االقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغالل  أنيجب                                                                                                                                                                                            .)األطروحة يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن  أنيحق للمؤلف :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  66المادة   T.G.I. Nanterre, 19 juin 1996, R.I.D.A. 1997, n°171, p. 358 : « L’employeur peut republier les photos de son photographe salarié dans la revue où elles ont été publiées la première fois ». 2 1  ...".التنازل  إقليم، باستثناء نطاق أعالهالميادين المذكورة في الفقرة  الجزافية المحصل  المكافأة أن بوضوحتبين  إذايضيع حقا، وان لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية  من  ابتداءسنة ) 15(يسري مدة خمسة عشر  أمديباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في  أنيمكن للمؤلف   .ويعد باطال كل اتفاق يخالف ذلك. عادلة قياسا بالربح المكتسب مكافأةعليها تقل عن  سنة تسري ابتداء من تاريخ ) 15(هذه المادة مدة خمسة عشر بأحكامفي حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك   .تاريخ التنازل     .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  68مادة ال  3  ".وفاة المؤلف
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إذا كانت القاعدة تتجلى في أن المؤلف يتولى إبداع وعرض مصنفه للتداول دون قيود فتكون له         المصنف التصويري في إطار عقد مقاولة: الثاني الفرع وهو أن يكون االنجاز  1إال انه ورد استثناءعلى رغبته الشخصية،  لحرية التامة في التصرف فيه بناءا السالفة الذكر أن التنازل عن  05- 03من األمر رقم  20ويحدد المشرع الجزائري في المادة           .3جماعيخارجية هو جزء من انجاز أوسع يكون فيه المقاول بمثابة شخص معنوي يتولى انجاز مصنف الفكري محل عقد االستعانة بمصادر  الحالة يتعلق األمر بمصنفات تصويرية، باعتبار ان االنجازوهو العقد الذي يلبي طلبات شركة ما تستعين بغيرها لتزويدها بحاجيات ال تستطيع توفيرها ففي هاته ، )التمييز بين االنجاز الفكري محل عقد مقاولة واإلنتاج الفكري التابع لعقد االستعانة بمصادر خارجية كما يجب . فوقالتصويرية أين يصعب تحقيق التوازن بين العمل اآللي والعمل الذهني الذي ينبغي أن يتالحماية القانونية نظرا لتغلب الطابع التنفيذي على الطابع االبتكاري خاصة في مجال المصنفات ، قد تفقده حقوق الملكية األدبية والفنية وتؤدي إلى حرمانه من 2لمقاول في كيفية انجاز المصنفاإلى عمل تنفيذي محظ خال من اإلبداع الفكري من جراء األوامر والتوجيهات الدقيقة التي يتلقاها من ومن حيث موضوع اإلبداع من جهة أخرى، إلى درجة انه في بعض الحاالت قد يتحول عمل المؤلف فان هذا النوع من العقود قد يحد من حرية المؤلف من حيث حقوقه من جهة  ،ومع ذلك. ئياتكتسب تلقاالتصويري المنجز لحسابه، فالحقوق الناتجة عن المصنف تحال إلى المقاول بموجب عقد تنازل وال األخير، وبتعبير آخر أن المقاول يستحيل أن يكون المالك األصلي للحقوق المادية الناتجة عن المصنف إذ تسري عليه األحكام المطبقة على هذا  ،ذي يشبه في نتائجه عقد العملبعقد مقاولة ال االفكري مرهون عقد مقاولة يتولى الشخص  إطارمصنف في  إبداعتم  إذا:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  20المادة   1                                                           ر الغرض الذي أنجز ألجله، بمعنى أن المصنفات الحقوق المالية للمؤلف لصالح المقاول يتم في إطا   .« C.A. Paris, 24 juin 2005, JurisData n° 2005-279386 : « L’originalité de la photographie ne pouvait s’exprimer au travers du choix du sujet, lequel était imposé au photographe ».  3 A. Bertrand, op.cit., p. 336 : « La jurisprudence actuelle semble distinguer entre les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de commande, à proprement parler, et les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, hypothèse dans laquelle l’œuvre créée en sous-traitance est intégrée dans une création plus large et dans laquelle le commanditaire est, en quelque sorte, investi des prérogatives d’une personne morale en matière d’œuvre collectives 2  ".، ما لم يكن ثمة شرط مخالفألجله أنجزالغرض الذي  إطارالذي طلب انجازه ملكية حقوق المؤلف في 
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اسا بحقوق المؤلف يتريب عليه قيام مسؤولية المقاول وانسابه تهمة تقليد وتعدي هذا المجال يعّد مسبالرغم من إحالة الحقوق المالية إلى المقاول فالعبرة بالغرض أو المجال الذي تم االتفاق عليه الستغاللها التصويرية المطلوبة لتأليف مجلة سياحية يمنع استعمالها كصور اشهارية تعلق على الجدران، وهذا  يشارك  أنبمصنفات اليد الثانية، وهي تلك المصنفات الجديدة التي تدمج في مصنف سابق الوجود دون تكون مركبة فتدعى  أنهاغير معتمد على غيرها، أو  نشأتهافي  أصليةالمصنفات قد تكون  إن        تحديد المصنفات التصويرية المركبة وبيان أصحابها: ث الثانيالمبح  . يبدع بدوره مصنفا يستفيد من خالله من هاته الحقوق الناتجة عنهالتصرف فيها وال تتقادم، ولعل السبيل الوحيد الذي من شانه أن يخول المقاول حقوق معنوية هو أن ال تنقل إلى المقاول باعتبارها ملكية شخصية لصيقة بشخصية صاحبها بصورة أبدية، فال يجوز ار عقد عمل فهي وعن الحقوق المعنوية للمؤلف، فعلى غرار المصنفات التصويرية المنجزة في إط        .استغالل المصنف بكل حرية، إال أن هناك استثناء على ذلك وهو أن يرد اتفاق بين المؤلف والمقاول يمكنه من خالله 1مصنف فهل . انجازها، األمر الذي قد يحدث لبسا من حيث الحقوق المكتسبة في األصليصاحب المصنف  له عن انجازه الفكري والجهد الذهني الذي بذله وهو ما سيحاول توضيحه في  مكافأة األخيرمنها هذا  يستفيدمؤلف المصنف الجديد، أم  إليهالذي استند  األساسبصفته  األصليتؤول إلى صاحب المصنف  المركب، أي  سيقسم إلى مطلبين، األول يتم فيه تحديد ماهية المصنف التصويريهذا المبحث الذي  فسيتناول فيه النظام القانوني الذي يسري على هذا النوع من  ،المطلب الثاني أما .تعريفه وتبيان شروطه بينهم من جهة، ومن  حقوق المكتسبة والعالقة التي تجمعال أصحابالمصنفات من خالل التطرق إلى  بمناسبة تصوير فيلم كنموذج عن المصنف التصويري  المأخوذةدراسة وضعية الصور  أخرىة جه  .« C.A. Paris, 14 octobre 1993, Gaz. Pal. 7 juin 1994, p. 18 : « La reproduction d’une photo dans une publication autre que celle mentionnée au contrat ou à d’autres fins et au-delà de l’échéance contractuelle constitue un acte de contrefaçon 1                                                               .المركب
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كأن يصدر مثال  ،1بعض التغييرات وجمعها في مصنف جديد سابقة في صورتها الحقيقية أو بإحداثإن مفهوم المصنف المركب، يتجلى في انتقاء المؤلف أو المؤلفين لبعض العناصر من منتجات          ماهية المصنف التصويري المركب: المطلب األول ويتطلب هذا النوع من المصنفات  تحقق . أجمل الصور التي نالت إعجاب الجمهور مصنفا يتضمن تواجد مصنف أصلي سابق أو البعض من عناصر مصنفات سابقة، مع اإلشارة إلى : شرطين أال وهما لفرنسي في هذا الصدد، حيث أجاز المشرع الجزائري إدماج اتالف بين التشريع الجزائري و ان هناك اخ ، أما الشرط األخر فيتجلى في عدم مشاركة 2سابق بكامله دون ذكره لعناصر من مصنفات سابقة عناصر مصنفات سابقة، في حين ينص المشرع الفرنسي على إدماج مصنف  مصنف سابق بكامله أو انه، مصنف يكمن اإلبداع فيه في قيام صاحبه بانجاز  على يعرف المصنف التصويري المركب         ف المصنف التصويري المركبتعري: الفرع األول  . 3صاحب المصنف األصلي ، أي انه يتولى إبداع مصنف 4آخرأو التقريب أو التحوير الفكري مصنف  باإلدراج إدماجعن طريق  قام بانتقائها  أخرىيضيفه إلى مصنفات و  بأكملهياخده  أن فإما .طالقا من انجاز فكري سابق الوجودان أو بعض العناصر من كل مصنف على حدى ويركبها  اياخد عنصر  أنانجاز مصنف فكري، أو  ألجل المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه باإلدراج : " السالف الذكر 05-03من األمر رقم  14المادة   4  ".المصنف المدرجة فيه التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف األصلي أو عناصر الذي يدمج فيه باإلدراج أو التقريب أو المصنف المركب هو المصنف " :05-03من األمر رقم  14المادة  -  D. Bouchoux, La propriété intellectuelle, le droit d’auteur, le droit des brevets d’invention  et des secrets commerciaux, Nouveaux horizons, éd 2007, p. 150. 2 - Art. L. 113-2 al. 2 C. fr. Propr. intell : « …Est  dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière…». 3 - 1                                                           فكريا  إبداعاذلك يشكل  أن، وهو ما سعى المشرع الجزائري إلى حمايته معتبرا حسب ذوقه الشخصي     ". األصلييمتلك الحقوق على المصنف المركب الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف   .عناصر المصنف المدرجة فيهالفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف األصلي أو  أو التقريب أو التحوير
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صاحب  أن إالفي انجاز مصنفه  آخرف مؤلف المصنف المركب رغم انه يستند إلى مصن أننظرا إلى  . سابقهغير ذلك الذي بدله  اذهني اوبالتالي، فهو يبدل مجهود. ال يشاركه في عمله األصليالمصنف  هذا النوع من المصنفات تعتبر بمثابة مصنفات مشتقة من  أنوقد اعتبر الفقه الجزائري المختص  ( ن الفضاء الفرنسي سمح بالجمع بين الصفتين ، ومع ذلك فا1األصل تسري عليها أحكام هذه األخيرة يتم  ذات شهرة ن الصور لسياراتومثال ذلك، انجاز مجلة تجمع مجموعة م آخرفي انجازه إلى مصنف العملية يكون مصنف تصويري مركب محمي قانونا، المصنف الذي استعان صاحبه  الناحيةومن         .2كاستثناء على القاعدة) المركب والمشتق حماية القانون مع  فكريا يستحق إبداعاالزمني لتاريخ التقاط المصنفات التصويرية، فان ذلك ال يشكل والترتيب بديهيا كان يرتبها حسب التسلسل  عشوائياكان االنتقاء  إذا أما .3الشخصية في ذلك المصنفتقاؤها، جمعها تم ترتيبها بطريقة تبرز الطابع الفّني الذي يتحلى به المؤلف تاركا بذلك بصمته ان لمصنف المركب وحماية هاته األخيرة تبقى قائمة ورغم ذلك يلتزم صاحب ا األصليصاحب المصنف استعمال صاحب المصنف المركب مصنفات تصويرية النجاز مصنفه، ال يحد من حقوق  أنكما         .تقدير اإلبداع في المصنف المركب يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع أنإلى  اإلشارة أي انتهت مدة  ،ما لم يكن مصنفا سقط في الملك العام األصليمن صاحب المصنف  إذنبطلب  ضررا  إلحاقإلى ذلك  أدى إذار على صاحب المصنف المركب التمتع بحقوقه ظيح إذ ،4حمايته   .الذي يضمن له المشرع الجزائري حماية مطلقة األصليبصاحب المصنف 
تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته :" السالف الذكر 05-03من األمر رقم  54المادة   V. spéc. affaire du « Prince Igor», Paris, 8 juin 1971, D. 1972, p. 283 et R.T.D. com. 1973, p. 268 v. ouvrage F. Zéraoui Salah. 3 P. Fremond, Les anthologies réalisées par sélection de photographies, Cah. Dr. auteur 1989, n°20, p.1 : « Constitue une œuvre de l’esprit protégeable … un ouvrage produisant un certain nombre de tableaux, de dessins, de photographies et d’affiches ayant tous pour sujet l’automobile, et les répartissant d’une manière originale en divers chapitres, selon certains grands thèmes … La reproduction de cinquante photographies de tableaux, dessins et affiches publicitaires extraites de l’ouvrage, même si elles sont présentées dans une disposition différente, constitue une contrefaçon ». 4 2  ".تطبيق كل ما قيل في إطار المؤلفات المشتقة من األصل التي تتطلب إنتاجا سابق الوجودي انه يمكن في هذا المجال والشك ف:" ... 456. ، ص410فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   1                                                              ".سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته) 50(ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين 
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على  أخرى على مصنفه التصويري وحماية أولىفانه سيستفيد من حمايتين، حماية  ،مصنفه التصويري األخيرفي هذا  وأدرجانجاز مصنف مركب  أرادمؤلف مصنف تصويري ثم  نجزأ إذاوعليه،          متى تبين استفاء المصنفين للشروط القانونية يذكر على وجه الخصوص  أنتجهالمصنف المركب الذي  نف قيام المص طشرو  أنلذكر يستنتج السالفة ا 05- 03من األمر رقم  14من خالل تحليل المادة         الشروط الواجب توافرها في المصنف التصويري المركب: الفرع الثاني  .من المصنف المركب سواء تعلق األمر بالحقوق المالية أو المعنويةالحقوق التي يستفيد منها من جراء المصنف التصويري ليست تلك التي نالها  أنما اإلبداع الفكري، ك ، وعدم مشاركة أول طوجود مصنف مبتكر سابق الوجود كشر : نالتصويري المركب تتمثل في شرطي من مصنف سابق  أصالتهفعن الشرط األول، يعد ذلك منطقيا الن المصنف المركب يستمد         .ثاني طفي المصنف الجديد كشر  األصليصاحب المصنف  يتجاوز مجرد االستشهاد  األصليالمصنف  ستناد إلىاال أنإلى  اإلشارة، مع األصليمؤلف المصنف قوم صاحب المصنف المركب باالستعانة ببعض األفكار أو المواضيع التي تعرض لها حيث ي الوجود، ، بل يقصد به االستعانة العلمية لألمانةبالنسبة  الشأنالمؤلف كما هو  إذنالبسيط الذي ال يتطلب  راءها ومثال ذلك األصلي كفكرة رئيسية يقوم باثمحتفظا بالمصنف  اإلضافاتبعض  بإدراجيكتفي فقط  إذ، بأكمله األصلييستعين مؤلف المصنف المركب بالمصنف  أنفي  المادي إلدماجيتجلى ا        .1يكون ماديا أو فكريا أن إمانوعان  واإلدماج. اإلدماجعن طريق  األصلينف بالمص فهو تغيير جدري في المصنف السابق وال  ،الفكري اإلدماج أما .ودة بمناسبة تصوير فيلمصور الماخال بالنسبة  الشأنأي الموضوع ويقوم بتعديل الباقي كما هو  ،سوى الفكرة العامة األخيريستمد من هذا  ة كبن مجال المصنفات التصويرية المر م مستبعدالفكري  اإلدماج أنوعليه، يالحظ . الترجمة ألعمال ومن  الشخصية للمؤلفومن ثم، فان ذلك يوحي بغياب اللمسة . تكرار لما هو موجود دون أي إضافةسبق ذكره أو التقاط صورة للوحة فنية ولو أن هذا العمل يعد نقال أكثر مما هو إبداعا فكريا، إذ انه ، كالصور الماخودة بمناسبة تصوير فيلم كما النقل الكلي لمصنف سابق الوجود التي استند عموما إلى عبارة  أنهابق عليها أحكام هاته األخيرة بما طليست بمصنفات تصويرية مركبة وان ال ت أنهاالمفروض 
                                                           1 P. Daniel , Les auteurs de l'œuvre cinématographique et leurs droits, Paris, 1993, p.27. 
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مجرد عملية تقنية تهدف إلى نقل مصنف فّني أي اللوحة  فإنها، عن استنساخ لمصنف سابق الوجود اعتماد صاحب المصنف المركب على مصنف سابق الوجود يتطلب ترخيص من المؤلف  أنكما         .1والفنية األدبيةالفنية ال تستحق حماية قانون الملكية  سنة بعد وفاته  50الستغالل مصنفه وذلك طوال مدة تمتعه بحقوقه المالية، أي طوال حياته و  األصلي مع مراعاة واحترام الحق المعنوي حتى بعد سقوط المصنف في  وهذا. 2ورثتهتؤول فيها الحقوق إلى  ذكر اسم  إلزاميةالحق المعنوي للمؤلف ال يتقادم، ويتجسد هذا االحترام في  أنباعتبار  3الملك العام وعليه، فان قانون . استغالل مصنفه وتوضيح انه صاحب هذا اإلبداع الفكري عند األصليالمؤلف  الذي  القانونية بحمايته وضمان كل الحقوق الناتجة عنه لصاحبه، كما تعمل على تنظيم تداخل الحقوقصوص تتكفل الن األخيرفمتى توفر هذا  ،حقوق المؤلف يحرص على حماية كل صاحب إبداع فكري فالمهم هو بروز شخصية صاحب  ،كل ذي حق حقه يأخذ أنفتسهر بذلك على  ،قد يحدث بين المؤلفين غير ان  .ةب تمتع صاحبه بالحماية القانونيظهرت هاته األخيرة في المصنف المرك فإذاالمصنف،  الفكري  إلنتاجه آخرمن حقوق جديدة من جراء استعمال مؤلف  يستفيدال  األصليصاحب المصنف  متمّيز  إبداعه أننظرا إلى انه لم يساهم في انجازه ولم يقدم أي جهد ذهني في سبيل ذلك ومادام  المؤلف  حقوق أنوما يمكن قوله في هذا الصدد هو . األصليومختلف على إبداع صاحب المصنف  فان  ،تعلق األمر مثال بالتقاط صورة للوحة فنية فإذافي هاته الحالة متعددة وتطبق على عدة مؤلفين،  هاته األخيرة ال أن  إال ،قانونية وحقوق المؤلف حمايةالمصنف التصويري المركب يستفيد من  صاحب
                                                           1 1 T.G.I. Paris, 20 décembre 2012 : « Une photographie n’est protégeable par le droit de la propriété intellectuelle que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible, un objet préexistant » in http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3578&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter le 2/05/2016.  2   1987، دار الثقافة العربية، القاهرة، دبية والفنيةالمرجع العلمي في الكلية األمحمد حسام الدين لطفي،  3  .سنة بعد الوفاة 70تقدر بمدى الحياة و  الفرنسيفي التشريع  مدة الحماية أن إلى اإلشارةتجدر ، الملك العام ألصبح من غير الممكن استغاللها وٕاعادة  إلىفإذا آلت مجموعة مصنفات ... االستئثار بها الملك العام يعني أموال الدولة العامة التي ال يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم وال يجوز : " 35ص    ".بح حقوق مشاعة للجميعوائد منها ألنها تصنشرها وجني الف
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من هاته الحقوق عند انجازه أي صاحب اللوحة الفنية الذي استفاد بدوره  ،األصليتنتقل إلى المؤلف  في المصنف  األصليوبالنسبة للشرط الثاني المتمثل في عدم مشاركة صاحب المصنف           .لمصنفه الفّني السالفة  05- 03من األمر رقم  14من المادة  األولىفقد نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة  ،الجديد المؤلف األصلي في انجاز المصنف المركب إلى جانب مساهمة  أنالذكر، ولعل تفسير ذلك يتجلى في  إذ لكل  ،، فيخرج عن إطار المصنفات المركبةر قد يحول المصنف إلى مصنف مشتركمؤلف هذا األخي ل المصنف المركب جهدا معقوال حتى يمّيز مصنفه على يبد أندور في المصنف الجديد، كما ينبغي  بأي األصليال يساهم المؤلف  أننظام المصنف المركب يقتضي  أنه، حيث منهما أحكامه الخاصة ب ومؤلف واحد كان وجود مصنفين  هو نفسه صاحب المصنف المركب، أي األصليصاحب المصنف هذا الشرط يطبق في حالة وجود مصنفين متميزين ومؤلفين مختلفين، لكن ماذا لو كان  إن          .األصليالمصنف  ب المصنف األصلي، إال انه ال وجود ألحكام قانونية على انه مصنف مركب وهذا رغم مشاركة صاحمساهمة صاحب المصنف األصلي في المصنف المركب ومن المفروض أن يكيف المصنف الجديد األدبية والفنية في مصنف مركب مستندا في ذلك إلى معيار معّين، ففي هاته الحالة تقتضي الضرورة نونا بجمع مجموعة من الصور المستفيدة من نظام الملكية يقوم صاحب مصنف تصويري محمي قا وبالتالي يستحسن تدخل هذا األخير لسد الفراغ القانوني بشان . تبرز موقف المشرع الجزائري من ذلك را في مجال المصنفات التصويرية إال انه قد يتكرر في الة، الن هذا اإلشكال قد يثار نادهاته المس . الفكري وٕانتاجه األصليصفة المؤلف  باحترامحيث يلتزم صاحب المصنف المركب  م المتبادل،االحترا أساستبنى على  أنومؤلف المصنف المركب، والتي يفترض  األصليالقائمة بين صاحب المصنف الهدف المنشود من وراء األحكام القانونية المتعلقة بالمصنفات المركبة هو تنظيم العالقة  إن         النظام القانوني للمصنف التصويري المركب: المطلب الثاني  .تي تكون محل ترجماتميدان المصنفات األدبية وال بغية و . ليه في الفرع األولاستقطابه لجمهور جديد، وهو ما سيتم التطرق إو . مصنفه األصلي وجه جديد على هذا األخير تقدير المصنف المركب وتشجيع صاحبه على جهده المبذول في منحه ،وفي المقابل
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المصنفات التصويرية الملتقطة بمناسبة تصوير فيلم ول في الفرع الثاني تجسيد هاته العالقة عمليا سيتنا جهدين فكريين فهو مخول لحقين معنويين البد  عن اناتج االمصنف المركب بصفته مصنف إن         تحديد العالقة بين مؤلف المصنف األصلي ومؤلف المصنف المركب: الفرع األول     .كنموذج عن المصنفات التصويرية المركبة يقدم اآلخر، أي أن يكون هناك احترام رام كل مؤلف العمل الذي بل البد من احت ،عن المصنف الجديد األصليهاته التبعية ال تعني تفوق المصنف  نو التابع لسابقه، غير االمصنف المركب فه أماالمتبوع  األصلييكون فيها المصنف  1هي عالقة تبعية فان العالقة بين المؤلفين ،ومنه .نهمامن التوفيق بي الن  ،الفكري على مصنفه بدون قيود أو تحفظات إبداعهن ممارسة تمكين صاحب المصنف المركب م األصلي، حيث يتعين على المؤلف " اإلبداعيةبالحرية " يتجسد هذا االحترام عمليا فيما يسمى          احترام مؤلف المصنف األصلي إلنتاج مؤلف المصنف المركب: أوال  .متبادل بين المؤلفين جمهور مختلف عن ذلك الذي كان في المصنف األصلي ألجل تعميم إلى  بإبالغهيسمح له  آخرفكري  إنتاج، أو إلى آخرمن نمط تعبير إلى  األصليالغرض من المصنف المركب هو تحويل المصنف  صاحب إبداع فكري يلتزم بترك  2عنها من قبل المالك األصلي كالناشر والمنتج، وٕانما هو مؤلف ثانيالتصويري المركب يتميز عن المستغل العادي للحقوق المتنازل وعليه، فان صاحب المصنف . المنفعة بذل مجهود ذهني اته الذاتية التي تعبر عن شخصيته، و بصمته الشخصية من خالل إبراز ذوقه وكفاء هو نتيجة  األخيرهذا  أنالفقه الفرنسي يميز بينه وبين الحق المعنوي باعتبار  أن إالغير معّرف قانونا،  األصلييسمح بها صاحب المصنف  أنالتي ينبغي "  اإلبداعيةالحرية " مفهوم مصطلح  إن         .صاحب المصنف األصليمختلف عن ذلك الذي بذله  أو  إذنهلمنح  احر  األصلي اإلنتاجالجديد، ولذا يبقى صاحب  واإلنتاجالسابق  اإلنتاجهناك عالقة تبعية بين  أنيظهر من خالل هذا النص " ...  :457. ، ص410فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   1                                                           فان  ،عالوة على ذلك .3اع الفكري وتدافع عنهاإلبد إمكانيةالتي تهدف إلى البحث عن  اإلبداعيةللحرية  نيل شهادة لوالفنية، مذكرة  األدبيةفي قانون الملكية  األصل، المصنفات المشتقة من شيخب مة الزهراءطفا  2  ".رفضه  .F. Pollaud-Dulian, Le droit d’auteur, Economica, 2005, n°555, p. 376 3  .173. ، ص2013-2012المقارن، جامعة وهران،  األعمال، قانون في الحقوق ماجستير
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، فقد تكون هناك حرية إبداعية إال أن اإلبداع يغيب وبالتالي 1اإلبداع ليس مضمونا في كل األحوال االحترام  أن يمارس فيينبغي  األصليلمصنف المركب لمصنف المؤلف استعمال صاحب ا إن         احترام صاحب المصنف المركب صفة المؤلف األصلي وٕانتاجه الفكري: ثانيا  .2األساسي للبالدالجزائري كّرس فكرة الحرية اإلبداعية وجعلها حقا من الحقوق الدستورية األساسية المحمية بموجب النص ج حق معنوي، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الدستور ليست كل حرية إبداعية مؤهلة إلنتاوعليه، يمكن استنتاج أن كل حق معنوي هو نتاج للحرية اإلبداعية، في حين أن . ينعدم الحق المعنوي يلتزم بذكر اسمه باعتبار انه حق مضمون للمؤلف يتوجب  إذ ،التام لشخصيته وحقوقه، بداية بشخصيته في مصنفه إلى  إبرازهومن ثم، حمايته من خالل . اآلخرعلى مؤلف المصنف المركب احترامه هو  من  امشتق اتأليفيمثل  األخيرهذا  أنتوضيح  ألجلفي المصنف المركب جانب اسمه وتبيان صفته    .4ج المصنف أو ادمج فقط جزء منهسواء تم إدما 3المؤلف بمصنفه وتكريس العالقة بينهما، وبالتالي ال يجوز حرمانه من حقه في نسبة انجازه الفكري إليهاألصلي، وان يستمر في ذلك حتى بالنسبة لدعائم ونسخ المصنف المركب بما يسمح بربط اإلبداع 
                                                           1 Ch. Bigot, La liberté de création prévaut, dans certaines limites sur le droit à l’image, D. 2009, p. 470. 2   العابرة للمصنف إذا كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو االسم المستعار فيما يخص جميع أشكال اإلبالغ    .المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف المالئمةيحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو :" السالف الذكر 05-03من األمر رقم  23المادة   3  .408. ، ص384ف الذكر، رقم وفي هذا الصدد راجع فرحة زراوي صالح، المرجع السال-    ".  وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة لألمة   تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي  . إطار القانون   مضمونة وتمارس في   الحريات األكاديمية وحرية البحث العلمي  . ن وسائل الّتبليغ واإلعالم إّال بمقتضى أمر قضائيّ ال يجوز حجز أّي مطبوع أو تسجيل أو أّية وسيلة أخرى م .القانون حقوق المؤّلف يحميها .حّرّية االبتكار الفكرّي والفّني والعلمي مضمونة للمواطن." السالف الذكر من الدستور 44المادة   .وما بعدها 471. ، ص428فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   4  ".كانت األعراف وأخالقيات المهنة تسمح بذلك
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، فيلتزم بعدم تشويهه خاصة 1األصليسالمة المصنف  باحترامكما يلتزم مؤلف المصنف المركب        بفضل برامج  إضافاتعرضة لتعديالت أو  األصلييكون المصنف  أينفي ميدان المصنفات التصويرية  عن المصنفات التصويرية  االتصويرية الملتقطة بمناسبة تصوير فيلم نموذج تعتبر المصنفات           المصنفات التصويرية الملتقطة بمناسبة تصوير فيلموضعية : الفرع الثاني  .وبصفة عامة المساس بجوهر المصنف األصلي 2ويتم ذلك على أساس تغيير وجهة المصنف أو وضعه في مجال ووسط يتنافى مع طبيعته ونوعه .ريف وبالتالي مساس بسالمة المصنففهو تشويه وتحليس هناك تغيير في شكل المصنف ومع ذلك المعنى واألفكار التي يمثلها المصنف األصلي ولو انه في هاته الحالة االعتداء المادي غائب، أي انه ال يجوز لمؤلف المصنف المركب االبتعاد عن  ،عالوة على ذلك .الفكري وهذا ما يعتبر مساسا بفكره اإلنتاجالت المادية الواقعة على شكل الحاسوب مما يعد مساسا بسالمة المصنف عن طريق التعدي محمي قانونا يتعلق األمر بالمصنف  آخرعلى مصنف فكري  تؤسس بناء أنها، حيث المركبة لمحة عن الفيلم للجمهور، كما  إعطاء إلى هدفت إعالم أشرطةهاته المصنفات في انجاز فتستعمل  ،الدافع االشهاري: عّدة منها ألسبابوعادة ما تلتقط هاته الصور . يتولى مهامه طوال فترة التصوير محترفمن قبل مصور  سينمائيمنجزة خالل تصوير فيلم الصور ال والمقصود بهذه المصنفات          .الذي يعتمد عليه صاحب المصنف المركب األصليفهو يمثل المصنف  ،3السينمائي تصويره مما  إبانيفسر الصعوبة المواجهة في الحصول على صور مناسبة للقطات حاسمة في الفيلم  السينمائيفاللجوء إلى مصور محترف رغم وجود المصور  ،أهميتهابرز وهنا ت. تستعمل في تركيب الفيلم يحق للمؤلف اشتراط احترام سالمة مصنفه واالعتراض :" السالف الذكر 05-03من األمر رقم  25المادة   1                                                             .يستلزم األمر االستعانة بمصور صاحب الكفاءات الالزمة للقيام بهاته المهمة أو إفساده إذا كان ذلك من شانه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه  تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما :" السالف الذكر 05-03من األمر رقم  4المادة   3    .172. ، المذكرة السالفة الذكر، صبشيخ فاطمة الزهراء 2    ".بمصالحه المشروعة ئية والمصنفات السمعية البصرية األخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو المصنفات السينما: ... يأتي   ".بدونها
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على حد  2"مجلس قضاء باريس " و 1"فارساي " جلس قضاء السبب الذي حّفز كل من م ومن ثم       بمناسبة تصوير فيلم بحماية قانونية وحفظ الحقوق  المأخوذةعلى االعتراف لصاحب الصور  سوى هذا المشهد أو ذاك عالوة على اهتمامه بالديكور  يالءمللباس الذي فهو من يملي عليهم كيفية الوقوف وا لألدوارالمخرج هو المسؤول عن تصرفات الشخصيات الممثلة  أنرغم  بأنهمبررا ذلك  الناتجة عنها، ام إبداع وقه ورغبته ال يشكل حاجزا أمء أوامر وتوجيهات التي تعّبر عن ذفان تدخل المخرج بإعطا ،وبالتالي .اته الذهنية وهو ما يشكل اإلبداعوقدرته على السيطرة في هذا المجال بفضل خبرته وٕامكانيطات معينة من خالل التقاط الصورة المناسبة في الوقت المناسب، بما يبرز كفاءته الفنية وتجميد لقالشخصية التي يمكن للمصور المحترف أن يأتي بها والتي تتجسد في إمكانية لفت أنظار المشاهدين يعد ذلك عائقا أمام البصمة  الف .بمصنفه السينمائي باعتباره مؤلفهوالسيناريو وبصفة عامة كل ما يتعلق  ن حقوق و منحها حماية قان إمكانيةفي نزاع مدى  بالرفض التي فصلت 3تعددت األحكام القضائيةاألمر ليس كذلك بالنسبة لكل المصنفات التصويرية الماخودة بمناسبة تصوير فيلم، حيث  أن إال         . قانونا هو اآلخر اصاحب الصورة وال يمنعه من أن ينجز مصنفا تصويريا مبتكرا محمي منفذا  وٕانماصاحب هذا النوع من المصنفات التصويرية ليس مبدعا  أنوتبرير ذلك يتجلى في . المؤلف الصورة أو ترتيب الديكور حسب ذوقه وال   أخديقرر مكان  أنفليس له من أي اختيار،  اتقنيا محسوم فان  ،وعليه. تغييرها فهي عوامل من اختصاص المخرج وليس للمصور التدخل فيها أو ،اإلضاءةتعديل  له بان يكون مؤلفا مشاركا في  حمشاركة صاحب المصنف التصويري في المصنف السينمائي ال تسم كما ال يستفيد من صفة المؤلف بصورة مستقلة كصاحب  .نف المشترك، أي المصنف السينمائيالمص هي  وٕانما إليهة ال تعود االختيار الفّني والمهارات الفني أنمصنف تصويري فردي أو مركب باعتبار    .4امحض اكون دوره تقنينابعة من ذوق المخرج بذلك ي
                                                           1 C.A. Versailles, 15 mars 1991, D. 1992, p. 65. 2 C.A. Paris, 22 mai 1996, D. 1996, IR., p. 168. 3 C.A. Paris, 15 octobre 2003, JurisData n° 2003-226247.  - T.G.I. Nanterre, 15 février  1995, Gaz. Pal. 1995, II, p. 518. 4 C.A. Paris, 18 décembre 1985, D. 1986, IR. p. 183 : «  La bonne exécution technique d’un travail réalisé sous les directives du metteur en scène, réalisateur ou autre directeur de la photographie, de même que le choix qui peut lui être laissé des tirages les plus adaptés à une bonne promotion du film ne lui confèrent aucun droit d’auteur ». 
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ألنها مجرد تنفيذ آلي قام به المصور يخلو من اإلبداع الفكري  ،استعمال الغير لها ال يعد تقليدا وبالتاليبمناسبة تصوير فيلم من قبل الصحافة، واعتبرها غير قابلة للحماية القانونية وال تشكل مصنفا فنيا طلب المصور الذي حاول منع استعمال صوره الملتقطة " باريس " وهكذا رفض مجلس قضاء         هذا  ف السينمائي ودون مشاركة صاحبوهو المصن أالسابق الوجود  أصليانطالقا من مصنف  أنجز، فالمصنف التصويري األخيرعلى مصنف مركب نظرا لتوفر شروط هذا  التأليفصاحبها بصفة وعلى كل يمكن القول انه متى استفاد هذا النوع من المصنفات التصويرية من الحماية القانونية تمتع  .ة ومنهم من رفضها كما سبق تبيانهر الفك أيدفمنهم من  .الملتقطة بمناسبة تصوير فيلم حماية قانونيةالقضاء الفرنسي مقسم بخصوص مسالة منح المصنفات التصويرية  أنوعليه، يستنتج مما سبق          .1المشترط قانونا مصنفات تصويرية  الملتقطة بمناسبة تصوير فيلمإلى جانب المصنفات التصويرية كما هناك           .أي المخرج األخير، ابرز  إذاالفنية، فهاته األخيرة تستفيد من حماية القانون  لأللواحالمصنفات التصويرية  أهمها أخرىمركبة   .« C.A. Paris, 18 décembre 1985, D. 1986, p. 165 : «  S’agissant du travail d’un simple technicien chargé de fournir des repères lors du montage du film, qu’il n’avait eu le choix ni du lieu, ni du moment ou la photographie devait être prise, ni de l’élaboration du cadre ou de la composition, ni de la position des personnages ni des éclairages … a pu de ces constatations et appréciations déduire le défaut d’originalité des photographies litigieuses dont il était ainsi exclu qu’elles puissent bénéficier de la protection légale ». 2 C.A. Paris, 26 septembre 2001, D. 2001, p. 3379 : « Loin de s’effacer derrière le peintre, le photographe de l’œuvre en a recherché la quintessence et au travers du choix délibéré des éclairages, de l’objectif, des filtres et de cadrage ou de l’angle de vue, a exprimé dans la représentation qu’il en a faite, sa propre personnalité, mettant en relief, là un trait qu’il fait ressortir, à un contraste ou a un effet précédant du support … les photographies en cause étaient de ce fait originales et bénéficiaient de la protection du droit d’auteur, la reproduction qui en a été faite sans autorisation constitue bien une contrefaçon 1                                                              .صليالمصنف األبإبداع فكري متمّيز عن ذلك الذي تحلى به الفنان صاحب اللوحة الفنية والذي يقصد به صاحب وبصفة عامة عليه أن يتحلى  2واإلضاءة المناسبة وما إلى ذلك من المعايير التي تؤكد كفاءته وذوقه كاختياره للزاوية التي يلتقط منها الصورة ،خالل االختيارات التي يقوم بهامن  صاحبها شخصيته
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وعليه، سيتم التطرق إلى مفهوم هاذين . مصنف تصويري، فينتج مصنفا تصويريا جماعيا أو مشتركاأفكاره وٕافادة الغير بها، ولكن قد تقوم مجموعة من المؤلفين باالشتراك في إعداد له على تعبيره عن واحد يتولى نشرها باسمه الخاص واالستفادة وحده من الحقوق التي يخولها له القانون بمقتضاها، تشجيعا  تكون من إبداع شخص طبيعيإن األصل في المصنفات التصويرية أن تكون فردية، أي أن             المصنفات التصويرية الجماعية والمشتركة: الفصل الثاني والشروط المنصوص عليها قانونا لكل  من خالل تحديد تعريف كل منهما األخيرين في المبحث األول في وذلك سواء من حيث كيفية االنجاز أو من حيث النظام القانوني المطبق  تمييزها عن بعضها البعضيتم االنتقال بعدها إلى أوجه التشابه التي تجمع بينهما وأوجه االختالف التي تفرقهما ألجل ل مصنف، نص عليه  ، وذلك بالتطرق في الفرع األول إلى تعريفه حسب ماالواردة في قانون الملكية األدبية والفنيةيتضمن هذا المطلب تحديد ماهية المصنف التصويري الجماعي استنادا إلى األحكام القانونية           ماهية المصنف التصويري الجماعي: المطلب األول   .والشروط المتطلبة في كل من المصنف التصويري الجماعي والمشترك بغية تحديد الحقوقتعريف كل منهما  إبراز يستفيد منها المشاركين في المصنف التصويري المشترك، ومن هنا تظهر أهميةوبالتالي، فان الحقوق المخولة للمؤلفين المساهمين في المصنف التصويري الجماعي غير تلك التي . ، إال انه لكل منهما نظامه القانوني الخاص به وتعريفه المنفرد بهمصنف تصويري محمي قانونامن جراء بذل مجموعة من المؤلفين لمجهود فكري في سبيل انجاز  فكرية ناشئة أعماالباعتبارها  ،رغم التشابه القائم بين المصنفات التصويرية الجماعية والمصنفات التصويرية المشتركة        ماهية المصنفات الجماعية والمشتركة: المبحث األول  .من هذا الفصل المبحث الثاني الشروط المتطلبة في  ثم، يتم بيان. اهتم بالموضوعدا على الفقه الذي من جهة وكذا اعتماالمشرع        .)الفرع الثاني( المصنف الجماعي ومقارنتها مع تلك الواردة في التشريع الفرنسي
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السالف  05- 03من األمر رقم  18المادة اته المصنفات خصص المشرع بغية تنظيم ه ،وعليه         .3الفكري شخص معنوي من المفروض انه عاجز عن اإلبداعهنا تظهر الطبيعة االستثنائية للمصنفات الجماعية التي تتميز عن غيرها في كون حقوقها قد تؤول إلى ومن . 2الحماية بالحتمية االقتصادية التي تقتضي حماية األشخاص المبادرين في انجاز هاته المصنفاتافة الطرق والوسائل يبررون هاته أنجز المصنف، ومؤيدين يحاولون النهوض باالقتصاد الوطني بكذلك إلى الجانب اإلنساني في قانون الملكية األدبية والفنية القائم على قرينة أن كل الحقوق ملكا لمن قسمت الفقه إلى معارضين لفكرة تسخير نظام حقوق المؤلف لحماية المصنفات الجماعية، مستندين في التي  1بب طبيعتهلطالما كان موضوع المصنفات الجماعية موضوعا مثيرا للجدل الفقهي بسو          تعريف المصنف التصويري الجماعي: الفرع األول معتبرا أنها إنتاج فكري يساهم في انجازه عدة مؤلفين تحت رعية شخص  4الذكر لتحديد المقصود منها
                                                           1 F. Pollaud-Dulian, op.cit., n° 366, p. 249 : « La qualification d’œuvre collective débouche sur un statut dérogatoire, qui n’est pas seulement une exception au régime de principe, mais résultant d’une malheureuse fiction légale et constitue une véritable anomalie dans la construction française du droit d’auteur … ». - H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3 ème éd., 1978, p. 206 : « La discussion d’ordre exégétique porte témoignage des inconvénients et des dangers que suscite la catégorie des œuvres collectives qui font figure d’intruses dans une loi ». 2    في  ماجستيروالفنية، مذكرة تخرج لنيل شهادة  األدبيةحفص مختار، المصنفات الجماعية في قانون الملكية مصنف وانجازه  بإنتاجالذي بادر  الشخص الطبيعي أو المعنوي إلىتعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي   .ال تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز  .، ينشره باسمهوٕاشرافهعدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي  إبداعهيعتبر مصنفا جماعيا المصنف الذي يشارك في :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  18المادة   4  ".مبدئيا عاجزا عن القيام بعمل ذهنيمتميزا عن المصنفات األخرى الن حقوق المؤلف المتعلقة به تكاد ترجع إلى شخص معنوي بالرغم من كونه إن المصنف الجماعي يعتبر مصنفا :" 454. ، ص409زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم فرحة   3   .15. ، ص2011-2010المقارن، جامعة وهران،  األعمالقانون  تخصص ،الحقوق       ".ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف
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نفات الجماعية جاء لمصلالتعريف غير أن  .1طبيعي أو معنوي يلتزم بنشره وتستفيد من حقوقه المالية فان  ،عالوة على ذلكو فكيف للشخص المعنوي االستفادة من حقوق لم يبذل أي جهد الستحقاقها؟  .من ذلك يعد هذا النظام غير عادل بل أكثر ،من الغموض اويحمل في طياته نوع عاما غير دقيق لى مساهمتهم الشخصية، المؤلفين المساهمين في االنجاز الجماعي ال يمكنهم التمتع بحق مستقل ع وبتعبير أكثر دقة يمكن . في المصنف المحقق جماعيا، بحيث يتعذر تحديد نسبة تدخل كل واحد منهمإن المساهمة الشخصية لمختلف المؤلفين تصبح ذائبة " حيث يبين جانب من الفقه الجزائري المختص  في المصنف  من يستفيد من الحقوق، وان الشخص المساهم فيه ال يجوز له استغالل مساهمته المقدمةبإنتاج المصنف هو  انه في الحقيقة ليس لذلك أهمية نظرا إلى أن الشخص الطبيعي أو المعنوي المبادرلفين المساهمين في المصنف التصويري الجماعي متى توفر في انجازهم اإلبداع الفكري، ولو ؤ فهم الميكون صاحب المجلة هو صاحب الحقوق سواء تعلق األمر بشخص طبيعي أو معنوي، أما المصورين ومن ثم، . يلتقطون صور المنتوجات ثم يقدمونها لصاحب المجلة الذي يعتني بنشرها حسب شروطهالمجالت التي تعرض فيها منتوجات للبيع، وبالتالي يستلزم فيها األمر اللجوء إلى مصورين محترفين أما بالنسبة للمصنفات التصويرية الجماعية، فيتم اللجوء فيها عادة إلى هذا النظام بخصوص           .بإنتاج المصنف ونشره في العقد المبرم بينه وبين الشخص المبادر ينص على ذلك على القاعدة، وهذا في حالة وجود شرطتجدر اإلشارة إلى انه يجوز للمؤلف المساهم في المصنف الجماعي استغالل إنتاجه الفكري كاستثناء كما . هنيا فكريا بالنسبة للمؤلف المساهم في المصنف الجماعييكون يدويا أو إداريا بالنسبة للعامل وذالمستخدم إخراج المنتوج للوجود وجني األرباح الناتجة عنه، فالفرق يكمن فقط في طبيعة العمل الذي العمل الذي يكلف فيه المستخدم العامل بانجاز معين يقوم هذا األخير بتنفيذه مقابل أجرة، بينما يتولى وهو ما يشبه عقد  .2"قيق المصنفالقول انه يستحيل تحديد دور كل واحد من المؤلفين في انجاز وتح تحلى باإلبداع  افليس مهما إذا كان المصور مجرد منفذ تقني أو مؤلف ،وبالتالي .الجماعي بصورة مستقلة
، 1990القاهرة،  ،، المصنفات المشتركة، حق المؤلف بين الواقع والقانون، دار النشر هاتيهمأمونعبد الرشيد   1                                                              .454. ، ص409فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   2  ".ويكون لهذا الشخص وحده حق المؤلف عليه وٕاذاعتهنشر  إدارةولى يعرف المصنف الجماعي على انه المصنف الذي ينظم ابتكاره شخص بيعي أو معنوي يت:" 78. ص
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. القانونسهم بقوة حيث يسموا عليهم ويترأ ،الطبيعي أو المعنوي المبادر والموجه لالنجاز الفكري عموديةالمساهمين في المصنف الجماعي متساوين فيما بينهم، بينما تكون العالقة بين هؤالء وبين الشخص تعد مصنفات ذات طبيعة خاصة فهي ذات تنظيم أفقي وعمودي في نفس الوقت، ويقصد من ذلك أن جماعية يالحظ أن المصنفات ال ،السالفة الذكر 05-03من األمر رقم  18اعتمادا على المادة           الشروط الواجب توافرها في المصنف التصويري الجماعي: الفرع الثاني .فالبد من أن يكون مبتكرا حتى يستفيد من حماية المصنفات التصويرية الجماعيةمة شرط مخالف، أما المصنف في حد ذاته الفكري مادام انه لن يستفيد من إنتاجه الفكري ما لم يكن ث أجاز أن يكون شخصا طبيعيا  هأما عن طبيعة هذا الشخص فان. بغية إخراجه للوجود واستغالله شخصياالفكري ويقوم بإدارة وتنسيق مساهمات المؤلفين المساهمين في المصنف، ليقوم بعدها بنشر هذا االنجاز وجود شخص طبيعي أو معنوي يكون صاحب المبادرة في انجاز المصنف  شرعيشترط الم           انجاز المصنف الجماعيشخص المبادر في الشروط الخاصة بال: أوال  .المبادر بإنتاج المصنف الفكري ومنها من هي خاصة بالمؤلفين المساهمين في المصنفشروطا لوصف المصنفات الجماعية باإلنتاج الذهني فمنها من هي خاصة بالشخص  وقد حدد المشرع كالوزارات ( ولو انه من الناحية العملية غالبا ما يكون شخصا معنويا ممثال بشخص طبيعي  ،أو معنويا بها المؤلف مدى حياته المصنف، لكن ماذا عن الحقوق األدبية التي توصف بأنها حقوق أبدية يتمتع ألنه قد يفسر تنازل المساهمين عن حقهم المالي مقابل المبلغ الذي يدفعه لهم الشخص المبادر بانجاز  ،ويعد ذلك أمرا مستهجن .2المؤلفين المساهمين فيه عن حقوقهم، فهو يتمتع  بهاته الحقوق بقوة القانونبالحقوق الناتجة عنه وهذا دون تقديم أدلة عن تنازل  اأو معنوي اطبيعي اصاحبه سواء كان شخصوعلى كل هو صاحب الحقوق، فبمجرد إثبات وجود مصنف محمي قانونا يتمتع  1)والجامعات والمخابر  ما المتعلق بالتكوين في الدكتوراه و  1998 أوت 17المؤرخ في  254-98من المرسوم التنفيذي رقم  87المادة صراحة لمصلحة المترشح، وتملك المؤسسة التي استعمل المترشح وسائلها وسجل فيها الحق في االبتكار، راجع تخلت عنها  إذا إالفيها، ويمكنها التصرف فيها بحرية  بأبحاثهوقام  حشالمتر المؤسسة المؤهلة التي سجل بها  إلىالدكتوراه تنسب بقوة القانون  أطروحة إطارالتي يعدها المترشح في  األعمال أنن القانون الجزائري بيّ   1                                                             ليستفيد منها ورثته بعد وفاته؟  .A. Lucas et H-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, litec, 2 ème éd., 2001,  n° 201, p. 177 2  .60عدد . ر.العلمي، ج والتأهيلبعد التدرج المتخصص 
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التي يتوالها الشخص المبادر بانجاز المصنف الجماعي، فيمكن تلخيصها في  المهام وبخصوص        رط أساسي وضروري بالمبادرة في انجاز مصنفه كشوعليه، يقوم الشخص الطبيعي أو المعنوي          .المبادرة بانجاز المصنف وٕادارته، ثم نشر المصنف الجماعي واستغالله: مهمتين ية مما المصنف الجماعي، فغياب المبادرة يعني عدم تمتع هذا المصنف بالخصوص لتمتع مصنفه بطابع إذا أنتج مؤلف مصنفه ثم قام بتقديمه إلى شخص معنوي ال  ،وبالتالي .يؤدي إلى سقوط هاته الصفة و مصنف فردي حتى ولو قام هذا الشخص المعنوي بإدخال وٕانما ه ايمكن اعتبار هذا المصنف جماعي هؤالء المؤلفين موظفين عنده أو بعقد مقاولة عندما يكون المساهمين مستقلين  بعقد عمل خاص إذا كانواختياره لهم بالنظر إلى كفاءاتهم واحتياجاته المستلزمة النجاز مصنفه، فيقوم بتنظيم عالقته معهم إما وتتمثل هاته المبادرة عمليا في عرض المبادر لفكرة إنتاجه الفكري على المؤلفين  .1تعديالت عليه جاز هذا المصنف ، ويوفر لهم كل الوسائل الالزمة من آالت التصوير واإلضاءة المالئمة الن2عنه عالوة على ذلك يهتم الشخص المبادر بإدارة المصنف وتنسيق المساهمات  .التصويري الجماعي ل يق العموتتجسد هاته اإلدارة في إعطائهم التعليمات والتوجيهات الالزمة الخاصة بطريقة االنجاز وتنس .3لشخصيته ال لشخصية المؤلفين المساهمين فيه تحت طائلة عدم استفادته من الحماية القانونيةكين باعتباره صاحب الفكرة ومنه صاحب المصنف، إذ ينبغي أن يكون هذا األخير مرآة المختلفة للمشار  در في انجاز فهو مجرد مساهم منفذ ألوامر الشخص المبا ،بصفة مطلقة النعدام حريته في اإلبداعله آلة التصوير المناسبة التي تساعده في التقاط مشهد معّين وعلى المؤلف المساهم الخضوع ألوامره فيقوم مثال بتوجيه المصور عن طريق اختيار  ،وق صاحب المصنف الجماعيبين المؤلفين بما يبرز ذ يلتزم هذا األخير بتنسيق المساهمات المختلفة للمؤلفين المساهمين في  ،ومن جهة أخرى. المصنف هاته تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن . ل جمع وترتيب أعمالهم المنفصلةانجاز المصنف من خال التواصل مع  بإمكانه اعيطبي ابصفة مباشرة حيث يكون الشخص المبادر شخص إما، اإلدارة تتم بطريقتين  .Y. Reboul, Quelques réflexions sur l’œuvre collective, in Mél. Mathély,Llitec, 1990, p. 300 : «  L’œuvre collective se distingue de l’œuvre individuelle pure et simple dans la mesure ou son initiateur ne fait pas appel à son talent personnel pour la réaliser, mais à des tiers avec lesquels il va conclure des contrats pour leur confier des tache intellectuelles … ». 3 Trib. civ.,  08  juillet 1970, D. 1970, p. 770, note B. Edelman 2  .وما بعدها 89. محمد سامي عبد الصادق، المرجع السالف الذكر، ص  1                                                            افيكون الشخص المبادر شخص ،غير مباشرة بطريقة خصيا واماالمؤلفين المساهمين في المصنف ش
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، كان يعّين 1إلى تعيين ممثل قانوني فيضطر ،االنجاز الفكري شخصيا إدارةيستحيل عليه  امعنوي ذلك على المصنف الجماعي يؤثر  أنموظف للقيام بدور تنسيق مساهمات المشاركين وتوجيههم دون  الشخص المبادر  أنعلى  السالفة الذكر 05- 03من األمر رقم  18في المادة  كما نص المشرع          .2يمارسها باسم ولحساب الشركة صاحبة المبادرةعملية االنجاز جاءت من بين صالحيات هذا الموظف الذي  أنالذي يحتفظ بوصفه القانوني باعتبار  عّدة مساهمات مالكا للحقوق الناتجة عنه، بل الن المصنف الجماعي يجمع  وٕانمااعتبار انه ليس مؤلفا ب األبوةالجماعي هو من يتكفل بنشر مصنفه باسمه الخاص، ليس تكريسا لحقه في  بانجاز المصنف فهي لصيقة بالمصنف الجماعي وال يجوز لهم المطالبة  ،نشرها بصورة منفصلة أصحابهاعلى  يستحيل هذا االلتزام على عاتق الشخص المبادر  المشرع ألقى ،وبالتالي .3ق منفصلة على مجمل المصنفبحقو  العتبار المصنف جماعيا  النشر مفتاح أنيمكن القول  ،ومن ثمّ . حتى تخرج مساهماتهم إلى الوجود ينص فقط على  االول أن، إذ 4وني الجزائري والفرنسيهناك اختالف بين النص القان أنغير           .واكتساب صاحبه الحقوق المالية الناتجة عنه على طبع ، في حين ينص الثاني 5بإنتاجهنشر المصنف من قبل الشخص الطبيعي أو المعنوي المبادر  تطرقه للمساهمات المقدمة من  صياغة جماعية عند اتخذالمشرع  أن اإلشارة إلىتجدر  ،بداية         الجماعيالتصويري لمشاركين في المصنف الشروط الخاصة بمساهمات المؤلفين ا: ثانيا  .6ونشر والكشف على المصنف الجماعي باسم الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بانجازه المساهمة في المصنف الجماعي  أن إال : "454. ، ص409ف الذكر، رقم فرحة زراوي صالح، المرجع السال  Trib.civ.Paris, 12 janvier 2000, Juris-Data n° 2000-154496. 3 2  .27. حفص مختار، المذكرة السالفة الذكر، ص  1                                                           انه يشترط في المساهمات المقدمة من قبل قبل المؤلفين في المصنف الجماعي، وعليه، يمكن استنتاج   .« Art. L. 113-2. al. 3. C. fr. propr. intell. : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé 6   .السالفة الذكر 05-03رقم  األمرمن  18المادة   5  .29 إلى 27. راجع في هذا الصدد مذكرة حفص مختار السالفة الذكر، ص  4  ...".ال تمنح حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز 
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التوجيه الذي وضعه الشخص ون جهودهم منصبة نحو تك أنالمؤلفين تعددية هؤالء، كما البد من  يكون عمل كل شريك مندمجا إلى  أنحيث يخدم كل واحد منهم المصنف وينسى ذاته والبد من  المبادر، فان مشاركة مؤلف  ،وبمفهوم المخالفة. درجة استحالة تحديد عمل كل واحد من المشاركين في المصنف منح التي رفضت  1"باريس " بانجاز هذا المصنف وتوجيهه ال تعد مخولة للحقوق، وهو موقف محكمة شخص طبيعي أو معنوي يبادر  وٕادارة إشرافهمات تحت واحد في مصنف جماعي بتقديمه عدة مسا الشخص المبادر  إلغفالنظرا  اإلشهارة المصنف الجماعي لمجموعة من المصنفات في مجال طبيع وال يهم في . شارك فيه عدة مؤلفين األخيرهذا أن إثبات  بانجاز المصنف لدى رفعه لدعوى التقليد عن معنوية ولو انه غالبا ما  أو طبيعية اأشخاصكانوا  إنذلك طبيعة المؤلفين المشاركين في المصنف  ن أو حتى تمييز عمل مؤلف ع ،كل واحد من المؤلفين أو دور كل واحد منهم في انجاز المصنفالمختلفة في المصنف الجماعي وانحاللها فيه لدرجة انه يصعب أو باألحرى يستحيل تحديد نسبة تدخل أي مصنفات محققة جماعيا، هو اندماج المساهمات  ،باعتبارها من المصنفات المتعددة المؤلفين ، ما يميز المصنفات الجماعية عن المصنفات المركبة أو المشتركةأنكما تجدر المالحظة إلى          . 2طبيعية اأشخاصيكونون  المؤلفين المساهمين محتفظين  اآلخر، وهو موقف انتقد من قبل جانب من الفقه الذي طالب بإبقاء تم اعتبار جريدة : هناك استثناءات مثال ذلك أن إال طبيعية، أشخاص إنتاجغالبا ما تكون المساهمات من   Trib.civ. Paris, 6 octobre 1988, Juris-Data n° 025493. 2 1                                                           قانونية يستفيد منها المؤلفون المشاركون في المصنف التصويري المشترك، على خالف المساهمون في ية المصنفات التصويرية الجماعية تحظى المصنفات التصويرية المشتركة بحما إلى جانب          ماهية المصنف التصويري المشترك: المطلب الثاني  .3حقوقهم في التأليف في المصنف الجماعيب الطابع االستثنائي للمصنفات  إن: " 455. ، ص409جع السالف الذكر، رقم فرحة زراوي صالح، المر  Trib. civ. Paris, 24 octobre 1997, Juris-Data n° 024384. 3- .مصنفا جماعيا) معنوية  أشخاص( شركات  ثالث إعدادهاشاركت في  لكن هذا ال ينفي . تأليفهمبادرة انجازها، وبهذه الوسيلة القانونية يظل كل واحد من المشاركين محتفظا بحقه على  أخدذي التي تكاد ترتكز على نظام الوكالة الممنوحة للشخص ال) Les œuvres coordonnées (            " المصنفات المنّسقة" العبارة بكلمة  هذهإلى اقتراح استبدال  المنعزل بجانب من الفقه الفرنسي أدىالجماعية    ".يعتبر التنسيق عملية إبداع أنحق صاحب المشروع على المصنف ككل بشرط 
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ليونة من  أكثرالنظام القانوني للمصنفات التصويرية المشتركة  أنومن ثم، يالحظ . بانجاز المصنفالمصنف الجماعي اللذين يسّخرون جهدهم الذهني في خدمة الشخص الطبيعي أو المعنوي المبادر  يفه سيتم تحديد تعر على هذا النظام  أكثرالتعرف  وألجلذلك المتعلق بالمصنفات التصويرية الجماعية،  السالف الذكر هو المصنف  05- 03من األمر رقم  15ترك حسب المادة المصنف المش إن           تعريف المصنف التصويري المشترك: الفرع األول  .أما الفرع الثاني فسيخصص للشروط القانونية المتطلبة في المصنفات المشتركة في الفرع األول في خدمة غرض موّحد متمثل في  إبداعهملى توظيف إبداعه عّدة مؤلفين، عملوا عالذي شارك في  كان ينتسب احد  نية،وليست مساهمة ضم 1انجاز مصنف مشترك عن طريق تقديم مساهمة فعلية استغالله  وبإمكانهم حيث يتمتعون بحقوق عليه ،يستفيدون من مجمل المصنف المنجز بفضل اشتراكهموعلى خالف المصنف التصويري الجماعي، فان المساهمين في المصنف التصويري المشترك          .2مختلف المؤلفين المساهمين في انجازهحيث انه ال يتم إال وفقا للشروط المتفق عليها بين  ،المصنفنفس النوع ولكن ال مانع من أن تكون ذات طبيعة مختلفة، ويمتد هذا االشتراك حتى بالنسبة للكشف عن ن فأكثر بتقديم مساهمات عادة ما تكون من ف المشترك يتطلب اشتراك مؤلفيوعليه، فان المصن           .  عالقة له بهبالمصنف وفي حقيقة األمر ال األشخاص عدم  في حالة أما .لشروط المتفق عليها بينهمطبقا لكما يستغل أي مؤلف انجازه الفكري، ويتم ذلك  أو انجازه عدة  إبداعه شارك في إذايكون المصنف مشتركا :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  15المادة   1                                                           مادام انه حق ملكية يعود إلى جميع المؤلفين  3يلجا القاضي إلى تطبيق أحكام الشيوع ،االتفاق لم  وٕاذاالمتفق عليها فيما بينهم،  طجميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشرو  إلىتعود حقوق المصنف       .ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق إالال يمكن الكشف عن المصنف المشترك       .مؤلفين   .السالفة الذكر 05-03رقم  األمرمن  15من المادة لثة الفقرة الثا  3  .السالفة الذكر 05-03رقم  األمرمن  15الفقرة الثانية من المادة   2  ".اطال كل شرط مخالف لذلكويعد ب. يلحق ضررا باستغالل المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدراهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم سيسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغالل الجزء الذي        .بمبرر إاليعارض استغالل المصنف في الشكل المتفق عليه  أنال يمكن أي مساهم في المصنف المشترك       .يوعالمتعلقة بحالة الش األحكاميتم االتفاق، تطبق 
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، ومن ثم يالحظ أن 2ن دون التطرق إلى أحكام الشيوعللقضاء وفقا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع مفي حين فضل المشرع الفرنسي منح سلطة الفصل بين المتنازعين وفض النزاع . 1المساهمين فيه ، فيجوز مثال للمؤلف المصور التنازل 3ككل نفبالمص ضررا الشخصية بصورة مستقلة ما لم يلحقواوالى جانب استغالل المؤلفين للمصنف التصويري المشترك ككل يجوز لهم استغالل مساهماتهم          .موقف المشرع الجزائري أكثر دقة هاته م استغالل مساهمته بفان ذلك يعد إضرارا به وال يجوز للمؤلف المساه ،يسبب له خسائر ماديةالتنازل إذا كان لصالح منافس يؤدي نشره له إلى تأثير سلبي على المصنف التصويري المشترك كان إال أن هذا  .كمساهمة في مصنف تصويري المشترك ابل مبلغ مالي عن مصنف تصويري قام بتقديمهمق حتى يتسنى لهم تكون مساهمات المشاركين في المصنف المشترك ذات نوع مختلف  أنبالمصنف ككل  اإلضرارزيادة على عدم  اشترطالمشرع الفرنسي  أنإلى  اإلشارةوفي هذا الصدد تجدر  .الطريقة يكون عبارة عن مشروع مشترك يتعاون فيه  أن فإما: شتراك نوعاناال أنوعليه، يستنتج مما سبق          .4استغاللها بصفة مستقلة عن مجمل المصنف المشترك بحيث يصعب فصل عمل  ،المصنف بصفة مشتركة أجزاءتحقق كافة  أنالمؤلفين يدا في يد، أي  بيق طوفي حالة النزاع يلجا إلى ت األطرافا يخضع التفاق المؤلفين المساهمين، فيكون االستغالل هنويتحقق ذلك عندما تذوب شخصية المؤلف في شخصية غيرة من  .المصنف إتالفالمؤلفين دون  الوجه  أما. ، وهو وجه غير مستعمل بكثرة في مجال المصنفات التصويرية بسبب طبيعتهاأحكام الشيوع ماتهم بصفة مستقلة يتولى فيتجسد في قيام المؤلفين المشاركين في االنجاز الفكري بتحقيق مساه ،الثاني المصنف التصويري  إنتاج ألجلحدى ليتم بعدها جمعها  تصويري على مصنف إبداعكل مؤلف   .Art. L.113-3 al. 4 C. fr. propr. intell 4  .السالفة الذكر 05-03من األمر رقم  15الفقرة الخامسة من المادة   Art. l. 113-3 C. fr. propr. intell. : «  L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.   - Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.   - En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.   - Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune ». 3 2  .54. حفص مختار، المذكرة السالفة الذكر، ص  1                                                            األصليالمصنف  يتأثر أنالمصنف دون  أجزاءبذلك فهو المصنف الذي يمكن فصل فيه  .المشترك
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كامل الحقوق على نصيبه من المساهمة بشرط عدم  ويكون لكل واحد من المؤلفين المساهمين فيه يصدر مصنف  أنفالبد من االتفاق عليها، ومثال ذلك  ،بخصوص الحقوق األدبية أما           .1رك، وكل شرط مخالف يعد باطال بقوة القانونباستغالل المصنف المشت اإلضرار تحت اسم المؤلف  تصويري مشترك والذي يتمثل في مجلة تتضمن مجموعة من المصنفات التصويرية يكون هناك تعددية في  أنمن مؤلف، أي  أكثر انجاز المصنف المشترك في يشترط المشرع             اص المشاركين في المصنف المشتركالشروط المتعلقة باألشخ: أوال  .ومنها ما يتعلق بطبيعة ونوعية المساهمات المقدمة من قبل هؤالءتوافر فيه شروط منها ما يتعلق باألشخاص المشاركين في االنجاز الفكري، مصنفا مشتركا  مصنفال لفة الذكر يتبين انه يجب لتكييفالسا 05-03من األمر رقم  15من خالل تحليل المادة            الشروط الواجب توافرها في المصنف التصويري المشترك: الفرع الثاني  .ذلك وهذا سواء أمكن فصل عمل كل من المشاركين أم الأن المؤلفين في المصنفات التصويرية المشتركة أصحاب حقوق متساوية ما لم يتم االتفاق على خالف ومنه يستخلص . أن يذكر اسم المؤلفين واحدا بواحد أو" وشركاؤه " الذي قدم اكبر مساهمة متبوع بعبارة  في مؤلفي المصنف المشترك طبيعة معينة، فيجوز أن يكون كما ال يشترط المشرع              .التعددية غير متوفرمشتركا المصنف القائم على مجموعة من المساهمات الفكرية الناتجة عن مؤلف واحد الن شرط و بالنسبة للمصنف الجماعي ال يعد مصنفا وكما ه. المشترك وذلك في سبيل تحقيق انجاز فكري مبتكر، حيث يقوم كل مؤلف ببذل جهد ذهني مختلف عن ذلك الذي يبذله غيره المشارك في المصنف إبداعه ، ففي غياب هذا الشرط يستنتج انه 2معنوية اأن تكون أشخاصكما يجوز  ،طبيعية االمشاركين أشخاص معنوية على انجاز مصنف مشترك، وهو ما يجري به العمل في ميدان  أشخاصيجوز اجتماع  شارك في  إذايكون المصنف مشتركا :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  15من المادة  األولىالفقرة   2  .449، 448. ، ص405فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   1                                                            األشخاصوهذا على خالف المشرع الفرنسي الذي حدد المساهمات المقدمة على  .المصنفات التصويرية   ...".عّدة مؤلفين  إبداعه
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شترك باعتبار أن أساس نظام الملكية األدبية والفنية هو الطابع فيما يتعلق باإلنتاج الم 1الطبيعية فقط الفصل في على القضاء احترام موقف المشرع و ال يجوز التأويل في هاته المسالة و  ،وبالتالي .2الشخصي في  سهأساالمعنوية من المصنف المشترك يجد  األشخاصتفسير استبعاد المشرع الفرنسي  إن           .3النزاعات عمال بذلك ، وبما انه يشترط في المساهمات المقدمة في هذا 4اإلبداع الفكري نالشخص المعنوي عاجز ع أنكون  عي رغم تعددية األشخاص أشخاص معنوية النجاز مصنف مشترك، فهل تطبق أحكام المصنف الجماولعّل اإلشكال الذي قد يطرح في هذا الصدد يكمن في النظام المطبق في حالة اجتماع . من المصنفاتالنصوص التحضيرية واالجتهادات القضائية، إن كان سهوا منه أو رغبة في تعميم اللجوء إلى هذا النوع ب ذلك في غياب يحدد طبيعة المؤلفين المساهمين في المصنف التعاوني ومن الصعب تحديد سبأما بالنسبة للمشرع الجزائري  فلم . فان هذا الموقف يعّد منطقيا ،تكون فعلية أنالنوع من المصنفات  ة التي تسري على األشخاص الطبيعي جاز المصنف أم تطبق أحكام الشيوعالمعنوية المبادرة في ان يستحسن تدخل المشرع الجزائري بتحديد النظام المطّبق في هاته الحالة  ،ولذا. المتحلية بعمل إبداعي  فاستنادا إلى ،تكون فعلية ومتعددة أنوبالتالي، يشترط في هاته المساهمات . وتجسيده على ارض الواقعصفة المصنف التصويري المشترك تقتضي قيام مؤلفيه بمساهمات تسمح بانجازه  إن ثبوت          ساهمات المقدمة من قبل المشاركينالشروط المتعلقة بالم: ثانيا  .وتوضيح موقفه أو العدول عنه
                                                           1 Art. L. 113-2 al. 1 C. fr. propr. intell. 2 M. Vivant et J-M. Bruguière, op. cit., n° 312, p. 230 : «  L’œuvre de collaboration réunit ainsi plusieurs personnes physiques. Cela revient donc à dire implicitement que les personnes morales ne peuvent a priori jamais être considérées comme des coauteurs. La règle est tout à fait logique au regard du personnalisme qui anime la loi du 11 mars 1957 ». 3 Trib.civ. Paris, 29 septembre 1987, Juris-Data n° 1987- 025674 et  trib.civ. Paris, 10 mars 1988, RD. Propr. intell. 1988, n° 17, p. 109. 4 F. Pollaud-Dulian, op.cit., n° 322, p. 225 : «  L’exigence d’un apport créateur exclut radicalement les personnes morales, qui sont par nature, inaptes à la création. La réalisation d’une œuvre peut nécessiter des apports purement techniques, matériels ou financiés, qui n’ouvrent pas droit à la qualité de coauteur … ». 
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ال يتمتع بصفة  األخيرهذا  أنإلى  اإلشارةتجدر ف  .تقديم نصائح والتوجيهالثاني فاقتصر عمله على  أما ،المصنف الذي ساهم في انجازه شخصان، األول قّدم مساهمة فعلية أي ساهم بمصنف تصويري مبتكرومنه، ال يعد مصنفا تصويريا مشتركا . 2يستبعد األفكار والنصائح من حماية نظام الملكية األدبية والفنية القانون في حد ذاته أنمادام  1يقدم سوى نصائح ذلك استبعد الفقه الجزائري المختص الشخص الذي ال ن احدهما مؤلف فعلي واآلخر مجرد ممول، ففي هاته الحالة يتعلق اهمة شخصيز بمسالمشتركة إذا أنجيجوز منحه صفة مؤلف في مصنف تصويري مشترك وال يمكن تصنيف هذا المصنف ضمن المصنفات ال  ، أي انه4شانه في ذلك شان المساهم في المصنف التصويري المشترك بالتمويل المالي 3المؤلف كما يمكن مقارنتها من . المصنفالمكلف بمبادرة االنجاز والمهام التي يتوالها المؤلفين المساهمين في وعلى العموم، يمكن تمييز هاته المصنفات بالنظر إلى كيفية انجازها، وذلك بالرجوع إلى            .تصويرية التي يتعدد فيها المؤلفيناالستناد إليها في تأسيس معايير ثابتة تسمح بتمييز المصنفات الوبالتالي، يستحسن نشر األحكام القضائية المتعلقة بهذا الشأن بغية . الخاطئ قد يمس بحقوق األشخاصالجماعية والمشتركة، وهذا بهدف اجتناب الخلط بينهما وما لذلك من نتائج وخيمة باعتبار أن التكييف التصويرية  قد تختلف المعايير المتبعة في البحث عن أوجه التشابه واالختالف بين المصنفات            التصويرية المشتركةتمييز المصنفات التصويرية الجماعية عن المصنفات : المبحث الثاني  .األمر بمصنف تصويري فردي حيث الحقوق التي يخولها كل نظام للمستفادين منها أو مدة النظام القانوني المطّبق سواء من  جانب يجب منطقيا استبعاد  أساسهالذي على  األمرفعلي،  إبداعكان هذا التعاون يتمثل في مساهمة حقيقية، أي  إذا إالمشتركا  اإلنتاجوهكذا، ال يعد : " 448. ، ص405فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   1                                                             .الحماية المقررة لحمايتها  .« ...  Trib. civ., 8 novembre 1983, Bull. civ., I, p. 260. 4 F. Pollaud-Dulian, op.cit., n° 322, p. 225 : « Enfin, celui qui commande l’œuvre à des auteurs ne saurait prétendre à la qualité de coauteur, du seul fait qu’il en a eu l’initiative ou assuré le financement 3  ...".المصنفات الفكرية بحد ذاتها  بإبداعالمرتبطة  واألنماطالعمل  وٕاجراءات واألساليبوالمفاهيم والمبادئ  لألفكارال تكفل الحماية :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  7المادة   2  ".، فال يكتسي تدخله طابع المشاركةنصائحهيقدم سوى  الشخص الذي
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من  المصنفات التصويرية الجماعية عن المصنفات المشتركة مقارنة: المطلب األول ال تخضع المصنفات التصويرية الجماعية لنفس شروط االنجاز المتطلبة في المصنفات           حيث كيفية االنجاز تكاد تنعدم فيها الحرية  اذ ،المتعلقة بهاته األخيرة تعّد أكثر صرامةالشروط تصويرية الجماعية، فال شخص الطبيعي أو المعنوي اإلبداعية للمؤلفين المساهمين في المصنف اللذين يكتفون بتنفيذ مطالب ال ير المعتمدة لتمييز المصنفات التصويرية الجماعية عن يعتبر هذا المعيار من أهم المعاي          تحديد صاحب المبادرة في انجاز المصنف: الفرع األول  .إلى تفضيل نظام المصنفات التصويرية المشتركة على الجماعيةالمشتركة يكون مؤسسا على الفكرة المشتركة والتعاون ما بين المؤلفين المساهمين فيه، األمر الذي أدى صنفات التصويرية فان االنجاز في الم ،وفي المقابل. انجاز المصنف التصويري الجماعيالمبادر في  من السلطة يمارسها الشخص  ارط في هذا النوع من المصنفات نوعوعليه، يشت. 1إياه صفة المؤلفأو معنوي يتولى إدارة وتوجيه المؤلفين المساهمين في انجاز مصنفه الذي ينشر ويصدر باسمه مانحا تكّيف المصنفات التصويرية على أنها جماعية إذا نشأت بمبادرة شخص طبيعي ف مشتركة،الالمصنفات  بينما . ، حيث يقّيد إبداعهم الفكري ويوجهه حسب إرادته2المبادر على المؤلفين المساهمين في المصنف على رغبة مشتركة بين المؤلفين المساهمين فيه على انجاز  شا المصنف التصويري المشترك بناءين احدهم على فهم بذلك متساوون وتنظمهم عالقة أفقية ال يسموا  3فيما بينهممصنف فكري بالتعاون  كان من الناحية العملية عادة ما يوجد شخص يعمل على تنسيق المساهمات فيكون له دور فّعل في ، حتى وان 4يجمعهم عقد تعاون يكون فيه كل مشارك مبادرا ومنفذا للمصنف في نفس الوقتو  .اآلخر
 .« C.A. Paris, 11 juillet 1991, R.D. propr. intell. 1991, n° 38, p. 78 : «  La notion de direction et de prééminence de l’un sur les autres implique l’œuvre collective ».  3 R. Savatier, Le droit de l’art et des lettres, LGDJ 1953, n° 130 : «  La collaboration c’est le feu d’artifice d’étincelles qui jaillissent entre les créateurs ». 4 Y. Reboul, op.cit., p.301 : «  L’œuvre de collaboration nait d’un seul contrat dit de « collaboration » dans lequel chaque collaborateur est à la fois initiateur et exécutant de l’œuvre 2  السالفة الذكر 05-03مر رقم من األ 18المادة   1                                                           
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طبيعة األشخاص المبادرة في انجاز  كما يختلف المصنف الجماعي عن المشترك من حيث          .2المبلغ المالي المتقاضى حسب المساهمة المقدمةاإلشارة في هذا الصدد إلى أن القضاء الفرنسي يسمح بان يكون هناك تفاوت في وتجدر . 1المصنف لم ينص ولو أن المشرع . عبارة عن أشخاص طبيعية ال معنويةيكون المساهمون المنجزون لهذا األخير شخصا معنويا، فانه في المقابل يفرض في المصنف المشترك أن  يكون شخصا طبيعيا او إذ يجوز أن ،انجاز المصنف الجماعيمبادر في ط طبيعة معينة في الشخص الال يشتر فإذا كان المشرع . المصنف فعمال بالمبادئ العامة . أكد على ذلكعكس نظيره الفرنسي الذي  على على ذلك بصريح العبارة المبادر في انجاز المصنف التصويري ال وفي األخير، تجدر اإلشارة إلى أن معيار الشخص            .3هاته األخيرة من المصنفات المشتركة التي تعتمد على إبداع المساهمين لقيامها ، األمر الذي يؤدي إلى اقصاءفان اإلبداع الفكري ينبثق من األشخاص الطبيعية ال المعنوية ،والمنطق بيعي أو معنوي في طالنزاع، بداية الن مبادرة شخص لتحديد نوع المصنف محل يعد معيارا مطلقا   فالبد من توافر كل الشروط المكونة للمصنف  ،4انجاز مصنف ال يشكل في كل األحوال مصنفا جماعيا خرى تساعد على التمييز بين المصنف الجماعي ، ثم الن هناك معايير أ5الجماعي حتى يكّيف كذلك مهام يتعين  أصحابتعتبر كل من المشاركين في المصنف التصويري الجماعي والمشترك             تحديد مهام المشاركين في المصنف: الفرع الثاني  .المهام التي يقوم بها المشاركين في المصنف ، منهاوالمشترك ذات أهمية هي األخرى . طريقة القيام بها تختلف حسب نوع المصنف أن إال تحقيق المصنف المرجو، ألجلقيام بها عليهم ال ختلف بخصوص ، فان األمر يإبداعيةكان المساهم في المصنف التصويري المشترك يتمتع بحرية  فإذا وتوجيهات الشخص المبادر في  أوامر تنفيذالذي يجبر على  ،المساهم في المصنف التصويري الجماعي   .مقّيدة اإلبداعيةانجاز المصنف حرفيا فتكون بذلك حريته 
                                                           1 T .G.I. Paris, 15 mars 2002, Comm. Com. électr. 2002, n° 68.  2 C. A. Paris, 25 février 2004, Propr. intell. 2004, n° 12, p. 767. 3 C. A. Paris, 14 septembre 2012, P.I. B. D. 2012, n° 971, III, p. 724. 4 C.A. Paris, 21 novembre 1994, R.I.D. A.  1995, n° 164, p. 381. 5 Cass. civ., 15 fevrier 2005, Comm. Com. électr. 2005, n° 63 note Ch. Caron. 
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. فيمكن معرفة نوع المصنف بالنظر إلى كيفية اشتغال المشاركين في انجازه ومدى تمتعهم بهاته الحريةالممنوحة للمؤلفين في انجاز مصنف تعد معيارا لتحديد نوعه،  اإلبداعيةوعليه، فان الحرية            المشارك في المصنف المشترك قد تتعارض رغبته مع رغبة  أن إذ، اآلخريار نسبي هو هذا المع أن إال ، األمر هو ثمرة لتعاون واشتراك عّدة مؤلفين األخيرهذا  أنغيره المشاركين في انجاز المصنف بما  للعمل عكس ما هو عليه األمر بالنسبة  األساسيةهاته األخيرة المبادر هو من يقوم بتحديد الفكرة حولها أهم ما يمّيز المصنفات التصويرية المشتركة عن المصنفات التصويرية الجماعية، حيث انه في ة المشتركة المتفق عليها مسبقا بين المساهمين في المصنف المشترك والمتشاور وتبقى الفكر              .1الذي قد يؤدي إلى تنازله عن بعض أفكاره، ومنه حصر وتحديد هذه الحرية هذا المعيار لم يسلم من  أنغير . أين تكون الفكرة األساسية مشتركة نف التصويري المشتركللمص اقتصرت مشاركة المساهمين في تقديم المساهمة  إذا أما، المصنف إلى مرحلة انجازه واستغالله إعدادغير تلك القائمة بين المؤلفين في المصنف التصويري المشترك، حيث تمتد هاته األخيرة من مرحلة قة التي تربط المشاركين في المصنف التصويري الجماعي العال أنإلى  اإلشارةكما تجدر              .لتمييز المصنفات التصويرية الجماعية عن المشتركةومن هنا يمكن القول انه يصعب وضع معيار حاسم ومتفق عليه باإلجماع . 2اآلخراالنتقادات هو  ومنه، . على انه جماعي مما ينجم عنه استحالة مطالبة المشاركين بحقوق منفصلة في مجمل المصنفيكّيف المصنف  أنفيمكن  ،دخل في القرارات والتحقيق النهائي للمصنفثم االنسحاب من دون الت ،فقط هذا بمراعاة . يظهره أو يخفيه أنله  3للمؤلف األساسيةذكر االسم من الحقوق  أنعتبار با أسمائهم إخفاءيمكنهم االتفاق على  إذالمشاركة من لحظة االتفاق على العمل الذي يرغبون القيام به،  تبدأفانه  رفض مؤلف مصنف تصويري مشترك ذو السمعة  فإذاالمصلحة العامة، أي مصلحة باقي الشركاء  ن يكون حينئذ قد اضر بمصالحهم و وكان قد شارك فيه مؤلفون مبتدؤ اسمه في المصنف  إظهارالجّيدة  قة الن الهدف ولكن هذا القول ينقصه الد:" 112. محمد سامي عبد الصادق، المرجع السالف الذكر، ص  2  .50. الذكر، ص ةالسالف ذكرةحفص مختار، الم  1                                                           كما انه وعند االنتهاء من إعداد المصنف ال يجوز أن ينفرد احد المؤلفين . ضررا معنويا وألحقهمالمادية  أو الجمع بين المعايير  أخرىمعايير  إضافةالمشترك قد يوجد كذلك في المصنفات الجماعية ولذلك البد من    .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  23المادة   3  ".السابقة
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بل البد من موافقة جميع الشركاء سواء كان االشتراك تاما أو  ،المساهمين في انجازه بتقرير النشر ذي قد يؤدي إلى األمر ال ،النتائج المتوصل إليها ال تحقق طموحهم أنناقصا، فقد يرى احد الشركاء  العالقة والرابطة التي تجمع المؤلفين المساهمين في المصنف التصويري  أنوعليه، يالحظ              .تعطيل نشر المصنف احتراما لحقه األدبي نب مدة المصنفات التصويرية المشتركة، سواء من جانب الحقوق المخولة والمستفادين منها أو من جاعلى المصنفات التصويرية الجماعية عن ذلك الذي يسري على  يختلف النظام القانوني المطبق          مقارنة من حيث النظام القانونيال: المطلب الثاني  .ركةالمصنفات الجماعية والمشتيستند إلى الدور الذي يلعبه مختلف المساهمين في تحقيق المصنف للتمييز بين القديم من كان  2المصنف، واللذين ينحصر دورهم في تنفيذ أوامره، وفي هذا الشأن تجدر المالحظة أن هناك من الفقهيمثل همزة وصل بين مختلف المساهمين في  1خص طبيعي أو معنويالجماعية التي تنشا بمبادرة شعالقة تعاون من دون وجود أي تبعية اتجاه شخص معين، عكس المصنفات التصويرية  المشترك هي يستفيدون من  إذ ،حقوق أصحابفين في المصنفات التصويرية المشتركة هم المؤل إن. الحماية المقررة هنا إلى االختالف الموجود  اإلشارةالمصنف ككل عالوة على استفادتهم من مساهماتهم الشخصية، مع  بينما يهتم النظام القانوني للمصنفات التصويرية . جزائري والفرنسي كما سيتم بيانهال ينبين التشريع  .« V. Merceron, Les œuvres collectives en droit français, thèse, Paris II, 2000, n° 425, p. 227 : «  Alors que dans l’œuvre collective, c’est le promoteur de l’œuvre qui rend l’initiative de sa création et qui constitue le lien entre les différents contributeurs, dans l’œuvre de collaboration cette initiative est commune et les coauteurs entretiennent des rapports constants, qui excluent la subordination ». 2 H. Desbois, op.cit., n° 171, p. 203 : «  C’est donc essentiellement en constatant le défaut de coopération entre «  les divers auteurs » que le juge sera en mesure de discerner l’œuvre collective, par contraste avec l’œuvre de collaboration 1                                                                 .المصنف واستبعاد المؤلفين المساهمين فيه منهامصلحة صاحب فكرة االنجاز من خالل منحه حقوق معنوية ومالية على مجمل  برعاية الجماعية
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كذلك الجماعي والمشترك يختلف على غرار االختالفات الموجودة بين المصنف التصويري           تحديد المستفادين من الحقوقاالختالف من حيث : الفرع األول عتباره ملكية كل مساهم فيه من المصنف ككل با بإفادة ظام القانوني للمصنف المشتركالن يسمح          بالنسبة للمصنف تحديد المستفادين من الحقوق :أوال   .المصنف أو على مساهماتهم الشخصيةالمصنفان من حيث الحقوق الممنوحة للمؤلفين المشاركين فيهما، سواء تعلقت بحقوق على مجمل  هذان في القرارات المتعلقة باستغالل  اإلجماعالمشرع  مشتركة بين المساهمين، األمر الذي يفّسر اشتراط وعليه، يحضر  .فيكفي رفض احد المساهمين لمنع االستغالل واللجوء إلى القضاء ،1المصنف المشترك مساهمته القيام بالكشف  ةأهمي كانت على كل مؤلف مساهم في المصنف التصويري المشترك وهذا مهما فمثال بالنسبة للحق في  .ة عامةبمراعاة مصلحة المصنف التصويري المشترك الذي يمثل مصلحمعنوية يستفيد منها كل واحد من المؤلفين على حدى دائما  وأخرىمالية تقتضي اتفاق هؤالء الستغاللها،  االمصنف التصويري المشترك كملكية مشتركة بين المؤلفين المساهمين فيه يخول حقوق أنكما           .برز رغبة كل منهمالمصنف التصويري المشترك في عقد يبرم بين المشاركين ي، وبالتالي يفضل تحديد الشروط الخاصة باستغالل 2فيه تحت طائلة توجيه له تهمة تقليد مصنف فكرياألخير أو تقديم ترخيص للغير بغية استغالل المصنف دون اتفاق من باقي المؤلفين المساهمين عن هذا  الذي يعد من الحقوق المعنوية التي يستفيد منها المؤلف ال يمكن ممارسته إال بإجماع باقي  ،3الكشف
جميع مؤلفيه،  إلىتعود حقوق المصنف :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  15من المادة  3قرة فال  1                                                            المتعلقة بحالة  األحكاملم يتم االتفاق، تطبق  وٕاذاوتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم،    .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  22المادة   Art. L. 113-3. C. fr. propr intell. : «  L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.    Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.    En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.    Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois  porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune ».  - 2 Cass. civ., 19 mai 1976, R.T.D. com. 1977, p. 326. 3-  ...".الشيوع 
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ومن ثّم، يالحظ أن الحق المعنوي للمؤلف المساهم في المصنف التصويري . المؤلفين على استعماله فان النظام القانوني للمصنف  ،نوني للمصنف التصويري المشتركوعلى خالف النظام القا        .المشترك ليس مطلقا انجازه هو المستفيد شخص الطبيعي أو المعنوي المبادر في التصويري الجماعي يقتضي بان يكون ال أو المعنوي المبادر بصورة مستقلة عن بعضهم البعض كل في حدود  وتعليمات الشخص الطبيعيالمساهمين في المصنف التصويري الجماعي يقتصر عملهم في تنفيذ توجيهات  أن، باعتبار 1الوحيد منه ولو انه  3فيتمتع بذلك من حق مالي ومعنوي .حتى ولو كان شخصا معنويا عاجزا عن اإلبداع الفكريومنه، يكون المبادر هو صاحب الحقوق الناتجة عن المصنف ويكون هذا االخير ملكا له .  2اختصاصه فقد يكون األمر مقبوال اذا تعلق  4المساهمين في المصنف التصويري الجماعي بموجب دعوى التقليدشخص معنوي لحق معنوي، خاصة اذا تم االستناد اليه في مواجهة المؤلفين من الصعب تخيل اكتساب  لكن اذا جاء ذلك في مواجهة المساهمين اللذين  .ة الغير الذي اعتدى على هذا الحقالشان بمواجه فان ذلك يعد نوعا ما غريبا، فزيادة على كونهم ال يستفيدون من  ،ق هذا المصنفعملوا على تحقي استغالل المؤلف المشارك في المصنف التصويري المشترك  إمكانيةمدى  يتعلق األمر بتحديد            بالنسبة للمساهمات تحديد المستفادين من الحقوق  :ثانيا  .أيضا الحقوق عليه يجوز اتهامهم من األمر  واألخيرة، فاستنادا إلى الفقرة الخامسة باإليجابالجواب عن هذا السؤال يكون  إن الشخصية؟المشترك من المصنف ككل وفقا للشروط المتفق عليها فيما بين الشركاء لكن ماذا عن المساهمات فكما سبق ذكره يستفيد المؤلف في المصنف التصويري  .عي الجزء الذي قدمه كمساهمةأو الجما  J. Cédras, La qualification des œuvres collectives dans la jurisprudence actuelle, Rev. Jur. Ouest, 1995, p. 77 : «  Chaque créateur a du se confiner dans sa sphère de création personnelle, sans pouvoir, en principe, influencer le créateur voisin ou concourir à l’économie de l’ensemble. S’il débordait de son secteur et se mêlait de l’aménagement de l’ensemble, il gagnerait un droit sur le tout et deviendrait propriétaire indivis d’une œuvre de collaboration ». 3 Cass. civ., 8 décembre 1993, R.I.D.A 1994, n° 161, p. 303. 4 Cass. civ., 22 mars 2012, Comm.com. électr. 2012, n° 61 2 .السالفة الذكر 05-03رقم  األمرمن  18المادة   1                                                           الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضررا باستغالل المصنف ككل مع يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغالل الجزء :" السالف الذكر والتي تنص على انه  05-03قم ر 
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يتبّين أن للمؤلف المشارك في  ،"مراعاة وجوب ذكر المصدر، ويعد باطال كل شرط مخالف لذلك تعاوني حقوقا على مساهمته الشخصية، إال انه من خالل استقراء وتحليل هاته المادة يالحظ المصنف ال في عدم إلحاق أي ضرر باستغالل المصنف  اولها يتمثل المنصوص عليها مقترنة بشروط أن الحقوق ذا بغية استغالل المساهمة الشخصية وه وهو واجب ذكر المصدر عند أال آخرثم يليه شرط  ،ككل على بطالن كل شرط يتعارض مع األحكام النصوص المشرع  أكدوقد  .ريف بالمصنف المشتركالتع فله أن ينشره مثال أو يعرضه للبيع مادام انه ال يلحق ضررا  ،استغالل انجازه الفكري بكل حرية، يجوز لصاحب المصنف التصويري المبتكر والمقدم كمساهمة في مصنف تصويري مشترك ولذا. عليه الحق مع بعض االختالفات مقارنة بالمشرع  الفرنسي على هذا 2والقضاء 1المشرعكما نص             .ف التصويري المشترك ككلبالمصن تكون المساهمات المراد استغاللها  أن يتمثل في واجب آخرلشرط  إضافتهفي  أساسا، تكمن الجزائري في المصنف التعاوني باستغالل جزئه  بصفة مستقلة مختلفة وقابلة للفصل، فمطالبة المؤلف المساهم فصله عن المصنف ككل، األمر الذي  إمكانيةومدى  األخيرالمقدم كمساهمة متوقف على طبيعة هذا  وبالتالي، ال يجوز للمؤلفين . الغناءوهو صنف  أالتنتمي إلى نفس الصنف  بأنهافي هذا السياق  3حكم مجلس قضاء باريس وهكذا. بخصوص اللحن والكلمات يحدث جدال كذلك الذي ثار أنمن شانه  لفن التصويري حقوق على مساهماتهم الشخصية وال يجوز لهم استغاللها باعتبارها من نفس النوع، أي اأن المصنف التصويري المشترك الخاضع للنظام الفرنسي ال يستفيد مؤلفيه من  يستنتج من ذلك         .5مل المصنفوما لم يلحق ذلك ضررا بمج 4هناك اتفاق مخالفستغلها المؤلفين المساهمين ويتصرف كل منهم بكل حرية في الجزء المقدم ما لم يكن ي أنفال مانع من  ،كانت المساهمات من نوع مختلف إذا أماالمساهمين استغالل مساهماتهم الشخصية بصورة مستقلة، 
                                                           1 Art. L. 113-3 C. fr. propr. intell. 2 Cass. civ., 14 janvier 2003, Legipresse 2003, n° 203, III, P. 117. 3 C.A. Paris, 20 juin 2008, propr.intell. 2008, n° 29, p. 420. 4 T.G.I. Paris, 21 juin 1989, Gaz. Pal. 1990, I, p. 118. 5 Ch. Caron, op.cit., n° 227, p. 199 : «  Il faut également que l’exploitation séparée ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. Le préjudice serait par exemple, constitué si, à cause de l’exploitation de la contribution séparée, le public se détournait de l’œuvre commune ou si l’image de cette dernière est dévalorisée ». 
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االستغالل مادام ي يسمح لهم بالذ ،الجزائريفي نظام القانون  جاري به العمل وهذا على خالف ما هو اعي فقد جاء بخصوص المساهمات المقدمة من قبل المؤلفين المساهمين في المصنف الجم أما        .لم ينص على الشرط المنصوص عليه في القانون الفرنسيأن المشرع  في استغالل المؤلف المشارك  إمكانيةوهو عدم ، واضحا على غرار نظيره الفرنسيموقف المشرع،  وبالتالي . مساهمته ذائبة في المصنف الجماعي أنالمصنف الجماعي الجزء الذي ساهم به نظرا إلى  ما بين المساهمات، حالة وجود اختالف حيث انه، في  اوجدا استثناء على هاته القاعدة، على حد سواء 2والفرنسي 1الفقه الجزائري أن إاليتعذر معرفة نسبة مساهمته كما يستحيل التمييز بين المساهمات،  يجوز و تكون هاته األخيرة قابلة للفصل عن بعضها البعض ومن ثم، يمكن التمييز بينها  أن يجب أي حماية هاته نية ل، هناك اختالف جوهري فيما يخص المدة القانو والمتعلقة بالحقوق المستفاد منها عالوة على االختالفات ما بين المصنفات التصويرية الجماعية والمشتركة التي سبق اإلشارة إليها         االختالف من حيث كيفية احتساب مدة الحماية: الفرع الثاني  .3بذلك نفس المنهج وقف متبعةهذا الم" باريس" ت محكمةعدم إلحاقه ضررا، وقد أيد اإلساءة إليه، أي وعدم األخيرللمؤلف المساهم استغالل جزئه المقدم في المصنف الجماعي شريطة عدم منافسة هذا  المدة في حد ذاتها ال تختلف من مصنف إلى آخر، إذ حددت في التشريع  ولو أنهذا،   .المصنفات
:" ... 104. ، المرجع السالف الذكر، صإدريسوفاضلي ...".  التأليفمن المشاركين محتفظا بحقه على  واحد وبهذه الوسيلة القانونية يظل كل:"  ... 455. ، ص409زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم  فرحة  1                                                             .R. Sarraute, Œuvres collectives et droits d’auteur, Gaz.Pal. 1968, p. 83 : «  Les auteurs des contributions individuelles, signées ou anonymes peu importe, n’ont aucune part à cette composition d’ensemble. En conséquence, ils ne peuvent avoir aucun droit d’auteur sur l’ouvrage lui-même, mais seulement un droit sur le texte dont ils sont l’auteur, s’il peut être identifié ». 3 Trib. civ. Paris, 18 avril 1991, R.I.D.A. juillet 1992, p. 166 et trib. civ. Paris, 29 mai 1990, Juris-Data n° 1990-022971 2  ".ال يفسد ذلك باستغالل المصنف الجماعي أنمقاله بشرط للشخص الذي وجه ونظم العمل، حقوق المؤلف على المصنف ككل ويكون لكاتب المقال حقوق المؤلف على في الصحف، والمجالت، حينئذ يكون يكون عمل كل واحد منفصال متميزا عن غيره كما هو الحال  أنهو 
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وٕانما االختالف يكمن في . 2سنة في التشريع الفرنسي) 70(وسبعين  1سنة) 50(الجزائري بخمسين  . من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف تاج الجماعيبالنسبة لإلن سريان هاته المدة يبدأ       .كيفية احتسابها حسب طبيعة اإلنتاج من نهاية السنة المدنية التي  احتساب مدة حمايته فيبدأ ،الذي لم ينشر الجماعي المصنف التصويري أما على سّن أحكام تنظم حماية كما لم يغفل المشرع . المصنف رهن التداول بين الجمهور وضع فيها       .4بالنسبة للمصنفات التصويرية المشتركة انطالقا من السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر مشاركفي حين تحتسب هاته المدة  .3المصنف التصويري الجماعي إنتاجمن السنة المدنية التي تّم فيها   تي لم يتم نشرها وال حتى تداولها بين الجمهور، محددا بداية سريان مدة حمايتها المصنفات الجماعية ال
وال حياته تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف ط:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  54المادة   1                                                            تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  56 المادة  Art. L. 123-3 al. 1er C. fr. propr. intell. : «  Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années … ». 3 2  ".من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته سنة ابتداء) 50(فائدة ذوي حقوقه ول سنة ابتداء من انجازه، فان خمسين ) 50(وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خالل الخمسين   .من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور تبدأسنة ) 50(خمسين  سنة ابتداء من انجازه، فان مدة) 50(في حالة عدم نشر هذا المصنف خالل الخمسين   .األولىفيها المصنف على الوجه المشروع للمرة  سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر) 50(بخمسين  الباقين على قيد الحياة من  آخرمن نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها  بالنسبة للمصنف المشترك، ابتداء ،أعاله 54تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  55المادة   4  ".سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك االنجاز يبدأسنة ) 50( المشترك يتولى تسييرها  التأليفين في المصنف، فان حصته في لم يكن ورثة للمتوفى من احد المشارك وٕاذا  .المشاركين في المصنف   ".الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف
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فّني، منتوج  كفاءاته الفنية والتقنية لخدمة إلى صاحب المصنف التصويري شخصيا الذي خصصيترتب عن اإلبداع الفكري في مجال المصنفات التصويرية جملة من المزايا، البعض منها يؤول           التصويرية في ظل نظام الملكية األدبية والفنيةاآلثار الناتجة عن اإلبداع في المصنفات : قسم الثانيال بالحقوق المعنوية والمالية الممنوحة لصاحب المصنف يتعلق األمر  ،كذل وبالتالي البد من تشجيعه على وهكذا يتمتع صاحب المصنف التصويري بحقين متميزين عن بعضهما البعض، وبالتالي لكل           ).الباب الثاني(أن يلحق به ضررا  حيث يتولى قانون الملكية األدبية والفنية دفع كل اعتداء من شانهوالبعض اآلخر يهدف إلى صيانة عمله أي المصنف التصويري في حّد ذاته، ). الباب األول(التصويري  الحقوق المالية التي يتمتع بها صاحب  أنا، كما الخاصة به أحكامها الحقوق المعنوية والمالية من الفّني لصاحب المصنف  اإلبداع أن، باعتبار والمصلحة العامة تهتحقيق نوع من التوازن ما بين مصلح تهدف الى ة المؤلفاءات وقيود على ممارسالمشرع استثن أورد إذ ،المصنف التصويري ليست مطلقة تحقيق  فالغرض من هاته االستثناءات هو .والجماعة األخيرالتصويري هو نتاج مشترك بين هذا  والتي تقّيد  لألفرادكذلك ومن بين الحقوق المحفوظة . سامية يستفيد منها المجتمع وأهدافمصالح عليا  ر على ، حيث يحظحرية صاحب المصنف التصويري هنالك ما يعرف بالحق في الصورة األخرىهي  الفكري على حساب المساس بالحياة الخاصة للغير ويعّد  إبداعهصاحب المصنف التصويري ممارسة  لى الصعيد يمس بشخصية صاحب المصنف التصويري أو بالمصنف في حّد ذاته، وتمتد كذلك عتخصيص المشرع ألحكام تهدف إلى دفع كل اعتداء  هاته الحماية على المستوى الوطني عن طريقالمؤلف المخولة له، حماية قانونية يستفيد منها متى توفر إنتاجه الفّني على اإلبداع الفكري، وتسري يضمن قانون الملكية األدبية والفنية لصاحب المصنف التصويري عالوة على حقوق كما            .تحت طائلة المعاقبة المدنية والجزائيةذلك حقا دستوريا يلتزم المؤلف بالخضوع له  الباب ( مصادقة الجزائر على اتفاقيات دولية متعلقة بحماية حقوق المؤلفالدولي نظرا النضمام و    .)الثاني



127  

اإلبداع في المصنفات تحديد الحقوق الناتجة عن : الباب األول ظرا إن المكانة المرموقة التي تحتلها الحقوق المعنوية في نظام الملكية األدبية والفنية المكتسبة ن          .اإلبداع الفكري ، أيكملكية مادية على حق معنوي غير منقولالمعنوية التي تظهر كحقوق شخصية لصيقة بشخصية صاحبها، ومن جهة أخرى الحقوق المالية تتميز حقوق مؤلف المصنف التصويري بطبيعتها المركبة والمزدوجة، فمن جهة هناك الحقوق            التصويرية نقل كحق من الحقوق المصنف التصويري والذي يعد حقا من الحقوق المعنوية ال وجود للحق في الإذ في غياب مثال عنصر الكشف عن  ،متعلقة بالحقوق الماليةأحكام األصل في وجود  ألهميتها، تعد و كما يسميها البعض ستدرس الحقوق المالية أ ،وفي المقابل .أوال سببا لدراستها لكذ ولذا يعدالمالية،  انه ورغم تفوق الحقوق المعنوية على  إال. ثارية في المبحث الثاني من الفصل األولالحقوق االستئ يتمتع به صاحب المصنف كما سبق القول والذي  كما أن حرية اإلبداع الفكري كحق دستوري         .تحليل هاته القيود وتبيان مجال تطبيقها مضمونها ثم إبرازسيتم دراستها عن طريق  وعليه،. أورد المشرع عليها استثناءات تشكل حاجزا أمام السير الحسن لها وهذا خدمة للمصلحة العامةهاته الحقوق ليست مطلقة وٕانما راجع إلى أن  أطول، وذلكالمالية سيكون الجزء الخاص بالحقوق المالية  نون نا يبرز التداخل ما بين قاالغير في احترام حياته الخاصة، وهيتوقف عند بداية حرية  ،التصويري الحق في الصورة وهو بهذا األخير هو من يصون ما يسمى  حقوق المؤلف وقانون العقوبات، حيث أن لمؤلف، وتنقسم هاته الحقوق بحقوق اإبداعه يتمتع صاحب المصنف التصويري بمجرد          المصنف التصويريالحقوق المعنوية والمالية التي يتمتع بها صاحب : الفصل األول  .من هذا البابما سيتم التطرق إليه في الفصل الثاني  ر تعتب. حقوق مالية وأخرى معنوية، كما هو األمر بالنسبة ألي صاحب مصنف: نوعين ثارية إلىاالستئ تضمحل  مؤقتةهي حقوق و  وفقا لشروط االستغالل الموضوعة من قبل صاحبها قابلة لإلحالةاألولى 
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تفوق الحقوق المعنوية على يالحظ  ،ومن ثم .نونا رغم وجود عقد يربطه بالناشرالمعنوية المخولة له قااستغالله المادي النجازه الفكري، إذ يجوز للمؤلف إعادة النظر في استثماراته المالية استنادا إلى الحقوق مباشر على  ها مؤلف المصنف التصويري لها تأثيرإن الصالحيات المعنوية التي يستفيد من        .ة بجنحة التقليدعدم المساس بها تحت طائلة المتابعيلتزم الغير ب فتبقى ملكا له لألبد ،تظهر الثانية مرتبطة بشخصية صاحب المصنف التصويريبينما ، بمرور المدة المحددة لها قانونا مفهوم الحقوق المعنوية لصاحب المصنف التصويري : المبحث األول  .   التصويري عن إبداعه الفكري عن طريق التحفيز المادي  ال تقل أهمية نظرا لمكانتها في تشجيع صاحب المصنف ، ومع ذلك فان هاته األخيرة الماليةالحقوق  إال انه ال يمكن إنكار  ،ضررا، ورغم أن االعتراف بها جاء مؤخرا أي بعد الحقوق المالية الفكري بانجازهالمؤلف، فهي بذلك تمثل جزء منه البد من الحفاظ عليه بدفع كل مساس من شانه ان يلحق به أو لمعنوية لصاحب المصنف التصويري حقوقا ذات أهمية بالغة الرتباطها بشخصية تعد الحقوق ا          ومضمونها لضمان التسيير الحسن ) المطلب الثاني(ومضمونها ) المطلب األول(فيها من خالل دراسة مفهومها وهكذا يتمتع صاحب المصنف التصويري بهاته الحقوق باعتباره مبدعا فنيا، مما يستلزم التعمق          .اهل الدور الفعّال الذي تلعبه في تشجيع وتحفيز المؤلف على اإلبداع الفكريأو تج ت كيفية ممارستها والتجاوزا لها استنادا إلى النصوص القانونية واالجتهاد القضائي، الذي يوضحإن اإلحاطة بمفهوم الحقوق المعنوية لصاحب المصنف التصويري يتطلب تحديد تعريف دقيق           التعريف بالحقوق المعنوية لصاحب المصنف التصويري وخصائصها: المطلب األول  .حه وحمايتهالمصال كما ينبغي التطرق إلى خصائص هاته الحقوق لما في ذلك من أهمية تسمح ). الفرع األول( المحظورة       ).الفرع الثاني( مصنف التصويري وصاحبه، وحماية الها عن باقي الحقوق الشخصيةبتمييز 
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في  حق المؤلف أساسمن اعتبره  1ؤلف موضوع جدل فقهي، فمن الفقهكان الحق المعنوي للم          تعريف الحقوق المعنوية لصاحب المصنف التصويري: الفرع األول في حين  ،ادعت الضرورة إلى ذلك إذا إتالفهالتصرف بفكره والمحافظة عليه بسحبه أو تعديله أو في  . المؤلف وٕارادةإلى استهجان األحكام المنظمة له والتي تخضع الغير لرغبة  2من الفقه آخرذهب جانب  كما  .تبغية تجنب االنتقادا أخرى يسمح بالحفاظ على هاته األحكام من جهة وتطبيقها بمرونة من جهةوبالتالي يجب خلق نوع من التوازن  .فاألحكام القانونية التي ال يمكن االستغناء عنها لحماية المؤلهمية التي يحتلها هذا الحق في نظام الملكية األدبية والفنية، فهو يمثل مجموعة من ومن هنا تبرز األ ن المؤلف من تمكّ  وهي ،السالف الذكر 05-03رقم  لألمرفي الفصل األول من الباب الثاني  عليها المشرعة من األحكام القانونية نص وعليه، يمكن تعريف الحق المعنوي للمؤلف على انه جمل         .ينبغي استبعاد التجاوزات التي تستعمل هاته األحكام لتحقيق أهداف مالية أو لتهديد الغير الذي يربط  "للحبل السّري"قانوني فان الحق المعنوي هو نوعا ما التجسيد ال ،وبالتالي. 3الحق المعنويوانتقال الحقوق إلى المتنازل له، إذ يبقى المؤلف محتفظا بالسلطة التامة على مصنفه التصويري بفضل ى بعد نشره أو حت األخيرالدفاع عن شخصيته المعّبر عنها في مصنفه التصويري سواء قبل نشر هذا  نص في الملكية األدبية  أول إصدارهبالحق المعنوي للمؤلف مند اعتراف المشرع الجزائري يعد         .المؤلف بانجازه الفكري التشريع الفرنسي لم ياخد بهذا الحق منذ البداية بل ركز فقط على األحكام  أن إذمستحبا،  أمرا 4والفنية
                                                           1H. Desbois, La conception française du droit moral de l’auteur, in Mélanges Jean Dabin, Bruylant 1963, p. 519.  2 G. Koumantos, Faut-il avoir peur du droit moral ?, RIDA 1999, n° 180, p. 87.  3 A. Morillot, De la protection accordée aux œuvres d’art, aux photographies, aux dessins et modèles industriels et aux brevets d’invention dans l’empire d’Allemagne, Paris/Berlin 1878, p. 111 : « Le droit moral prolonge en quelque sorte la personnalité de l’auteur ».  4   لتقادم وهو حق منتقل الحق المسمى بالحق المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما وغير قابل للتحويل ول إن  .وٕانتاجهيتمتع المؤلف بحق احترام اسمه وصفته :" السالف الذكر 14-73رقم  األمرمن  22المادة   ".القوانين الجاري بها العمل إطارورثته أو مخول للغير في  إلى
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السالف الذكر لم تكن هناك أحكام خاصة  1957مارس  11قبل قانون ف ،قوق الماديةالمتعلقة بالح فهناك  .عمارة بجانب عمارته مؤسسا دعوته على حقه المعنوي والذي في الحقيقة ال عالقة له بطلبهشكوى يطلب فيها منع بناء ) مهندس معماري(لدى تقديم المدعى  2ا فعل القضاء الفرنسي، مثلمالمعنويكما انه يجب على القضاء منع التجاوزات التي من شانها أن تمس بالمعنى الحقيقي للحق        .1هو نتيجة النتقادات فقهية شديدة األخيرة، وتبني المشرع الفرنسي لهاته بالحقوق المعنوية ة في مواجه األخيراستعمال هذا  عند ستناد إليهااالأسس يقوم عليها الحق المعنوي للمؤلف البد من  ال وجود له قبل خروج االنجاز االنجاز الفكري، أي انه  نشأةالحق المعنوي ينشا بعد  أنالغير، منها  قائما وقت انجاز المصنف الن هذا األخير لم يكن  ،يجوز له االشتكاء من ذلك بناء على الحق المعنويفان المؤلف الذي يحّد من حرية إبداعه في إطار عقد مقاولة أو عمل ال  ،وعليه. الفكري ألرض الواقع فال يجوز لمؤلف  .4على االنجاز الفكري قبل وقوع االعتداء األخيرهي عدم جواز االحتجاج بهذا كذلك من بين المبادئ القائمة بفضل االجتهاد القضائي الفرنسي فيما يتعلق بالحق المعنوي و . 3الفكري عناصر  أحدل اعتداء فعلي يمس وٕانما ينبغي حصو بصورة احتياطية  هيستعمل أنمصنف تصويري  قيامه بتكييف االنجاز شرط في عقد التنازل يعفوا المتنازل له من طلب ترخيص من المؤلف في حالة وهو ما يفّسر قانونية وجود . أمام القضاء ومتابعة المعتدي قضائيا إثارتهالحق المعنوي حتى يتمكن من  ومن . ال في حالة ما إذا مّس التكييف حقه المعنويالفكري محل عقد التنازل، وليس للمؤلف التدخل إ الحقوق  سثم، يستنتج أن الحق المعنوي هو ذو طابع دفاعي ليس له سلطة المنع واإلباحة على عك   .5فال يمكن إثارته إال بعد وقوع االعتداء ،المالية
                                                           1 M. Kundera, Les testaments trahis, Guillimard 1993, p. 315 : « Avant que le droit ne devienne loi, il a fallu un certain état d’esprit disposé à respecter l’auteur ». - M. Foucaulte, Qu’est ce qu’un droit d’auteur ?, in Dits et écrits, 1954-1975, Guallimard 2001, p. 820 : « Le droit moral est l’unité première, solide et fondamentale, qui est celle de l’auteur et de l’œuvre ». 2 Cass. civ., 17 octobre 2012, Juris-data n° 2012-023368. 3 Cass. civ., 7 avril 1987, RTD com. 1988, p. 224 : « Le droit moral de l’auteur sur son œuvre ne préexiste pas à celle-ci ». 4 Cass. civ., 13 juin 2006, D. 2007, p. 277.  5 M.-F. Marais et T. Lachacinski, op.cit., p. 227. 
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وٕانما عليه االعتماد في دفاعه على األحكام . 2المعنوي بما أن انجازاته الفكرية ليست معنية باالعتداءللمؤلف الذي ورد اسمه على مصنف فكري من دون أن يكون هو مبدعه استنادا في ذلك إلى حقه  يسمح التدخل ، فال1كما ال يجوز أن يكون الحق المعنوي بديال عن باقي الحقوق الشخصية         له طابع  أن إالللحق المعنوي للمؤلف، فهو من الحقوق الشخصية أما عن الطبيعة القانونية         .3المتعلقة بالحق في االسم الشخصي فال تمنح الحماية القانونية لمصنف . يةيحمل خصائص ال نجدها في باقي الحقوق الشخص حيث ،متمّيز وافر فيه جزء من شخصية تمغاير فان حمايته معلقة على شرط  وبتعبيركان مبتكرا،  إذا إالتصويري  يبقى له وجود ما دام االنجاز الفكري يعّبر عن شخصية صاحبه  إذ ،ما يفّسر كون هذا الحق ابديالحق المعنوي يسمح بصيانة هذا الجزء من ذات المؤلف المتواجد في مصنفه، وهو  فان ،وبالتالي .مؤلفه األساسي بينه وبين باقي الحقوق  المعنوي للمؤلف يبقى قائما حتى بعد وفاة صاحبه وهو الفرقهاته األخيرة مرتبطة بصاحبها وتضمحل بوفاته، في حين أن الحق  أنمنصوص عليها قانونا، حيث كالحق في الصورة والحق في احترام الحياة الخاصة أو الحق في االسم وما إلى ذلك من حقوق مكن مقارنته بباقي الحقوق الشخصية، ومنه، فان الحق المعنوي للمؤلف يعّد ذو طابعا خاصا ال ي        .يبقى قائما األخيروحتى بعد وفاة هذا  ، مما يعد الحق المعنوي للمؤلف حقا لصيقا بشخصية صاحبه باعتباره من الحقوق الشخصية         احب المصنف التصويريمميزات الحقوق المعنوية لص: الفرع الثاني  .حماية المؤلف وانجازه الفكري في نفس الوقت لما له من أهمية في تحقيق المنفعة العامةوفي نفس السياق، تجدر اإلشارة إلى أن المراد من استمرارية الحق المعنوي للمؤلف بعد وفاته هو         .الشخصية ال  يكون المؤلف وحده مؤهال لممارسته، كما ،4باستثناء حالة المصنفات التصويرية الجماعيةه، و يعني أن  .Cass. civ., 10 mars 1993, D. 1994, p. 78 : «  Le droit moral est entièrement étranger à la défense des autres droits de la personnalité ». 2 Cass. crim., 8 mars 2011, Propr.intell. 2011, n° 40, p. 293, note A. Lucas.  3 Cass. civ., 18 juillet 2000, D. 2001, p. 346. 4 Cass. civ., 22 mars 2012, Com.com. électr. 2012, comm. n° 61 1                                                           عن مدى إمكانية ممارسة هذا الحق وفي هذا الصدد يطرح السؤال  .يجوز للشخص المعنوي استعماله
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ذلك  أنيمكن استنتاج  من قبل الغير باسم ولمصلحة المؤلف؟ فرغم سكوت المشرع عن هاته المسالة تكون هاته األخيرة خاصة  أنيكون الحق المعنوي محل عقد وكالة شرط  أنأي يعتبر قانونيا  جائز، هذا فيما يتعلق بممارسة . قوق الشخصيةشانه في ذلك شان باقي الح ،1ألجله أنجزتبالغرض الذي  البعض منها عام يخص كل : عن خصائصه فيمكن تقسيمها إلى قسمين أماالحق المعنوي للمؤلف  ق شخصي مرتبط بالشخص المؤلف، ح بأنهبق ذكره س يتميز الحق المعنوي للمؤلف كما         يريالعامة للحق المعنوي لصاحب المصنف التصو  المميزات: أوال  .األخرىخاص يتعلق بعنصر من العناصر دون  األخرالعناصر التي يشملها الحق المعنوي، والبعض  فان  ،وبالتالي .هميتها البالغةفهي حقوق ال يمكن االستغناء عنها أل التنازل عنه فيستحيل لهذا األخير كما هو  2الغيريقوم به المؤلف األصلي لصالح  مشروع صفة المؤلف يستحيل أن تنشا نتيجة عقد تنازل هل محل الحق : التصويري إال بنشأة المصنف التصويري المبتكر، يؤدي إلى طرح إشكال آخر أال وهوالحق المعنوي لالنجاز الفكري، حيث انه ال يقوم الحق المعنوي لصاحب المصنف تبعية  أنكما           .ام القانونيةنوني لألحكوٕانما هي مترتبة عن التطبيق القامالي معّين، األخير لصالح الغير الذي يظهر كمؤلف أصلي بدال عنه ويتمتع بكافة حقوق المؤلف مقابل دفعه مبلغ الالقانونية التي يتولى بموجبها المبدع الحقيقي لمصنف ما التنازل عن هذا " لعقود العبيد"الشأن بالنسبة  فتتمثل في عدم قابلية الحق المعنوي للتنازل، فال  ،أما عن الخاصية الثانية والمنبثقة من األولى         .ومنه فهو يحمي المؤلف عبر انجازه الفكريهجين، فالحماية التي يمنحها للمؤلف صاحب المصنف التصويري ال تقوم إال في وجود هذا األخير، الحق المعنوي هو ذو طابع  أنفي هو المؤلف أم االنجاز الفكري؟ وما يمكن قوله في هذا الصدد يتجلى    .P.-Y. Gautier, Le mandat en droit d’auteur, in Mélanges André Françon, D.1995, p. 223 : « Le droit moral peut faire l’objet d’un mandat, à la condition que ce dernier soit spécial ». 2 F. Zéraoui Salah, Contrat de nègre et droit de paternité dans les œuvres littéraires : L’ombre du créateur ou le créateur dans l’ombre ?, op.cit., n° 19, p. 105 : «Le droit algérien, à l’instar du droit français, pose un principe fondamental, voire cardinal en droit d’auteur, celui de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité des droits moraux. Ainsi, le droit à la paternité, comme les autres droits moraux, est inaliénable, il ne peut faire l’objet ni d’une cession, ni d’une renonciation. ». - Trib. civ. Paris, 6 mai 2003, Comm.com. électr. juin 2003, n° 67 1                                                           إذ له فقط استو داع هذا األخير لدى الغير للدفاع عنه بموجب  ،جوز للمؤلف التنازل عن حقه المعنويي
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، 1قد مع المؤلف باطلةالشروط المسبقة الواردة في عقد التنازل والتي تقضي بإحالة الحق المعنوي للمتعافمن المنطقي أن تكون  ،وعليه. عقد وكالة، كان يفوض صاحب شركة النشر للدفاع عن حقوقه المعنوية الحق المعنوي غير قابل للتقادم، والمقصود  على أن 2كما ينص قانون الملكية األدبية والفنية        .إذ ليس لها أساس قانوني حيث يمنع على الغير االستيالء على مصنف  نجاز الفكري،بذلك انه ال يضيع إذا لم يستغل اال فان إهمال المؤلف لحقوقه المالية والمعنوية  ،وبالتالي .احبهبحجة انه غير مستغل من قبل صتصويري  الدعوى القائمة  أنغير . نوي وله أن يمارسه متى أراد ذلكالناتجة عن انجازه الفكري ال يسقط حقه المع فان القاضي ملزم  ،ورغم ذلك .نه لم يكن مستغال النجازه الفكريمؤلف باعتبار افيها الضرر الالحق بالالحق المعنوي والتي يكون محلها مصنف فكري مهمل من قبل صاحبه من الصعب إثبات  أساسعلى  وهو ما حكمت به محكمة النقد  المتعلقة بالحق المعنوي والحكم بالتعويض، بتطبيق األحكام القانونية يزات العامة التي يتمّيز بها الحق المعنوي انه يخضع وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن من المم         .4بينما انتقد جانب من الفقه هاته الخاصية 3الفرنسية حت طائلة اق على مخالفته أو تعديل مضمونه ت، وال يجوز االتف5لقواعد آمرة فهو من النظام العام تكون الحقوق المعنوية غير قابلة :" ... السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  21من المادة  2 الفقرة  Ch. Caron, Droits d’auteur et droits voisins, op.,cit., p. 22 : « Sont prohibées les clauses générales et préalables qui laissent au contractant un pouvoir discrétionnaire de modification. Mais n’oublions pas que pourraient être autorisées les clauses qui prévoient une collaboration ». 2 1                                                           فال يمكن تطبيقها مثال على الحق في الندم أو  ،هاته الخاصية ال تمس كل عناصر الحق المعنويأن  إال، أبدياحقا  على مثال المصنفات االخرى يعتبر الحق المعنوي لصاحب المصنف التصويري           المميزات الخاصة بأحد عناصر الحق المعنوي لصاحب المصنف التصويري: ثانيا  .الن ما بني على باطل فهو باطل ،بطالن العقد  .« Cass. civ., 6 mai 1997, RIDA 1997, n° 174, p. 231. 4 Ch. Caron, Droits d’auteur et droits voisins, op. cit., p. 226 : « La faveur faite par la loi au droit moral justifie mal que l’action ouverte à la suite d’une atteinte au droit moral puisse être imprescriptible ». 5 Cass. civ., 6 mai 2003, Propr. intell. 2003, n° 8, p. 289 : « La volonté contractuelle est impuissante à modifier les dispositions du droit moral 3  ...".للتصرف فيها وال للتقادم وال يمكن التخلي عنها 
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ق في ال تخص هاته الميزة سوى الح ،وبالتالي. ، كما يستحيل تطبيقها على الحق في الكشف1السحب ، 2السالف الذكر 05- 03من األمر رقم  26نص المادة  على ذلك دليلالو  األبوةاالحترام والحق في  الخاصية الثانية التي تمس احد عناصر الحق المعنوي لصاحب المصنف التصويري دون  أما          .ن حتى بعد وفاة صاحبهايؤكد المشرع انه يستمر ممارسة هذين الحقيحيث  للمؤلف سلطة على انجازه  أنوالمقصود بذلك . جلى في الطابع التقديري للحق في الكشف، فتتاألخرى على  إجبارهحق تقرير الكشف عن مصنفه أم ال وال يسمح للغير الفكري ال يجوز للغير تجاوزها، فله  مؤلف وعليه، يطرح السؤال عن امتداد هذا الحق ومدى جواز تطبيقه في وجود نية سيئة لل. مخالفة رغبته عن اإلجابة  إنهل يعّد الحق في الكشف قابال للتصرف فيه؟  آخر وبتعبيربالغير،  اإلضرار تهدف إلى ال يمكن  إليه شارةاإلفالحق في الكشف خالل حياة صاحب المصنف التصويري هو تقديري كما سبق للحق في الكشف خالل حياة المؤلف وبعد مماته، ما بين الطابع التقديري  تستلزم التمييز األسئلةهاته  تمكن من وصوله إلى  طريقة كانت بأيجبر المؤلف على نشر انجازه الفكري أو حتى الكشف عنه  جز مصنفه الفكري أو األرباح الناتجة ال يجوز لهم ح ولذا. تسمح بسداد هاته الديون اقد يحقق له أرباحفال يجوز للدائنين مثال  تهديد المؤلف المدين بديونه لجبره على نشر مصنفه التصويري الذي  .الجمهور غير انه ال يوجد أي نص فيما يخص :" 476. ، ص3-429زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم .ف  1                                                           ف عن المصنف فصل في مسالة الكشطلب قانونا تقديم  كما يجوز للوزير المكلف بالثقافة أو من يمثلهغير أن هاته الخاصية تضمحل بوفاة المؤلف مما يسمح للورثة بممارسة هذا الحق بكل حرية،            .وجود سوء نية للمؤلف المدين حالة عن استغالله حتى في ، على خالف وألنهطبيعي  أمر، بعد وفاة المؤلف، وهذا -ءأو في السحب على حد سوا –مصير الحق في الندم  ، أي يترتب على وفاة المؤلف انقضاء هذين اإلرث، غير قابلة لالنتقال عن طريق األخرىالحقوق المعنوية  له  أسندت، من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي األمرمن هذا  25و 23تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  26المادة   2  ".الحقين من صاحب المصلحة المبادر في  بإخطارفصل الجهة القضائية توقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف،  إذا  .هذه الحقوق بمقتضى وصية   ". ورثة األخيرلم يكن لهذا  إذالحقوق المؤلف  األمثلمن هذه المادة بما يضمن االستعمال  األولىيمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  أنقوق المؤلف والحقوق المجاورة يمكن الديوان الوطني لح  .في الفقرة السابقة إليهاالحقوق المشار 
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ومن ثم، ال يعد الحق في الكشف تقديريا بعد وفاة . أمام الجهة القضائية 1رفض الورثة الكشف عنه إذا الحق في : عناصر متمثلة فيما يلي أربعةالحقوق المعنوية للمؤلف إلى  2يقسم الفقه الجزائري         مضمون الحقوق المعنوية لصاحب المصنف التصويري: المطلب الثاني  .المؤلف من  يرى انه انه إال ،األبوةالكشف، الحق في السحب أو الندم، الحق في احترام المصنف والحق في  ة للمؤلف تتكون من فان الحقوق المعنوي ،ومنه. شخصيته وسالمة انجازه الفكري احترام المؤلف في في عنصر واحد يسمى بالحق في االحترام والذي يقسم بدوره إلى حق األخيرين الممكن جمع العنصرين كان  إذايمنح حق الكشف لصاحب المصنف التصويري صالحية تقرير مصير انجازه الفكري          بالحق في الكشف صاحب المصنف التصويريمدى تمتع : الفرع األول  .ثالث عناصر رغبة المؤلف في الكشف عن  بإبرازفهناك من المعايير التي تسمح  ،عن الوجه االيجابي أما         .في قدرته على رفض الكشف عن مصنفه الفكري، وجه ايجابي يتمثل في إمكانية إبالغ انجازه الفكري للجمهور، ووجه سلبي يتجلى لحق الكشف وجهان فان ،هوعلي. ار طريقة وشروط الكشفمن ذلك له سلطة اختي أكثرو ، 3الجمهور أم ال رأيمهيئا لمواجهة  في حين ال الفكري للناشر،  إنتاجهمن  اويمنح نموذج النشرمع دار  امصنفه التصويري، كان يبرم عقد يبرز  أنمن دون  األصدقاءتقديم المؤلف نسخة من مصنفه إلى الغير سواء كان من العائلة أو  أن إذ عن رغبته في ممارسة حقه في الكشف،يمكن اعتبار تقديم المؤلف نموذج من انجازه الفّني قرينة قاطعة  ولعل هذا الحق يمثل الظاهرة الجوهرية :" 466. ، ص426زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف F. Zéraoui Salah, Contrat de nègre et droit de paternité dans les œuvres littéraires, op.cit., p. 94 : « Les droits moraux sont, en général, divisés en quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit de paternité et le droit au respect de l’œuvre. Néanmoins, les deux dernières composantes peuvent, selon nous, être réunies sous le vocable « droit au respect » ».  3 2  .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  22من المادة  2،3 تينفقر ال  1                                                            وهذا. 4إلى الجمهور وٕابالغهشف عنه، ال يسمح للغير بنشر المصنف إلى عامة الناس رغبته في الك كان راضيا عنه واعتبر انه  إذا إالف عن مصنفه الفكري قرار الكش يؤخذ للحقوق الشخصية لكون المؤلف ال  .Trib. civ. paris, 29 novembre 2005, Bull.civ. 2005, n° 457 4  ".تار عنه قصد تقديمه للجمهورسحان الوقت لرفع ال
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التي تّم بها تقديم المصنف إلى الجمهور بغية  عن طريق تقييم وتقدير الشروط ،ة إلى ذلكادعت الضرور  إذاوالنية لدى المؤلف لنشر مصنفه إضافة إلى الجانب الموضوعي  اإلرادةالشخصي، أي مدى توفر يستدعي تدخل القضاء في حالة نزاع للفصل فيه، حيث يتولى قاضي الموضوع البحث في الجانب  كان عبارة عن كشف بمفهوم نظام الملكية األدبية والفنية أم  إذامنح تكييف قانوني لتصرف المؤلف ما  نية  تسمح بتوضيح 1بعض المعايير االستناد في إصدار حكمه إلىكما لقاضي الموضوع          .ال غير . األخير، إذ يفترض انه لو كانت إرادة المؤلف تتجه إلى عكس ذلك لما كان أنهى مصنفه الفكري، منها معيار اكتمال االنجاز الفكري الذي يوحي بان المرحلة الموالية هي الكشف عن هذا المؤلف شف عنه، في حين فيمكن توقع وجود انجاز فّني مكتمل ورفض صاحبه الك ،أن هذا المعيار ليس مطلقا يتمثل في رفض صاحب المصنف التصويري ، فهو بالنسبة للوجه السلبي للحق في الكشفأما          .لغياب الرغبة في النشر اومطلق اجّدي ايعّد عدم اكتمال المصنف الفكري معيار  . 2انوناالحق في الكشف المخول له قيمارس بها  أخرىانجازه الفكري إلى الجمهور، وهي طريقة  إبالغ مصنفات فنية قديمة حة التقليد على المدعى عليه الذي قام ببيع جنإلى الحكم ب 4بمحكمة النقد الفرنسية أدى، وهو ما 3األخيروعليه، ال يجوز الكشف عن مصنف فكري بدال من مؤلفه ما لم يسمح بذلك هذا  يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه " :السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  22المادة   TGI Paris, 2 mai 1990, D. 1992 note C. Colombet. 2 1                                                           مارس عليها صاحبها حقه في وغير مكتملة عثر عليها بالصدفة في الطابق السفلي لمنزل المؤلف، لم ي الجهة القضائية للفصل في مسالة الكشف  إخطارمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله  أو بطلب من الغير ي  .وقوع نزاع بين الورثة لةحا تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في  .هناك وصية خاصة ما لم تكن ورثته إلىيعود الكشف عن مصنف بعد وفاة مؤلفه   .ويمكنه تحويل هذا الحق للغير. تحت اسم مستعارأو الخاص  بالكشف  اإلذنة للحصول على يخطر الجهة القضائية المختص أنيمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله   .بالنسبة للمجموعة الوطنية أهميةهذا المصنف يشكل  رفض الورثة الكشف عنه وكان إذاعن المصنف   .« CA. Paris, 25 janvier 1968, Gaz.Pal. 1968, p. 289. -CA. Paris, 17 février 1988, D. 1989, p. 50. 4 Cass. crim., 13 décembre 1995, D. 1996, p. 274 : « Est condamnable sur le fondement de la contrefaçon, le fait d’avoir volontairement mis en vente des œuvres de jeunesse, inachevées, imparfaites retouchées par des tiers qui avait été découvertes dans une cave par le locataire de l’ancien logement de l’artiste 3  ". لم يكن للمؤلف ورثة إذاعن المصنف 
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يقوم بالكشف  أنلمؤلف لطريقة التي يتم بها ذلك، وعلى اا تد الحق في الكشف إلى احترامكما يم        .معنوياكشفها مفضال بذلك إبقائها سرية لو ال تدخل المدعى عليه الذي يكون بفعله ذلك قد ألحقه ضررا  عني انقضاء نجاز الفكري إلى فئة من الجمهور ال يعن مصنفه بالتقسيط خالل عّدة مراحل، فوصول اال يقسم حقه في الكشف  أنللمؤلف  أنحيث اعتبر االجتهاد القضائي الفرنسي  الحق في الكشف وزواله، السمعي ابلة للتداول في أجهزة البث غير قتعّد  فان الصور المنشورة في جريدة يومية ،وهكذا .عبر الزمن للغير، وبالتالي  أنجزهالتصويري اإلخالل بالتزاماته التعاقدية وعدم الكشف عن المصنف التصويري الذي يجوز لصاحب المصنف ف .ضى قانون الملكية األدبية والفنيةلصاحب المصنف التصويري بمقتمحدد، وفي هذا الصدد يطرح اإلشكال بخصوص القوة اإللزامية لهذا العقد مقارنة بحق الكشف المخول طلبية يلتزم بموجبه تحقيق مصنف تصويري لشخص ما مقابل اجر عقد  إبرامويجوز للمؤلف         .في الكشف لتحديد كيفية إبالغ انجازه الفكري إلى الجمهور بالحقللمؤلف الذي كشف عن مصنفه االستناد إلى األحكام المتعلقة بعقد االستغالل بدال من تلك الخاصة وبالتالي يكون من األجدر  .يكون عقد التنازل محددا بالتدقيق لمحل التنازل وحدوده أن ،كما سبق ذكره ،2الجزائري بتطبيق أحكام التنازل والتي يشترط فيها المشرع إليهالتوصل وهي نتيجة يمكن ا. 1البصري وعليه، ال يمكن إجبار صاحب المصنف  .يكون الحق في الكشف أسمى من االلتزامات التعاقدية ضرر بالغير المتعاقد معه  هحقوقه بإلحاقل هانه في حالة تجاوز  إال ،فّنيكشف انجازه ال على التصويري ، باعتبار 3إن حق الكشف في قانون حقوق المؤلف يتمّيز عن الكشف في نظام براءات االختراع        .يحكم عليه بدفع تعويضات عن الضرر الملحق والمتعلق  2003يوليو  19الموافق ل  1224 األولىجمادى  19المؤرخ في  07-03رقم  األمرمن  4المادة   3  .السالفة الذكر 05-03من األمر رقم  64المادة   C.A. Paris, 13 février 1981, RIDA avril 1982, p. 126. 2 1                                                           ي تقتضي البحث فيما إذا كان االنجاز الت 1إن لهذا األخير طابع موضوعي نظرا الرتباطه بحالة التقنية في  لم يمن يدرج إذايعتبر االختراع جديدا :" 27. ، ص44، عدد 2003يوليو  23. ر.، جببراءات االختراع ريق وصف كتابي أو شفوي أو طحالة التقنية، وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور عن    ...".بها  األولويةطلب الحماية أو تاريخ مطالبة  إيداعلم، وذلك قبل يوم اعبر الع أخرىاستعمال أو أي وسيلة 
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بالرغبة الشخصية  ابينما يكون الكشف في قانون حقوق المؤلف مرتبط معروفا لدى الجمهور، الختراعيا الحقوق المعنوية  من آخر ري عالوة على الحق في الكشف بحقوييتمتع صاحب المصنف التص         الحق في الندم أو السحبمدى تمتع صاحب المصنف التصويري ب: الفرع الثاني  .فله بذلك طابع شخصي ،للمؤلف وحده ، يخوله سلطة التوقف عن 3يدعى بالحق في الندم أو السحب 2والفنيةاألدبية في قانون الملكية ورد ذكره  األفكار الفنية الواردة فيه لم تعد مالئمة للقيم الجديدة في المجتمع أو انه  أننشر مصنفه متى اعتبر  أي انه يتم بعد عملية  ،إذ أن الحق في السحب يهدف إلى وقف نشر المصنف" بعضهما البعض، عن اعتبرهما متميزان 4الفقه الجزائري أن إالهذان الحقان وردا في نفس المادة  أنورغم . سمعتهيسيء إلى  كذلك من بين أوجه االختالف ما بين هذين المصطلحين هو أن الحق في الندم . يتم النشر في حد ذاته أنقبل  فسخ عقد النشر احيانا ، حيث يتم بموجبه"النشر بينما يكون الحق في الندم سابق لعملية النشر
من األمر  4انظر المادة  .بطريق االستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم باالختراعبالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو  يقصد بالتقنية السابقة كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان  1                                                                                                                                                                                    إن :" 60. ، ص47وعن هذا المفهوم، راجع فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . 07-03رقم    ".ناصر غير معروفة، أي لم يسبق نشرها أو استعمالهاالمخترع ملزم بالكشف إلى الجمهور، ع

مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته  أنيمكن المؤلف الذي يرى :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  24المادة   2 يسحب المصنف الذي سبق  أنأو  التوبةالجمهور بممارسة حقه في  إلىالمصنف  إبالغ يوقف صنع دعامة  أن هذا  التي يلحقها عمله األضراربعد دفع تعويض عادل عن  إالغير انه ال يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق   .للجمهور عن طريق ممارسة حقا في السحب بالغ اإلنشره من جهة  ذا التغيير، عن ه. الحق في الندم والحق في النشر: على الحقين 1973في ظل تشريع   لم يكن المشرع ينص  3    ".بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها ولقد تدارك  1953صريح، كما فعل نظيره الفرنسي، لبيان موقفه فيما يخص الحق في الندم بموجب عام فكان على المشرع التدخل بنص :" 470. ، ص426راجع فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم      .426، رقم 470. فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ص  4  ".ه في األحكام الراهنةواحتفظ ب 10-97مشرعنا هذا اإلغفال ونص على هذا الحق بموجب األمر رقم 
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ف المؤلف عن شف الذي يتوقيستنتج أن الحق في الندم هو استمرارية للحق في الك ،وعليه         .1الفكرييهدف إلى تعديل المصنف الفكري في حين ان الحق في السحب يرجى من ورائه وقف استغالل االنجاز  بعد نشر أو الحق في الندم يستعمله المؤلف في مواجهة المتعاقد معه قبل أن إلى  اإلشارةوتجدر         . لفانه مالكا للحقوق المالية بموجب عقد التنازل المبرم مع المؤ وليس للمتعاقد معه صالحية منعه من ذلك أو مواصلة استغالل المصنف غصبا عنه، وهذا بالرغم من فان لصاحب المصنف التصويري استرجاع انجازه الفّني ألجل تعديله  ،وهكذا .ممارسته بمجرد النشر قام بشراء مصنف تصويري ال الغير، وبالتالي فان الشخص الذي  إزاءتعماله ساالنجاز الفكري ويمنع ا المؤلف لحقوقه  إحالةللعقد في حالة  اإللزاميةالقوة  حب أو الندم ال يعيقالحق في الس أنكما          .يجوز متابعته قضائيا السترجاع هذا األخير تدارك المصاريف بمما يسمح له  األخيربدفع تعويض لهذا  2يلزمه القانون إذالمالية إلى المتعاقد معه،  من  بذلك يمكنهف ه عن فوات الربح من جهة أخرى،تعويضمخصصة الستغالل المصنف من جهة و ال المؤلف  أراد إذافي حالة ما  بأنهتقضي  3فقد وردت أحكام في القانون الفرنسي ،من ذلك أكثرو           .في االستفادة من الحقوق المالية للمؤلف رغم غياب االنجاز الفكري في حّد ذاتهاالستمرار  ويجد . يدفع تعويض للطرف الثاني أن، إنتاجهدفع تعويض، وهذا يعني انه يجب في حالة رفض  المؤلف تسليم  ممارسة هذا الحق مقيد بالتزام أنغير ." 470. ، ص427فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   3  ".إال بعد دفع تعويض عادل عن األضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنهاغير انه ال يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق ." السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  24من المادة  2 الفقرة  A. Lucas, op.cit., p. 64 : « Dans l’opinion dominante, le retrait consiste à mettre fin à l’exploitation de l’œuvre, et le repentir à le modifier ». 2 1                                                           عقد تنازل جديد وفقا لنفس الشروط  بإبرامعليه القيام بذلك مع الشخص الذي تعاقد معه سابقا وذلك  ريق نشره مجددا،طاستغالل مصنفه عن  بإعادةالممارس لحقه في السحب أو الندم الرجوع عن قراره    .« P. Tafforeau, op.cit., p.125 : « Si l’auteur désire finalement reprendre l’exploitation de son œuvre, la loi le contraint à contracter avec le cessionnaire initial. C’est une sorte de droit de préemption légal. De plus, il devra accepter que l’exploitation reprenne aux mêmes conditions que dans le précédant contrat -  ".المؤلف التزامه القانوني تنفيذفي عدم  أساسههذا الحل 
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ذلك تكمن  ولعّل الغاية من وراء. يمنعه القانون من نشر أو التعاقد مع غيره إذالواردة في العقد األول،  وهو  أال ألجله انشأذي ال ير الحق المعنوي حتى ال يستعمل لهدف غير ذلكطفي تا في رغبة المشرع وهو ما يفسر أيضا أن هذا . المؤلف في جني أرباح اكبر من تلك التي يمنحها إياه العقد المبرم سابقا، وذلك بفسخ عقد االستغالل ألسباب مادية تتمثل في رغبة المادية المصلحةال يخدم  الغاية الفنية، وان يحّد من التجاوزات التي  أنموقف المشرع الفرنسي يعد موقفا سليما من شانه  أنوعليه، يالحظ           .الحق ال ينتقل إلى الورثة بعد وفاة المؤلف ال يجعله حقا  األخيرالطابع التقديري لهذا  فان ،وبالتالي .حق في الندمالبفضل  ينالمؤلفبعض يمارسها  حكام قانونية اب أحيث يالحظ غي ،فمن المؤسف عدم انتهاج المشرع الجزائري لنفس المسلك. امطلق األبوة وحق  ى حق احترام شخصية المؤلف والذي يسمى بالحق فيينقسم الحق في االحترام إل        الحق في االحترام مدى تمتع صاحب المصنف التصويري ب: الفرع الثالث  .بنظام يهدف إلى صيانة الفكر اإلبداعيالشروط التي كان ملتزما بها بموجب العقد السابق، مما قد يفتح المجال لبعض الممارسات الغير الئقة مع متعاقد آخر وان ال يخضع لنفس  التنازل بممارسته لحقه في الندم أو السحب أن يبرم عقدا جديداللمؤلف الخاضع لنظام الملكية األدبية والفنية الجزائري والذي فسخ عقد  كما يمكن في رأينا           .1منطقية موقف المشرع الفرنسي ألسبابومن الجّيد تبني الفقه الجزائري . بخصوص هاته المسالة جمهوره بغض النظر عن ما إذا كان مستعمال السمه الحقيقي أو السم ملموسة ما بين المؤلف و طريق فرض ذكر اسمه على الدعامة المادية المجسدة إلبداعه الفكري مما يسمح بخلق رابطة غير فان الحق في األبوة هو حق المؤلف في تعريف الغير بانجازه الفكري عن  ،وعليه .احترام مصنفه الفكري  اإلنتاجهذا  أنوجود اسم مؤلف على مصنف فكري ما ال يشكل ضمانة كافية على " هأنغير . 2مستعار
كما يجب منطقيا في حالة عدول  :" 471. ، ص427ر، رقم فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذك  1                                                            المتعاقد السابق الذي حرم من  إلىيقدم عرضه  أن، تأليفهجديد على نشر  وافق من إذاالمؤلف عن قراره، أي  اسمه العائلي أو  ذكريحق لمؤلف المصنف اشتراط :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  23المادة   2  ". منفعة له أكثرعقود  إلبرام اإلمكانيةال يستعمل المؤلف هذه  أنيجب  ألنهالعملية    .، وكذا كل دعائم المصنف المالئمةالمألوفالمستعار في شكله 



141  

التي تنسب  خاصة في المجال األدبي هناك من الممارسات الغير قانونية أن إذ، إبداعهالفكري من  غير أن هذا  .نشر المصنف باسمه أو بواسطة غيرهساهم في تعريف الجمهور به سواء ت معلومة ايجابيةكما يخول هذا الحق للمؤلف صالحية اشتراط ذكر صفته ومؤهالته العلمية، وبصفة عامة كل          .1"الذهني الذي قام به المؤلف الحقيقي الجهدالذي يستولي على  غير مؤلفهاإلبداع الفكري إلى  على  اثانوي االن الصفة تعتبر بيان 2مصنفه ال يعّد مخال بالتزاماته التعاقدية وال تقع عليه مسؤولية عقديةطلقا باعتبار أن ناشر االنجاز الفكري للمؤلف الذي ينسى ذكر صفة هذا األخير على الحق ليس م ذكر اسم غالبا ما تثار مسالة غياب مع ذلك و . خالف ذكر االسم الذي يعد من البيانات الرئيسية الذي يعّد من الحقوق المعنوية والحقوق  األبوةوفي هذا الصدد ينبغي التمييز بين الحق في          .وهذا غير مقبول 3المؤلف في المصنفات التصويرية في المصنف التصويري الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو  التأليففان رجوع حقوق  ،وبالتالي .المالية يجوز للمؤلف بعد  إذللتقادم،  حق غير قابلفهو من الحقوق المعنوية  باعتباره األبوةالحق في  إن         .االبوة بحقهم في وتمتعيهم 4المشاركين فيه أسماءازه ال يمنع من ذكر المعنوي المبادر في انج على النسخ الجديدة منه،  األقليشترط ذكر اسمه عليه أو على  أنالنجازه الفكري  إتمامهدة من مضي م :" 59. ص، 2009ة والتجارة، سسؤ ، مجلة الموالفنيةاألدبية في قانون الملكية  األبوة، الحق في بابا حامد. ن  F. Zéraoui Salah, Contrat de nègre et droit de paternité dans les œuvres littéraires, op.cit., p.96 : « L’apposition d’un nom sur une œuvre est-elle une garantie de l’existence réelle d’un lien entre l’auteur (ou supposé auteur) et le produit communiqué au public ? La pratique révèle que la « paternité » peut faire l’objet de conventions, fréquentes dans le monde de l’édition littéraire, ce qui pose la question de leur licéité ». 2 Trib. com. Seine, 2 avril 1951, D. 1951, p. 343. 3 TGI Paris, 30 avril 1986, Gaz. Pal., 16 janvier 1987, p. 13. 4 A. Bertrand, op.cit., p. 271 : « Sur le plan professionnel, la paternité (morale) de l’œuvre et de, même l’anonymat des ( divers auteurs) est souvent un des éléments constitutifs de la qualification de l’œuvre collective ». 5 C.A. Paris, 20 avril 1989, RIDA 1990, n° 143, p. 317. 6 1  ".ذلكالمهنة تسمح ب وأخالقيات األعرافكانت  إذاالعابرة للمصنف  بالغ اإل أشكالكما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو االسم المستعار فيما يخص جميع                                                                                                                                                                                     أنفله  ،6يكون مصنفه مجهول الهوية أنوطلب  5األبوةحقه في  زل في عقد النشر عنذا حتى ولو تناه   ".هذا الحقوال يعتبر هذا تنازل المؤلف عن صالحياته المعنوية، بل يبقى هذا الحق قائما وعلى الناشر السهر على احترام سم مستعار المصنف با هويته، الكشف عن عن اإلقرارفي حق المبدع في عدم  أيضا األبوةويتمثل الحق في 
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يؤدي  أنمن شانه  ابينما يعتبر خطا جسيم .يتراجع عن قراره ويطلب ظهور اسمه على إنتاجه الفكري للمؤلف رغم باالسم الحقيقي  افكري امصنف األخيرنشر هذا  إذاإلى فسخ العقد دون تعويض الناشر،  الجانب السلبي للحق في يمارس  أنرغبته في  ، أي1يكون مصنفه مجهول الهوية أنطلبه الصريح  يشكل صعوبات شتى يلتزم القضاء الفصل  األبوةالتطبيق العملي للحق في  أنيستنتج مما سبق           .2األبوة وهكذا اعتبر مجلس قضاء . ومصلحة المؤلف التي تضمن االزدهار الثقافي والعلمي من جهة أخرىح المكتسبة عن طريق النشر من جهة بما يخدم المصلحة االقتصادية الناتجة عن األربافيها بكل حيادية  صنفه التصويري ذكر اسمه على مبالحق في األبوة للمؤلف في حالة عدم  امساس ان هناك 3باريس في قانون الملكية األدبية عليه  المشرع فقد نص ،ترام سالمة المصنفأما بالنسبة لحق اح          .حات األخيرةاكتفى صاحب المجلة باإلشارة إليه في الصفو  الوارد في مجلة، كل  الجزائري اعتداء على المصنف التصويري في مفهوم القانون الوضعييشكل  ،وعليه           .شانه أن يؤدي إلى تغيير من وجهة أفكارهتعديل عليه دون موافقة مبدعه الذي يرجى من وراء ممارسته لهذا الحق دفع كل تشويه أو تحريف من االعتداء عليه عن طريق االعتراض على التعديالت التي قد ترد على مصنفه، فال يجوز إحداث أي لإلبداع الفكري وعدم  ويتجسد ذلك عمليا في حق المؤلف في فرض احترام الهيكل المادي .يغّيره أنمانحا بذلك للمؤلف السالح القانوني للدفاع عن انجازه الفكري من كل مساس من شانه  4والفنية االنجاز الفكري الناتج  أنبما و . ي حد ذاته، أي كل تغيير مادي فيهف باالنجاز الفّنيمساس موضوعي   مؤلف بعد يتعلق الجانب السلبي للحق في األبوة في قرار ال" :64. المقال السالف الذكر، ص ،بابا حامد. ن .C.A. Paris, 5 juillet 1979, p. 1981, p. 84 1                                                           على سالمة  حرقها ال يشكل اعتداءأو تمزيق صورة  لقد اعتبر أن ،وبالتالي .هيكله المادي بعيدا عن تهفانه ينبغي تقدير وتكييف المساس بسالم ،الذهني مستقل عن الدعامة المادية التي تحويه الجهدعن  يحق للمؤلف اشتراط احترام سالمة مصنفه واالعتراض :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  25المادة   C.A. Paris, 9 mars 2005, Juris-Data n° 2005- 267878. 4 3  2   ...".أو استعمال اسم مستعار التصريح بهويته ويتولد عن ذلك ما يعرف بالمصنفات المجهولة الهوية  أو  بشرفهالمساس بسمعته كمؤلف أو  كان ذلك من شانه إذا إفسادهأو تشويهه أو ى أي تعديل يدخل عليه عل   ".بمصالحه المشروعة
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دون موافقة  1التعديالتعليها بعض  إدخالبعد األخيرة نشر هاته  أنفي حين  ،المصنف التصويري كما أن المساس بالجانب الشخصي للمصنف  .2فكريالمصنف التشويها ومساسا بسالمة   صاحبها يعدّ  يشكل مساسا كما  .3كذلك االستنساخ الرديء المؤدي إلى تشويه المصنف التصويريو حض، فّني مالتي أنجزت ألجله، كان يستعمل مصنف تصويري لهدف إشهاري بينما يكون قد أنجزه صاحبه لغرض لتصويري من شانه أن يشكل مساسا بسالمته، ويكون ذلك عندما يتولى استغالل المصنف لغير الغاية ا عض، والشخصي هما مفهومان مرتبطان ببعضهما البفان االعتداء الموضوعي  ،في الحقيقةو           .الذي قد يلحق بصاحبها ضررا 4سالمة المصنف التصويري شانه في ذلك شان اقتصاص الصورةب ف على انه مساس اجتماع اعتداء موضوعي وآخر شخصي حتى يكي فالمساس باإلنتاج الفكري يتطلب منح المؤلف ترخيص يسمح بتكييف انجازه الفكري ال يعني فقدانه صالحية منع التغييرات  كما أن         .على الحق المعنوي غيير في حد ذاته ال يعتبر اعتداءوجهته ال يشكل مساسا، إذ أن التفان التغيير المادي الذي يقع على مصنف تصويري والذي ال يغّير من  ،وعليه .مصنف فكريبسالمة  ويكون المؤلف وحده مؤهال للتعرف على التصرفات التي قد تلحق . ائدة التي تمس انجازه الفكريالز  فعاال في تحديد ، بينما يكون للقاضي دورا يكون بديال عنه في تقدير التجاوزات المضرة بمصنفه الفكري أنفان حتى قاضي الموضوع ال يمكن  ،وبالتالي .بار انه منبع األفكار المشكلة لهبمصنفه ضررا باعت      .5ما إذا كانت ادعاءات المؤلف مفرطة
                                                           1 TGI Paris, 26 juin 1985, D. 1986, p. 184 note C. Colombet. 2 A. Bertrand, op. cit., p. 273 : « Ainsi, déchirer ou mettre au feu la copie d’un livre de Malraux ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’œuvre du célèbre écrivain, alors qu’éditer celle-ci après en avoir retiré ou modifié certains passages … porte atteinte à son intégrité ». 3 TGI Paris, 2 novembre 1988, Cah. dr. auteur 1989, n°14, p. 19. 4 C.A. Paris, 11 juin 1990, D. 1991, p. 191. 5 Trib. civ. Nantes, 12 juin 2001, Bull. civ. 2001, n° 171 : « Si l’auteur est, en principe, seul juge pour apprécier la violation du droit au respect de l’œuvre, il revient au juge de déterminer si ses prétentions sont excessives, cette prérogative est éminemment subjective ». 



144  

صرية في استغالله ح ايخول قانون حقوق المؤلف لصاحب المصنف التصويري المبتكر حقوق         واالستثناءات والقيود الواردة عليهاالحقوق المالية التي يتمتع بها صاحب المصنف التصويري : المبحث الثاني قابلة  ة عبر الزمن إضافة إلى أنها حقوقتكون محدد ،على خالف الحقوق المعنوية ،يوالت النجازه الفّني ي حتما إلى مردودية أوفر لصاحب المصنف نجاح المصنف التصويري في نيل إعجاب الجمهور سيؤدانه سيبقى مرتبطا ماديا بانجازه الفّني، إذ أن  الهذا األخير ضمان قانون حقوق المؤلف يمنحإن         .لإلحالة جزئيا أو كليا حسب رغبة المؤلف إضافة إلى الحق في التتبع  اإلنتاج، الحق في عرض اإلنتاجالحق في نقل : الخصوص في ثالث أنواعمضمون الحقوق المالية للمؤلف عامة ولصاحب المصنف التصويري على وجه  1الفقه قد جمعو         .التصويري يتمتع بها صاحب المصنف التصويري يستفيد هذا األخير من  إلى جانب الحقوق المعنوية التي        ومضمونها مفهوم الحقوق المالية لصاحب المصنف التصويري: المطلب األول  .الماليةبتقييد امتدادها من خالل أحكام وردت في الفصل الثالث منه تحت عنوان استثناءات وحدود الحقوق قانون الملكية األدبية والفنية كما اهتم  .لمصنفات التصويريةالذي يخص فئة معينة من المصنفات غير ا بمفهومها، أما الفرع الثاني  لإلحاطةسيخصص الفرع األول  ،ومن ثم. في تكوين الذمة المالية للمؤلفتختلف من حيث مفهومها ومضمونها عن األولى، إال أنها ال تقل أهمية باعتبارها تساهم  2حقوق مالية   .« P.-Y. Gautier, op.cit.,p. 228 : « …L’œuvre est une chose incorporelle sur laquelle, outre son ( cordon ombilical) droit moral, l’auteur dispose de prérogatives s’apparentant au droit réel de la propriété -  ..."االستغالل والحصول على عائد مالي منه  أشكالشكل من  بأييحق للمؤلف استغالل مصنفه :" السالف الذكر 05-03من األمر رقم  27المادة   2  .130. ، ص2004 األردنالنماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، وما يليها، نواف كنعان، حق المؤلف،  431. ، ص431فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   1                                                             .المكونة للحقوق لصاحب المصنف التصويريسيتناول فيه العناصر 
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القانونية  من جهة والى الخصائص التي تميزها من جهة أخرى، والتي يتم استنتاجها من األحكامتستدعي التطرف إلى تعريفها بمفهوم الحقوق المالية لصاحب المصنف التصويري  اإلحاطةإن         مفهوم الحقوق المالية لصاحب المصنف التصويري: الفرع األول العدالة  لمبدأتجسيدا  بتقرير شروط استغالله ألجل جني األرباح الناتجة عن مجهوده الذهني تي تسمحوالاالقتصادي للمصنف التصويري وكذا السلطات التي يتمتع بها صاحبه أو ذويه على مصنفه الفّني، تلك األحكام القانونية المنظمة للجانب  لصاحب المصنف التصويري يقصد بالحقوق المالية        تعريف الحقوق المالية لصاحب المصنف التصويري: أوال  .وتطبيقاتها القضائية يكون االنجاز الفكري مصدر رزق يشجعه على  أنفالبد من  .كل ذي حق حقه بإعطاءالذي يقضي  يا معاقب عليه وقد أكد المشرع على أن عدم احترام هاته األحكام يعد فعال القانون. 1المزيد من اإلبداع تكييف  أن، باعتبار 3للحقوق المالية جدال فقهيا كبيرافي القديم الطبيعة القانونية  أثارتكما         .2بموجب جنحة التقليد حاليا  أما، 4أبديةيؤدي إلى جعلها حقوقا  إذ ،بالغة أهميةهو ذو  حقوق ملكية أنهاالحقوق المالية على  لمقررة يعد مرتكبا لجنحة التقليد ويستوجب نفس العقوبة ا:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  155المادة   E. Laboulaye et G. Guiffrey, La propriété littéraire au XVIII e siècle, Hachette 1859, p. 621 : « Le génie a –t-il ordonné, dans le silence, un ouvrage qui recule les bornes des connaissances humaines : les pirates littéraires s’en emparent aussitôt, et l’auteur ne marche à l’immortalité qu’à travers les horreurs de la misère ». 2 1                                                           المالية لصاحب المصنف التصويري حقوق ملكية من نوع خاص، فعلى غرار باقي حقوق الملكية تتيح وفي الحقيقة تعد الحقوق . 5للنقاش مفروغا منه غير قابل أمراية أصبح فان الطابع المؤقت للحقوق المال كان يعتبر في القرن التاسع  ولقد. على مفهوم الملكية، ومنها من يرفضها أساسامعايير شتى، منها من يرتكز  اءإنشهذا المصطلح إلى  أدىلقد :" ... 406. ، ص383فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم  3  ".األمرخرقا للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا  آخرحقوق مجاورة  مالك أليالمستحقة للمؤلف أو  المكافأة، كل من يرفض عمدا دفع أعاله 153في المادة  تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  54المادة   L. Pfister, La propriété littéraire est-elle- une propriété ? Controverses sur la nature du droit d’auteur au XIXe siècle, RIDA 2005, p. 117. 5 4  ".عشر انه حق ملكية ذا طابع خاص يتطلب تنظيما مميزا   ".هتفاسنة ابتداءا من مطلع السنة المدنية التي تلي و ) 50(ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين 
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غير مادي والمتمثل في المصنف  شيءهاته الحقوق لصاحب المصنف التصويري سلطة التمتع بملكية  عالوة على الخاصية وهذا كن للمؤلف الحصول على عائد مالي بفضل استغالله، التصويري، بما انه يم . لإلحالةالحقوق المالية قابلة  أنالثانية والتي تشترك فيها مع باقي حقوق الملكية والتي تكمن في  تشترك في كل العناصر مع خصائص  أنهافانه باستثناء الطابع المؤقت لهاته الحقوق يظهر  ،وبالتالي ومع ذلك ال يمكن  1، فنظرا إلى أنها مؤقتة فهي متعارضة مع حق ملكية الذي يعد أبدياالملكية حقوق حق الملكية تتمثل في تنظيم العالقة القانونية ما بين  ألحكام األساسيةالوظيفة  أن ولقد اعتبر          .نتيجة لطبيعتها القانونية وٕانما هو نتيجة لضرورة تحقيق المنفعة العامةالطابع المؤقت للحقوق المالية ليس  أناستبعادها منه الن األبدية في حقوق الملكية ليست األساس، كما  مادية ذات القيمة الغير  األشياءتكون له قيمة مادية، وعليه يكون من المؤسف استبعاد  شيءشخص و  على الحق  أساساالذي كان يرتكز و ة المفهوم السابق للحقوق المالي كما يالحظ تطورا في          .2عنصر الملموس للملكيةالمالية من نظام الملكية استنادا في ذلك إلى غياب ال أصبح هذا المعيار نسبيا خاصة لف على مصنفه الفكري، بينما حاليا ثاري الذي يتمتع به المؤ االستئ انونية، مما عقود ترخيص االستغالالت التي تسمح باالستعمال الواسع للمصنف محل الحماية الق بتعميم ف ق بالحقوق المالية للمؤلالتبادل الغير مشروع للمعطيات المحمية قانونا كالمصنفات الفكرية مما قد يلحاالعتراضات، منها ما هو ناتج عن العولمة وما تحمله هاته األخيرة من سلبيات، فقد تكون سببا في األخيرة بعض  اآلونةشهد في هذا االمتداد  أنغير . يمدد من مجال الحقوق المالية للمؤلف في استغالل مصنفه، ومنها ما هو ناتج عن قانون المنافسة  الستئثاريوعلى وجه الخصوص على حقه ا ، ومن ثم يالحظ الستئثاريممارسة المؤلف لحقه ا الناتجة عن 3الذي يسهر على الحد من آثار الهيمنة الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد  لمالك:" الذكرالسالف . ج.م.من ق 676المادة   1                                                             .ضعف هذا المعياربداية  شهادة الماجستير، نخصص قانون  قانون المنافسة على حقوق الملكية الفكرية، مذكرة لنيل تأثيررزايقية، . ز  Ch. Caron, op.cit., n° 294, p. 261 : «  La fonction du droit de propriété consiste à organiser le rapport de droit entre une personne et une chose qui a une valeur. Il serait dommage que les biens immatériels, siège de valeurs importantes de nos jours, soient ainsi ignorés par le droit de propriété, en prenant prétexte de l’absence de corpus ». 3 2 ".نص أو اتفاق يخالف ذلك   .24. ، ص2016-2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة،  2015 ،األعمال
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احة فالمؤلف وحده له سلطة إب ،الحقوق المالية هي حقوق حصرية كخاصية أساسية تتميز بها إن        :الحقوق المالية لهذا األخير هي األخرى بميزات تتمثل عموما فيما يليعلى غرار الخصائص التي تتميز بها الحقوق المعنوية لصاحب المصنف التصويري تتميز          صاحب المصنف التصويريخصائص الحقوق المالية ل: ثانيا كمكبح  األخيرة، حيث تظهر هاته 1اإلجباريةعرضة لنوع من المنافسة بسبب ما يسمى بالتراخيص  أصبحتالحصري الذي تتميز به الحقوق المالية لصاحب المصنف التصويري  الطابع أنغير         .اح الناتجة عن ملكيتهحول استغالل انجازه الفكري كما هو الشأن بالنسبة لكل ملك الذي يجني األربالمبلغ المطلوب مقابل استغالل انجازه الفّني، وبالتالي فهو يسيطر بصفة حصرية على كل ما يدور صالحية تحديد  مبدئيا كل استغالل لمصنفه مما يعني بمفهوم المخالفة أن له سلطة المنع كذلك، كما له االستغالل الحصري  أنفنظرا إلى . المؤلف على مصنفه التصويري مارسهاللسلطة الحصرية التي ي كحل يسمح  اإلجبارية، تبرز التراخيص األخيرللمصنف الفكري قد يحّد من االستعمال الواسع لهذا  صاحب الحقوق  إذنبذلك يستغني المستعمل عن و بتعميم استعمال المصنفات ومنه تعميم المنفعة،  مؤقتة، فبمضي مدة معينة عادة ما  اعد الحقوق المالية لصاحب المصنف التصويري حقوقكما ت         .عوض المؤلفكل سلطاته بما في ذلك سلطة تحديد مبلغ بدل االستغالل الذي يصبح من اختصاص لجنة تهتم بذلك فتسحب منه  .افقة المؤلفيزيل الحاجز المتمثل في الحصول على مو الذي  اإلجباريبفضل الترخيص  إلى احد  ، أي أنها ال ترجعزاته ملكية عامةتصبح انجا سنة بعد وفاة المؤلف) 50(تقدر بخمسين  ينص المشرع صراحة على انه تحظى :" 486. ، ص439راوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم فرحة ز   A. Strowel, Licences non volontaires et socialisation du droit d’auteur : un danger ou une nécessité ?,in Cah. propr. intell., 1991, p. 161. 2 1                                                           الحقوق على أنها أبدية قد يعّقد مسالة تسييرها نتيجة ف هاته كيت ،يكمن في انه، من الناحية العملية المالية لصاحب االنجاز الفكري عامة ولصاحب المصنف التصويري على الخصوص حقوقا مؤقتةجعل المشرع الحقوق  المغزى من أنولعل  .2فتسقط بذلك في الملك العام ،للجميع املك يعد واستغاللها عاما يجري ) 50(لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين ) أي المالية( الحقوق المادية  ، وبطبيعة التأليفبح ، يصاألجلاحتسابها من بداية السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاته، وبعد انقضاء هذا    ".الحال، ملكا للجمهور
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نونا لحماية المصنف الفكري تهدف إلى تعويض المؤلف المحددة قافان المدة  ،إضافة إلى ذلك           .يجب دفع لكل من الورثة نصيبه إذعالوة على ارتفاع مبالغ مقابل االستغالل، تراكم الورثة عبر األجيال، وبالتالي تكثر التراخيص التي ينبغي الحصول عليها الستغالل المصنف  بعد درجة قرابتهم مع الحماية بالنسبة للورثة اللذين ت فانه يظهر من المنطقي استبعاد حوالي جيلين، ولذا جهده المبذول، الذي يتولى قانون الملكية األدبية والفنية حمايته طوال حياته وحماية ورثته مدة عن المؤلف عن االنجاز  مكافأةمن نظام حقوق المؤلف هي  األولى الغاية أنغي نسيان ال ينب إذالمؤلف،  وهي  أالهذا النظام  إليهاالتي يسعى  األخرىهذا بغض النظر عن الغاية  .به المجتمع أفادالفكري الذي  في  ، ولو انه من الناحية العملية سقوط مصنفتحقيق التوازن ما بين مصلحة المؤلف والمصلحة العامة ومع ذلك فان لسقوط  ،إليه، أما بالنظر إلى المستهلك فيستمر في دفع نفس الثمن لدى شرائه للمصنففيصبح هذا األخير مجانا بالنسبة  ،دفع بدل االستغالل يفيد المستغل الذي يخفف عليه عبء الملك العام فباستثناء الحق في التتبع تعتبر باقي عناصر الحقوق المالية حسب . حقوق قابلة لإلحالة إلى الغيروق المالية لصاحب المصنف التصويري عالوة على الخاصيتين السابقتين، أنها كما تتميز الحق        .المصنف في الملك العام ايجابيات منها تعميم نشره ، وهو مظهر من مظاهر الملكية التي يتمتع بها بلة لإلحالة بكل حريةاق 1قانون الملكية األدبية والفنية إلى  منح حقوقهيقوم بعملية هبة يتولى فيها  أنفله . حقوقه كما يشاء المؤلف، حيث له أن يتصرف في ، 2ون حقوق المؤلففيتم ذلك بموجب عقد االستغالل الذي حدد المشرع أحكامه في قان ،بمقابل حقوقه بإحالةانجازه الفكري، كما يجوز أن يقوم  الغير بدون مقابل فيصبح غير معني بالتصرفات الواقعة على
يمكن التنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق المادية :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  1الفقرة  64المادة   1                                                            يحدد عقد التنازل الطبيعة  أنيجب :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  3، 2 تينفقر ال 64المادة   2  ...".فللمؤل االقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغالل المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والشروط  المتعاقدة في احد  األطراف إرادةبمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل ال يبرز  لإلبطالستعرض   .الستغالل المصنف اإلقليميوالنطاق    ...".التنازل  إقليمتثناء نطاق ، باسأعالهالميادين المذكورة في الفقر 
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بالنسبة  الشأنكما هو  األخيرفيتلقى المتنازل اجر عن مصنفه بينما يلتزم المتنازل له باستغالل هذا  ة من الحقوق قصد تمكينه من استغالل انجازه يمنح المشرع لصاحب المصنف التصويري مجموع         مضمون الحقوق المالية لصاحب المصنف التصويري: الفرع الثاني  .4، وفي هذا النوع من القضايا يطبق قاضي الموضوع قانون المنافسة3كوسيلة للتخلص من المنافسينمالية قد تؤدي إلى بعض التجاوزات المضرة بالغير خاصة عندما تستعمل ممارسة المؤلف لحقوقه ال أن 2هاته الحقوق أنها تعسفية، وهكذا حكمت محكمة النقض الفرنسيةمن بين خصائص كما أن           .1في القانون المدني اإليجارلعقد  وعليه، البد من تحديد مضمون الحقوق المالية لصاحب . الفّني، وبالتالي الحصول على عائد مالي منه والحق في عرض المصنف على الجمهور ) أوال(المصنف  انجازه الذهني، ويتعلق األمر بالحق في نقلمن خالل دراسة كل العمليات التي يمكن للمؤلف استعمالها من اجل استغالل المصنف التصويري  من االنتفاع بشيء لمدة  المستأجرعقد يمكن المؤجر بمقتضاه  اإليجار:" السالف الذكر. ج.م.ق 467المادة   1                                                               ).ثانيا( السالف الذكر على الترخيص اإلجباري في  05-03وهو األمر الذي أدى بالمشرع  إلى النص في األمر رقم   Cass. com., 26 novembre 2003, JCP 2004, I, n°2, p. 113. Sur ce point, v. G. Decocq, Abus de droit de la propriété intellectuelle et abus de position dominante, Mélanges X. Linant de Bellefonds, Litec 2007, p. 143.   3 2  ...".معلوم  إيجارمحددة مقابل بدل  سنوات من نشره ) 7(بمصنف عملي وسبع  األمرتعلق  إذا األولىسنوات من نشره للمرة ) 3(الوطنية بعد ثالث باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر  استئثاريغير  إجباريترخيص : ... يأتي ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما آخربصري أو أي شكل  يفي شكل مطبوع أو سمعي أو سمع أنتجفني أو  أدبيأي مصنف  يترتب على أنيمكن :" منه  33المادة  . ، ع2003جويلية  20. ر.ج المتعلق بقانون المنافية، 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03رقم  األمر  4  ...". أخرمصنف  بأي األمرتعلق  إذا األولىسنوات من نشره للمرة ) 5(بمصنف خيالي وخمس  األمرتعلق  إذا األولىللمرة  . ع 2008جويلية  2. ر.، ج2008جوان  15المؤرخ في  12-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  43   .46. ، ع2010 أوت 18. ر.، ج2010 أوت 15المؤرخ في  05-10وبالقانون رقم  36
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بحق المؤلف في نقل انجازه الفكري، أي  ،2على غرار نظيره الفرنسي ،1يعترف المشرع الجزائري        حق صاحب المصنف التصويري في نقل مصنفه التصويري: أوال فالنقل يعد أساس هيمنة  .3ى الجمهورإل إبالغهطريقة كانت قصد  بأي األخيرالتثبيت المادي لهذا  يتم بوسائل كالسيكية كطباعة المصنف  أنأنواع، فيمكن  عّدة وهوالمؤلف على انجازه الفكري  استعمال التكنولوجيات بيتم  أنتصويره من جديد لعرضه على الجمهور، كما يجوز أو التصويري  السيكية وذلك الذي يتم بالتكنولوجيات قل باستعمال الوسائل الكنحيث يكمن الفرق بين ال الحديثة، يثبت المصنف على دعامة غير مادية أو يجعله في دعامة بصفة  األخيرهذا  أنالحديثة في كون  انتشارا في مجال  األكثرالنقل الحديث هو  أنوما يالحظ حاليا هو . مؤقتة فقط كمذكرة الحاسوب يصعب مراقبتها وال تعرف له  إذلصاحبها، المصنفات التصويرية مما يشكل خطرا على الحق المالي  وقد تم االعتراف بالترقيم على الصعيد الدولي من خالل :" 17. ن بابا حامد، المذكرة السالفة الذكر، ص  4    ".الفكري باستعمال وسائل شتى الغرض منها تحقيق اتصال بين الجمهور والمصنف جلإلنتايسمح النقل بالتثبيت المادي :" ... 477. ، ص432فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   Art. L. 122-3 C. fr. propr. intell. : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public … ». 3 2    ...".منظومة معالجة معلوماتية  بأيةالجمهور  إلىالمصنف  إبالغ -  الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح إلىالمذاع  المصنفإبالغ -  األصليةغير هيئة البث  أخرىالمصنف المذاع بواسطة البث الالسلكي من قبل هيئة  إبالغ -  معا صواتواألأو للصور  لألصواتالحاملة  اإلشاراتلنقل  أخرى وسيلة أيةالبصرية أو التوزيع السلكي أو  األليافالجمهور بالوسائل السلكية أو  إلىالمصنف المذاع  إبالغ -  السمعي أو السمعي البصري اإلذاعيالجمهور عن ريق البث  إلى المصنفإبالغ -  العلنيين األداءور عن طريق التمثيل أو الجمه إلى المصنفإبالغ -  التجاري لبرامج الحاسوب التأجيرأو  التأجيرالمصنف السمعي البصري أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة  أصلوضع -  وسيلة كانت بأياستنساخ مصنف -  :التالية الخصوص باألعماليقوم أو يسمح لمن يقوم على  أن األمرهذا  أحكامدون سواه مع مراعاة  كما يحق للمؤلف:" ... السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  2فقرة  27المادة   1                                                            أنهو من قبيل الحق في النقل مادام الترقيم  أن، باعتبار 4من الوسط التقليدي إلى الوسط الرقمي األصليوبالتالي تسمح هاته التكنولوجيات بنقل المصنف  .بالنسبة لالنترنت الشأنكما هو  إقليميةحدود   أن، والتي بينت 1996ديسمبر  20المشتركة الملحقة باتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في  اإلعالنات
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. بر االنترنتري عالتكنولوجية الحديثة، بما في ذلك عملية الترقيم التي تسمح بتداول المصنف التصويمما يفتح المجال لكل التقنيات  1"وسيلة كانت بأيصنف استنساخ الم" المشرع استعمل عبارة  وبمفهوم  .لى كل عملية ترقيم تقع على مصنفهلمصنف التصويري عوموافقة صاحب ا إذنطريق طلب غالبا ما يكون في ذلك مساس بحقوق المؤلف، فمن المفروض حماية هاته األخيرة وذلك عن  أنغير  مسبق من صاحب المصنف التصويري المبتكر يعّد  إذنفان كل استنساخ الذي يتم دون  ،المخالفة نقل المصنف بوسائل كالسيكية  كان سواءو  .عليه قانونا بجنحة التقليد امعاقب 2المالي هاعتداء على حق ، 3المصنف ثبت على أي دعامة تسمح باستغالله أنلذلك مادام  أهميةحديثة ال أو بتقنيات تكنولوجية  يشكل ذلك تنازال  أنيتنازل عنها لصالح الغير من دون  أنوملكية المصنف في حد ذاتها والتي يجوز  ،تمييز ما بين الحق الممنوح لصاحب المصنف التصويري، أي ممارسته لحقه الماليكما ينبغي ال       . 4بصفة مؤقتة، وعنصر ثاني يكمن في إلزامية أن يسمح التثبيت بإيصال المصنف إلى الجمهوراألول هو تثبيت المصنف على دعامة أو تسجيله ولو : حق النقل يرتكز على عنصرينمفهوم  أن إذ ، حيث نقله بدوره إلى الجمهور ،إليه آلتفقدان الملكية المادية للمصنف الفّني ال يمنح الحق لمن  أن إذ ،عن حقه المالي تنازال للمصنف التصويري ال يعتبر األصليةفالتنازل عن النسخة  .الستئثاريعن حقه ا الفّني في  اإلنتاججانب الحق في نقل المصنف التصويري والذي يرتكز مفهومه على تثبيت إلى        لى الجمهورض إنتاجه عالمصنف التصويري في عر  حق صاحب: ثانيا  .5والملكية التي تمثل ملكية ماديةعلى الحق المالي للمؤلف، فهناك فرق ما بين المصنف الذي يعد ملكية غير مادية  يعتبر ذلك اعتداء انون الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر محي الدين عكاشة، حقوق المؤلف على ضوء الق  T.G.I Paris, 5 mai 1997, www. Legalis.net : « La numérisation d’une œuvre … constitue une reproduction de l’œuvre qui  requiert en tant que telle, lorsqu’il s’agit d’une œuvre originale, l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droit ». 3 2  .السالف الذكر 05-03من األمر رقم  2فقرة ال 27المادة   1  ".المصنف يعد نسخا له وبالتالي وجوب ترخيص من المؤلفالمحيط الرقمي يدخل ضمن الحق في نقل المصنفات، وبوجه خاص استخدام المصنفات في شكل رقمي، فترقيم                                                                                                                                                                                     آخربحق ب قانون الملكية األدبية والفنية سح يتمتع صاحب المصنف التصويري دعامة مادية، فان   .16 .ن بابا حامد، المذكرة السالفة الذكر، ص  F. Pollaud-Dulian, op.cit., n° 710, p. 467. 5 4  .132. ، ص2005
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طريقة، سواء كانت تقليدية  بأير المصنف للجمهو  إبالغيقوم على قرار  1"اإلبالغبالحق في " يسمى  منهج معين  أوالمشرع لم يحدد وسيلة  أنمادام  2مباشرة أم غير مباشرة تستدعي تدخل وسائل مادية خد بمعناه يؤ " اإلبالغ" وعليه، فان مصطلح . على الجمهور إنتاجهفي عرض  بإتباعهيلتزم المؤلف  بمفهوم  ، أييصل المصنف الفكري إلى الجمهور أن فالمعيار الوحيد الذي يشترطه المشرع هو ،الواسع يعد مصنفا مبلغا  ، كما ال3يعتبر مصنفا مبلغا المصنف الغير معروف من قبل الجمهور المخالفة ال وبالتالي، يالحظ انه رغم . 5كان يظهر بسرعة في خلفية 4بطريقة مالئمة إبالغهالمصنف الذي ال يتم  حيث اكتفى فقط بذكر  ،لمصنف فكري إبالغ أنهاتي تكيف على ال لألفعالالمشرع لم يحدد قائمة  أن أي مدى تمّكن المؤلف من توصيل انجازه الفكري إلى  ،على الجمهور، فالعبرة بالنتيجة المتوصل إليهاعض منها على سبيل المثال، إال أن هناك من األعمال التي ال يمكن تكييفها على أنها عرض إنتاج الب في العرض المباشر، مما يمكن من وضع  أساسيفي عالقة مباشرة مع جمهوره بصورة علنية كشرط فيكمن في تلك الطريقة التقليدية التي بموجبها يكون المؤلف  عن المقصود بالعرض المباشر،  أما          .6لنظر عن ما إذا كان هذا األخير حاضرا أم ال في مكان العرض األصليمعرفة الجمهور بغض ا السالف  05- 03من األمر رقم  27ويتم ذلك حسب المادة . تصال مباشر مع المصنفالجمهور في ا بالنسبة للمصنفات  إشكاالاألمر الذي قد يطرح  ،"العلنيين األداءالتمثيل أو " ق يالذكر عن طر  مستبعدة من  أنها، فهل يعني هذا لألداءهاته األخيرة غير قابلة ال للتمثيل وال  أنباعتبار التصويرية  كما لم يجتمع الفقه . دون توضيح 1957مارس  11في ظل قانون  7على التمثيل العلني اآلخرهو  حيث نص المشرع  يالحظ تطورا في هاته المسالة، ،لحق في العرض؟ فبالرجوع إلى التشريع الفرنسيا شخصيا بالعملية، وهي الطريقة التقليدية لتقديم  التأليفمباشرة نظرا لقيام صاحب  األولى. الفكري على الجمهور إنتاجهللمؤلف طريقتين لعرض  إن:"  480. ، ص433فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   2  .السالف الذكر 05-03من األمر رقم  27المادة   1                                                           ما عرض المصنفات التشكيلية ب أنفمنهم من اعتبر  ،بل كان هناك تباين ،الفرنسي على موقف موحد والثانية غير مباشرة نظرا الستعمال وسائل مادية مختلفة لعرض المصنف . العلنيين األداءالمصنف كالتمثيل أو   .« C.A. Toulouse, 16 mars 2000, Com. com. électr. 2000, n° 113, note Ch. Caron . 4  Cass. civ., 4 juillet 1995, Légipresse 1995, n° 123, p. 101. 5 C.A. Paris, 12 septembre 2008, RIDA 2009, n° 219, p. 237.  6 F. Pollaud- Dulian, op. cit., n° 845, p. 532. 7 Art. L. 122-2 C. fr. propr. intell. Compte au nombre des actes de représentation, la « représentation publique 3   ".رعلى الجمهو 
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هاته العبارة تتيح للمؤلف سلطة عرض مصنفه  نفرنسي هذا المسلك معتبرين بذلك اال 4والقضاء 3الفقه 3الفقه كما انتهج. 2التمثيل العلني يشمل العرض العلني أنبوضوح  1985جويلية  3التحضيرية لقانون  األعمال أكدت، بينما 1"التمثيل العلني" بدال من " العرض العلني" المشرع ذلك الستعمل عبارة  أرادلو  إذفي ذلك المصنفات التصويرية ال يدرج ضمن الحق في عرض المصنف على الجمهور،  التشريع الجزائري المتعلق بحقوق المؤلف مستمد من  أنقياسا على ذلك واستنادا إلى كون           .ممارسة بذلك حق من حقوقه الماليةعلى الجمهور و  ويتم ذلك  اإلبالغحق لصاحب المصنف التصويري  أنكن استنتاج يم 19855القانون الفرنسي لسنة  يحق :" نص المشرع على انه ما يؤكد هذا الموقف هو ولعل .بعرض مصنفه التصويري على الجمهور مما يوحي  ،"االستغالل والحصول على عائد مالي منه أشكالشكل من  بأيللمؤلف استغالل مصنفه  األخيرة ترخيص من المؤلف أو من تجعل الجمهور متصال بالمصنف، ومن ثم يتطلب عرض هاته فعرض مصنفات تصويرية في تظاهرة ثقافية أو في متحف  .للمؤلفثاري تئى الواسع للحق االسبالمعن ة بجنحة التقليد المترتبة عن االعتداء على الحق المالي للمؤلف طائلة المتابعصاحب الحق المالي تحت  إلى الجمهور المنصوص عليها  اإلبالغكما انه بتناول المشرع لرخصة  .6على الجمهور إنتاجهبعرض 
                                                           1  Encyc. Dalloz, Droit civil, tome V, 1974, n° 267, p. 32 : « Il serait téméraire, pensons-nous, de considérer que la représentation publique se réfère à l’exposition publique des œuvres d’art, …Si le Parlement français avait entendu suivre cet exemple, il aurait recouru à l’expression qui vient tout naturellement à l’esprit pour le désigner : exposition publique ». 2 C. Colombet, op.cit., n°1, p. 151 : « Les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1985 affirment nettement que la notion de présentation publique inclue sans doute possible celle d’exposition publique ». 3 F. Pollaud-Dulian, op.cit., n° 852, p. 536 : « Il est aujourd’hui bien établi en doctrine et en jurisprudence que cette expression consacre le droit, pour l’artiste, d’autoriser ou interdire l’exposition publique de ses œuvres des arts plastiques, graphiques ou photographiques ». 4 Trb. civ. Paris, 6 novembre 2002, www. Legifrance. gouv. Fr : « L’exposition au public d’une œuvre photographique en constitue une communication …, et requiert, en conséquence, l’accord de son auteur … ». 5   السالف الذكر عملية ال مفر  10-97رقم  األمر إصدارلذا كان . ميدان الملكية الفكرية  لم يكن يجد أي مبرر عجز المشرع الجزائري على توسيع إن." 413. ، ص386فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم مستمدة تقريبا حرفيا من القانون الفرنسي  األمرهذا  أحكامكما كان مضمونه معروفا مسبقا، حيث كانت . منها    .27،28. صبابا حامد، المذكرة السالفة الذكر، . ن  6  ...". 660-85رقم 
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على الجمهور والمسماة بالطريقة الغير  اإلنتاجالثانية المعتمدة في عرض وبخصوص الطريقة          .1يخضع للترخيص المسبق من المؤلف أو من من يمثله ،تناول الجمهورم تجعل المصنف في وسيلة بأيالذي يتم بالعرض أو  ،اإلبالغ أن ، يتبّينالسالف الذكر 05- 03من األمر رقم  99في المادة  في متناول  إنتاجهوسائل مادية لوضع  المصنف التصويري إلى مباشرة، نظرا الستناد فيها صاحب المصنف غير متزامن مع عرضه على الجمهور،  تنفيذ أنفهي تختلف عن سابقتها في كون  الجمهور، هذا النص جاء على سبيل المثال وليس الحصر مادام  أنإلى  اإلشارةالمصنف بصفة غير مباشرة، مع  إبالغريقها طوقد ذكر المشرع بعض الوسائل التي يتم عن  .2في نفس الوقتال يتمان  أنهماأي  بالنسبة للحق في النقل يتمتع  الشأنوكما هو . 3"منظومة معالجة معلوماتية بأيةإلى الجمهور المصنف  إبالغ" وكذلك عبارة " لألصواتالحاملة  اإلشاراتلنقل   أخرىأو أي وسيلة " المشرع استعمل عبارة  أن على الجمهور، سواء بصفة سلبية  إنتاجهصاحب المصنف التصويري بسلطة تامة على حقه في عرض  كل عملية تؤدي  أن إذطبيعتها ببثها عبر االنترنت أو عبر أي شبكة اتصاالت يمثل عرضا للمصنف، استغالل المصنفات على دعامة الكترونية مهما كانت  أنفي هذا الصدد  4قد اعتبر الفقه الفرنسيو  .ة عن طريق منح تراخيص تسمح بعرضهالفّني على الجمهور أو بصفة ايجابي إنتاجهمثل منعه عرض   .الجمهور ثاري للمؤلف في عرض مصنفه علىالجمهور تعّد من قبيل الحق االستئالمصنف إلى  إبالغإلى 
المصنفات المحمية للجمهور عن طريق  إبالغيخضع :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  99المادة  1                                                             بين الطريقة المباشرة،  األساسيةفالمفارقة :" 480. ، ص433فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   2   ".األمرالجمهور باستثناء الحاالت المنصوص عليها في هذا  إلى اإلبالغمن يمثله يسمى رخصة  يص مسبق من المؤلف أوخلوضع المصنفات في متناول الجمهور لتر السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة  اإلذاعيأو البث  األداءالتمثيل أو  باستعمال الوسائل  اإلبالغة، أي والطريقة الغير مباشر " العلنيين األداءطريق التمثيل أو  عن اإلبالغ" أي   .« N. Mallet-Poujol, La création multimédia et le droit, Litec, 2ème éd., 2003, n° 117, p. 41:« ... il ne fait désormais pas de doute que, pour les œuvres exploitées sur un support électronique, quelle qu’en soit la nature, leur diffusion en ligne, via un réseau de télécommunication, mettra en jeu le droit de représentation 4  .السالف الذكر 05-03من األمر رقم  27المادة   3  ".، تكمن في كون تنفيذ المصنف وعرضه على الجمهور غير متزامنين في الحالة الثانيةأعالهالمذكورة 
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االستثناءات والقيود الواردة على تمتع صاحب المصنف التصويري : المطلب الثاني التي تعّد جماعة ف والمصلحة العامة للتحقيق التوازن ما بين المصلحة الخاصة للمؤل من اجل           بحقوقه المالية ري في سبيل تحقيق مصالح ثايخفف من حقه االستئ أنيجب على المؤلف  ،1اإلنتاج الفكريفي  شريكة حيث  ،جاء المشرع بقيود على الحق المالي لصاحب المصنف التصويريلقد ، 2عليا وأهداف سامية نقل المصنف والحق في عرضه على تخص كل من الحق في  3نص على استثناءات وحدود قانونية فال  ،لتفسير الضيقاذات  آمرةهاته األحكام هي قواعد أن وما يالحظ في هذا الصدد، هو . الجمهور لف تقّيد من سلطة المؤ يضيف استثناءات أخرى  فتها وليس لقاضي الموضوع انى مخاليجوز االتفاق عل الخاص  اض محددة قانونا، فقد يكون النقل من اجل االستعمالألغر و  المؤلف معلق على شروط معينةقانونا بدون حاجة إلى ترخيص من المؤلف وبدون دفع أي تعويض، إال أن هذا الحق المخول لغير التصويري النجازه الفكري، هي حقوق ممنوحة للغير في نقل المصنف التصويري المبتكر والمحمي انونية الواردة على الحق االستئثاري في نقل صاحب المصنف إن االستثناءات والحدود الق           الواردة على الحق في نقل المصنف التصويري االستثناءات والقيود: الفرع األول      .4بدون إذن المؤلفال تجد تبريرها في مضمون المصنف وٕانما في الهدف الذي يسعى إليه الشخص الذي يستعمل المصنف  وهاته االستثناءات على الحق أالستئثاري. فات الغير مكشوف عنهاالحق المالي للمؤلف بالنسبة للمصنكما ينبغي اإلشارة إلى انه، ال يمكن الحديث على االستثناءات والقيود الواردة على  .الفكري على مصنفه   .الشخصي كما قد يكون من اجل االستعمال العام أي،
                                                           1 Ch. Geiger, La fonction sociale des droits de propriété intellectuelle, D. 2000, p. 510 : « La possibilité de restreindre le droit de propriété pour des motifs d’intérêt général s’applique évidemment aux droits de propriété intellectuelle qui revêtent une finalité sociale particulièrement forte ». 2 Cass. civ., 7 mars 2006, Com. com. électr. 2006, n° 108 : « Le respect du aux auteurs dans la reproduction de leurs œuvres, tel qu’aménagé par la législation française, ne constitue pas une entrave au droit du public à l’information ». 3   4   .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  53 إلى 33المواد من L’ABC du droit d’auteur, Unesco 1982, 1985 : « Les exceptions aux droits exclusifs des auteurs trouvent leur justification non dans le contenu de l’œuvre, mais dans le but poursuivi par la personne qui utilise l’œuvre sans le consentement de l’auteur ». 
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، ويالحظ في هذا الصدد تغيير 1"تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف االستعمال الشخصي أو العائليباستنساخ أو ترجمة أو اقتباس أو " ئثاري للمؤلف، حيث يسمح ألي شخصكاستثناء على الحق االستلقد نص المشرع على النقل من اجل االستعمال الخاص في قانون الملكية األدبية والفنية          النقل الذي يتم من اجل االستعمال الخاص: أوال ، ويعد 4تصويري بنسخة واحدة فقط بدون موافقة صاحبه ألجل استعماله شخصيا أو في اإلطار العائليفاالستعمال الخاص يكون باستنساخ مصنف . 3يتمثل في منع النقل من اجل االستعمال الجماعيال أهمية لهذا االختالف مادام أن غرض المشرع واضح  ا بينه الفقه المختصوكم ولو انه في الحقيقة 2"االستعمال ألغراض شخصية وخاصة:" في الصياغة مقارنة بالنص األول الذي كان ينص فيه على اقل دقة وجودة من النسخة األصلية ومنه يستحيل  مبدئيا للمؤلف خسائر مادية كبيرة، إذ تكون النسخةخدم مصلحة المستعمل الذي يستفيد من مضمون المصنف ومن دون أن يكلف ذلك ذلك مسموحا ألنه ي ستعمال لالمن اجل االستعمال الخاص، وذلك الذي يتم  يتم كما ينبغي التمييز ما بين النقل الذي        . أن تنافسها تطور  لكن.  يتطلب تعددا في النسخ المنقولةأن، االستعمال الخاص المسموح به قانونا ال جماعي إذ د القضائي لتولي مهمة التقنيات الحديثة يطرح عّدة إشكاليات في هذا المجال البد من تدخل االجتها أن قيام المستعمل بإعادة نشرها عبر االنترنت سواء في المواقع االجتماعية أو غير ذلك من الدعائم وهكذا تعتبر الصور المحمّلة من شبكة االنترنت لغرض االستعمال الشخصي جائزة قانونا، غير           .الفصل فيها، خاصة أن النسخ المحصل عليها تكون مطابقة لالصل
لنقل من اجل االستعمال تم ا إذابينما :" ... 491. ، ص444فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   3  .السالف الذكر 14-73رقم  األمرمن  3فقرة ال 24المادة   2  .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  1فقرة ال 41المادة   1                                                            يمس حقوق المؤلف، وفي هذه الحالة تعد عملية االستنساخ عملية غير مشروعة  ألنهالجماعي، سيعاقب قانونا  ."...  4 C.A. Montpellier, 30 mars 2006, Com. com. électr. 2006, n° 118 : « Lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». 
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من الحقوق  العتبار انه يقوم باالعتداء على حق 1عليه بجنحة التقليد امعاقب يعد تصرفا الرقمية، ثاري ق االستئيقصد بنقل المصنف التصويري من اجل االستعمال العام كاستثناء على الح          النقل الذي يتم من اجل االستعمال العام: ثانيا  .االستئثارية لصاحب المصنف التصويري أال وهو الحق في النقل لالستعمال  وٕانماغرض الشخصي لصاحب المصنف التصويري، النقل الذي يتم من قبل الغير ليس لل الذي يقوم  نقلال، ف3صالحية تعميم نقل مصنفه وتخصيصه لالستعمال العام كأساس لتحقيق أرباح ماليةفإذا كان األصل أن للمؤلف وحده . 2المعنوية هالجماعي دون تعويض المؤلف عن ذلك ومع احترام حقوق أو تقييدا لحقه المالي نص عليه  ثناءتصويري من دون تعويض صاحبه يعد استبه الغير لمصنف  ي ما لم يحدث تشويها أو مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفا هزليا برسم كاريكاتور يعد عمال مشروعا وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد :" رالسالف الذك 05-03رقم  األمرمن  42 ةداالم  T.G.I. Meaux, 21 avril 2005, Com.com.électr.  2005, n° 111. 2.F. Pollaud-Dulian, op.cit., n° 797, p. 506 : « La permission légale de reproduire gratuitement l’œuvre ne supprime pas le respect du au droit moral … on ne peut enfreindre le droit de divulgation, ni le droit au respect de l’œuvre, ni le droit à la paternité ». 3 P. -Y. Gautier, op.cit., n° 164, p. 251 : « L’un des piliers du droit pécuniaire réside dans le caractère public de la diffusion de l’œuvre ». 4 1                                                           متى كان ذلك النقل  ،في قانون الملكية األدبية والفنية 5على غرار نظيره الفرنسي ،4المشرع الجزائري  Art. L. 122-5 (3°) C. fr. propr. intell. : «Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :  …  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'œuvre 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 ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les 5  .السالف الذكر 05-03من األمر رقم  48، 47المادتين -  ."ند استعمال االستشهاد واالستعارةغير انه ينبغي اإلشارة إلى اسم المصنف األصلي ومصدره ع  .لالستعمال األمين لإلبالغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحاالتكما يعد عمال مشروعا االستشهاد بمصنف أو االستعارة من مصنف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقا   .حطا من قيمة المصنف األصلي
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ة ، أي انه يخدم مصلحة المجتمع في الثقافة واإلعالم أو حتى المقتضيات اإلداري1يخدم اإلعالم العام والذي يكون  2هزليكنشر صورة لها صدى إعالمي في مجلة صحافية، نقل مصنف تصويري لغرض النقل لغرض إخباري : ومن مظاهر نقل المصنف التصويري من اجل االستعمال العام هنالك         .ال تكسر معنوياته ويدفع إلى التخلي عن إنتاجه الفكريتهدف إلى صيانة المؤلف وحماية رغبته في اإلبداع الفكري حتى حدود والقضائية، إال أن لذلك شروط و  أن ال يلحق بهذا األخير  ةطيالهدف منه منح لمسة مضحكة لإلنتاج الفّني الذي يقوم به المؤلف شر  يحدث خلطا ما بين  ال أن ، أي يجبضررا، أي أن ال يمس بحقه المعنوي وان ال يكون منافسا له ثقافي أو إداري أو  هنالك كذلك النقل الذي يتم لغرضكما . 3المصنف األصلي والمصنف الهزلي على الحق  دة في مكان عام يعد أيضا استثناءقضائي، وأخيرا نقل المصنفات التصويرية المتواج ى الجمهور بدون ستنساخ أو اإلبالغ إلاالاالستئثاري لصاحب المصنف التصويري، حيث أجاز المشرع  كما نص المشرع على استثناء عن االستثناء يقضي . أنها متواجدة في ذلك المكان العام بصفة مؤقتةالمصنفات التصويرية المعروضة في مكان عام بمناسبة حفل ال يمكن نقلها لغياب شرط الدوام فيها، إذ  ، فانوعليه. 4ي مكان عاملمؤلف المصنفات التصويرية المتواجدة على الدوام فترخيص وال مكافأة 
                                                                                                                                                                                   exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente … ». 1   تعد عمال مشروعا وال تمس بحقوق :" 498. ، ص452فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   2  .494. ، ص447لدراسة شاملة، راجع فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم كذلك وصفه وصفا هزليا برسم  أو الساخرة" محاكاته"أو  أصليمصنف " معارضة" إلىمي تر  كل عملية  المؤلف  مصنف من الفنون أو للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة  اإلبالغله، االستنساخ أو  مكافأة يعد عمال مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف وال:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  50المادة   C.A. Paris, 17 janvier 2003, RDPI janvier 2004, p. 12 : « Considérant que si l’intention humoristique ne saurait être mise en doute, cette seule intention ne suffit pas à faire bénéficier l’auteur de l’œuvre seconde de l’exception prévue par la loi, qu’il est encore nécessaire que la parodie ou le pastiche soit reçu par le public de manière à ce qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux œuvres ». 4 3  ".فكريةهذه الطرق الهزلية لنقل المصنفات ال إلىيتطرق  14-73رقم  األمرلم يكن  إذجديد،  ءبشي 1997المشرع الجزائري تبنى في هذا المجال موقف نظيره الفرنسي، جاء عام  أنوهكذا، يالحظ ... كاريكاتوري  الفن  أروقةكان المصنف متواجدا على الدوام في مكان عمومي، باستثناء  إذاالتطبيقية أو المصنف التصويري    ".والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة
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و بصفة دائمة في أروقة الفّن والمتحف والمواقع باستبعاد نقل المصنفات التصويرية إذا كانت متواجدة ول ، وارد إنتاجهإلى جانب االستثناءات والقيود الواردة على حق صاحب المصنف التصويري في نقل         االستثناءات والقيود الواردة على حق صاحب المصنف التصويري في عرض إنتاجه : الفرع الثاني  .الثقافية والطبيعية المصنفة : وتنحصر هاته االستثناءات في اثنين. إنتاجهعلى حقه في عرض  أخرى ااستثناءات وقيودالمشرع  تتعلق بالعرض الذي يتم في الدائرة العائلية، والثانية في العرض الذي يتم بمؤسسات التكوين  األولى نية حتى يدرج ضمن فقد اشترط فيه المشرع المجا ،لعرض القائم في الدائرة العائليةبالنسبة ل        .والتعليم مشاركة المدعوين في  أنإلى  اإلشارة، مع 1االستثناءات الواردة في الحق على عرض المصنف المبتكر مرتبطة المجانية  أنعلى قيام االستثناء، باعتبار  تأثيرمصاريف غير متعلقة بالعرض ليس له  الدائرة "وبالنسبة لمفهوم  .2بمصاريف العرض ذاته أو تلك التي لها عالقة مباشرة مع عرض المصنف ية يجوز أخدها بمعناها في قانون الملكية األدبية والفن ، فبما أن المشرع لم يحدد تعريفا لها"العائلية يالحظ أن الفقه الفرنسي هو  ،وفي المقابل. 3"مجموعة األشخاص الذين لهم نفس الميول" الواسع، أي   .4ئليةاآلخر أخد بالمعنى الواسع لمفهوم الدائرة العا
المجاني لمصنف في  األداءعمال مشروعا التمثيل أو  يعد:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  44ة الماد  1                                                            اعتبار كعروض  إلىمما يؤدي :" ...502. ، ص455فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم   H. Desbois, op.cit., n° 281, p. 323 : « La participation à des frais autres que le cachet des interprètes ne doit, au contraire, semble-t-il, exercer aucune influence … car la contribution ne concerne plus des dépenses qui soient en corrélation, en relation de causalité directe avec l’interprétation des œuvres .. . ». 3 2  ".مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة-    الدائرة العائلية،-  :اآلتيتينالحالتين  هذه العبارة بمعناها الواسع، فانه يمكن االخد  أخدنا فإذا... عمومية العروض التي تنفذ خارج الوسط العائلي  على الصداقة أو على نفس الميول  والمبنية األشخاصبعين االعتبار العالقات الضيقة الموجودة بين بعض    .« … P.-Y. Gautier, op.cit., n° 193, p. 292 : « L’on voit ainsi que le mot « famille » doit s’entendre non point au sens strict de notre droit civil mais à celui d’intimité 4  ...".جمعية معينة  أعضاءومثال ذلك 
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من دون تعويض أو ترخيص من المؤلف بغية تلبية حاجيات  تم في مؤسسات التعليم والتكوين إذاالمشرع ذلك  إباحة ، فيتمثل فيوبخصوص االستثناء الثاني على عرض المصنف التصويري       على هذا االستثناء مع بعض االختالفات مقارنة نص المشرع الفرنسي كما . 1بيداغوجية محضة ين المصلحة لما في ذلك من تداخل ب 3تعليمية أهداف ألجلحقوق المؤلف المنظمة الستعمال المصنف  أحكامولقد تم تنظيم . 2المتعلقة بالعرض اإلتاواتبمناسبة الحفالت التي تنظمها يقضي تخفيضا في خاص للعروض التي تتم في مؤسسات التعليم العامة والبلديات النظام ان ال التشريع الجزائري، حيثب       .بيداغوجية محضة أهدافوان يسعى إلى تحقيق  ايكون العرض مجاني أنذا االستثناء الجزائري لقيام هفكانت شروط المشرع . 4التعليمية ومصلحة المؤلف
                                                                                                                                                                                   - A. Françon, op.cit., p. 67 : « Certes, l’expression « cercle de famille » est susceptible d’englober même des personnes qui ne sont pas parentes les unes des autres, cependant il est nécessaire que des liens assez étroits d’amitié et d’intimité les unissent, comme s’il s’agissait de membres d’une même famille ». 1   يعد عمال مشروعا التمثيل أو األداء المجاني لمصنف في :" السالف الذكر 05-03من األمر رقم  44المادة       .73. فة الذكر، صبابا حامد، المذكرة السال. ن  Art. L. 132-2 al. 2 C. fr. propr. intell : « Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.    Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.    Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil ». 3 G. Karnell, L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur aux fins d’activités didactiques et d’enseignement, Bull. Dr. auteur, 1986, vol. xx, n°1, p. 9 in w.w.w . unesco.org : « Les dispositions régissant le droit d’auteur qui portent sur l’utilisation d’œuvres protégées à des fins éducatives est depuis longtemps un champ de bataille ou s’affrontent divers intérêts en matière de droit d’auteur ». 4 2 .".مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة -  الدائرة العائلية، -  :الحالتين اآلتيتين
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مدى جواز أو عدم جواز : إشكالية الحق في الصورة: يالفصل الثان الحق في  أن رضة لهاته الفكرة مستندة في ذلك إلىفئة معا :الفقه إلى فئتينحيث انقسم  ،ياجدال فقه منذ زمن طويل لصورة ضمن عناصر الحياة الخاصةعنصر الحق في ا إدراجشكل موضوع          التقاط صورة عن طريق وصفه، بينما يهتم الحق في حرمة الحياة  اإلنسانالصورة يحمي الجانب المادي، أي جسم  في التي ترى وفئة ثانية مؤيدة لنظرية الحق . 1صية الفردالخاصة بحماية الجانب المعنوي من شخ فال يتصور وجود شخص بدون  ،عنصر من عناصر الحياة الخاصة وأساسا من أسسها انها الصورة القانونية يظهر أن المشرع الجزائري اخد بالمذهب المؤيد ل االضطالع على النصوص ومن خال        .انتهاكا لحرمة حياته الخاصةفان كل اعتداء على حق الشخص في احترام صورته يعّد في نفس الوقت  ،على ذلك وبناء. 2وجه وثيقة للدولة أال وهي  حيث كرس هذا الحق في أسمى ،لحق في الصورة إلى الحياة الخاصةلفكرة انتماء ا     ...".مكرر من هذا القانون  303أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة احد األفعال المنصوص عليها في المادة وضع أو سمح بان توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيالت أو الصور بقة كل من احتفظ أو يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السا.:" ج.ع.ق  1مكرر  303المادة   Art . 226 C. pén. fr.  « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». 4- . السالف الذكر 01-16رقم  من الدستور 39المادة   E. Perreau, Les droits de la personnalité, R.T.D. civ., 1909, p. 506 et 507 cité par B. Beignier, op. cit., p. 46 et 47. 2 R. Lindon, La presse et la vie privée, JCP 1965, I, p. 1887, n°5. 3 1                                                             .4، كما اقر بحماية قانونية للحق في الصورة في قانون العقوبات3الدستور
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يتمتع بها صاحب  التي اإلبداعية على الحرية آخركاستثناء  ةلحق في الصور وعليه، يظهر ا       يستحسن  وكما سيتم بيانه على حق المؤلف، ونظرا لهاته األهمية فان الحق في الصورة يسمو ،وبالتالي .هاته األخيرة تقف عند بداية حرية الغير في حماية حياته الخاصةحيث أن  المصنف التصويري، منها تحديد تعريفه  ،لسّد الفراغ القانوني المتعلقة ببعض المسائل الخاصة بهذا الحق تدخل المشرع يها وتلك التي ينبغي أن يكون ف اتحديد الحاالت التي يجوز أن يكون فيها التصريح بالترخيص ضمنيمعرفة متى يكون هناك تجاوزات للحق في الصورة، وأخيرا بالقانوني، وضع معايير ثابتة تسمح للقضاء  ، فال 1لق على صورته ويعتبر هذا الحق من الحقوق الشخصيةطيتمتع كل شخص بحق م           مفهوم ونطاق تطبيق الحق في الصورة :األولالمبحث  .صريحا العامة  األشخاصو قيود، الن إلى انه نظريا ال يخضع هذا الحق الستثناءات أ اإلشارةوتجدر           .يجوز أي استعمال لصورة في غياب ترخيص صاحبها أو ذويه العامة، أما بالنسبة  بالنسبة للتصرفات المتعلقة بحياتهم إالال يفترض منحهم لترخيص ضمني  ال يجوز لصاحب انه أرباح أو ألغراض إعالمية إذا جاء النشر مخالفا للسياق الذي سمح به، في حين باعتباره من حقوق المؤلف، فصاحب الصورة الملتقطة يجوز له منع التقاط صورته أو نشرها لتحقيق ي كما ينبغي التمييز بين الحق في الصورة كحق شخصي وحق صاحب المصنف التصوير          .ي إلزامية الحصول على ترخيص قائمفيبقى المبدأ المقتض ،لخاصةا لألشخاص فال . تحديد مفهوم الحق في الصورة مرتبط بمحله، أي طبيعة المصنف التصويري الملتقط إن        تحديد مفهوم الحق في الصورة وخصائصه: لب األولالمط  .     المصنف التصويري التمسك بحقوق المؤلف على الصورة التي تكون محل نزاع التي لم يتم تثبيتها على دعامة تسمح باستعمالها مستقبال بيل انتهاك الحق في الصورة يعتبر من ق . ، ص2016، دار هومة، الجزائر، األول. ، جلمدني الجزائريمصادر االلتزام في القانون ابلحاج العربي،   1                                                           استعمال وسيلة البصر وحدها مثل النظر إلى شخص اّن ف ،هكذا. لغرض تحقيق مصلحة أو فائدة يطالب  أنالحق الشخصي هو المديونية أو االلتزام، وهو رابطة بين شخصين، يحق بمقتضاها للدائن :" 23   ".شيء أو القيام بعمل أو باالمتناع عن عمل معين ذي قيمة مالية بإعطاءالمدين 
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ة تبثبالنسبة لمشاهدة شخص بواسطة وسيلة غير م الشأنبتدقيق ال يعد التقاطا لصورته، كما هو  أو سمح بنقل الصورة ال ت أنها إالوسيلة تكنولوجية  أنهالصورته كاستعمال منظار مقرب، وبالرغم من  مصطلحات المستعملة في األحكام القانونية منتقاة باعتناء لكل منها ومن ثم، يستنتج أن ال. 1اتسجيله على ذلك سيتم تحليل مفهوم الحق في  وبناء. راكه لتفادي األخطاء لدى تطبيقهامعناه الخاص ينبغي إد شخص تّم تصويره االعتراض  ألييجوز وعليه،  .2طبيعية ألشخاصالمؤلف أم ال، أو صورة ممثلة الفكري لصاحب المصنف التصويري على صورة مصنفات أو ممتلكات محمية بموجب قانون حقوق ينصب محل اإلبداع  أنوالقائم على منع من  صورة هو ذلك الحق المضمون قانوناالحق في ال إن      حق من الحقوق األساسية المضمونة قانونا: الحق في الصورةتحديد مفهوم : الفرع األول  ).الفرع الثاني(وخصائصه ) الفرع األول(الصورة من خالل تعريفه  باعتبار أن الحق في الصورة والحق في  3منه تنشر أو تعرض صورته في غياب ترخيص أنعلى  لذلك  ا هو تصرف في مظهر غيره،التي تمس ضميره وتجعل له مظهرا خارجيا وقيام الغير باستعمالهفصورة الشخص تعكس شخصيته وأعماقه الداخلية  .4هي من الحقوق الشخصية احترام الحياة الخاصة يؤدي إلى ظهور نوع من التعارض ما بين  هذا. ، خاصة من قبل هيئات الصحافةالبد من صيانتها ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة :" السالف الذكر 01-16رقم  من الدستور 46المادة   E. Moreau, op.cit., p. 133 : « Dans le droit à l’image les règles sont très différentes en fonction de ce que représente l’image … plusieurs cas de figure sont envisageables : -L’image représente des œuvres ou des biens protégés par le droit d’auteur, telles des œuvres d’art ( tableau, sculpture), des bâtiments modernes, -L’image représente des biens ou des œuvres qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur (une vieille bâtisse, votre jardin), -L’image représente des personnes ». 3 Cass. civ., 27 février 2007, JurisData n° 07-10393 : « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ». 4 D. Bekouche ; op.cit., n° 35, p. 34 : « L’image de la personne reflète sa personnalité … qui touche sa conscience et lui donne un aspect extérieur ». 5 2  .129. ، ص2011-2010، -باتنة–القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر  تخصص ،في الحقوق دكتوراه أطروحة، -دراسة مقارنة–ية للحياة الخاصة نويري عبد العزيز، الحماية الجزائ  1                                                            أنكما  .6وحق حرية التعبير 5يتعلق األمر بالحق في احترام الحياة الخاصة ،حقين مكرسين دستوريا الجمعيات، واالجتماع، مضمونة  وٕانشاءحرية التعبير، :"  السالف الذكر 01-16رقم  من الدستور 48المادة   6  ...".شرفه ويحميها القانون     ".للمواطن
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لدستور الجزائري وقانون الملكية الحق في اإلبداع المضمون لصاحب المصنف التصويري بموجب ا كانت مبررات هاته من الشخص موضوع الصورة وهذا مهما  2وهكذا يشترط طلب ترخيص مسبق         .1الشخصية في إمكانية وجواز القيام بكل التصرفات الغير ضارة بالغيراألفراد في اشتراطهم االحترام واحترام ممتلكاتهم، إذ تكمن الحريات بحقوق  مرتبط ،األدبية والفنية األول يختلف عن الثاني ف. بسيطة صورة طالتقا ألجلالذي يتم وذلك  ،نسخ المصنف التصويري إعادة ألجلبين الترخيص المتحصل عليه  كما ينبغي التمييز ما .واالمتناع عن التقاط الصورة في حالة رفضه 3البد من طلب الترخيصف ،األخيرة، أي حتى في غياب النية السيئة لصاحب المصنف التصويري التصويري  وبالتالي يجب على صاحب المصنف .4اقتصادية تحقيق مصالح إلى في كونه يهدف نسخها واستغاللها  إعادةثاني يمّكن من ، والالصورة طاألول يسمح بالتقا: على ترخيصينالحصول  د ذلك مساسا بالحق في لعقوبات مدنية وجزائية، حيث يع قة المرادة وهذا تحت طائلة إخضاعهبالطري بالنسبة لصور األشخاص المتداولة عبر شبكة  كما يمكن القيام بنفس المالحظة. م الحياة الخاصةاحترا ال يجوز التصرف فيها سواء ألغراض اشهارية أو غير  ،االنترنت والتي من المفروض أنها محمية قانونا لصورة احد  بشان استعمال مؤسسة 5ويضوفي هذا الصدد اصدر مجلس قضاء باريس قرارا بالتع .ذلك في صفحة اشهارية في االنترنت مساسا بحقه في الصورة  األخيرمستخدميها بعد انقضاء عقد عمل هذا  فالترخيص هو المفتاح الذي يتيح لصاحب المصنف التصويري المتضمن . مادام انه لم يمنح ترخيصه
                                                           1 Art. 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 26 aout 1789 : « La liberté individuelle consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’ayant de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». 2 C.A. Paris, 22 mars 1999, JurisData n° 1999-023012. 3 C.A. Paris, 28 février 1995, D. 1995, p. 288. 4 T.G.I. Marseille, 6 juin 1995, D. 1996, p. 332 : « Si la prise de photographies dans un lieu public, d’un artisan pêcheur, au cours de son activité professionnelle, ne constitue pas en elle-même une faute, ce pêcheur a été lésé dans son droit patrimonial sur son image, dès lors que, sans son consentement, donc fautivement, un éditeur en a fait une exploitation commerciale, sous forme de cartes postales, son préjudice résultant de ce qu’il n’a pas été associé aux profits ainsi réalisés ». 5 C.A. Paris, 15 mars 2001, JurisData n° 2001-147923. 
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عن  باألمرص إلى الورثة في حالة عجز المعني نشر مصنفه، ويمتد هذا الترخي إمكانيةلصورة شخصية  والحق في الصورة،  هناك فرق بين مصطلح الحق في احترام الحياة الخاصة أن والجدير بالذكر        .البالغة أهميتهمما يبرز  1إظهاره أوسع مقارنة بالحق في احترام الحياة الخاصة، حيث يعترف للشخص  إطارالذي يمتد مجال تطبيقه إلى  انجازه  ألدبية والفنية، يلتزم المؤلف لدىالمصنف التصويري المنصوص عليها في قانون الملكية ايود واالستثناءات الواردة على الحق المالي لصاحب يستخلص مما سبق انه عالوة على الق          .2المصّور في مكان عام وقت التقاط الصورةالحق في الصورة ال يقوم فقط في األماكن الخاصة وٕانما يطبق كذلك في حالة ما إذا تواجد الشخص حتى ولو كان في مكان عام باعتبار أن  لتقط صورته وتستعمل أينما وجد، أيحق االعتراض على أن تب يكون محل أو  أنغير في رفضه الالفكري والمتمثل في المصنف التصويري بعدم المساس بحرية  إلنتاجه انجاز  أنإلى  اإلشارةمع  ".بالحق في الصورة"يعرف  ، وهو ماراداألفموضوع مصنف فكري متداول بين  صهم يعّد النموذج يطبيعية واستغالل هذا المصنف دون الحصول على ترخ ألشخاصمصنف تصويري  األلواح و فالنحت،  ، إال انه ليس الوحيدعلى الحق في الصورة الذي يمكن أن يشكل اعتداء الرئيسي أما عن الدعامة . ون هي األخرى معنية بجنحة االعتداء على صورة شخصالفيديوهات قد تكو الفنية،  ، أو ا، كتيبامجلة، موقع الكتروني، ملصق اء فال أهمية لها، فيمكن أن تكونالمادية القائم عليها االعتد  T.G.I. Paris, 31 mai 1989, Gaz. Pal. 1989, II, p. 525 : « Nul ne peut, sans le consentement de la famille, reproduire et livrer à la publicité les traits d’une personne sur son lit de mort, quelle qu’ait été sa célébrité. L’image d’une personne constitue, en effet, un élément de sa personnalité qui mérite protection au-delà de la mort. En l’espèce, la publication litigieuse, faite sans l’autorisation, et à des fins manifestement commerciales que la liberté du droit d’informer ne saurait justifier, revêt un caractère fautif ». 2 C.A. Paris, 16 juin 1986, D. 1987, p. 136 : « La circonstance qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public, ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image … ni entrainer une présomption d’autorisation ». 3 S. Dalet-Venot, Qu’est-ce que le droit à l’image ?,LexisActu.fr, in http://www.village-justice.com/articles/est-que-droit-image,18187.html 1                                                               .3حتى لعبة فيديو
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ممارسته وتتمثل  االلتزام بها عندصورة بمجموعة من الخصائص البد من يتميز الحق في ال          ميزاته األساسية  : خصائص الحق في الصورة: الفرع الثاني التي تخص صاحب الصورة  باعتباره من الحقوق الذاتية لإلحالةيعد الحق في الصورة غير قابل           :عموما فيما يلي يبين فالقرار الصادر عن مجلس قضاء باريس . ورثتههذا الحق إلى  إحالةشخصيا، وبالتالي ال يجوز  ال ينتقل إلى فانه ، وعليه استغالل الحق في الصورة ال يدرج ضمن الذمة المالية لصاحبه أنبوضوح  سياسية في غياب علمه،  ألغراضليتم استعمالها بعد ذلك  إذنهتلتقط صورة شخص بعد الحصول على  الغير متوقعة، كان األشكالهو استعمال هاته الصورة بشتى  شكالاإليطرح  ، والذيباألمرقبل المعني الترخيص المشترط قانونا اللتقاط صورة شخص غالبا ما يتم الحصول عليه بكل سهولة من  إن          .2الصورةالمصّور وحده له صالحية الدفاع عن حقه واشتراط التعويض الناتج عن االعتداء على حقه في ان الشخص ف ،ومنه .1مساسا بصورته للتدخل إال في حالة ما إذا تم االعتداء على سمعة مورثهمستغالل صورة مورثهم عن طريق النسخ، وليس لهم مجال ، فال يحق لهم منح ترخيص للغير الورثته على الحق في الصورة نشر  وعليه، يعد اعتداء. ة الممثلة لهالتقاط هاته الصور  أباحلو علم بذلك لما  إذ ليتم استعمال  3وراء منح المعني باألمر ترخيصهال يحترم الغاية المرجوة من المصنف التصويري الذي    .4الصورة في سياق مختلف عن ذلك الذي التقطت ألجله
                                                           1 C.A. Paris, 7 juin 1983, Gaz. Pal. 1984, 2, p. 528 : «  L’exploitation du droit à l’image … relève du droit de la personnalité et n’entre pas dans le patrimoine. Les héritiers ne peuvent donc céder à des tiers le droit de reproduction de l’image de leur auteur. Ils ne peuvent intervenir et ceci à titre strictement personnel, que pour s’opposer à un usage attentatoire à la mémoire du « de cujus » ». 2 C. A. Paris, 17 décembre 1991, D. 1993, p. 366. 3 Y. Gendreau, op.cit., n°62, p. 13 : « … Constitue une infraction le fait pour une société éditrice de journaux d’avoir utilisé sans autorisation, pour illustrer un article relatif à un fait divers, une photographie d’artiste qui lui avait été remise en vue d’assurer la publicité d’un film ». 4 Cass. civ., 5 juillet 2005, JurisData n° 2005-029316 : « Il y a atteinte au droit exercé sur l’image du fait de l’utilisation d’une photographie dans un contexte différent de celui dans lequel elle a été prise ». 
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لى صاحب الحق داء عصريحة أو ضمنية حتى يكون االلتقاط مشروعا وال يشكل اعتبصفة  إبرازهيكفي ف صترخيابة الرسمية وال العرفية بالنسبة للتشترط ال الكت وبالتالي، ال. 1يعد ذلك جائزا االترخيص ضمنيعن ذلك، ومن ذلك تركه وثيقة يشكر فيها ملتقط الصورة على عمله وحتى ولو جاء التعبير عن  راضيا كان بان الشخص الملتقط صورته الترخيص عن ظروف طارئة تؤدي إلى قرائن بسيطة توحيمن مميزات الحق في الصورة عدم اشتراط الكتابة في الترخيص المقدم، فقد ينتج  أن كما           ، مادام انه يترتب عنه تداول الصورة بين الجمهور األخيرنشر الصورة مهما كانت مبررات هذا الترخيص المبيح اللتقاط صورة الشخص وذلك الذي يؤدي إلى التمييز ما بين  كما يجب. في الصورة ح لهم باستعمال صورته فالشخص الذي يسمح بان تلتقط صورته مع سياح يزورون بلده ال يعني السما ال يشترط فيه الكتابة أو الترخيص األول والمتعلق باخد صورة تذكارية مع السياح هو ترخيص بسيط  أنفتستغل مثال لصناعة بطاقات بريدية، حيث  ،ألغراض اقتصادية كان تستعمل ألغراض اقتصادية ر بوضوح عن رغبته في قبوله ، أي ينبغي ان يعبّ والتأويالتمن الشكوك  ايكون الترخيص فيه خالي أن تضر بصورة هذا الشخص ولذا يجب فقد  ،لنتائج المترتبة عنهنظرا ل أهمية أكثربينما الثاني هو  .التوقيع من الشكوك فيما يتعلق بمحله  اأو رفضه بان تكون صورته محل تداول بين الجمهور وان يكون خالي ن تحديدها في عقد الترخيص كما هو الشأن بالنسبة لعقد ومدته، إذ تعد هاته األخيرة ذات أهمية البد م عقد  إبراميستنتج مما سبق انه، متى كان الحق في الصورة موضوع منح مالية يستحسن            .يشترط فيه ذكر المدة الذي االستغالل تحمي حقه في االلتزامات في العقود، والذي يتمتع فيه المحيل بالقوة القانونية التي  تنظم ألحكاميخضع  يسمح باستعمال صورة من قبل صاحب المصنف التصويري وجود ترخيص بالنسبة إلثبات  أما          .2من حق التصرف في الصورة حسب بنود العقد المبرم إليهالصورة بينما يستفيد المحال  ى فان ذلك يقع على عاتق هذا األخير، فالمؤلف هو المكلف بإثبات حصوله عل ،والتصرف فيها  .C. A. Paris, 29 mars 2006, JurisData n° 2006-297713. 2 C.A. Versailles, 22 septembre 2005, JurisData n° 2005-288693. 3 Y. Gendreau, op.cit., n°70, p. 14 1                                                              .3هن التداول بين الجمهورلتقطة ر الترخيص الذي يسمح له بوضع الصورة الم
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ال  إذتقع عليه بعض االستثناءات،  اآلخرلكل قاعدة عامة استثناء والحق في الصورة هو  إن         االستثناءات الواردة عليه: مجال تطبيق الحق في الصورة: المطلب الثاني وتتعلق هاته االستثناءات على وجه الخصوص بالمصنفات . الحصول على ترخيص صاحب الصورة إلزاميةالعام القائم على  المبدأحيث تقيده استثناءات متعارضة مع  ،بياحقا نس وٕانمايعتبر حقا مطلقا  سواء ألغراض المصلحة اإلعالمية أو غير ذلك، كان يرضى  العامة األماكنالتصويرية الملتقطة في  فيستحيل أن يغضب من نشر  ،إرادته الخاصة عن صورته بدون أي إكراهصاحب هذا الحق الكشف ب قيام جريمة  أنعلى  نص المشرع نمكرر من قانون العقوبات، يالحظ ا 303رجوع إلى المادة بال        "المرافق الخاصة" و" المرافق العامة" وضعية الصور الملتقطة في : الفرع األول  .األشخاص ذوي الشهرة  خصوصياته، وهو ما يجري به العمل خاصة لدى تواجد الشخص الذي سلبت منه صورته وتم استغاللها  إلزاميةاالعتداء على الحياة الخاصة متوقف على  المصنفات التصويرية الملتقطة في  إنف ،وبمفهوم المخالفة. في مكان خاص ،في غياب ترخيصه لهذا  اإلجباريكاستثناء على الترخيص  العامة ال تشكل جنحة التعدي على الحق في الصورة األماكن ، حيث استعمال المشرعان معيارا  1الحق، وهو موقف مشترك ما بين المشرع الجزائري والفرنسي فان هاته  ،مادام القانون يحمي الحرمة ص متبعين في ذلك منطقا مفاده انهموضوعيا لتطبيق هذا الن يتعلق بمدى إرادته في  الذي يتواجد فيه الشخص فالمكان ،الخاصة األماكناألخيرة ال توجد سوى في   .« Art . 226 C. pén. fr. : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé 1                                                           يحّد بصفة معتبرة من مجال تطبيق الحماية  أنالصورة والتي تختلف وتتعدد حسب الحاالت، من شانه هذا التصور الضيق الذي ال ياخد بعين االعتبار الظروف التي يجري فيها التقاط  أنغير           .التخفي عن األنظار أم ال
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. موجود في مكان عام يفلت من العقاب الجزائي آخرالن الشخص الذي يلتقط صورة شخص الجزائية،  يضه عن هذا الطريق لحماية صورته وتعو  إتباعال مانع من  إذ ،ومع ذلك يبقى له المسلك المدني فاالستثناء يقع  ،1الصورة تعد من الحقوق اللصيقة بشخصية هذه الضحية نالضرر الالحق به، نظرا أل على التقاط صورة الغير في  لعمديام فعل التطفل يجرّ  أنبالمشرع الجزائري  أولىكان  ،وعليه          .الجانب الجزائي دون المدنيعلى  لتصنيف " مكان خاص" استعماله لعبارة  أما ،أي مكان، الن التطفل في حد ذاته هو ما يشكل انتهاكا واستبدالها  مكرر من قانون العقوبات 303لمادة التي جاء بها في نص ا" في مكان خاص"    عبارة إللغاءوبالتالي، يستحسن تدخل المشرع . ا يستند إليهكان اعتداء أم ال، ليس معيارا جديّ  إذاالفعل ما  فمن الصور من تتواجد في مرفق عام ومع ذلك تستلزم ترخيص اللتقاطها وقد ". في أي مكان" بعبارة  صورة لمجموعة التقاط  أنقضائي هو من يشّكل هاته المفاهيم، حيث فاالجتهاد ال ،يكون العكس صحيحا ومهما كانت . 2بموضوع يخصهم شخصيا تعلقت مناسبة التقاط الصورة إذا األخيرالحصول على هذا في الشارع أي في مرفق عام بمناسبة تظاهرة ثقافية ال يستلزم ترخيص منهم، بينما يتوجب  أشخاص بعين  أخدهايثيرها صاحب المصنف التصويري ال يمكن  أنالتي يمكن  اإلعالميةمبررات الغاية  حتى االستثناء على المتابعة الجزائية في  أنومن ثم، يالحظ . 3ضررا بالغير إلحاقاالعتبار في حالة  فمتى كانت مصلحة الفرد ملموسة  .ليس معيارا مطلقا ياخد به القضاءحالة التقاط صورة في مرفق عام  االعتداء على الضحية المتواجدة في المرفق العام يطبق القاضي العقوبة المترتبة على جنحة االعتداء فبمجرد وقوع  ،حقه في حماية صورته من كل ضرر سواء كان ماديا أو معنويا أي ،تطبيقليستبعد من ا
                                                           1 Y. Gendreau, op.cit., n°73, p. 15 : « Il convient de préciser que si des photographies prises dans un lieu public ne sont pas de nature à entrainer des poursuites pénales, celui qui les aura diffusées n’en sera pas moins exposé, selon les circonstances, à rendre des comptes, devant la juridiction civile ». 2 E. Monreau, op cit., p. 144 : « Il est admis  que : - une église ou une synagogue (photographies d’un mariage) ne relève pas de la sphère privée ; - qu’une plage privée (donnant lieu à un droit d’accès) est un lieu public ». 3 C.A. Paris, 19 septembre 1995, D. 1995, inf. rap., p. 238 : « La nécessité de l’information ne saurait justifier des atteintes à la vie privée susceptibles de heurter les sentiments de personnes dont les portraits figurent en gros plan sur une double page et de leur causer un préjudice ». 
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ا مهما ، كما يلعب الطابع العلني أو السّري للمكان الذي التقطت فيه الصورة دور 1على الحياة الخاصة وهي  أالسياق المنشور لمصلحة مشروعة للجمهور  إجابةتتمثل في مدى  أولها: مرتبطة بمسالتين اإلعالميةهاته الصور  أن إال. يعني منع صدور الجرائد الحاملة للصور مظاهرة معينة، إذ أن منع ذلكينبغي معرفته في هذا الشأن هو انه يجوز أخد صور في مرافق عامة إلعالم الجمهور عن حادثة أو وما  ،ومنه فان، عادة ما يقدم مبرر الغاية اإلعالمية في النزاعات المرتبطة بالحق في الصورة          .في تحديد مدى إلزامية المتابعة الجزائية ورة والمعلومة ؟ وثانيها، تكمن في مدى وجود عالقة مباشرة ما بين الصورة المنشاإلعالميةالمصلحة  كان هناك تجاوز في استعمال الحق في  إذاسمح بتحديد ما اإلجابة عن هذين السؤالين تف         المقدمة؟  ة من المفروض انه ينبغي بداي إذ ،الجزائيةيؤدي إلى المتابعة  أنمن شان ذلك  باإليجاباإلجابة هي  أنمتى تبّين حساب حق الغير في حماية صورته، و  من قبل صاحب المصنف التصويري على اإلعالم . يكون هناك توافق بينها وبين المعلومة المقدمة أن، ثم اإلعالمية األهدافتلبي الصورة الملتقطة أن  يجب أن يكون عنوان  فمثال الشخص المشارك في مظاهرة معينة والذي تظهر صورته في الجرائد المصحوبة له يجب  بان تكون هناك عالقة مباشرة بين الصورة والحدث المغطى وحتى بالنسبة للتعليقاتفعلى صاحب المصنف التصويري االلتزام  ،التعبير وحرية اإلعالم، عن طريق وضع حدود لهاته الحريةهذا الصدد حاول مجلس قضاء باريس التوفيق ما بين مبدأ الحق في الصورة وذلك الخاص بحرية وفي . أخرىال يجوز أخد الصورة واستغاللها ألغراض إعالمية  حيثالصورة موافق لشعار المتظاهر،  المرفق العام "تعريف قانوني لما يقصد بمصطلحي عن منح  إغفالهكما يعاب على المشرع          .2أن ال تغّير من محتوى الصورة الملتقطة لألشخاص المعنية بهذا الحدث الحسن  بعة الجزائية، مما يعرقل التطبيقاكمعيار لالستثناء القائم على العفو عن المت" والمرفق الخاص  .C.A. Versailles, 27 mai 1999, JurisData n° 1999-123180 : « Le tribunal a retenu à bon droit que l’atteinte à l’image était constituée ; en effet, l’article reproduit plusieurs clichés de M. Poivre d’Arvor lors de la survenance de l’incident, le montrant entarté et asseyant de fuir ses agresseurs, alors qu’aucune autorisation n’a été donnée pour la publication de pareilles photographies et leur reproduction ne saurait être rendue nécessaire ni légitime par un but d’information ». 2 C.A. Paris, 27 septembre 2001, Gaz. Pal. 2002, p. 887 1                                                            ناوللتذكير ف .يستحسن تدخله لمعالجة هذا الفراغ مكرر من قانون العقوبات، وبالتالي 303مادة لل
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المكان المسموح للجمهور دخوله بدون ترخيص معين من أي شخص والذي  على انهعّرف المرفق العام  العامة الن الدخول من المرافق  المساجينغير مرهون بشروط ومن ثم، تستبعد غرف  إليهيكون الوصول  من الشهرة نظرا لمكانتهم في المجتمع أو  ايقصد باألشخاص العامة األفراد اللذين اكتسبوا نوع          مسالة جد حساسة: "باألشخاص العامة" وضعية األشخاص المسماة : الفرع الثاني  .1ا يتطلب الموافقةأو الخروج منه إليها لبا ما يسمح التقاط صورهم ألغراض اتجدات األخبار، فهؤالء غلمشاركتهم عن قريب أو عن بعيد في مس في ظروف التقاط الصورة وأغراضها، أي انه مبدئيا عن ذلك متوقفة إلى النظر ولعّل اإلجابة          .لمصنف التصويري لصالحياته مطروحاإعالمية ومع ذلك يبقى إشكال مدى تجاوز صاحب ا أما إذا جاء التقاط صورة لشخصية عامة بالصدفة أو أن يتم  .لحدث القائم أو أن تكون نتيجة لهتماما باعلى شرط وجود عالقة وثيقة ما بين الصورة والمعلومة المقدمة، إذ البد من أن تكون الصورة مرتبطة  اإال انه يبقى هذا االفتراض معّلق ،األمر باألشخاص العامة يفترض وجود ترخيص مسبق عندما يتعلق رسة صاحب بمما ، فيعّد ذلك تجاوزازمان غريبين تماما عن الحدث الذي يهم الجمهورذلك في مكان و  ذلك ل امثو  .العامة مما يجعلها ضحية لتصرفاتهعلى صورة هاته الشخصية  المصنف التصويري اعتداء قبل التقاط الصورة  طويال اتراقب الضحية زمن الناتجة عن جوسسة الصحافيين، حيث" تزيالبابارا"صور  ومثال ذلك . طلب تعويض عن الضرر الالحق بهاسواء معنويا أو ماليا مما يتيح للضحية إمكانية أن التعليقات المقدمة معه من شانها أن تمس بجانب من جوانب الحياة الخاصة للشخصية المشهورة من الناحية القانونية لتوافقه مع المعلومة المقدمة، إال  شكاالإيشكل نشر الصورة  يمكن أن ال كما        .حال من األحوال األغراض اإلعالميةفي الصورة للغير مادام أن ذلك يمس بحرمة الحياة الخاصة للشخصية العامة المصّورة وال يخدم في أي على الحق  ، بل تعد اعتداء2التي ال يمكن تصنيفها ضمن المصنفات الفكرية لخلوها من اإلبداع الفكريو    .األطروحةمن هاته  67الصفحة  إلىيرجى الرجوع  ،"الباباراتزي"ن صور ع  T.G.I. Paris, 23 janvier 1986, D. 1987, p. 57 : « Peut être qualifié de lieu public, le lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent ou inconditionnel ou subordonné à certaines conditions ».   2 1                                                           لتقطة، صور م مشهورة عن زوجه استنادا في ذلك إلى فصال شخصيةإشاعات تتمثل في ان تطلق
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نشر وبالتالي على حرمة حياتهم الخاصة  ،راداألفصور ويعتبر كذلك من قبيل التعدي على          .1الحق في حرية التعبير سواء تعلق األمر بشخصية عامة أم العلى حرمة الحياة الخاصة وال يبرر في هاته الحالة ال الحق في اإلعالم وال  فالشك أن ذلك يعّد اعتداء مزدهرة، بدون  أوصور توحي بالظروف المالية لشخصية عامة سواء كانت هاته الظروف متدهورة  هاته المعلومات سبق وان علم بها الجمهور وان ذلك الشخص  أنترخيص أو تصريحات سابقة له تبين  التعدي على الحق في الصورة وحرمة الحياة حدود  أنوعليه، يظهر . 2بها أدلىالمشهور هو من  حاكمة يلبي  أسرةنشر صور لمولود جديد في  أنفرنسا اعتبر مجلس قضائي ب وفي هذا السياق .سلطة أصحابالقضاء في النزاعات المتعلقة بهاته المواضيع خاصة وانه غالبا ما يكون طرفي الخصومة الدور الذي يلعبه  أهميةالعامة، وهنا تبرز  باألشخاصحساسية عندما يتعلق األمر  أكثرالخاصة يكون  جاء موقف محكمة . في الصورة بالحق اسةم عتبرت ، وبالتاليإلعالمياالخاصة وال عالقة لها بالغرض الصور والمتمثلة في مكان الوالدة والتحضيرات المرتبطة بهذا الحدث تشكل اعتداء على حرمة الحياة التعليقات المصحوبة لهاته  أنالتي من حق الجمهور االضطالع عليها، في حين  اإلعالميةالحاجات  ال مجال لحذف  ا بالحياة الخاصة لألسرة الحاكمة، ومنهبديهية وغير ضارة لدرجة أنها ال تشكل مساستماما لهذا القرار، حيث بررت قرارها على أساس أن التعليقات المصحوبة لهاته الصور مخالفا  النقض ما بين الحق في الصورة معتبرا انه مطلقا، والحق  األحيانوقد مّيز االجتهاد القضائي في بعض           .3لها الصور التابعة يدلي بها المعني باألمر يكون نسبيا نتيجة التصريحات التي  أنفي احترام الحياة الخاصة الذي يمكن  ر أو تصريحات سبق وان والتي تخص حياته الخاصة، فال يمكن معاقبة الغير على استعماله لصو   .« T.G.I. Paris, 26 juin 1974, Gaz. Pal . 1974, 1, p. 8. 2 Cass. civ., 30 mai 2000, JurisData n° 2000-002307. 3 Cass. civ., 19 février 2004, JurisData n° 2004-022465. 4 C.A. Paris, 16 février 2001, Gaz. Pal. 2002 , p. 909 : « S’agissant du droit à l’image, toute personne possède sur son image, attribut de sa personnalité et sur l’usage qui en est fait, un droit de propriété absolu dont nul ne peut disposer sans son consentement … S’agissant du grief d’atteinte à la vie privée, aucun préjudice ne s’aurait être allégué de ce chef dès lors que tous les propos relatés dans l’article litigieux concernent une personnalité publique qui a déjà révélé officiellement lesdits faits ce qui implique nécessairement que ceux-ci sont sortis du domaine privé 1                                                             .4كشف عنها صاحبها من قبل
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خاصة  الحق في الصورة حقا مكرسا أنما يمكن استنتاجه في هذا الصدد هو  األخيروفي          يعتمد في قراراته  هو الحافظ لهذا الحق، حيث 1عندما يتعلق األمر باألشخاص العامة، ويعتبر القضاء مدى جواز تطبيقها على : الحماية المقررة للحق في الصورة :المبحث الثاني  .2من حياته الخاصة، وعليه يلتزم القضاء بحماية هاته األخيرةعلى حقه في الصورة يفترض انه لم يتنازل يوما على أي جزء على قرينة مفادها ان كل شخص معتدى  ايتها بموجبه، والحاالت التي تستبعد فيها وتفسير لماذا هي معنية بهذا الحق ومتى تسري أحكام حمكما انه ونظرا للفراغ القانوني السائد في هاته المسالة كان البد من توضيح وضعية هاته الفئات . الحقالقضائي الجزائري، خاصة عندما يتعلق ببعض الفئات التي يغلب الظن فيها أنها غير معنية بهذا يا المرفوعة أمام الجهاز في القضاة حقا حديث النشأة وغير متداول يعتبر الحق في الصور           بعض الفئات تحت  ولو انه جاء ذلك. كرس له حماية دستورية، جزائية ومدنية إذكليا هذا الموضوع،  أهملالمشرع  أنالقول  انه ال يمكن إالهناك ثغرات عدة في التشريع بخصوص الحق في الصورة، أن ورغم          .)المطلب األول( لها هذا الحقتخوي الحق في الصورة يعد عنصرا من عناصر الحياة الخاصة  أنباعتبار فحماية الحياة الخاصة،  عنوان قط بخصوصيات األفراد بل ال يتعلق ف احقيعّد  ،ق تحديد مفهومهكما سب ،إن الحق في الصورة         حق في الصورةوضعية بعض الفئات بالنسبة لل :المطلب األول  .)المطلب الثاني( بها عليه ةالخاصاألحكام  بإسقاطيسمح  ومالكي  )الفرع األول(الفئات التي رغم أقليتها لم يغفل التشريع عن حمايتها، تتمثل في فئة القصروعليه، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى أمثلة عن حماية هذا الحق لدى بعض . حتى بممتلكاتهم  .Cass. civ., 16 mai 2006, D. 2006, p. 1565. - Cass.civ., 21 mars 2006, J.C.P. 2006. 2  E. Dreyer, Les limites de l’information sur la vie privée par le texte et l’image, Légipresse 2006, n° 235, III, p. 171 1                                                               .)الفرع الثاني( البنايات والمنازل
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ة ذاته وهو من يمارسه بشخصية صاحب الصور  ايعتبر الحق في الصورة حقا شخصيا مرتبط       وأصحاب الحق عليه مفهوم القاصر تحديد :أوال  .)ثانيا( معالجة موقف القضاء ثم) أوال( وتبيان أصحاب الحق عليه. هذه المسالة التطرق بداية إلى مفهوم القاصر يتطلب دراسة        ، أي مدى حماية صور القصرر القصرصو  التقاط: الفرع األول في  أحدافالشخص الراشد هو الذي يتولى شخصيا الدفاع عن حقه في الصورة وال يحل محله بنفسه،    .1بطالنا مطلقا األعمال كانت باطلةالقانونية المتعلقة بهذا الحق، إذ ليس باستطاعته أن يجري أي عمل ذي قيمة قانونية وان قام بمثل هاته إبرام التصرفات الغير بالغ ثالث عشر سنة أي القاصر  ،ال يمكن لعديم التمييز: لعديم التمييز بالنسبة  :بين ثالث حاالت في هذا الصدد ينبغي التمييز  تحديد مفهوم القاصر  - أ  .فالبد من تمثيله قانونياالغير مميز  1هاته المهمة، بينما إذا تعلق األمر بالقاصر
مؤرخ ال 58-75رقم  لألمرالمعدل والمتمم  2005يونيو  20مؤرخ في ال 10-05من القانون رقم  42المادة  1                                                            مايو  13مؤرخ في  05-07متمم بالقانون رقم المعدل و التضمن القانون المدني، الم 1975سبتمبر  26في    .« Art 388 C.civ. fr. : « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires-  ".شرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنونال يكون أهال لمبا  .يعتبر غير مميز، من لم يبلغ ثالث عشر سنة:" 2007
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ال تخص سوى الحقوق المالية دون الحقوق القانونية  ةاألهليأحكام  إن :قاصر المميزلبالنسبة ل إلى درجة سلب القاصر كل ما يميزه من ابسط  األخيرع سلطات هذا يؤدي إلى توسي أنمن شانه  أمر وهو وافق عليه نائبه القانوني، إذا إالالتعرض للحياة الخاصة للقاصر المميز بنشر صورته ال يصح  أناعتبر البعض منهم  إذ الفقه بخصوص هاته المسالة، أراءإلى تباين  أدىالشخصية، األمر الذي  إلى بروز اتجاه ثاني رأى بان  أدىالقاصر، مما  أهليةمبالغا في و  3هذا االتجاه يعد متطرفا أن إال        لعمله، فكيف ال يسمح له بالتصرف فيما ينتجه من ذاته وجوانبه المعنوية؟كان القانون يسمح للقاصر بالتصرف فيما يكسبه من النتاج المادي  فإذا. 2العناصر المكونة لشخصيته ينبغي عدم تجاهل لقد اعتبر انه  القاصر في الصورة يضفي على قواعدها صبغة غير إنسانية، لذلك وان تطبيقها بهاته الطريقة في مجال حق  المشرع صيغت بشكل جامد، إليهاطرق ت كمااألهلية أحكام  ون د من يمثل القاصر في كل ما يتعلق بالحياة الخاصة بما في ذلك حقه في الصورة، ويتم ذلك من هو األخيرالرضا من النائب القانوني وحده واعتبر هذا  إصدارنادى بضرورة  آخركما ظهر اتجاه        .5القاصر ونائبهذلك ال يعني االستغناء كليا عن رضا النائب القانوني بل البد من توفر رضا مشترك بين كل من ، غير أن 4لى القيام بأعمال أو رفع دعاوي تتصل بصفة مباشرة  بكيانه وشخصيتهرأي القاصر المقبل ع
متمم المعدل و ال، األسرةتضمن قانون و الم 1984يونيو  9مؤرخ في ال 11-84ن رقم و من القان 81ة الماد  1                                                                                                                                                                                    لصغر السن، أو جنون،  من كان فاقد األهلية أو ناقصها :"2005فبراير  27المؤرخ في  02-05رقم  باألمر من القانون المدني تعتبر جميع ) 42(من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة .:" ج.ا.ق 82المادة -  ".أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، وصي، أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون ، مما يبرز األمرضا الجنين وليس  موافقتها على التقاطها، الن الرضا الواجب االعتداد به الخد الصورة هو أبدتوالتي  أمه في بطن طلب تعويض عن صورة الجنين الملتقطة وهو ينبغيهذا الموقف  إلىاستندنا  فإذا  Art. 389-3 C.civ. fr. : « L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». 2 R. Lindon, op.cit., p. 202. 3-  ".تصرفاته باطلة  .D. Tallon, Droits de la personnalité, Encyc. Dalloz, Droit civil, T. 4, 1996, n° 124. 5 J. Ghestin et G. Goubaux, Traité de droit civil, introduction générale, LGDJ, 4ème éd., 1994, p. 284 4  .الرأيهذا  أصحاببوضوح تطرف 
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ى خاضعا للقواعد بق، أي طالما لم يبلغ القاصر سن الرشد ي1مشاركة منه إلى حين بلوغه سن الرشد كما يعد الترشيد شرطا لمزاولة  .أهال للتكفل بأمور حياته الخاصة كالمسائل المتعلقة بحقه في الصورةلية الكاملة إلبرام كل تصرفات الحالة المدنية ومن باب أولى يصبح ومن جهة أخرى منح القاصر األهالقانونية الالزمة لذلك، أي سن الرشد، مما يؤدي من جهة إلى زوال سلطة األبوة وكذا اإلدارة القانونية، أهال للقيام بكل التصرفات قبل السن يصبح القاصر يقصد بالترشيد أن  :بالنسبة للقاصر المرشد  .نائبه القانوني ذلك هو بنفسه، بل الذي يملك وعليه، ال يحق له تقديم شكوى. هذا الصنف من الصغار إدارةالعامة التي تنظم  التجارية، التاجر،  األعمالزراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، . للمزيد من التفاصيل، انظر ف  C. Renault-Brahinsky, Droit des personnes et de la famille, 7 ème éd., 2007, Gualino, p.275. - Art. 388-1 C. civ. fr. : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».  2 1                                                           للقاصر وهو بينما لنائبه الشرعي على المال مباشرتها  باعتبار أن التعويض يؤول إلى الذمة المالية  .3به، إذ يتوالها النائب الشرعي على النفس نظرا الن المساس قد أصاب شخص قاصر وهو أمين عليهلكال من نائبه الشرعي على النفس ونائبه الشرعي على المال مباشرة دعوى التعويض والمطالبة  ويجوزيستنتج مما سبق انه، متى وقع اعتداء على الحق في صورة القاصر نشا حقه في التعويض،         .2التجارة ، رقم 2003التجارية المنتظمة، السجل التجاري، نشر وتوزيع ابن خلدون، النشر الثاني،  األنشطةالحرفي،  ، 1975السابعة، دار النشر القاهرة، . ، القسم الخاص، ط شرح قانون العقوباتمحمود محمود مصطفي، . د  3  .وما بعدها 340. وما بعدها، ص 184   .431. ، ص382رقم 
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، يتعلق 1بصفة خاصة وكل تصرفاته وحقوقه بصفة عامة، لذلك وضع نظام قانوني يحقق هذا الهدفي رعاية مصالحه وٕادارة شؤونه المتعلقة بحقه في الصورة يحتاج القاصر إلى من ينوب عنه ف         أصحاب الحق على القاصر بيان - ب  .السعي لجلب عناصر ايجابية لهاته الذمة وبهذا التصرف تتحقق حمايتها، وبالتالي حماية القاصرالمسؤول عن حمايتها، اذ ال يقتصر دوره على حماية األموال المتواجدة في الذمة فقط بل يمتد إلى  الوالية، الوصاية : األمر بالنيابة التي تطرق إليها المشرع في قانون األسرة محددا أنواعها المتمثلة في معّين ينوب عليه في هي نظام قانوني يهدف إلى حماية القاصر بتكليف شخص  القاصرلوالية على ا .والتقديم هاته الوالية وفاته تؤول  الةحشؤونهم، وفي  على رعاية األسرة واألقدرباعتباره رب  األولىفي المرتبة  لألبعلى القاصر ثابتة قانونا  ينفرد بمباشرتها، والوالية أنعليه  تمباشرة التصرفات القانونية التي منع في  آخرلشخص  وعليه، ال يجوز منح الوالية. 2األمإلى  ،دون حاجة لتدخل القاضي ، أيوة القانونقب وفقا لما نص عليه  3اثبت وجود تعارض بين مصلحة القاصر ووليه الشرعي إذا إال واألم األبود جو  من :" 53. ، ص1997لسنة  1.، المجلة القضائية، ع 1996افريل  15قرار المحكمة العليا الصادر في   3  ".األوالدله حضانة  أسندتوفي حالة الطالق، يمنح القاضي الوالية لمن   .باألوالدالمستعجلة المتعلقة  باألمورمحله في القيام  األمحصول مانع له، تحل أو  األبوفي حالة غياب   .محله قانونا األمالقصر، وبعد وفاته تحل  أوالدهوليا على  األبيكون :" .ج.ا.ق  87المادة   2  .63-62. ، ص2.، ط-اإلسكندرية–، دار المعارف ، النيابة في التصرفات القانونيةشمس الدين الوكيل. د  1                                                             .4األسرةقانون  أو  تلقائياالقاضي متصرفا خاصا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين  إذا:" .ج.ا.ق 90المادة   4  ...".مخالفا للقانون القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة، ومن ثمة فان القضاء بما يخالف ذلك يعد محله، وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر يعين  األمتحل  األبوفاة  ي حالةالمقرر قانونا انه ف  .Art. 388-2 C. civ. fr. : « Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter-  ".بناءا على طلب من له مصلحة
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قاصر في الحدود التي رسمها له القانون، الوصي هو شخص مختار يتولى رعاية شؤون الإن : الوصاية ، 1من الجد، كما يمكن أن يأتي األبفيحتل الوصي المرتبة الثانية بعد  ،األبمن  يأتيوهذا االختيار قد  ومن . للوصي نفس سلطات الوليحيث يكون في حالة تعدد هؤالء،  األمثلتختار الوصي  أنللمحكمة و  سلطة  أصحاب األولياءعلى شرط الحصول على ترخيص من  مقّيد التقاط صورة قاصر إن          صورته حماية بيان موقف القضاء من حق القاصر في: ثانيا  .يتصرف الولي في كل ما يكون نافعا للقاصر، كما يخضع بدوره إلشراف ورقابة المحكمة، ويتصرف هذا األخير كما 2ّيميسمى بالمقدم أو القوهو بتسيير أموره ورعايتها يتكلف بتعيين شخص هو نوع ثالث من النيابة الشرعية، إذ في غياب الولي أو الوصي على القاصر يتدخل القاضي  :المقدم  .كافي، إذ ينقص خضوع الوصاية لرقابة قضائية مستمرةد التي تعد مظهرا من مظاهر الحماية القانونية للقاصر غير يالحظ أن وضع المشرع هذه القواعثّم،  معا سواء  واألم األبمشتركة ما بين  بإرادةيتم هذا الترخيص  أن، ويشترط 3م أو ابنتهمالوالية على ابنه فينبغي الحصول على  ،تعلق األمر بمجموعة قصر إذا أما .خاصأو في مكان عام  طتم االلتقا أو تثبت  أمورهتتولى  أملم تكن له  إذاأو الجد تعيين وصي للولد القاصر  لألبيجوز :" .ج.ا.ق 92المادة   Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant ».   1                                                                                                                                                                                   وبالتالي، فان غياب الترخيص يؤدي إلى قيام المسؤولية . 4كل قاصر على حدى أولياءترخيص من  ، مجلة 2006ماي  17اريخ ، غرفة االحوال الشخصية، بت363794قرار المحكمة العليا الصادر تحت رقم -  ".منهم األصلحفللقاضي اختيار  األوصياءتعدد  وٕاذابالطرق القانونية  أهليتهاعدم  من قانون االسرة، وصيا على الولد  92يصبح الجد، بحكم المادة : 461. ، ص2. ، ع2006المحكمة العليا،  المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد :" .ج.ا.ق 99المادة   2  .القاصر، يتيم االبوين  .« Cass. civ., 18 mai 1972, J.C.P. 1972, II, 17209 : « En considérant que la divulgation de faits relatifs à la vie privée d’un mineur était soumise à l’autorisation de la personne ayant autorité sur lui, une cour d’appel se borne à appliquer les dispositions légales protectrices de sa personne et de ses biens ». 4 E. Moreau, op.cit., p. 148 : « Pour un groupe d’enfants, il faudra l’autorisation des parents de tous les enfants 3  ".، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامةأقاربهلى طلب احد أو ناقصها بناء ع األهلية
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الترخيص أو الموافقة  أنإلى  اإلشارةكما تجدر . على ورقأو  رقمية أي سواء تم النشر على دعامة لصاحب المصنف التصويري الذي نشر الصورة، بغض النظر عن الطريقة المستعملة في ذلك الجزائية وز نشرها ال تكون لها أي حجية، ويجأو الصورة  طالتقا بأمرالمقدمة من قبل القاصر الممّيز المعني  للحدث  ومالئمتها، فان مشروعية التقاط صور القصر مرتبطة بصلتها اإلعالميوبالنسبة للمجال          .2من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ألنها ،1لكل من يهمه األمر كاولياؤه مثال المطالبة بالتعويض عالوة  وهذا. 3لذي التقطت بمقتضاهوان ال يتم تشويهها أو تحريفها سواء بالتعليقات أو بتغيير السياق ا التي يحاول المشرع الفرنسي فيما بين المبادئ وحتى القوانين يمنع تكريس بصفة مطلقة هاته الحماية به ضررا، ولو انه من الناحية العملية هناك تعارض  اإللحاقعلى الحفاظ على سالمة القاصر وعدم  . 4لحقوق األفراد كما هو الشأن بالنسبة للحق في الصورة الذي يقابله الحق في اإلعالم وحرية التعبيرإلى الغموض والتناقض في األحكام المنظمة  ن الفرنسيفي القانو  إفادة بها القصر، ولعّل أن ذلك راجع
                                                           1 Cass.civ., 27 mars 1990, J.C.P. éd. G 1990, II, 22990 : « N’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, une cour d’appel qui a jugé que l’autorisation donnée par l’intéressé en vue de la reproduction de son image, privait la demanderesse de dommages et intérêts pour reproduction illicite, de tout fondement alors que l’intéressée exposait, qu’à la date à laquelle elle avait donné cette autorisation, elle n’avait pas atteint la majorité et qu’elle faisait valoir, pour soutenir la nullité du consentement, qu’un mineur ne peut, sans l’autorisation de la ou des personnes ayant autorité sur lui, conclure une convention relative à un droit de la personnalité, tel le droit à l’image ».  2   من القانون المدني تكون ) 43(بقا للمادة من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ط:" .ج.ا.ق 83المادة كانت  إذاالولي أو الوصي فيما  إجازةبه وتتوقف على  كانت ضارة إذاله، وباطلة  كانت نافعة إذاتصرفاته نافذة   .« T.G.I. Nanterre, 14 mars 2001, Com. com. électr. 2001, n° 43 : « Dès lors, il n’y a pas atteinte illicite à la vie privée ou à l’image du demandeur dans le fait de publier des photographies le représentant avec sa femme et son bébé, celle-là ayant été condamnée pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort de celui-ci ». 4 Le droit de l’enfant à l’image, Module pédagogique n° 2012/05, Juillet 2012, p. 7 in http://www.dei-belgique.be/IMG/pdf/module_pedagogique_no2012-05_-_le_droit_de_l_enfant_a_l_image.pdf: « Si la législation semble à première vue protectrice, il existe de très nombreuses situations dans lesquelles les enfants ne sont pas protégés du fait d’un manque de clarté dans la réglementation ou à l’interaction entre des droits parfois très contradictoires tels que le droit à l’information, la liberté artistique, le droit de la propriété et le droit de l’enfant. Le développement de blogs et de réseaux sociaux pourrait accentuer ce  casse tête 3  ".للقضاء األمرمترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع 
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مسالة مهمة تتعلق بحماية  أهمل المشرع قد أن، فانه يالحظ الجزائريفيما يخص القانون  أما          .2الصورة لتلبية الغاية اإلعالمية لتجاوز إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من ولي القاصرقصر تسقط أمام األغراض اإلعالمية المشروعة، إذ يكفي إثبات انه تم التقاط الحماية القانونية لصور الخاصة في الدول األوروبية غالبا ما تتوصل إلى أحكام مؤيدة لقضيتها، الن  1كما أن قوة الصحافة خاصة في عصر  أهميتها،رغم  بهاته الفئة في هذا التشريع ال وجود لنص خاص إذ صور القصر، األمر الذي دفع بالمشرع إلى اصدار قانون خاص بالجريمة . عتداءات الجنسية على األطفالاالبسرعة فائقة مستجيبة بذلك في بعض األحيان كأداة الرتكاب الجرائم وتكاثر اآلفات االجتماعية منها ، وأين أصبحت تتداول فيه الصور "بفضل"من  أكثر" بسبب" الذي يستعمل فيه مصطلح  هذا التكنولوجيا بغية تكريس اطار قانوني اكثر مالئمة وانسجام مع خصوصية وخطورة الجريمة  3المعلوماتية م مادة موزعة على ستة فصول اولها يحدد اهداف القانون ومفهو  19ويتضمن هذا القانون        .االفتراضية ل تحريات و منظومة معلوماتية حال تبرير هذه اإلجراءات بمقتضيات حماية النظام العام أو لتكميااللكترونية و تجميع و تسجيل مضمونها في حينها و القيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل أي ويتضمن أيضا مراقبة االتصاالت  ،المصطلخات التقنية الواردة فيه واالحكام المتعلقة بمجال تطبيقه المتـضمن القـواعد الخاصـة للوقـاية من الجرائم المتصلة  2009اوت  5مؤّرخ في  04-09القانون رقم   C.A. Toulouse, 24 mai 2005, JurisData n° 2005-282478.  3 2  .21. ، ص2. ، ع2012يناير  15. ر.المتعلق باإلعالم، ج 2012في جان 12في المؤرخ  05-12تجدر اإلشارة إلى أن الصحافة محمية في الجزائر بموجب القانون العضوي رقم   1                                                           ترخص هذه المراقبة أيضا إذا توفرت و  .فعال التي تمس باألمن الوطنياألفعال اإلرهابية و التخريبية واألكما نص على أن مراقبة المعلومات اللكترونية ترخص في أربع حاالت تتمثل في الوقاية من      .من السلطة القضائية المختصة جواز إجراء عملية المراقبة االلكترونية إال بإذنخطورة التهديدات المحتملة بالنظر إلى أهمية المصالح المحلية وعلى هذا األساس تم التأكيد على عدم أما الفصل الثاني فيتضمن مراقبة االتصاالت اإللكترونية في نطاق االتصاالت المنطوية على        .تحقيقات قضائية    .5. ، ص47. ، ع2009اوت  16. ر.بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ج
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المساعدة في الكشف عن الجرائم  ال سيما إلزامية حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير والتي من شانهاعلى عاتق المتعاملين في مجال االتصاالت االلكترونية  أما الفصل الرابع يحدد االلتزامات التي تقع     .التحقيق انه ال يمكن له الوصول إلى نتيجة دون اللجوء إلى المراقبة االلكترونيةالتعطيل أو السرقة ترخص الهيئة للمراقبة االلكترونية وأيضا في قضايا الجريمة المنظمة إذا تبين لقاضي ية وطنية لدى مؤسسات الدولة للتخريب أو معلومات كافية بوجود تهديدات ضد منظومة معلومات ي مواجهة السلطات العمومية ف الخدمات دورا ايجابيا ومساعدةويهدف هذا القانون الى إعطاء مقدمي     .مرتكبيهاو  لتعاون الدولي بوجه أما الفصل السادس واألخير فيقترح تحديد قواعد االختصاص القضائي و ا       .للمعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد محاربة هذا النوع الخطير من اإلجرامكما يخول القانون لهذه الهيئة تولي جانب تجميع المعلومات وانجاز الخبرات القضائية و تبادل        .ريها بشان هذه الجرائمالسلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجومكافحته تتولى تنشيط وتنسيق عملية الوقاية من الجرائم المعلوماتية و مصاحبة  1اإلعالم واالتصالوفي فصله الخامس يقترح القانون إنشاء هيئة وطنية للوقاية من اإلجرام المتصل بتكنولوجيات        .كشف مرتكبيهاو الجرائم  أو فنية محمية ما  أدبيةتعتبر على الخصوص كمصنفات :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  4المادة   2  .السالف الذكر 261-15انشات هاته الهيئة بموجب المرسوم رئاسي رقم   1                                                           إذ أن لهاته األخيرة حماية مزدوجة، أي انه  ،2قانون حقوق المؤلف بحمايةتستفيد  أنهافكري كبير لدرجة  بإبداعال يتعلق هذا الموضوع بالمصنفات التصويرية التي يكون محلها بنايات أو منازل متميزة          المعمارية قانونامدى حماية الهندسة : صور البنايات والمنازل التقاط: الفرع الثاني  .التي ترتكب من طرف الرعايا األجانب عندما تكون المصالح اإلستراتيجية للجزائر مستهدفةإذ اقترح توسيع اختصاص المحاكم الجزائية في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  ،عام لمصغرة للفن والهندسة المعمارية ، والمخططات، والنماذج الهندسية االتخطيطيةالرسوم، والرسوم  )و: ... يأتي   ...".والمنشات التقنية 
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ة أو منزل مبتكر ومحمي بقانون الملكية في حالة ما إذا أراد شخص استعمال مصنف تصويري لبناي الفنية المحمية،  اإلبداعاتتعتبر من قبيل  إذ ،"إيفلبرج " فرنسي الديكور المزينة للنصب التذكاري ال ألضواءبالنسبة  الشأنكما هو . 2إذا لم يسقط حقه في الملك العام بمضي مدة الحماية المحددة قانونا 1المعماري األول من مالك البناية والثاني من المهندس ،األدبية والفنية، ينبغي حصوله على ترخيصين ة، هذا الفرع بصور المنازل والبنايات العادية المتواجدة في المرافق العام يتعلق موضوع وٕانما          .3الليل بدون الحصول على ترخيص وهذا راجع إلى وجود أضواء الديكور المحمية قانونا، غير انه ال يجوز ذلك في وبالتالي يكون أمر التقاط صورة في النهار لهذا النصب التذكاري مشروعا يالحظ وجود فراغ قانوني بخصوص هاته المسالة  ،4وعليه، من خالل استقراء النصوص القانونية         .ادتها بالحماية المقررة لهاته األخيرةومنه استفترخيص؟ وبتعبير آخر يتعلق الموضوع بمعرفة مدى انتماء صور البنايات والمنازل للحياة الخاصة، هل يجوز التقاط هاته الصور بكل حرية أم أنها معلقة على شرط الحصول على : فالسؤال المطروح هو انونية والقضائية نعدام األحكام القال ومن ثّم، ونظرا. د القضائي الجزائريبالنسبة لالجتها الشأنكما هو  التصوير داخل المنازل أو تصوير المنزل خارجيا ألغراض اشهارية مثال يؤدي ف ،بشخصية مشهورة أم البناية متواجدة في مرفق عام يمكن أن يشكل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، فسواء تعلق األمر  نسخ أنحيث اعتبر  لذي اهتم بشكل كبير بهاته النقطة،ضائي الفرنسي االرجوع إلى االجتهاد الق يمكن تصوير رواية هو ارتكاب لخطا، خاصة إذا ألحقت به ضررا وهذا بغض النظر عن درجة الضرر  إطارفان االستغالل بدون ترخيص لصورة مسكن ملتقطة في  ،وهكذا .س بحقوق مالكهالمسا حتما إلى
أو فنية محمية ما  أدبيةتعتبر على الخصوص كمصنفات :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  4المادة   1                                                            الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية : ... يأتي السالف الذكر  05-03من االمر رقم  54تقدر مدة حماية منشات الهندسة المعمارية المبتكرة حسب المادة   2  ...".لتقنية والمنشات ا   .السالف الذكر 05-03رقم  األمر  E. Monreau, op cit., p.137 : « Vous pouvez prendre des clichés de la Tour Eiffel le jour et les diffuser, sans risquer d’être poursuivi pour contrefaçon. En revanche, vous ne pourrez pas entreprendre de faire de même avec des clichés pris la nuit : les éclairages constituant une œuvre protégée ». 4 3  .لفائدة مؤلفها وخمسين سنة بعد االنجاز لفائدة ذوي حقوقه ةحياالبطوال 
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فهو  كالمستأجربمعناها الواسع، أي انه حتى بالنسبة للمنتفع من المنزل  الحالة تؤخذ الملكية في هاته أنإلى  اإلشارةوتجدر  .1الالحق ونوعه كان تكون الرواية مثال غير مطابقة لشخصية مالك المنزل ل ذلك فقد يشك ،إليهالصورة بعض الجزئيات التي تسمح بتحديد مكان تواجد المنزل وكيفية الوصول  أبرزت إذاتقطة معارض لمبادئه أو شخصيته، أو لجاء سياق الصورة الم إذابهذا الحق خاصة معني  مالكه ، أي انه بشخصية  صورة البناية أو المنزل غير ماس كان التقاط إذا أما. 2طر التعرض للسرقةخ ففي هاته  ،ال يمكن معرفة مكانه ويستحيل تحديد العالقة ما بين المبنى والمالكال يلحق به ضررا و  التقاط صورة  والعكس صحيح، أي ان. 3الحالة تستبعد جنحة االعتداء على الحق في الحياة الخاصة يؤدي إلى قيام مسؤولية صاحب المصنف  األشخاص أوجه إخفاءمحلهم مع  أماملمالكي محل تجاري  وبالتالي، على . ان يبرز اسم المحل التجاريك تم التعرف بوضوح في الصورة على المحل إذاالتصويري  ظروف خارجة عن رغبة صاحب  أنالصورة، ففي هاته الحالة ومادام  إطاربحيث ال يمكن فصلها عن  ،دفع تعويض، وبالخصوص عندما يتعلق األمر بالتقاط صورة تشكل فيها البنايات محل النزاع تكتل إللزاميةجزائية أو  ةبتقنية وحذر كبير لتجنب تعرضه لعقوب آلتهصاحب المصنف التصويري استخدام  لقد و . ل للمتابعة القضائيةمجافال  ،المصنف التصويري تفرض عليه تواجد هاته البنايات في صورته إذا كانت البناية تنتمي إلى جملة العناصر  :حسب الظروف بين حالتينيميز القضاء  الحظ الفقه أن يرتكز على حق حرمة الحياة الخاصة في منعه التقاط  القضائيهذا التيار  أنومن ثّم، يالحظ           .4فان ذلك يرتب على ملتقطها قيام مسؤوليته ،فان هاته األخيرة مشروعة، بينما إذا كانت البناية هي الموضوع الرئيسي للصورة ،الملتقطة في الصورة انه استند في ذلك  إال ،هذا الحظر اآلخرمؤيد هو  آخرصور البنايات والمنازل، في حين ظهر تيار  تعلق األمر  وحتى ولو استغالل البناية أو المنزل يعود لمالكه مهما كان نوع هذا االستغالل أن إلى  .T.G.I. Seine, 1er avril 1965, D. 1965, p. 122. 2 C.A. Paris, 17 décembre 1970, D. 1971, p. 157. 3 C.A. Paris, 22 janvier  1991, D. 1991, p. 56 : « La publication de photographies prises de l’extérieur, ou même de l’intérieur d’une habitation, ne peut constituer, au sens de l’article 9 du Code civil, une atteinte à la vie privée, dès lors que le reportage photographique ou le commentaire qui l’accompagne ne permettent pas la localisation de l’habitation, ni l’identification du propriétaire ». 4 F. Greffe et P. Greffe, op.cit., n° 139, p. 24 1                                                           هو الحكم الذي يعد ذلك مساسا بحق ملكية و  إذ ،بالتقاط صورة، فال يسمح للغير االستفادة من ذلك الحق
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وكان له هذا الحكم لم يسلم من االنتقادات أن غير . 1في التسعينات الفرنسية أصدرته محكمة النقض نون الملكية األدبية والفنية الن ، حيث اعتبر انه متناقض مع قا2الفقه الفرنسيصدى مستهجن من قبل  بعد مبدعه األصلي من االستفادة من انجازه يستفيد منه مالك المنزل أو البناية في الوقت الذي يستفيتحول حق المؤلف من حق مؤقت كما هو منصوص عليه في قانون حقوق المؤلف إلى حق ابدي  "،ري المتمثل في الهندسة المعماريةمالك البناية يحل محل سلطة المؤلف وحقه في استغالل انجازه الفك الفرنسية على هذا الموقف وأكدت في قرار آخر لها أن مبرر  استقرت محكمة النقضكما . 3تعويضالضرر الماس بحقه في االنتفاع من ملكيته والناتج عن التقاط هاته الصورة إذا أراد الحصول على أي إثبات  ،، اشترطت في هذا الحكم على المالك تقديم الدليلوقد. اية أو منزل بدون ترخيصصور لبنتبّين بصفة ضمنية اتجاهها الجديد وجاء ذلك بتقييدها الطابع المطلق للحظر المتمثل في منع  اآخر  االفرنسية، حيث أصدرت حكم ت إلى تغيير وجهة نظر محكمة النقضوقد أدت هاته االنتقادا          ."الفكري وعليه، يستنتج مما سبق أن التقاط صور البنايات والمنازل بدون ترخيص من مالكها هو فعل            .4ور البنايات والمنازل هو مبرر خاطئ ال ينبغي االخد بهالملكية لمنع التقاط ص  كافي بمبرراستغالل صورة البناية أو المنزل ليس  أن، مع العلم األخيرسبب ضررا لهذا  إذامحظور 
                                                           1 Cass. civ., 10 mars 1999, JurisData n° 1999-001005 : « Le propriétaire ayant seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit ». 2 C.A. Paris, 14 mars 2000, RIDA janvier 2001, n° 187, p. 245 : «Il y a  un paradoxe parce que le propriétaire prend le relai du monopole de l’auteur. La propriété incorporelle deviendrait alors perpétuelle au profit du propriétaire « oisif », alors même que le créateur ne peut plus prétendre à aucun droit pécuniaire ». -H. Périnet-Marquet, Droit des biens, JCP 1999, I , p. 120. -T. Gautier, L’exploitation d’un bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire, JCP 1999, II, p. 10078. 3 Cass. civ., 2 mai 2001, Gaz. Pal. 2001, p. 1357 : « Doit être cassé l’arrêt qui, pour accueillir la demande d’une société propriétaire d’un ilot en Bretagne, tendant à interdire la reproduction de cette ile à des fins de publicité par le comité régional de tourisme de Bretagne, a énoncé que les droits invoqués par le comité et le photographe trouvent leurs limites dans la protection du droit de propriété de la société, à la mesure des abus … En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». 4 Cass. civ., 5 juin 2003, JurisData n° 2003-019369. 
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حقوق المالك  بأحديمس  آخر يكون هناك ضرر أنالبد من  إذ، 1االستغالل إلثبات هذا الضرر ومنع أدى قد يع، إن اتساع نطاق استخدام آالت التصوير الحديثة الناتج عن التطور التكنولوجي السر          الحماية المقررة للحق في الصورة: المطلب الثاني .2كحقه في حرمة الحياة الخاصة أو يعرضه لخطر حتى يؤسس هذا المنع متعددة، مما دفع  إلى تعرض الحياة الخاصة لألفراد بوجه عام وحقهم في الصورة بوجه خاص النتهاكات تستحق الدراسة والبحث عن استجابة ألمور طرأت في المجتمع وانتشرت لدرجة أنها صارت ضرورة حماية اكبر لهذا الحق باعتبار أن القوانين هي سالح لمواجهة االعتداءات، فهي تنشا  التشريع إلى منح . ومدنية ة، جزائيةومن هذا المنطق، كرس المشرع حماية للحق في الصورة ومنحه حماية دستوري         .حلول لها، بذلك يكون القانون انعكاسا لما يحدث داخل المجتمع ، )لفرع األولا( هاته الحماية في هذا المطلب، بدء بالحماية الدستوريةسيتم التعرض لكل نوع من أنواع  كحماية  4على حماية الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطنينص  19763دستوركان          :لت منذ االستقاللتجسد في النص عليها في مختلف الدساتير التي توابموضوع حرمة الحياة الخاصة، ومنه الحق في الصورة وأوالها اهتماما أكيدا  اعتنى الدستور         مكرس بوضوح مبدأ: الحماية الدستورية للحق في الصورة: الفرع األول  .)الفرع الثاني(المدنية ثم الحماية الجزائية و  إلى تخصيص مفهوم  49عامة يمكن أن تشمل حق المواطن في حماية صورته، لينتقل بعدها في المادة  يها واطن وشرفه ويحمال يجوز انتهاك حرمة الحياة الخاصة للم:" هاته الحماية بالنص على انه  بذلك قد أضفى على حرمة الحياة الخاصة من كل اعتداء بما في ذلك  وعليه، يكون الدستور". القانون دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  إصدارالمتضمن  1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76رقم  األمر  C.A. Orléans, 15 février 2007, Com. com. électr. 2007, n° 78 : « L’exploitation commerciale par un tiers de l’image d’un bien ne peut constituer par elle-même le trouble anormal exigé pour s’opposer à cette utilisation ». 2 Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004, D. 2004, p. 1445. 3 1                                                            48أي المادة  ،قيمة دستورية، خاصة وانه نص في المادة السالفة لها ،االعتداء على الحق في الصورة   "والمواطن مضمونة اإلنسانوحقوق  األساسيةالحريات :" السالف الذكر 97-76رقم  األمرمن  39المادة   4  .1290. ، ص94. ، ع1976نوفمبر  24. ر.الشعبية، ج
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نتهاكا لحقوقه وحرياته ومساسا بكيانه منه على ضمان الدولة عدم انتهاك حرمة الشخص، إذ يعد ذلك ا حريات األساسية وحقوق المواطن، والقائم على تكريس النفس الموقف ب 21989دستور كما احتفظ       .1الدستورا عليه بموجب الجسدي أو المعنوي معاقب ، مع 1976رمن دستو  39منه هي نقل حرفي للمادة  31يالحظ أن الفقرة األولى من المادة  حيث فلقد نصت  ،باحترام الحياة الخاصة لألفراد بصفة عامة وعدم المساس بحقهم في صورهم بصفة خاصةأما بالنسبة للنص الخاص ". ويحظر أي عنف بدني أو معنوي" :على انه تنصانية فته فقرة ثإضا ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه :" أنه بقولها  37ليه صراحة المادة ع في الفقرة األولى من " الحقوق والحريات" الموضع األول، في الفصل الرابع منه تحت عنوان         :وحماه بصريح النص في موضعين منهفلقد اهتم هو اآلخر بحرمة الحياة الخاصة اهتماما كبيرا لدرجة انه ضمنه  ،31996دستور وعن        ".حميها القانونوي ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه :" هحيث نصت على ان ،منه 39المادة  أما الموضع الثاني، فجاء في الفصل الخامس تحت  .عليه سابقا اكما كان منصوص" ويحميها القانون يمارس كل واحد جميع حرياته في إطار :" التي يقضي فيها انه 63وذلك في المادة " الواجبات" عنوان  الحق في الشرف وسر الحياة بها للغير في الدستور، السيما احترام احترام الحقوق المعترف    . 4..."الخاصة
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق :" السالف الذكر 97 -76رقم  األمرمن  71المادة   1                                                            والمتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه  1989فبراير  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم   2  ".لإلنسانوالحريات وعلى كل مساس بالسالمة البدنية أو المعنوية  ، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  3  .234. ، ص9. ، ع1989مارس  أول. ر.، ج1989فبراير  23في استفتاء  –امعة مولود معمري دكتوراه في العلوم القانونية، ج أطروحةبشاتن صفية، الحماية القانونية للحياة الخاصة،   4  .6. ، ص76. ، ع1996ديسمبر  8. ر.، ج1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء  المشرع الدستوري لم يذكر مصطلح الحق في حرمة الحياة الخاصة في  إن:" 356، ص، 2012، -تيزي وزو الحقوق والحريات، بما يفهم منه انه اعتبر : العنوان الذي جاءت تحته في الفصل الرابع هو أنرغم  39المادة 



187  

الجزائري، أي التعديل دستور لل تعديليستنتج من قراءة أحكام  ،أما فيما يخص األحكام الراهنة       العبارات ونفس  1996المشرع احتفظ بنفس وجهة نظر المنتهجة في دستور  أن 12016الذي اجري في النص على حماية الحياة الخاصة جاء  ، حيثجالالم في هذا شيئا ريغيّ  أنمصطلحات من دون وال ة طن الخاصّ لمواا ال يجوز انتهاك ُحرمة حياة:" علما انه  منه 46الحق في الصورة في المادة  وخاصة كّل واحــد  رســايم:" على انه  منه التي تنص 77، إضافة إلى المادة ".ويحميهما القانون ُحرمة شرفهو  ـــتـــرام الـــحـق ــمــا احـالســـي ســتــورـهـا لـــلــغـــيـــر في الـــدـعــتــَرف بـلمي إطــار احــتـرام الحــقـوق اـف اتهجــــمــيع حــــري كل منهما ريا، غير أنها محدودة بحرية التصويري وصاحب الحق في الصورة حقوقا معترف بها دستو على المصنفات التصويرية يستنتج أن لكل من صاحب المصنف  وصالنص هذهوعليه، فبإسقاط         ".فولةطوحــمــايــة األســرة والــشــبــيــبــة وال ــةوســـتــر الحـــيــاة الخـــاص ــرففي الــــش احب فمثال، لص .ة حقه دون المساس بحرية غيرهاحترامها والتزام كل منهما بممارسالتي البد من  إال أن هاته الحرية مقيدة بحق الغير في  ،المصنف التصويري حرية اإلبداع الفكري المكرسة دستوريا برز دور القضاء في انه يجوز التقاط صور ألغراض إعالمية ما لم تكن ضارة بالغير، ومن هنا يهاته األخيرة مقيدة هي األخرى بحرية اإلعالم، أي لخاصة ومنه حقه في الصورة، كما أن احترام حياته ا له وتجسيدها بفضل األحكام قانونية الواردة في قانون العقوبات  جزائية ومدنية لتوسيع الضمانات المقدمةعالوة على الحماية الدستورية التي يتمتع بها صاحب الحق في الصورة، لقد أفاده المشرع بحماية         للحق في الصورة والمدنية ئيةالحماية الجزا: الفرع الثاني  .الفصل في النزاعات الناتجة عن تداخل الحقوق والحريات ياة الخاصة بالشكل بعد اعتراف الدستور بالحق في الصورة من خالل نصه على حرمة الح         الحماية الجزائية للحق في الصورة: أوال  .والقانون المدني بتأكيد هاته مشرع قام ال ولذا، ئي صريحا بنص جزاقانونالضرورة حمايتها  المبّين أعاله، لقد أصبح من
  .السالف الذكر 01-16رقم  دستورال  1   ".األحزاب إنشاءمثال وفي الفصل نفسه بالنسبة للحق في  الحياة الخاصة حرية عامة وليست حقا على عكس ما فعله                                                                                                                                                                                   
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وعليه، . معتدي عليهاوٕاقامة مسؤولية الشخص ال 1الحماية الدستورية وتدعيمها بتجريم االعتداء عليها تحقق هاته الجنحة متى توفرت أركانها القانونية المتمثلة فيما ، وت2حياتهم الخاصة معاقب عليه قانوناأن االعتداء على صور األشخاص وذلك إما بالتقاط أو تسجيلها أو نقلها هو اعتداء على حرمة اعتبر  رة األولى من وسيلة معينة يرتكب بها الجاني هته الجنحة، إذ نص في الفق لم يحدد المشرع لكن          .االضطالع عليها ومشاهدتها سواء كان المكان الذي انتقلت إليه الصورة مكانا عاما أو خاصار وذلك بغرض تمكين الغير من وبالنسبة لنقل الصورة، فهو تحويلها وٕارسالها من موضع إلى آخ         .والهاتف النقال والحاسب اآلليعملية تحدث عادة بعد االلتقاط خاصة في األجهزة األكثر تطورا  أين يتم ذلك أوتوماتيكيا كالكاميرا فالمقصود به تثبيتها، فهي  ،أما تسجيل الصورة. ءات التقنية المخصصة لذلكباستكمال بقية اإلجراالتقاط الصورة، حتى ولو لم يستمر المعتدي في تثبيت الصورة ونشرها إلى العالم الخارجي وذلك تعتبر الجنحة قائمة بمجرد ، و 3يعني سلبها من شخص أو عدة أشخاص "التقاط الصورة"إن          :يلي ) 3(أشهر إلى ثالث ) 6(بالحبس من ستة يعاقب :" على انه من قانون العقوبات مكرر 303المادة  دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة  300.000دج إلى  50000سنوات وبغرامة من  ل صورة ومنه، فان أي أسلوب يؤدي إلى التقاط أو تسجيل أو نق ...."أية تقنية كانت لألشخاص، ب
مكرر المصطلح نفسه بالنسبة لفعلي  303المشرع قد استعمل في النص العربي للمادة  أن إلى اإلشارةتجدر   3  ..ج.ع.قمكرر  303من المادة  2الفقرة   2  ".ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية  .للجريمة التامة يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة .بااللتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه - بااللتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه، -  :ية كانت وذلكدج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص، بلية تقن 300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثالث ) 6(يعاقب بالحبس من ستة.:" ج.ع.ق مكرر 303المادة   1                                                              .بالنسبة اللتقاط الصورة"  en captant"حيث استعمل لفظ  ،باللغة الفرنسية فقد استعمل لفظين مختلفين بالنسبة للنص أماالتقاط المحادثات أو المكالمات والتقاط الصورة، 
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، 1ها خاصة مع التطور التكنولوجيإلى أحدث من ابسط آالت التصوير شخص يحقق الجنحة وذلك بدء حة، ولو انه ي مكان خاص حتى يكيف الفعل على انه جنيتم االلتقاط ف اشترط المشرع أنلقد و          .الفعلأن هذا األسلوب يدرج ضمن مفهوم التقنية وهو نوع منها التي اوجب المشرع استعمالها حتى يجّرم على حقه في الصورة باعتبار  ليد للشخص دون رضاه يعتبر اعتداءبل أكثر من ذلك حتى رسم صورة با ، يعد التقاط صورة في مكان عام تاسيسا على هذا. 2للنقد كما تم تبيانه سابقا موقف غير سليم وقابل فعالوة على االنتقادات السابقة ما . استثناء على الحق في الصورة وحرمة الحياة الخاصة حسب المشرع انوني لما يقصد إغفال المشرع عن إدراج ضمن هاته األحكام تعريف ق يزيد هذا المعيار ضعفا هو فال تقوم  ،غياب الترخيص، أي عدم رضا صاحب الحق في الصورة بهذا الفعل أما إذا منح ترخيصهإن األساس القانوني لجنحة االعتداء على الحق في الصورة بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة هو           .يعتبر جائزا في مفهوم هذا النصبشرفهم ومع ذلك الصورة كمعيار للحماية أم ال، فالتقاط صور ألشخاص على شاطئ البحر كمرفق عام غير الئق وماس يستحسن تدخله للعدول عن موقفه وتجريم فعل التطفل وليس أخد مكان التقاط  ،وعليه ".بالمكان الخاص" من قانون العقوبات السالفة  مكرر 303ادة لذلك اشترطت الم. هاته الجنحة ويصبح الفعل مشروعا معنوي للجنحة، إذ يتطلب قيامها الركن الفي  نية المجني في اإلضرار بالضحية عنصرمثل يتو           .أي المدعى عليه ،الحصول على ترخيص على عاتق صاحب المصنف التصويريأن يتم هذا الفعل دون رضا المجني عليه لتقوم مسؤولية الفاعل المعتدي، وتقع مسؤولية إثبات  الذكر ما إذا كانت اعتداءات أم ال، ولو انه من الناحية العملية ال يتصور أن يقوم شخص بالتقاط صورة يشكل ذلك لبسا في ذهن القضاة لدى تصنيف األفعال الغير، وبما أن النية تعتبر مسالة داخلية فعادة ما بحق الغير، أي انه يقصد إلحاق ضرر بالمعتدي عليه أو انه يّود تحقيق مصالحه على حساب حقوق ناقل الصورة مدركا أن هذا الفعل مجرم قانونا وان تتجه نيته إلى المساس  أو أن يكون ملتقط، مسجل
إلى ..." تقنية كانت  أية"... من وراء استعماله عبارة  ،على غرار نظيره الفرنسي ،المشرع الجزائري هدفي  1                                                              .األطروحةمن هاته  157. ص يتراجع الدراسة الواردة ف  2  .توسيع نطاق حماية الحق في الصورة
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عن خطا راجع إلى خلل في آلة التصوير أو كانت الضحية هي  اإال إذا كان الفعل ناتج ،بصفة مجردة غرامة مالية تتراوح ما بين بمرتكب هاته الجنحة بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات و  يعاقبو         .ادة المصّور التقاط صورتها أو اإلضرار بهاالتي دخلت في مجال التصوير دون إر  ، وهي عقوبة عادلة بالنسبة لملتقط الصورة الذي ال 1دج كعقوبة أصلية 300.000دج إلى  50.000 أن  على وينص المشرع .رباح وضئيلة بالنسبة لهذا األخيرأيقصد استغاللها اقتصاديا بغية تحقيق  في حالة ما إذا كان  2انون العقوباتمن ق 143العقوبة تشدد إلى الحد المنصوص عليه في المادة  على حماية الحق في الصورة وهذا على خالف نظيره ح النص يبصر  لم ينص المشرع الجزائري        ية للحق في الصورةالحماية المدن: ثانيا  .كما يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة بالعقوبة نفسها المقررة للجنحة التامة. المعتدي موظفا عاما بنص عام يشترك فيه هذا الحق  ح النص، بل اكتفىالذي قرر حماية مدنية لهذا الحق بصري 3الفرنسي س حماية الحقوق المالزمة تكر  أنهافمضمون هاته المادة يكمن في . 4األخرىبباقي الحقوق الشخصية  وكل من يتعرض العتداء على حق من هاته الحقوق يمكنه المطالبة بوقف هذا االعتداء،  اإلنسانلصفة  الحصول على تعويض عن  إمكانيةيخول المعتدي عليه  آخر بإجراء اإلجراءيرفق هذا  أنوال مانع من    .من جراء هذا االعتداء أصابتهالتي  األضرار
مما يكلفون بمراقبتها أو  أخرىالموظفون أو القائمون بوظائف عمومية فان من يساهم منهم في جنايات أو جنح فيما عدا الحاالت التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها :" .ج.ع.ق 143المادة   2  .ج.ع.ق مكرر 303المادة   1                                                              ".يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر أنالحقوق المالزمة لشخصيته  لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من:" .ج .م.ق 47المادة   Art. 9 C. civ. fr. : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». 4 3  ...".متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة  األمركان  إذا-  :األتيضبطها يعاقب على الوجه 
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مجرد االعتداء يعد في حد  أنبل  ،1وجود ضرر وقف االعتداء دون حاجة إلى إثبات إمكانية، أهمها جملة من النتائج القانونية اإلنسانبحقوق لصيقة بشخصية ه، يترتب عن اعتراف المشرع ليوع          ص هذا بالنسبة للصور الملتقطة في مكان خا .يستوجب التعويض فانه يستوجب وقفهان لم ، و ذاته خطا جاء االلتقاط في مكان  إذا أما، مكرر من قانون العقوبات 303ة وفقا لما نص عليه المشرع في الماد الضرر لالستفادة من وقف االعتداء  مستبعد من الحماية فالبد من إثبات األخيرهذا  أنعام ومادام  فيما يتعلق  من القانون المدني 47، أي المادة اته المادةويبقى التساؤل مطروحا بخصوص ه          .ادعت الضرورة إذاوالتعويض  صية بمعنى وقف من الحقوق الشخ الذي يقع على حق" بطلب منع االعتداء" بمدى سماح المشرع  من وقع :" تنص على مايلي إذ ،صياغة النص جاءت صريحة ال تحمل غموضاإن . االعتداء قبل بدئه المشرع تطرق إلى حالة  أنومنه يالحظ  ".عتداءيطلب وقف هذا اال أن... عليه اعتداء غير مشروع  على خالف نظيره الفرنسي الذي ذكر  ، وهذاطلب وقف االعتداء دون النظر في حالة منع االعتداء فقط حق وقف هذا  الجزائري وقائية وٕانما أتاح له القانونيمنع االعتداء قبل وقوعه باتخاذ إجراءات وبالتالي، يستنتج أن المجني عليه صاحب الحق في الصورة ليس له أن . 2صمعا بصريح الن الحالتين ر انتشار الصورة إلى مدى أوسع، أي حصر االعتداء في حّيز حظاالعتداء عند وقوعه ومنع استمراره ب رفع دعوى للمطالبة بوقف االعتداء  وعليه، يجوز للمعتدى عليه صاحب الحق في الصورة        .ضيق من  124لى المادة ا االستناد يمكنه أو عتبار أن مجرد االعتداء يشكل خطا،وقوع االعتداء والضرر با ، حيث يعفى بموجبها من إثباتقانون المدنيالمن  47ى أساس المادة عل إماوالتعويض عنه، وذلك  المسؤولية الثالثة والمتمثلة كما سبق أركان  إثباتيضطر في هاته الحالة إلى و  احتياطيا 3انونقالنفس 
قيام ل هأنحيث  ،المسؤولية المدنية أحكام فيما يخصالعينية الحقوق بين الحقوق الشخصية و  األساسيالفرق إن   1                                                            بينما ال يشترط ذلك  ،قة السببية بينهما، الضرر والعالالخطأ: المسؤولية الثالثة أركانتوافر  جبالحقوق العينية ي كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في  أياكل فعل :" .ج.م.ق 124المادة   Art. 9 al. 2 C.civ. fr.  3 2  .في الحقوق الشخصية التي تؤسس بقوة القانون   ".حدوثه بالتعويض
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سيط المسلك البهذا فمن مصلحته اختيار  ، الضرر والعالقة السببية بينهما، ومن ثمالخطأ ي الذكر ف                               .ر وقف االعتداء والتحقيق فيهوذلك في إطا عتداء كحجز مثال وسيلة االعتداء،تتناسب مع خطورة االكما يجوز لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية الحكم بإجراءات وقائية والتي ينبغي أن         .والمضمون له قانونا
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على  يري يقتضي توفير لها حماية كافيةاعتراف المشرع بحقوق لصاحب المصنف التصو  إن       الوطني والدوليحماية المصنفات التصويرية في ظل التشريع  :الباب الثاني التي  األعمالز أنواع جديدة من برو ما يشهده العالم من ثورة تقنية ب في ظل ،الصعيد الوطني والدولي س الحماية التي بنف األجنبيةاالتفاقيات الدولية حتى يحظى المصنف التصويري المبتكر في البلدان ، كما اهتمت باالنضمام إلى )الفصل األول(قوانين هذه الحقوق لتتناسب مع التطورات في هذا المجال وتعتبر الجزائر من الدول التي تهتم بحماية حقوق مؤلفيها، اذ سعت منذ القديم إلى سن وتطوير          .الوسائل القانونية المقررة لذلكهذه الحقوق حماية فعالة وصيانتها من أي اعتداء، متى اثبت صاحبها توفر فيها اإلبداع الفكري بكافة وبالتالي البد من منح . على حقوقهم واالستيالءفيها الوسائل التكنولوجية للتحايل على المؤلفين  تستخدم ليات مصنفات التصويرية واإثبات اإلبداع في المسالة  :الفصل األول  .)الفصل الثاني( تشجيعا لصاحبه على اإلبداع الفكري المنشأده ليتمتع بها في ب إن حماية المصنفات التصويرية متوقف على وجود أحكام تنظم العمل بها وتبّين شروطها           حمايتها وتحديد  مصنفات التصويريةالتعمق في الحماية المقررة لل ثم، سيتم). المبحث األول( المستعملة في ذلكالتصويري من هاته الحماية، يتعلق األمر باإلبداع الفكري، أي كيفية إثبات هذا األخير والوسائل سيتم التطرف إلى أهم شرط الستفادة صاحب المصنف  جراءات المتعلقة بها، حيثلية واإلاألو  ، ولجبر الضرر في ويري لحماية انجازه الفكريلضمانات التي قدمها المشرع لصاحب المصنف التصا فالحق الذي ال يمكن إثباته إن إلثبات اإلبداع الفكري أهمية كبيرة لدى ممارسة حقوق المؤلف،           إثبات اإلبداع في المصنفات التصويريةكيفية  :المبحث األول  .)المبحث الثاني(تداء على هذا األخير حالة االع   .ال يمكن حمايته من طرف السلطة العامة
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ة الدليل وغالبا ما يكون هذا الدليل شرطا إلثبات الواقعة أو التصرف القانوني كما هو الشأن بالنسب تحقيق مصلحة الجماعة والمساواة بين المتقاضين، أي أن الحق المتنازع فيه يثبت لصاحبه بمجرد إقامةوتعتبر نظرية اإلثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا، فاحترام قواعد هذه النظرية يعني         ثقيل يقع على عاتق من يتوجب  ومن جهة أخرى هو عبء. هذا من جهة صاحب المصنف التصويرييّدعيه، وفي المقابل يكون للخصم اآلخر حقا في نفي هاته األدلة وتقديم دفوعه في مواجهة المدعي الب حق أن يقدم ما له من أدلة إلثبات صحة ما حقا للخصوم، إذ يتعين لكل ط يعد اإلثبات         تحديد المكلف بإثبات اإلبداع في المصنفات التصويرية  :المطلب األول  .إلثبات اإلبداع الفكري قصد حماية المصنفات التصويرية مصير المدعي  أنالقضاء باعتبار  أمامفي الدعاوي المرفوعة  األهميةدورا بالغ  اإلثباتيلعب          تاإلثباميدان القواعد العامة في : الفرع األول  .ومدى خطورته في سير الدعوى ونتائجهااإلثبات  يه تحمله، ومن هنا تبرز أهمية عبءعل يع عة العامة سواء تعلق األمر بالتشر يفي قواعد الشر  واألصل. بهذا العنصر صاحب الحق مرتبط في المواد  فاإلثبات .عاتق من يطلب تنفيذ التزام العقديقع على  اإلثبات عبء أن 2أو الفرنسي 1الجزائري فبذلك يصير  ،أو سبب انقضائههذا االلتزام، وفي المقابل على من يدعي تحرره منه إثبات تسديده له  إثبات وجود ، فان من يطالب بتنفيذ التزام عبءوعليه. 3"البينة على من يدعي"  لمبدأيخضع المدنية  والقرائن على وجود حق له لدى الغير، بينما يصبح  األدلةالمدعي عند الدفع مدعى عليه يلتزم بتقديم  يرى لذلك بالتساوي بين الطرفين، و  اإلثباتبحيث يوزع  ،المدعى عليه في مرحلة من المراحل مدعيا   .4ل لصالحياتهفي ذلك تجميد لمهام القاضي وخمو  أنجانب من الفقه 
–، جامعة عباس لغرور 11.، مجلة الفكر،عائريفي القانون الوضعي الجز  اإلثبات ءعبسعداني، . ع  actori incumbit prbatio             ( La preuve incombe au demandeur) -H. Roland, Lexique juridique, expressions latines, Litec, coll. carré_droit, 1999, p. 5. 4:  بالالتينية ب المبدأهذا  يعبر عن  Art. 1315 C.civ. fr. : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 3 2  ".التخلص منه إثباتااللتزام وعلى المدين  إثباتعلى الدائن :" .ج .م.ق  323المادة   1                                                             بأطرافدور القاضي في هذا المجال سلبيا وحياديا، نظرا لتعلقه بمصالح خاصة :" ... 191. ، ص-خنشلة
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كل حادث أو أمر  أنهاينصب على واقعة قانونية والتي تعرف على  ، فهواإلثباتعن محل  أما        حق جديد أو بانقضاء حق قائم،  بإنشاء إما أثرايقع بصفة طبيعية أو اختيارية يرتب عليه القانون  يشترط  وعلى كل في كلتا الحالتين. 1في تصرف قانوني أو واقعة مادية إماوتتمثل هاته الواقعة القانونية  ئة للحق المدعى به مرتبطة بموضوع الدعوى أي بهذا اإلثبات والمنشتكون الواقعة محل أن  يجب        أن تكون الواقعة القانونية متعلقة بالحق المطالب بهيجب  -  :تستوفي الواقعة القانونية الشروط التاليةأن  سوى سبيل البحث عن لدرجة انه ال يبقى للمدعي   اإلثباتقانونية صعبة كانت الواقعة ال إذا أما       .تفسيرأي ئة له واضحة ال تحتاج إلى ن العالقة بين الحق والواقعة المنشالمباشر أل باإلثباتللمطالبة بالتعويض الناتج عن الضرر الالحق به من جراء تقليد مصنفه، وتسمى هاته الحالة والجهد الذهني الذي بدله في انجازه الفني  باإلبداعالتصويري الحق، كان يتمسك مثال صاحب المصنف  كما  .ففي هاته الحالة يكون اإلثبات غير مباشر 2ي إخالل هذا األخير اللتزاماته التعاقديةبينهما وبالتالأن يستعين مؤلف المصنف التصويري بالشيك الذي منحه إياه صاحب دار النشر إلثبات وجود عقد من شانها أن تثبت وجود حقه، ومثال ذلك و واقعة قانونية أخرى أجنبية عن األولى إال أنها لصيقة بها  تكون  أنال يشترط في الواقعة القانونية حتى تكون متصلة بالدعوى أو بالحق المطالب أو المتنازع فيه  تساهم في فضه  أناخدت منعزلة عن غيرها من الوقائع، بل يمكن  إذاتغيير في النزاع  بإحداثكفيلة  فالبد له من االرتكاز على الوقائع  ، بالعكسقاضي الموضوع للحكم بتقليد مصنف تصويري مثال الذي يستند إليه األساسيكون  أنالفكري كواقعة قانونية ال يشترط  فاإلبداعبمشاركة غيرها من الوقائع،    يجب أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى -  .حكمه بالتعويض إلصدارع كاالعتداء على هذا االنجاز الفكري إلى جانب واقعة اإلبدا  األخرى
على مصدر الحق المدعى عليه، أي على الواقعة القانونية المنشئة للحق  العبءينصب هذا  أنالنزاع على                                                                                                                                                                                     ، عين الهدى ، الجزء الثاني، دار"في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونية االلتزاممصادر السعدي، . ص  1  ".والمترتب عنها االلتزام   60 .،ص 2001، اإلسكندرية اإلثبات في المواد المدنية والتجارية سعد، اهيمإبر  .ن  2  4. ، ص 1992-1991مليلة، 
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تساهم في  أنغير انه يشترط  ،في الحكم الصادر األساستكون أن بق الذكر ال يشترط حكمه، فكما س إلصداريعتمد عليها القاضي  اومبرر  اندس اإلثباتتكون الواقعة محل  أنبهذا الشرط  يقصد          ون منتجة إقناع القاضي ال تكفي  تأثير ما يدعي به المدعى، فان لم يكن للواقعة يةبأحقالقاضي  إقناع كل واقعة في الدعوى هي متعلقة  أنوعليه، يمكن استنتاج . و تعلقت بموضوع الدعوىول اإلثباتفي  مثال هو واقعة  فاإلبداع ،1ون منتجة فيهاالواقعة المتصلة بالدعوى قد ال تك أنحتما بها، في حين  المالي هو واقعة قد ال  لحقهقانونية مرتبطة بدعوى تقليد المصنفات التصويرية بينما استغالل المؤلف  وغير متعارض مع القانون كان يمنع  الواقعة القانونية مشروع في اإلثبات أنيعني هذا الشرط          التحقيق فيها ةأن تكون الواقعة جائز يجب  -  .فهي بذلك ال تصنف ضمن الوقائع القانونية في هاته الدعوى ،تكون لها أي عالقة بدعوى التقليد فال  ،تتعلق بقرائن قانونية قاطعة ال تقبل إثبات عكسهاأو أن ، 2متعلقة بالنظام العام ألسبابمثال  إثباتها بالنسبة للتصرفات  الشأنبوسائل معينة في بعض القضايا كما هو  اإلثباتغير مقبول، فقد يمنع المشرع  أساسهلحاالت تكون الواقعة جائزة التحقيق فيها ومع ذلك يكون الدليل القائمة على وفي بعض ا         .3صحة حكم قضائي نهائي نظرا لمخالفة ذلك لحجية الشيء المقضي فيه يجوز مثال إثبات عدم د يفرض ، كما ق4بشهادة الشهود فيها اإلثباتر اوز قيمتها نصابا معينا والتي يحظالقانونية التي تتج
، وال تكون حجة بما فصلب فيه من الحقوقالمقضي به  الشيءالتي حازت قوة  األحكام:" .ج.م.ق 338المادة   3  )..ج. م.ق  92المادة ( على قيد الحياة إنسانبيع تركة  إثباتمثال ذلك، منع   2  .28  .ص    ار النشر والتوزيع الجزائر، ، دلشريعة اإلسالميةاإلثبات في القانون الوضعي الجزائري وابكوش يحيى،   1                                                            زاع قائم بين الخصوم نفي  إالهذه الحجية  األحكامه القرينة ولكن ال تكون لتلك يجوز قبول أي دليل ينقض هذ . ج.د 100.000تزيد قيمته على  كان التصرف القانوني التجارية إذافي غير المواد :" .ج. م.ق 333المادة   4  ".تاخد بهذه القرينة تلقائيا أنوال يجوز للمحكمة   .تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب أن، دون أنفسهم بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير  اإلثباتأو كان غير محدد القيمة فال يجوز    .."..ذلك
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نجازه الفكري يتسم باإلبداع التصويري الذي يلتزم بإقامة األدلة وتقديم حجج من شانها أن تثبت أن ابذلك، فهو يقع على عاتق صاحب المصنف . في هذا المجال تقّيد النص العام الوارد في الشريعة العامةاعد العامة السالفة الذكر نظرا لغياب أحكام خاصة يخضع اإلثبات في المصنفات التصويرية للقو           المصنفات التصويريةمجال اإلثبات في  عبء: الفرع الثاني  .1الملكية األدبية والفنية قانون وفقا لما حددته أحكامالمشرع اإلثبات إال بدليل معين دون سواه كان يتم إحالة الحقوق المالية للمؤلف إلى الغير بعقد مكتوب  أي قرينة  ،الفكري وبالتالي ال حاجة إلثبات هذا األخير، إذ البد من التمييز بين قرينة ملكية الحقوقانه ال وجود لقرينة قاطعة تقضي بان كل مصنف فكري يتميز باإلبداع  2لقد اعتبر القضاءو           .ادة من حماية قانونية تتولى حماية حقوقه المعنوية والماليةبذلك حقه في االستف مبررا التي أضفاها صاحب المصنف  "البصمة الشخصية"أن المصنف التصويري يتسم بطابع فردي ناتج عن اإلبداع الفكري التي ال شرعية لها، فاإلبداع الفكري في مصنف ما البد من إثباته بإثبات  وقرينة 3األبوة ق المشرع في قانون حقو  أوردهاالتصويري على انجازه الفكري، بينما قرينة ملكية الحقوق هي قرينة  تؤول إلى الشخص الذي  هذا المصنف الذي يفترض انه مبتكرالحقوق الناتجة عن  أنالمؤلف مفادها  اإلبداع في  بإثباتالمتعلقة و  مام القضاء الفرنسيالمطروحة ا كما كان يالحظ سابقا في القضايا          .متناول الجمهور، ما لم يثبت خالف ذلكللوجود، وصرح بالمصنف تحت اسمه الشخصي أو المستعار لدى وضعه بطريقة مشروعة في  أخرجه خالف ذلك،  تبثييعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  13المادة   C.A. Dijon, 24 mars 1998, R.I.D.A. 1999, n° 182, p. 190 : « Il appartient aux sociétés appelantes qui se prévalent d’un monopole d’auteur de démontrer que l’œuvre remplit les conditions pour être investie de la protection légale et, en particulier, que leur œuvre répond à la nécessaire condition d’originalité … les appelantes invoquent à tort une présomption d’originalité en faveur de l’auteur ». 3 2  .السالفة الذكر 05-03رقم  األمرمن  62المادة   1                                                           عند غياب اعتراض من قبل الخصم يكون مفاده أن  إطالقا في بعض الدعاوي وذلكمن ذلك تجاوزها  أكثربل  ،اإلثبات، تمثلت في تخفيف وسائل األحيانمن المرونة في بعض  االمصنفات التصويرية نوع ريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو طبيعي أو المعنوي الذي صرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطالشخص ال    ...".تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يقدم 
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الموضوع تجاوز غير مبتكر، ففي هاته الحالة يمكن لقاضي  المصنف ال يستدعي حماية قانونية ألنه فيفترض أن المصنف  ،ر ذلك للنقاشبات مادام أن الطرف الثاني لم يثاإلث مسالة اإلثبات وعبء كما كان يعتبر في المجال العملي أن كل المصنفات التصويرية  .1التصويري يتميز باإلبداع الفكري المصنف  أنفال حاجة إلثبات  وبالتالي، .2علميطابع تقني أو التي ذات  مبتكرة باستثناء تلك أي المدعى عليه شكا في ذلك، األمر الذي  ،ر الخصملم يث إذابحماية المصنفات األدبية والفنية خاصة الفكري الن المشرع لم يشترط تقديم الدليل على ذلك في كل دعوى تتعلق  باإلبداعالتصويري يتمتع  األدبية في المصنفات  اإلثباتيجعل من  الشأنموقف في هذا  اتخاذالفرنسي إلى دفع جانب من الفقه  وعليه، يفترض مبدئيا أن . 3التي يصعب فيها تحديد بدقة المجهود الذهني الذي قدمه المؤلف صاحبهاابع التقني أو العلمي، أي تلك طعلى القاعدة، وتخصيصه فقط على المصنفات ذات ال والفنية استثناء يرية كل المصنفات التصو  أنالقائم على استبعاد قرينة  المبدأحاليا، فقد تم الرجوع إلى  أما           .هاته االنجازات بمصنف تقني أو علميا التقليد يستفيدون بصفة تلقائية من التعويض لتمتع انجازاتهم الفكرية باإلبداع الفكري ما لم تتعلق ضحاي العامة، بذلك فقد تم  الشريعةفي  اإلثباتى التفسير الضيق لقواعد الفكري والعمل عل باإلبداعتتميز  المصنفات التصويرية الغير العدول عن التطبيقات القضائية السابقة والتي كانت تتعامل بمرونة مع  في إثبات اإلبداع الفكري فيها، حيث أصبح إثبات اإلبداع  اإللحاحعلمية والغير تقنية، وذلك بعدم  وبالفعل فمن األحكام . للنقاش األخيرلنسبة للمصنفات التصويرية التي لم يثار فيها هذا مشترطا حتى با تثير مسالة غياب اإلبداع في المصنف التصويري المتنازع فيه رغم عدم إثارة الخصم القضائية من    .4لها
                                                           1 Cass. civ., 19 novembre 1991, Expertises 1992, p. 71, J.C.P.  1992, I, n° 4, p. 141, obs. M. Vivant et A. Lucas : « Les demanderesses au pourvoi sont donc irrecevables à reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas spécialement motivé sa décision sur un point de fait que toutes les parties considéraient comme constant ». 2 A. Lucas et H.-J., Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 3 ème éd., 2006, n° 85 : « Tout se passe en pratique comme si l’œuvre bénéficiait d’une présomption d’originalité … C’est seulement dans  les cas limités ou la nature de l’œuvre fait douter de la possibilité de la protection, par exemple sur des œuvres scientifiques ou techniques, que le débat sur l’originalité revient au premier plan et que les règles de droit commun sur la charge de la preuve reçoivent application ». 3 C. Bernault, Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1135, n° 66. 4 T.G.I. Paris, 2 février 2010, JurisData n° 08-01421. 
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ففي انعدام . وبالنسبة للقانون الجزائري فمن المؤسف غياب االجتهاد القضائي في هاته المسالة       اإلبداع في مجال المصنفات التصويرية، من الصعب تحديد مدى  بإثباتاألحكام المنشورة المتعلقة  هاته إثبات وجود إبداع فكري في المصنفات التصويرية المتنازع فيها، أي هل يثير القاضي  إلزامية ، تبّين أن هاته األخيرة صعبة التحقيق مما )الفرع األول(إلثبات توفر اإلبداع في المصنفات التصويرية فبعدما برز تيار ينادي بإلزامية االستناد إلى وسائل معينة . علقة بالمصنفات التصويريةفي الدعاوي المتكل مرة يظهر فيها تيار قضائي جديد، المبادئ والقواعد التي يعتمد عليها قاضي الموضوع في الفصل لقد شهد إثبات اإلبداع الفكري في المصنفات التصويرية ثورة قضائية حقيقية أدت إلى تغيير في           تطور وسائل إثبات اإلبداع في المصنفات التصويرية: الثاني المطلب  المسالة تلقائيا أم أن ذلك متوقف على رغبة الخصم في إثارتها؟ ان أن مصنفه التصويري يستجيب لمعايير اإلبداع المصنف وتبي التي أضفاها على" البصمة الشخصية"فيها أمام القضاء ووصف بصفة وجيزة أين تكمن خصوصية هذا االنجاز الفكري، بتسليط الضوء على مواد المصنفات التصويرية صعوبات كبيرة، إذ كان يقتصر األمر على تقديم المؤلف المصنفات المتنازع م يكن يشكل سابقا إثبات اإلبداع في يظهر انه ل ،على تحليل أحكام القضاء الفرنسي وعليه، وبناء        .وبالتالي، استفادته من حماية قانونية. الفكري باإلبداعإلى االجتهاد القضائي الفرنسي لمعرفة الوسائل المستعملة إلثبات تميز مصنف تصويري الجزائرية المنشورة في مجال المصنفات التصويرية، يدفع إلى اللجوء غياب األحكام القضائية  إن         الوسائل المقدمة من قبل المدعي إلثبات اإلبداع في المصنف التصويري : أوال  .اإلبداع من المصنف التصويري محل النزاعالمدعي لتبرير تميز انجازه الفكري باإلبداع، واالدعاءات التي يدلي بها المدعى عليه قصد تبيان غياب ائل المقدمة من قبل إن إثبات اإلبداع في المصنفات التصويرية يتطلب التمييز ما بين الوس        الوسائل المشترطة إلثبات اإلبداع في المصنفات التصويرية: الفرع األول  ).الفرع الثاني(التصويرية وضامنا لها عن طريق إسقاط القيود الواردة عليها بتسهيل وسائل إثبات اإلبداع في المصنفات الحقوق  لهاته فع إلى قيام تيار قضائي آخر مكرسقد يترتب عنه انتهاك لحقوق المؤلف وهو ما د
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كما . التقديرية للفصل في وجود أو غياب اإلبداع استنادا في ذلك إلى الوثائق المقدمة من قبل المدعيليتولى بعدها قاضي الموضوع ممارسة سلطته  ،1المحددة من قبل االجتهاد القضائي في كل مرة بل يتم معالجة  ،الفصل فيها عامة، أي دون التطرق إلى مدى توفر اإلبداع في كل مصنف على حدىايا الحاملة لجملة من المصنفات التصويرية متنازع فيها ويتم كان القضاة يقبلون بسهولة ملفات القض المصنفات التصويرية، حيث  ت اإلبداع فيحاليا، فقد شدد القضاء الفرنسي في وسائل إثبا أما         .2كل عنصر بصورة منفصلة إلىالقضية ككل وال ينظر  يجوز  انه ، بمعنىاألطرافكل  أمامخالل المرافعة  األدلةيشترط تقديم  يستنتج من األحكام انه اصبح فتقدير اإلبداع  .نفي وجود اإلبداع في المصنف التصويري مّ ، ومن ثواألدلةهاته القرائن  إسقاطللخصم  عالوة على ذلك ينبغي إثبات . 3لقاضي الموضوعالفكري لم يعد يقتصر فقط على السلطة التقديرية  . 4يتمتع باإلبداع الفكري، فتميز الكل باإلبداع الفكري ال يعني استفاء كل عناصره لهذا الشرط القانونينتمي إلى انجاز فكري آخر على حدى حتى ولو كان هذا المصنف ياإلبداع في كل مصنف تصويري  الن التحقيق سينصب  ،الحق في األبوة واثبات اإلبداع الفكري :شان ذلك أن يحدث لبسا بين مسألتيواثبات اإلبداع فيها وليس التحقيق في المصنف الذي يحويها فحسب، ولو انه من الناحية العملية من  ، يتطلب التحقيق في كل واحدة منهامصنفات تصويرية أخرى تسعى إلى الحصول على حماية قانونيةمي قانونا نظرا التسامه بالخصوصية يحتوي على عدة نف أدبي أو فني محومنه، فان انجاز مص المصنفات التصويرية الواردة في مصنفه األدبي أو الفني بدال خص على العالقة ما بين المؤلف و باأل غير أن ذلك ال يشكل عائقا كبيرا مادام أن الحق في األبوة  .ن البحث عن مدى تميزها بالخصوصيةم   .5موضوعان متداخالن فيما بينهما واإلبداع الفكري هما
                                                           1 F. Gaulier, La preuve de l’originalité, une charge complexe, op. cit., p. 3 : « Il suffisait essentiellement de communiquer les photographies litigieuses comme pièces et de décrire rapidement dans ses conclusions en quoi le travail du photographe était original en fonction des critères posés au fur et à mesure par la jurisprudence ». 2 C. A. Paris, 26 avril 2001, Propr. intell. 2002, p. 46. 3 T.G.I. Paris, 20 mars 2009, JurisData n° 08-04053 : « Il n’appartient pas au tribunal d’examiner lui-même les photographies concernées ni les magazines incriminés en dehors de toute description par le demandeur dans ses écritures de chacune des œuvres qu’il revendique ». 4 T.G.I. Paris, 27 janvier 2009, JurisData n° 08-03598. 5 T.G.I. Paris, 18 décembre 2007, in www. Legalis.net : « Il ne suffit pas de prétendre subir une contrefaçon d’œuvres dont on prétend détenir les droits, encore faut-il préciser, en les 
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يجعل  ، وان يبّين بعدها ما1انجازه الفكري عبارة عن صورة لقافلة جمل وسط طبيعة صحراوية خالبة في الختام، كان يعتبر أنكما يلتزم المدعي صاحب المصنف التصويري بوصف انجازه الفني           وجود القافلة على يمين الصورة  أنالفكري كقوله مثال،  باإلبداعتتميز  أنهاأي  ،هاته الصورة غير عادية ترك المكان حتى تبرز الواحة المتواجدة هناك  هليس بالصدفة بل جاء ذلك مدروسا ويرجى من وراء ، وما إلى ذلك من المسائل التي من شانها أن تضع إلى األمام كفاءاته المهنية الشمس ألشعةوتفاديا  تبيان ذلك مصنف بمصنف بغض النظر عن عدد المصنفات المتنازع فيها  وان يلجا إلى. وذوقه الفّني اإلبداع في كل مصنف على حدى مؤكدة  بإثباتلحكم تلزم فيه المدعي  محكمة إلصدارنتيجة كمرة  ألول في مجال المصنفات التصويرية نشاهذا التيار القضائي المشدد في وسائل إثبات اإلبداع  إن         .كما سبق ذكره ، وقد توالت بعدها األحكام 2اإلبداع في المصنفات التصويرية ال يستنتج من سلوك المؤلف أنعلى  التأثير من المحاكم الفرنسية إلى  منبثقةهذا التيار القضائي الناتج عن أحكام قضائية  أدىكما            .ألدبية والفنيةيمثل جوهر الحماية في الملكية ا ألنهتجاوز هذا العنصر بتسهيل الحصول عليه نظرا والقائمة على ذات األسلوب والمتمثل في تصعيب إثبات اإلبداع وعدم القضائية المنتهجة لنفس المسلك  هي األخرى تشترط التحقيق في كل مصنف تصويري  ارات المجالس القضائية، التي اصبحتعلى قر  من دون يتهم المدعي ويجعله يحل محل المدعى عليه، حيث يتم التحقيق في كل الوقائع المقدمة وهذا قابال للنقد الن في ذلك ضياع للوقت، فبدال من أن ينصب اهتمام القاضي على الدعوى المرفوعة أمامه ويعد هذا الموقف . فس المسلكانتهجت ن 4بل أكثر من ذلك حتى محكمة النقد الفرنسية ،3على حدى جراء المشترط والمتمثل في تقديم وصف دقيق وعالوة على ذلك يعد اإل .أن يثير الخصم ذلك للنقاش
                                                                                                                                                                                   nommant, les dénombrant et les identifiant, les œuvres dont on revendique la paternité pour justifier de sa qualité à agir et de son intérêt à agir ». 1 T.G.I. Paris, 9 septembre 2008, JurisData n° 06-14316. 2 J.-M. Bruguière, note in Propr. intell. 2009, p. 260.  V. aussi, T.G.I. Paris, 18 octobre 2006, JurisData n° 05-13494 : « En se contentant de revendiquer l’originalité d’une œuvre globale qui serait constituée par l’ensemble de clichés, alors que l’originalité doit s’apprécier œuvre par œuvre et ne saurait se déduire de la conduite de l’auteur, M.P. n’établit pas que les œuvres dont il est l’auteur sont originales ». 3 C.A. Paris, 27 janvier 2010, in www. Legalis.net  4 Cass. crim., 4 novembre 2008, Comm.com. électr. 2009, n°2, note C. Caron. 
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إذ بإمكان  ا،ليس له أساس للمصنف التصويري وذكر المبررات التي تجعله يتحلى باإلبداع الفكري . فكري في المصنفات التصويرية المتنازع فيها، مما يترتب عنه انتفاء الحماية وبالتالي سقوط الدعوىتدعى هاته الوسائل بالوسائل السلبية نظرا لسعي المدعى عليه بموجبها إلى نفي وجود إبداع           الوسائل المقدمة من قبل المدعى عليه إلثبات غياب اإلبداع في المصنفات التصويرية: ثانيا   .المدعي المؤلف تلخيص ذلك شفويا بكل بساطة تسمح باستبعاد وجود أي إبداع فكري في المصنفات التصويرية محل  أدلةيشترط فيها االرتكاز على  األخرىلسلبية هي الوسائل ا فان ،االيجابية التي تقع على عاتق المدعي اإلثباتوعلى غرار وسائل  صاحب المصنف التصويري هو مجرد تقني ال يتمتع بالروح  أن بإثبات إما ويتم ذلك. الدعوى القضائية وجيهه في كيفية التقاط الصورة، حيث صارمة تهدف إلى ت أوامرعلى انه تلقى  أدلة، أو بتقديم اإلبداعية ترمي  بأدلة يستعين المدعى عليه أنإضافة شخصية، أو  بأيدون المساهمة  األوامراكتفى بتنفيذ هاته  ال تظهر في  إذ، 1صاحب المصنف التصويري لم تكن له أي حرية لدى التقاطه للصورة أن إثباتإلى  الوسائل المستعملة من قبل المدعى عليه إلثبات  أنقرار لمجلس قضائي اعتبر  2محكمة النقد الفرنسية أيدتوفي هذا الصدد  .بعمل تقني محض اون مقّيديك وٕانماهاته األخيرة ذوقه وكفاءاته الشخصية  جدية مادام انه سلط األنظار على كون أن هاته المصنفات مبتذلة  غياب اإلبداع في مصنفات تصويرية بل اكتفى بوضع آلة التصوير والضغط  ،ذهني يبرر حماية قانونيةبما أن صاحبها لم يقوم بأي جهد  في مسالة إثبات اإلبداع في المصنفات  الفرنسي االجتهاد القضائي تطور أنإلى  اإلشارةتجدر          .على زر التصوير وسائل  كما سبق تبيانه فحسب، بل شمل كذلك االيجابية اإلثباتلم يقتصر على وسائل  التصويرية  .« F. Gaulier, La preuve de l’originalité, une charge complexe, op.cit., p.4 : « En défense, il ne suffisait pas d’affirmer que les œuvres étaient dépourvues d’originalité, il fallait démontrer, preuves à l’appui, que le photographe :- était un simple technicien ;obéissait à des directives précises ; et n’avait aucune marge de liberté lui permettant d’exprimer sa personnalité ». 2 Cass. civ., 3 février 2004, n° 02-11.400. in www. Legalis.net : «La cour a relevé que les photographes étaient postés aux endroits qui leur étaient imposés, et non par choix raisonné, et agissaient selon la technique du déclenchement continu dite prise en rafale, ou en se limitant à installer un objectif à l’arrière d’un véhicule muni d’un déclencheur photographique et qu’il s’agissait de scènes d’une grande banalité 1                                                           أو أن يكفي للمدعى عليه اإلقرار بان هاته المصنفات غير مبتدعة  ثبات السلبية، بحيث اصبحاإل
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أنها كذلك للتحرر من أي فعل تقليد منسوب إليه، كما له أن يقدم أثناء الجلسة صور  تالمدعي لم يثب يالحظ أن في ذلك  ولو انه. 1من اإلبداع الفكري المتنازع فيها قصد إثبات ابتذالها وتجردهامشابهة لتلك  فهناك فرق شاسع ما بين اإلبداع والجدة وال  ،الن اإلبداع الفكري ال يعني غياب األسبقية ،خطا كبير وسائل إثبات اإلبداع في المصنفات  أنيستنتج مما سبق وفي ظل التطورات القضائية الحديثة          .مانع من قيام اإلبداع في انعدام الجدة ذلك بالمستحيلة، في حين عندما تكون القضية متعلقة بتقليد جملة من المصنفات التصويرية سيؤدي ليست  أنها إالمعقدة نوعا ما عندما يتعلق األمر بمصنف تصويري واحد،  التصويرية المشترطة على توفر اإلبداع في كل مصنف  أدلةفمن الصعب تقديم  .ا إلى الحكم في صالح المدعى عليهحتم ، على النسخ المتعدد هو من خصائص المصنفات التصويرية أنكبير باعتبار  إشكالعلى حدى وهو  اإلبداع في  د القضائي الفرنسي بخصوص مسالة إثباتالمستجدات التي جاء بها االجتها إن         مدى إمكانية إثبات اإلبداع في المصنفات التصويرية بالوسائل المشترطة  :الفرع الثاني   .2بشدة هذا التيار القضائي الحديث جانب من الفقه الفرنسي بنقد ولذا قام. فيهتصويري مركب واحد وٕاذا تم تقليد هذا األخير يلتزم المؤلف بتقديم اإلثبات لكل مصنف تصويري وارد إذ في غالب األحيان تنشر المصنفات التصويرية مجمعة في مصنف  ،خالف المصنفات األدبية مثال لتصعيب عن مدى اعتبار هاته الشروط تعجيزية وجدت كحاجز  التساؤل إلى أدت المصنفات التصويرية جدل جاءت لتحقيق نوع من التوازن في ال موجة من األحكام القضائية األخرىظهرت  غير انه            .تحقيق هاته المهمة إمكانيةالتساؤل عن مدى  ولذا يجب. اية المصنفات التصويريةاستبعاد حم ، وبالتالياإلثباتمهمة    .اإلثبات والبعض اآلخر يتعلق بوسائله منها يخص عبءفالبعض  ،القائم بشان إثبات اإلبداع
                                                           1 C.A. Paris, 9 juin 2009, Comm.com. électr. 2010, n°4, note F. Gaulier .  2 F. Gaulier, op.cit., p.6 : « C’est une véritable prime à la contrefaçon de masse : les contrefacteurs auraient en effet intérêt à contrefaire un très  grand nombre d’œuvres puisqu’ils rendraient ainsi toute action en contrefaçon techniquement impossible pour le titulaire des droits. La situation serait ainsi véritablement catastrophique ou en tout cas inquiétante si la jurisprudence décidait de continuer sur sa lancée ». 
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ز المصنف التصويري يتمي أنلمصنف التصويري اإلبداع في مصنفه، حيث استنتج إثبات صاحب ا إلزامية، أي مدى اإلثباتعت إلى الحلول القديمة بخصوص عبء رج فمن األحكام الجديدة التي        يكون جديا  أن، كما اشترط في هذا االعتراض 1الفكري بمجرد غياب اعتراض المدعى عليه باإلبداع وقد ذهب مجلس قضاء . 2وليس فقط استنتاج وجيز يرد في ختام عريضة المدعى عليه بأدلةومبررا  ل على بتقديم الدلي ملزم المدعي صاحب المصنف التصويري غير أنإلى ابعد من ذلك معتبرا  3باريس غير كافي إلثبات غياب االعتراض المقدم من قبل المدعى عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن  .أنفا، وهذا عكس ما تّم الحكم به سابقا في العديد من القضايا المذكورة باإلبداعانجازه الفكري يتميز  أن تحدث شكا  أناطعة من شانها ق بأدلةاإلبداع في المصنف التصويري، نظرا لكونه جاء عاما وغير مؤّيد  ل عن الحلول القديمة في مجال العدو  يبين بشكل واضح ألنهكبيرة  أهميةهذا القرار ذو  إن         .هذا المصنف التصويري مبتكرا أنفي القرينة التي شكلها القاضي والمتمثلة في  ل إلى المدعي، إذ إلثبات يؤو ا ريعة العامة، والقائمة على أن عبءاإلثبات المقاسة على أحكام الشعبء  ذلك القرار  على  إلى عاتق المدعى عليه في المجال العملي المطبق حاليا ودليل انتقل هذا العبء فتسليم االنجاز الفكري الذي يحتوي على المصنفات التصويرية كافي إلثبات  .أو فنيا، بصورة مستقلةمسالة إثبات اإلبداع في كل مصنف تصويري وارد في مصنف فكري آخر سواء كان هذا األخير أدبيا الذي حذف  ،4يفها، حيث استهل األمر بقرار من مجلس قضاء باريستيار قضائي جديد عمل على تخفصعوبة إثبات اإلبداع في المصنفات التصويرية بالوسائل المشترطة قضائيا ادى إلى بروز  كما أن               .السالف الذكر  .« T.G.I. Paris, 21 janvier 2009 in www. Lexbase.fr. : « Il convient de noter que l’association ne conteste pas l’originalité des photographies de M.F., dans ces conditions, les photographies litigieuses sont protégées au titre du droit d’auteur ». 2 C.A. Paris, 22 mai 2009 in www. Lexbase.fr. : « Le défendeur conteste globalement l’originalité des photographies dont il s’agit ; qu’il fait valoir qu’elles ne constituent que de simples réalisations techniques reproduisant mécaniquement leur sujet » et en déduit que l’originalité n’est pas sérieusement contestée   3 C.A. Paris, 26 février 2010 in www. Lexbase.fr.  4 C.A. Paris 26 mars 2010 in www. Lexbase.fr. : « Considérant que la simple lecture de l’ouvrage qui contient  les reproductions litigieuses renseigne sur la qualité de l’appelant qui, d’une part, est cité dans les remerciements pour ses photographies et illustrations et dont, d’autre part, le nom figure expressément en dernière page aux crédits photos … le nombre total de photographies de l’appelant reproduites de l’ouvrage s’élève à 117 ; qu’il s’en suit que les photographies sont parfaitement identifiées 1                                                           وفيما يخص  .وهذا مهما كان عددها بأدلةذلك  تأكيدحاجة إلى تعليل أو الرة دون اإلبداع في هاته األخي
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بتحليل النقاط التي تجعلها فريدة من نوعها  األخرىوصف المصنفات التصويرية واحدة تلوى  إلزامية عليها صاحبها، فلم يعد لذلك مجال في ظل التطور القضائي  أضفاهاتتميز بالصبغة الشخصية التي  على الوقائع فقط دون اللجوء  الحكم بوجود اإلبداع الفكري بناءكما تعددت القرارات التي تم فيها         .1كل مصنف تصويري على حدىاألحكام القضائية تفصل في هذا النوع من النزاعات بصورة عامة وال تتطرق إلى  أصبحت إذ ،ثالحدي اإلبداع الفكري  مفهومهذا التيار القضائي الحديث عمل على توسيع  أنوعليه، يستنتج مما سبق          .2فيهاإلى أي تحليل ولو سطحي للمصنفات التصويرية المتنازع  من المرونة سمحت  اعنو  أضفى، بذلك فقد إثباتهيترتب عن ذلك تسهيل  في المصنفات التصويرية مما هاته القرينة أن  اإلشارة إلىوتجدر . رهانه ال وجود لهاته األخيرة في مجال اإلبداع الفكري كما سبق ذكعلى القرينة التي يضعها قاضي الموضوع والتي تختلف عن القرينة القانونية باعتبار  ، وذلك بناءاألخيرالمدعي صاحب المصنف التصويري والمدعى عليه الشخص المتهم باالعتداء على حقوق هذا  أي ،رفي الخصومةطازن بين الذكر ساهمت في خلق التو  السالفة فاألحكام. بتوسيع حماية هاته المصنفات يثير  أن ةطيالمدعى شر  يبقى على عاتق اإلثبات عبء أنبالقواعد العامة مادام  القضائية ال تمس على السلطة التقديرية التي يحظى بها  بناء اإلثباتالمدعى عليه غيابه، بل تسمح فقط بتسهيل وسائل       .النزاع فكري محلقاضي الموضوع لتقييم االنجاز ال
                                                           1 C.A. Paris, 22 mai 2009 préc. : « Considérant que les nombreuses photographies qui ont été reproduites par la société D. Distribution ainsi que les clichés utilisés par la société Papeteries Hamelin donnent à voir des jeunes mannequins, seuls ou en groupe, ou bien le styliste M.D. … que les expressions et les poses des sujets photographiés qui relèvent du choix de M. S de même que la mise en scène et le cadrage révèlent l’empreinte de la personnalité de celui-ci et confèrent à chacune des photographies en cause un caractère original ». 2 C.A. Paris, 9 juin 2009, JurisData n° 2009-377767 : « En prévoyant dans les contrats de travail l’existence d’une clause de cession de droits d’auteur … l’AFP a considéré que les photographies de ses salariés auteurs bénéficient d’une présomption d’originalité sans distinction ; que cette présomption s’impose d’autant plus qu’elle porte, sur quelques milliers de photographies … et qu’elle-même s’attache, vis-à-vis des tiers, à défendre les droits d’auteurs qu’elle tire de cette clause, sans distinction entre les œuvres ». 
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المقررة للمصنفات التصويرية بموجب النصوص الحماية : المبحث الثاني المعنوية  هعلى حقوقجاء ذلك وقوع االعتداء على حقوق صاحب المصنف التصويري سواء  إن         الوطنية ار أن يقتضي جبر الضرر الناتج عن هذا االعتداء، وتحميل المعتدي نتيجة فعله باعتبالمالية حقوقه أو  ومن جهة  من جهة،هذا  )المطلب األول(الحماية المدنية  آليات ووسائل هاته الحماية فيوتتمثل         .هاته الحقوق مضمونة ومحمية بموجب قانون حقوق المؤلف صرامة تهدف إلى ردع المعتدين على  أكثر جزائية حماية غير كافية وجدت هاته األخيرةوبما أن  أخرى المسؤولية العقدية الناشئة عن : التي تقوم عليها المسؤولية المدنية إلى نوعين األسستنقسم         للمصنفات التصويرية المقررة الحماية المدنية: المطلب األول  ).المطلب الثاني( التصويري فحقوق صاحب المصن بصاحب  ضرر إلحاقالتقصيرية الناتجة عن  والمسؤوليةأو عدم تنفيذ عقد،  التأخيرأو  اإلخالل فمادام أن هناك عقدا ال يجوز اللجوء إلى  ،ما بين المسؤوليتينجوز االختيار الفصل فيها، وال يالمعتدي على المصنف التصويري مرتين وعلى نفس الفعل الضار تحت طائلة رفض الدعوى لسبق المقررة في المسؤولية المدنية منع الجمع بين المسؤوليتين، فال يجوز محاسبة  المبادئكما انه من         .1المصنف التصويري من دون وجود أي عقد بينه وبين المعتدي وجود عقد مبرم ما بين المؤلف والمعتدي ال يمكن حالة المسؤولية التقصيرية والعكس صحيح، ففي  على كل تقوم على تسليط مسؤولية  ف التصويري المبتكر بحماية مدنيةيتمتع صاحب المصن        وسائل الحماية المدنية تحديد :الفرع األول  .االستناد إلى المسؤولية التقصيرية انه ورغم بروز بوضوح رغبة  إال. معتدي على حقوقه سواء تعلق األمر بالحقوق المعنوية أو المالية من  ذلك ظهري ولية على كل معتدي على حق المؤلف، حيثوٕاسقاط مسؤ المشرع في بناء حماية مدنية  ماية حقوق المؤلف، غير انه يعاب عليه ترك تحديد المسؤولية المدنية للقواعد خالل سنه قانونا لح   .100. ، ص�k ،2003 دار ا\U�g، ط��Z وا\~[�|�Zy ا\�ZyzU ا\YV Yy�ys]g ا\��\eds�s cy،  ا\�[ھp�z U. م   1                                                             .التعويض، وان ينص على قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية في قانون حماية حقوق المؤلفأي إلى القانون المدني فكان من األجدر به أن يمنح خصوصية لحق المؤلف في تقرير  ،العامة
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التعاقدية سواء عمدا أو احد المتعاقدين بتنفيذ احد التزاماته  إخاللتنشا المسؤولية العقدية نتيجة            ة لحماية المصنفات التصويريةالمسؤولية العقدي: أوال فهناك التزام ببذل عناية والتزام بتحقيق نتيجة وفي كلتا الحالتين  ،كما قد يختلف نوع االلتزام .سهوا منه فالشركة  .اعتبر مخال بالتزاماته ٕاالجهد الالزم والمتوقع منه لتنفيذ التزامه و على المتعاقد بذل ال يتعين تطلب منه بذل الجهد  اإلشهارتى تستعمله في حالتي تتعاقد مع المؤلف لينجز لها مصنف تصويري  فهو غير ملزم بتحقيق نتيجة بل عليه فقط الالزم ليكون المصنف التصويري في المستوى، وفي المقابل  ين صاحب المصنف المتعاقد فعادة ما تكون ب إليهاااللتزام بتحقيق النتيجة التي يسعى  أما           .1المتوسطالجهد الفكري المناسب من اجل الوصول إلى إبداع المصنف، أي أن يبذل جهود المؤلف بذل  تتحقق هاته لم  وٕاذايهدف من وراء التعاقد طباعة مصنفه التصويري ونشره  التصويري والناشر، حيث التزم بتحقيق نتيجة وغياب هاته األخيرة يؤدي إلى قيام النتيجة اعتبر الناشر مخال بالتزامه، مادام انه  فقد اقر  ،احد المتعاقدين إرادةببنود العقد خارجا عن  اإلخاللجاء سبب  إذابينما . المسؤولية العقدية االلتزام  أنونتج عنها  ية لم يكن بالوسع توقعهااستثنائ حوادث طرأت إذاالمشرع في القواعد العامة انه  ينقص من هذا االلتزام  أنفيجوز لقاضي الموضوع  ،تب خسارة فادحةر أصبح مرهقا أو مستحيال و  تعاقد على التزام يكون محله مستحيال تم ال وٕاذا، 2المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطال كل اتفاق مخالف   .3المصنف التصويري على انجاز مصنف تصويري اباحي أو صورة ماسة بالمعتقدات الدينيةلعقد يعد باطال بطالنا مطلقا، كان يتعاقد الناشر مع المؤلف صاحب أو مخالفا للنظام العام، فان ا
غير مسموح  االلتزام بتحقيق نتيجة يعني التعامل بالمصنفات المستقبلية وهو أساسالتعاقد مع المؤلف على  إن  1                                                            يعد :" سالف الذكرال 05-03رقم  األمرمن  71منع ذلك المشرع في المادة  إذبه في قانون حقوق المؤلف،  إذا كان محل االلتزام مستحيال في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو اآلداب العامة، كان .:" ج.م.ق 93المادة   3  ".ق على خالف ذلكباطال كل اتفافادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى حد المعقول، ويقع وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيال، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة دث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها غير انه إذا طرأت حوا.:" ... ج.م.الفقرة الثالثة ق 107المادة   2  ...".عن الحقوق المادية للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل  اإلجماليباطال التنازل    ".باطال بطالنا مطلقا
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القانون وهو فعل غير  أساسهبالتزام سابق  اإلخاللالعمدي يعني  والخطأ، ضرر بحقوق المؤلف إيقاعالثالثة والمتمثلة في وجود خطا عقدي تسبب في  أركانهابتوفر  كما تقوم المسؤولية العقدية         ال مجال  استنادا إلى معيار الرجل العادي، وبالتالي بالمعيار الموضوعي الخطأويقاس هذا  1مشروع الخطأ العقدي ينشا عن عدم تنفيذ التزام العقد أو التأخير في  أنإلى  اإلشارةوتجدر . للمعيار الشخصي ومثال " مجسي"ى خطا الضرر، فيتحول إل إليقاعبصورة عمدية أي  الخطأارتكب هذا  إذا أما          .2الحقوقوقوف المؤلف مع الشخص الذي تنازل له عن حقوقه المادية في حالة منازعة الغير له في هذه ، أو عدم المألوفه، كامتناع الناشر عن نشر المصنف التصويري أو التماطل عن ذلك خروجا عن تنفيذ بصاحب المصنف التصويري،  ضرر إلحاقالوحيدة قصد  األصليةيقوم الناشر بهلك النسخة  أن ذلك الخطأ غير جاء  إذاسيئ النية، في حين  الشخص حيث يترتب عن ذلك تشديد في المسؤولية على هاون في يت أنأو  المصنف بالصورة التي تليق المؤلف إخراجكما لو تهاون الناشر عن " بسيط"عمدي  ال أو حقوقه أو يعتدي على مصلحة مشروعة محمية قانونا، ويشترط في هذا الضرر أن يكون واقعا حاوبالنسبة للركن الثاني والمتمثل في الضرر، فيقصد به األذى الالحق بالشخص فيمس بحق من         .3ففي هاته الحالة يمكن التسامح مع الشخص حسن النية ،عليها نوعية الطباعة المتفق لمصنف التصويري يؤدي فتأخر الناشر عن نشر ا. 4فال يتم التعويض عنهما ،مباشر أو الغير متوقعالتعويض، إذ ال يتم التعويض في المسؤولية العقدية إال للضرر المباشر المتوقع، أما الضرر الغير فانه يكون غير مؤكد الوقوع وال يستوجب  ،أما إذا كان هذا الضرر محتمال. محقق الوقوع في المستقبل ترتب عن  إذا أماالربح بعدم النشر،  فواتإلى تعويض صاحبه عن الضرر المتوقع والمباشر الناتج عن   اشهارية ألغراضفي نشر المصنف التصويري غلق الشركة التي طلبت انجاز هاته الصورة  التأخير
للمتنازل له الحقوق المتنازل  يضمن أنيجب على المؤلف :" الف الذكرسلا 05-03رقم  األمرمن  67المادة   2  .323. ص المرجع السالف الذكر،العمروسي،  .ا  1                                                            ، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية )والتقصيريةالمسؤولية المدنية التعاقدية ( التعويض المدني فوده، . ع  3  ".يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير أنشانه  جانبه في كل ما من إلىيساعده ويقف  عنها، وان     .309. وسي، المرجع السالف الذكر، صالعمر  .ا  4  .36. ص ،1998طبعة سنة 



209  

ال يعوض عنه باعتباره غير بسبب عدم وجود هذا المصنف التصويري، فان الضرر هنا غير مباشر و  ال تعديالت على هذا األخير بتحريفه، ففي هاته أو التعدي على اسم صاحب المصنف التصويري وٕادختبيانه كما قد يكون معنويا ماسا بسمعته واعتباره وشرفه، كالسب والقذف عبر الصحف ووسائل اإلعالم والضرر نوعان، فقد يكون ماديا أي ماسا بالذمة المالية لصاحب المصنف التصويري كما سبق          .متوقع ذلك فيجوز التعويض المادي عن الضرر المعنوي سواء  ار وٕاذا لم يكفيالحالة يكون التعويض باالعتذ حق بصاحب التعاقدي والضرر الال الخطأوجود عالقة ما بين  العقديةكما يشترط لقيام المسؤولية            .في المسؤولية العقدية أو التقصيرية الضرر وقع  أنكان يثبت  اإلثباتوسائل  كافةبالمصنف التصويري، فنفي المدعى عليه الرابطة السببية  قد خارج عدم تنفيذ الع أن حيث المكلفة بطباعة المصنف التصويري، الذي يصيب دار النشر" الحريق" األجنبيالسبب  عناألمثلة ومن . كافي لسقوط المسؤولية العقدية أجنبيغير فعله، أي سبب  آخرلسبب  الذي يشكل خطا  تقوم المسؤولية التقصيرية خارج منازعات العقد وأساسها هو الفعل الغير مشروع         ماية المصنفات التصويريةالمسؤولية التقصيرية لح: ثانيا   .1في الوقت المناسبحجة أن سبب عدم تنفيذ العقد هو قيام المؤلف بالتغيير المستمر في مصنفه مما يمنع الناشر من النشر هو المسؤول عن عدم النشر، كما قد يثير الخصم " الحريق"  األجنبيبب عن إرادة المدعى عليه فالس فتنشا  ،ذلك باعتداء شخص على المصنف التصويري بسبب ارتكابه لخطا تقصيريا، سواء جاء ويلتزم كل من  عن أفعاله الضارة التي قد تلحق أدى بالغير، يعتبر المشرع أن كل شخص مسؤول        في مجال المصنفات التصويرية المسؤولية عن األفعال الشخصية  - أ   .األشياءالمسؤولية عن فعل الغير، كما قد يتدخل الشيء في إحداث الضرر فتنشا مسؤولية الشخص عن فعل يكون الشخص مسؤوال عنه لتنشا  المسؤولية عن األفعال الشخصية، أو حصول الضرر بفعل الغير الذي ، دار الكتب القانونية شتات مصر، )العامة األحكام(االلتزام في الفعل الضار والمسؤولية المدنية مرقص، . س  1                                                           المسؤولية التقصيرية عن  أمثلةومن  .2تسبب بضرر للغير دفع تعويض عن األضرار التي تسبب فيها   .ج.م.ق 124المادة   2  .500. ، ص1998الطبعة الخامسة، 
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فان المسؤولية التقصيرية هي األخرى تتكون من الخطأ التقصيري،  ،الشأن بالنسبة للمسؤولية العقديةالمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي باعتبار انه ال وجود لعقد بين المعتدي والمؤلف، وكما هو وبالتالي، تقوم . ق المؤلفويعد ذلك مخالفا لقانون حقو  ،مما يسبب ضررا لصاحب المصنف التصويريالعمل الشخصي في مجال المصنفات التصويرية، قيام الغير بنسخ المصنفات التصويرية المبتكرة وبيعها  وركن  السلوك المستهجنأو التقصيري ركن مادي وهو التعدي  للخطأّم، فان ومن ث. لكالمعتدي لذ إدراكي ترك ما وجب فعله وفعل ما وجب تركه مما يشكل اعتداء مع الخطأ التقصير يقصد ب        .الضرر والعالقة السببية الدفاع بار التعدي خطا تقصيريا فمن ذلك أن هناك استثناءات على اعتغير . 1معنوي يكمن في اإلدراك حيث يعّوض الضرر المتوقع والغير متوقع  ،لقيام المسؤولية التقصيرية كما البد من حدوث ضرر      .ئيس وحالة الضرورةالشرعي، تنفيذ أمر ر  ضة إلى حين نفيها بإثبات السبب التي لحقت بصاحب المصنف التصويري، والعالقة السببية مفتر  ضرارون الخطأ المرتكب هو السبب في األتتجلى في أن يكف ،العالقة السببيةوفيما يخص  .بمجرد إثباته أن هناك فئة  نتائج خطا الغير، غيرإال عن أفعاله الشخصية وال يتحمل  ، ال يسال الشخصمبدئيا       في مجال المصنفات التصويرية المسؤولية عن فعل الغير   -  ب .األجنبي عال سبب فيه ضررا لصاحب المصنف التصويري ما ارتكب القاصر ف فإذالديهم،  اإلدراكنظرا لنقص  األهليةالقصر أو عديمي  أبنائهميتوجب على الوالدين رعاية : مسؤولية اآلباء عن أفعال أبنائهم -   .التصويريفي أعمالهم للغير، فهؤالء يحملون للغير أي المكلف برقابتهم مسؤولية أفعالهم الضارة بصاحب المصنف لسن ومن يتبعون من األفراد تابعة ألشخاص أخرى تتحمل مسؤوليتهم في حالة ارتكابهم لخطا كصغار ا   .440. ، ص1998الثانية،  ، الطبعةاإلسكندريةمنشاة المعارف  دعوى التعويض،المنجي، . م  1                                                           قوم خطا الوالدين المستوجب بمجرد وقوع الضرر من األبناء ي هأن ذلك أقام المشرع قرينة مفادهال. أبنائهمالوالدين تحمل نتيجة ذلك، ألنه يفترض أن هذا الضرر لم يكن ليقع لوال  تقصير الوالدين في تربية الصورة المبتكرة عبر الشبكات االجتماعية أو أن يهلك المصنف التصويري، فعلى كان يقوم بتوزيع 
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امل، لتبعية بموجب عقد بين المستخدم والعتنشا عالقة ا :مسؤولية المتبوعين عن أعمال تابعيهم -   .1الحيطة والحذر وحسن التربية وانه رغم ذلك وقع الضررلة، وتبقى هاته القرينة نسبية وليست قاطعة، إذ للوالدين إثبات أنهما بدال جهدهما الكافي من المساء يكفي السلطة التي يمارسها المتبوع على التابع ولو اقتصرت في  إذ ،يتقاضاه التابع لقيام عالقة التبعيةعلى سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، وال يشترط في ذلك وجود اجر  حيث تقوم هاته العالقة بناء وجود خطا ارتكبه احد  أساسالمصنفات التصويرية بغرض بيعها لحسابه، تقوم مسؤولية دار النشر على المصنف التصويري بنسخ مجموعة من النشر المكلفة بنشر  ل في دارقام عام فإذا. 2التوجيهات العامة باعتبار انه ال يوجد عقد بين العامل والمؤلف  الخاضعين لها وال مجال للمسؤولية العقدية في هاته الحالة ية الشخص ال تتوقف على األخطاء وبالتالي، فان مسؤول. أوجدت قوانين في المسؤولية عن فعل األشياءتطور الوسائل التكنولوجية من شانه في بعض األحيان أن يحدث أضرارا غير متوقعة، لذا  إن       في مجال المصنفات التصويرية المسؤولية عن فعل األشياء -ج  .وم مسؤولية دار النشر على أساس إخاللها بواجب الرقابةفي حين تق بل تمتد كذلك إلى األشياء المكلف بحراستها  ،التي يرتكبها شخصيا أو تلك التي يرتكبها التابعين له على  دخل يد اإلنسان، كما يعرف الشيءة توعموما تعرف األشياء على أنها كل ما يتحرك بواسط      .لة صاحبها أو المكلف بحراستهايؤدي إلى مساءفتسبب هاته األخيرة في اإلضرار بالغير  ه النسخة الوحيدة لمصنف تصويري الطباعة في تشويآلة  تتسببوهكذا إذا . التصويري والعالقة السببيةالمسؤولية عن فعل األشياء إثبات تدخل األشياء في إيقاع الخطأ والضرر الالحق بصاحب المصنف وعليه، تقتضي قيام . الميكانيكية كاآلالتانه كل ما هو مادي غير حي يقتضي حراسته عناية خاصة  يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه :" .ج.م.ق  136ة الماد  2  .ج.م.ق  184المادة  1                                                               .باعتباره مسؤوال عن فعل هذا الشيء ه مدنيا عن االعتداء على حق المؤلفلى قيام مسؤولية صاحب اآللة ومساءلتإذلك مبتكر يؤدي    ".ارتكابه خطا جسيما وتحقق عالقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه في حلة  .وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها تأديتهفي حالة 
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حيث يتم ذلك إما عن  المصنف التصويري والبد من إصالحه،كان نوع االعتداء فانه خطا قد طرا على إن االعتداء الذي يقع على المصنف التصويري قد يصيب مصالحة المعنوية أو المادية، ومهما         وسائل جبر الضرر الناتج عن االعتداء على المصنفات التصويرية: أشكال التنفيذ: الفرع الثاني التنفيذ العيني بذلك يمنح  الحال لما كان عليه قبل االعتداء،  إرجاعيقصد بالتنفيذ العيني و          .التعويضبد من  في إطار المسؤولية العقدية، وٕاال فال ، أيطريق األمر بتنفيذ العقد إذا أمكن ذلك لرفع االعتداء على الحق  األمثلوالشك انه الحل . االعتداء إزالةفي لصاحب المصنف التصويري الحق  ، أصلهإلى  عادتهوإ التشويه الوارد على المصنف التصويري  إزالةكما قد يتمثل التنفيذ العيني في          .المصنف التصويري حتى ترجع له سمعته ويستفيد من الحقوق المقررة له قانونافان أفضل تعويض له هو اعتراف هذا الشخص باالعتداء الذي أوقعه على الحق المعنوي لصاحب وصرح بأنه المؤلف، يري شخصية صاحب المصنف التصو  األشخاصانتحل احد  فإذا، 1األدبي للمؤلف ، 2أما إذا رفض المعتدي التنفيذ العيني رغم قدرته على ذلك، فيتم اللجوء إلى الغرامة التهديدية         .المبرم نسخ المصنف حسب ما تم االتفاق عليه في العقد إعادةكان يجبر الناشر على  يلجا صاحب المنصف التصويري إلى دعوى التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني، أي  كما         .3يؤدي إلى انقضاء االلتزام األصلي ليحل محله إلزام جديد أال وهو التعويضالمصنف التصويري، فان ذلك بينما إذا استحال تنفيذ العقد أو هلك محل االلتزام ولو بخطأ من صاحب  لق نوع من التوازن حيث يهدف التعويض إلى خ ال على ما كان عليه قبل االعتداء،الح إرجاعاستحال  عن استغالل مصنفه  الحقوق المالية للمؤلف الناتجة أنولقد اعتبر المشرع  .4وذلك بجبر الضرر  أموال، أي انه يجوز الحجز على 5هي حقوق ممتازة بقوة القانون األخيرتينالسنتين  التصويري خالل
، 1996، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة المدنية الجزائري اإلجراءاتطرق التنفيذ في قانون حسنين، . م  1                                                            قام به المدين نفسه، جاز  إذا إالعينا غير ممكن أو غير مالئم  تنفيذ االلتزام كان إذا:" ج .م.ق 174المادة   2  .211. ص أو العزف  األداءشكل االتاوي المستحقة للمؤلف وفنان ت:"  السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  150المادة   5  .350.السالفة الذكر، ص األطروحةعبد الفتاح، . ا  4  .68. ، ص2003، دار الجامعة الجديدة، حق المؤلف في العالقات الخاصة الدوليةمحمود الكردي،  .ج  3  ".امتنع عن ذلك إن إجباريةالمدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة  بإلزاميحصل على حكم  أنللدائن    .األجورالفني ديونا ممتازة شانها في ذلك شان  أدائهمن استغالل مصنفه أو  األخيرتينبالسنتين  الخاصة
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في حالة رفضه دفع حقوق  يناآلخر على الدائنين  األفضليةالناشر ويكون لصاحب المصنف التصويري  التعويض عن الضرر المباشر والمتوقع  أن إذوتختلف معايير التعويض باختالف نوع المسؤولية،         .استنتاج أن حقوق المؤلف هي ديون ممتازةوبما أن المشرع لم يربط اإلدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق بمدة معينة يمكن  المؤلف، هذا بغض  ،مباشرا، وبمفهوم المخالفة ال يتم التعويض عن الضرر الغير مباشر في المسؤولية التقصيريةجاء الضرر  إذا إالالعقدية، يختلف عن التعويض في المسؤولية التقصيرية الذي ال يكون  في المسؤولية ة أو وسواء تعلق األمر بالمسؤولية العقدي. 1كان الضرر متوقعا أو غير متوقع إذاالنظر عن ما  الربح وليس بالنظر  واتصاحب المصنف التصويري وفالتقصيرية يقدر التعويض بالخسارة التي لحقت  يكون التعويض عن الضرر المادي مقاربا  أنوبالتالي، ينبغي . الصادر من المعتدي الخطأإلى جسامة  التعويض  أما .التي لحقت بصاحب المصنف التصويرية التي تحصل عليها المعتدي والخسار  للفائدة فمن الصعب تقديره بدقة أو تحديد معاييره، وعلى كل  ،الذاتية األمورعن الضرر المعنوي وباعتباره من  ، بذلك يكون المشرع قد امتنع عن منح في مسائل حقوق المؤلف خاضعا للقواعد العامة 2يبقى التعويض الواردة في قانون  دبية والفنية إضافة إلى األحكام العامةفي القانون الخاص بالملكية األحماية جزائية إلى جانب الحماية المدنية التي يتمتع بها صاحب المصنف التصويري، لقد اكفله المشرع          مصنفات التصويريةحماية الجزائية المقررة للال: المطلب الثاني  .أي خصوصية في التعويضات المتعلقة بحقوق المؤلف ، كما )الفرع األول(يه، نص في قانون حقوق المؤلف على األفعال المشكلة لالعتداء وعل. العقوبات وقع استغالل غير مشروع لمصنفه أو  إذاوالتعويضات المستحقة لمالك الحقوق  اإلداناتوتعتبر كذلك مبالغ                                                                                                                                                                                          ).الفرع الثاني(تطرق إلى العقوبات الخاصة بهاته األفعال  ، الطبعة االولي، -عمان–، دار وائل للطباعة والنشر حماية الحق المالي للمؤلفعيد السالم المجالي، . ح  1  ".أدائه القاضي المدني، هو : 2007نوفمبر  28بتاريخ  368024القرار الصادر عن المحكمة العليا تحت رقم   2  .192. ، ص2000   .أو فنيالمختص نوعيا لتعويض الضرر الناجم عن جريمة تقليد مصنف ادبي 
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بل اكتفى فقط  قانون حقوق المؤلف يري لم يعرف التقليد بصريح النص فائالمشرع الجز  أنرغم          في مجال المصنفات التصويرية مفهوم جنحة التقليدتحديد : أوال  .وبالتالي، البد من فرض عقوبات جزائية عليهم. التصويريحرية الفكر، فالوسائل المدنية وحدها ليست كفيلة بردع المعتدين على حقوق صاحب المصنف ، بغية ضمان استمرارية ممارسة 2قانونا لمصنف تصويري مجهول الهوية تعتبر اعتداءات معاقب عليهاالمؤلف سواء تعلق األمر بالحقوق المالية أو المعنوية كان يكشف احد األشخاص عن اسم المؤلف ، فكل مساس بحقوق 1جنحة التقليد والتي تتجلى في االستغالل الغير مسموح به للمصنف التصويري أساسمتعددة تكيف معظمها على  االأشكاالعتداءات على المصنف التصويري قد تتخد  إن         جنحة التقليد: المشكلة العتداء على المصنف التصويري األفعال: الفرع األول اصطالحا على انه كل استعمال عام لمصنف  ، يمكن تعريف التقليدمنهو . هاته المسالة الذي لم يهمل 4انه يمكن االستناد إلى التعريف المقدم من قبل الفقه الجزائري إال، 3بتبيين األفعال التي تشكل تقليدا الديوان  اغلب الحاالت التي يتم الحصول فيها على ترخيص من ستبعد من التقليدت ،وعليه          .5الذي يتمتع بحماية قانونية بموجب نظام الملكية األدبية والفنيةي بأي طريقة كانت من دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب المصنف التصويري تصوير  ، 2008سبتمبر  24بتاريخ  ، غرفة الجنح والمخالفات،390531قرار صادر عن المحكمة العليا تحت رقم   1                                                           ن هذا صاحب المصنف التصويري، ما لم يك المؤلف أو من 6ةالوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاور  ال يعد المتحصل من الديوان الوطني  هأنمن المقرر قانونا :"  357. ، ص2. ، ع2009مجلة المحكمة العليا،  كل يعد مرتكبا لجنحة التقليد بصفة عامة :" 516. ، ص471رقم  المرجع السالف الذكر،زراوي صالح، . ف  4  .األطروحةمن هاته  2 151،15. راجع ص  3  .2006جويلية  26بتاريخ ، غرفة الجنح والمخالفات، 367667 لصادر عن المحكمة العليا تحت رقمالقرار ا  2  ".كبا لجنحة التقليد والتزويرستغالل مصنف، مرتاللحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على ترخيص  فكري بطريقة غير مشروعة منتهكا بذلك حقوق صاحب هذه المصنفات أو  إنتاجأي  أذاعأو عرض أو  أنتجمن  ، 2008سبتمبر  24، غرفة الجنح والمخالفات، بتاريخ 390531 ة العليا تحت رقمصادر عن المحكمالقرار ال  6  .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  3المادة   5  .74. ، ص2014. ، دار بلقيس، الجزائر، طحقوق الملكية الفكريةشريفي، . ن -  ".الفني األداءهذا   .والحقوق المجاورة، على ترخيص استغالل مصنف، مرتكبا جنحة التقليد والتزويرال يعد المتحصل، من الديوان الوطني لحقوق المؤلف : 357. ، ص2. ، ع2009مجلة المحكمة العليا، 
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، ومن جهة ثانية يتعلق األمر باالنترنت كأقارببحيث يجوز تصنيفهم  ،تربطهم عالقة صداقة وقرابة ألفرادعّد تجمع ي جنحة التقليد، الن هاته الشبكات أو المجموعات هي ذات طابع مزدوج فمن جهة أساسعلى المنصات الودية كالشبكات االجتماعية قد يكّيف على  ينشر مصنف تصوير  أن إذ، حساسة في هاته المسالةالحدود  نوا. 1االستثناءات الواردة على الحق المالي لصاحب المصنف التصويري، كما تستبعد من التقليد االستعماالت الخاصة والتي تعد من األخير مشوبا بعيب من شانه أن يبطله أي االستغالل الغير  ،هذا النشر وصف النشر العام يؤخذوبالتالي، . صورهااكبر وسيلة نشر يمكن ت مادام  ا قانونامحمييعد المصنف التصويري الجديد الذي لم يسبق تداوله بين الجمهور  أنكما           .مرخص به والذي يكّيف قانونا بجنحة التقليد بمجرد  الن المؤلف الشأنصريح في هذا  فالنص القانوني انه موجود ومستوفي لشرط اإلبداع الفكري، صاحب  أن كشف عن مصنفه، ويكفي أن يثبتبالحماية القانونية ولو لم ي الفكري يتمتع اإلبداع ، وبذلك يالحظ أن التقليد يستند فيه إلى أوجه 3األخيرالمصنف مقلد حتى ولو لم يتم الكشف عن هذا  أنقرينة على  إقامةا بين المصنفين متعددة يمكن التشابه م أوجهجاءت  إذافانه  ،ومنه .2جنحة التقليد أركانأي المصنف األول حتى تتحقق  ،المصنف التصويري الثاني كان عالما بوجود مصنفه التصويري ني وٕاال فهو س قانو يستنتج مما سبق أن استعمال حق المؤلف البد من أن يكون مبنيا على أسا        .التشابه ما بين المصنفين وليس إلى أوجه االختالف ائي لم يترك المشرع تحديد الوصف الجز  لة القانونية، ونظرا ألهمية هاته الحمايةاعتداء يستوجب المساء بات، بل خصص لها قواعد لجريمة االعتداء على حقوق المؤلفين للقواعد العامة الواردة في قانون العقو   .« … P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 9ème éd., 2015, PUF, p. 784 : « La question de la non divulgation, qui intéresse le droit moral et concerne son seul titulaire, est hors du débat et ne saurait servir d’argument au contrefacteur pour prétendre échapper aux poursuites ». 3 Trib. civ. Paris, 3 décembre 1987, RIDA  janvier 1988, p. 113 : « Le succès de l’action en contrefaçon n’est pas subordonné à l’établissement des circonstances précises de l’accès à l’œuvre contrefaite, dès lors qu’à l’examen des ouvrages en cause, apparaissent des ressemblances si nombreuses et significatives qu’elles sont de nature à convaincre qu’il y a eu imitation de l’œuvre première en date 2    .الخاصة واالستعمال في دائرة العائليةيتعلق األمر بالنسخة   1                                                                                                                                                                                         .يعد مرتكبا لجنحة التقليد، على غرار المعتدي على سالمة المصنف بالتعرض لحقوق المؤلف األدبيةمشروع عن مصنف أو المساس بسالمته  غيرالمؤلف واعتبر ان كل من يقوم بكشف  حقوق في قانون
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، أي تلك التي تكمن في االستغالل الغير مرخص 1أركان جريمة التقليد بمعناها الضيقيجب بيان         أركان جنحة التقليد لمصنف تصويري: ثانيا ك المصنف ال يهدف المعتدي من وراء قيامه بهاته األفعال امتال ، حيث2األخيرنهاية عقد صالحية هذا اعتداء على المصنف التصويري  كتجاوز االستغالل المرخص به، أو االستمرار في االستغالل رغم التي قد تشكل  األخرى األفعال، وعليه ستترك على جانب األخيرللمصنف التصويري أو تقليد هذا  به يتجلى الركن المادي لجريمة تقليد المصنف التصويري في السلوك اإلجرامي والنتيجة الغير هكذا،         .3بل يرجو استغالل الشهرة التي استفاد منها صاحب المصنف التصويري ،أو انسابه إليه خطا المعتدي وما ترتب أي  ،الناتجة عن الفعل الممنوع، والعالقة السببية بين السلوك اإلجراميمشروعة  ديله، فبمجرد وقوع اعتداء فعلي على حقوق المؤلف المالية أو المعنوية تقرير النشر أو حتى حقه في تع، سواء جاء االعتداء على حق صاحب المصنف التصويري في استغالل مصنفه أو حقه في 4المؤلفيكمن السلوك اإلجرامي في قيام المعتدي بأحد األفعال المنصوص عليها في قانون حقوق        .عنه من ضرر طارئ على صاحب المصنف التصويري ، تأجيرهاادها أو تصديرها، بيعها أو استر أسلوب من األساليب أو التعامل بهاته النسخ المقلدة عن طريق ومن ذلك قيام المعتدي بإنشاء نسخة مقلدة باستنساخ المصنف التصويري بأي . يتحقق السلوك اإلجرامي عبارة  أنيتبين من استقراء التشريع الراهن ." 516. ، ص471، رقم لذكرالمرجع السالف ازراوي صالح، . ف  1                                                           حيث يعد ذلك مساسا  ،5تضع المصنف التصويري المقلد رهن التداول أنكل عملية من شانها أي   Art. 335-2 C. propr. intell. : « 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-   ".أداءأو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو  تأجير-  أداءبيع نسخ مقلدة لمصنف أو -  أداءاستيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو -  في شكل نسخ مقلدة  األساليبمن  أسلوب بأي أداءأو استنساخ مصنف -  لفنان مؤد أو عازف، أداءالكشف الغير مشروع للمصنف أو المساس بسالمة مصنف أو -  :التالية باألعماليعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم :"  السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  151المادة   5  .السالف الذكر 05-03من األمر رقم  155إلى  151المواد من   T.G.I. Paris, 6 septembre 1999, Comm. com. électr. 1999, n°38. 3 P.-Y. Gautier, op.cit., p. 785. 4 2  ".األخرىالتقليد يحدد بمفهوم واسع كما هو معمول به بالنسبة للحقوق الفكرية  فأصبح، ألغيت" التشبيه " 
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اكتفى المعتدي بالكشف عن المصنف التصويري المحمي قانونا دون  ٕاذاو  .بسالمة المصنف التصويري العلني أو التمثيل أو  األداءريق طالمصنف عن  إبالغتتمثل في  من االعتداءات على حقوق المؤلف ىأخر  االمشرع صور  أضافكما . تقليدا كذلك اآلخرهذا الفعل هو  فيعد ،تعديالت بإدخال عليهتحريفه  أو غيره من الوسائل الناقلة للصور بما في ذلك  الكبل، أو التوزيع بواسطة اإلعالم أجهزةالبث عن طرق  فتح المجال  إذ ولوجي،يالحظ مواكبة المشرع للتطور التكن ،ومن هنا .1المعلوماتية المعالجةمنظومة  ، مبينا 2الطرق المعلوماتية المتعددة والمتطورة التي قد تستغل بغية االعتداء على حقوق المؤلف أمام على  دون موافقة المؤلف تشكل اعتداء الجمهورالمصنف إلى  إليصالكل طريقة مستعملة  أنبذلك    .حقه
                                                                                                                                                                                   des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ». 1   يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  152المادة السمعي أو  اإلذاعيالعلني، أو البث  األداءعن طريق التمثيل أو  األداءفيبلغ المصنف أو  األمربموجب هذا  تحمل اصواتا أو صورا واصواتا أو  إلشارات أخرىوسيلة نقل  أيةأو السمعي البصري، أو التوزيع بواسطة الكبل   .« … Art. 335-3 C. propr. intell. : «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. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6. Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique ». 2 S. Berland, La lutte contre la contrefaçon et le piratage : un combat nécessaire dans un environnement complexe, Gaz. Pal. 8 mai 2004, p. 24 : « Le numérique favorise donc la contrefaçon des œuvres et leur piratage, à l’échelon mondial dans un univers dématérialisé ou les responsabilités de chacun ne sont pas toujours précisément définies - ".منظومة معالجة معلوماتية بأي
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قانونا في الجزائر،  امحمي ،مصنف التصويريأي ال ،يكون محلها أن لقيام الجريمةكما يشترط         سقط  إذا أماداخل الجزائر فالعبرة بمكان وقوع االعتداء، أو كان مصدره من خارج  إذابغض النظر ما  فال تقوم الجنحة  ،نشره من دون موافقة الورثة بإعادة األشخاصالمصنف في الملك العام وقام احد  فان أي  ومن ثّم،. صاحب المصنف التصويري غير قابلة للتنازل رغم التنازل عن حقوق االستغاللرير ذلك هو أن الحقوق األدبية التي يتمتع بها ، وتبتجرد من حقوق االستغالل يبقى مشكال لجنحة التقليدإن وقوع االعتداء على مصنف تصويري تنازل صاحبه عن استغالله لمصلحة الغير، وبالتالي          .1وهو صورة من صور االستعمال الحر للمصنفات المسموح به قانونا شريطة ان ال يتم المساس بالحقوق المعنوية االستغالل مشروعاالحماية قد سقطت، ويعتبر  أنباعتبار  من الجرائم العمدية التي  وأنهة الركن المعنوي خاص لتقليد وكمعظم الجرائم توفر فيها كما يستلزم        .2على المصنف التصويري يدرج في مطار جريمة التقليد اعتداء يقع غير يعد الفعل الذي ارتكبه  أنالمعتدي  إدراكاألخير ، والمقصود بهذا 3تستوجب توفر هذا الركن من  بإثباتيدافع عن نفسه  أن يجب إثبات سوء نيته، وفي المقابل عليه ،ولذا . 4مشروع ومخالفا للقانون التخلص من المسؤولية  ألجل، 5األصلينف التصويري جهته انه حسن النية ولم يكن يعلم بوجود المص يكون مفترضا بمجرد ارتكان الركن  واإلهمالمتمثل في سوء النية لوعليه، فان الركن المعنوي ا            .6من المسؤولية المدنية فهاته األخيرة تبقى قائمة ، لكن هذا ال يعني إعفائهالجزائية ذلك يفسر بالسياسة أن باة للمؤلف يمكن إثبات عكسها، ولعّل المادي، وهي قرينة بسيطة وجدت كمحا ، 1967، طبعة اإلسكندريةمعارف ، منشاة الوالفنية والعلمية األدبيةالحقوق على المصنفات علي الميت، . أ  3  .594. ، ص1988جامعة الجزائر، محمد مرسي، الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، . ص  2  .588. ، ص2003، طبعة اإلسكندريةدار الفكر الجامعي،  ية الفكرية،موسوعة حقوق الملكلطفي،  .خ  1                                                           هاته القرينة وال تفترض سوء نيتهم، فهذه األخيرة تقع على المؤلف المعتدي وعلى المشاركين معه في هناك بعض الفئات التي ال تسري عليها  أن اعتبر الفرنسي لكن الفقه. ليد والقرصنةالمنتهجة في قمع التق   .« S. Durrande, L’élément intentionnel de la contrefaçon, D. 1999, p. 319. 5 Trib. civ. Paris, 2 octobre 2013, D. 2013, p. 2499 : « C’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre originale ». 6 P.-Y. Gautier, L’indifférence de la bonne foi dans le procès civil pour contrefaçon, Propr. intell. avril 2002, p. 28. - Trib. civ. Paris, 13 novembre 2008, Bull. civ. I, n° 258 : « La contrefaçon est caractérisée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi 4  .145. ص
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أو صاحب مخبر  2المعتدي كالناشر أوامرمنفذين لطلبات أو بل يعتبرون  ،على ارتكاب الجنحةالمساعدين على ارتكاب الفعل المعاقب عليه، فهؤالء ال تطبق عليهم قرينة سوء النية لدى المساعدة والمقصود بالمساهمين هنا  .1لتقليدفي جنحة ا روع، في حين ال تقع على الشركاءالغير مش ارتكاب الفعل . تجريم فعله ة إثبات سوء نيته، وبالتاليانه يجوز للضحي إالالذي يرتكبه نظرا لغياب قرينة سوء النية، ومن ثّم، ال تقوم مسؤولية المنفذ لعدم توفر الركن المعنوي في الفعل . تحميض المصنفات التصويرية دي والمساهمين في الفعل والجدير بالذكر في هذا الصدد، انه من الصعب التمييز ما بين شركاء المعت سوء النية بغية توفير الركن  بإثباتعد القرينة وتلتزم الضحية تستبالمجرم، ومنه في حالة الشك  الحماية القانونية يتطلب التدخل بكافة وسائل  إن وقوع االعتداء على المصنف التصويري محل          العقوباتو  اإلجراءات الوقائية: نف التصويريآليات الحماية الجزائية للمص: الفرع الثاني    . 3المعنوي داء أو التقليل من تهدف إلى تجنب تفاقم االعتوقائية الحماية لرفع هذا االعتداء، والتي تبدأ بإجراءات  وٕاجراءات أخرى تقترب من  إجراءات وقتية: إلى نوعين التعدي وردع المعتدين، وتنقسم هاته اإلجراءاتتعتبر اإلجراءات الوقائية الوسيلة األولى للدفاع على حقوق المؤلف، حيث تهدف إلى منع          صنفات التصويريةالمقررة لحماية الم اإلجراءات الوقائية: أوال  ). ثانيا(في الموضوع صدور الحكم ثم تطبيق عقوبات جزائية بعد ) أوال(أثاره  الوقتية هي سابقة  اإلجراءاتومنه فان، . تدابير مؤقتة وفورية لوقف االعتداء الواقع أو الوشيك الوقوعإلى حماية الحقوق المالية واألدبية لصاحب المصنف التصويري باتخاذ  ت الوقائيةتهدف اإلجراءا         .تعرف باإلجراءات التحفظيةوسائل التنفيذ  ى استمراره في المستقبل، كما يرج إيقافلدعوى التقليد وهي كل عمل يثبت وقوع الضرر ويسعى إلى    .المتعلقة باالعتداء األدلةالوقتية صيانة  باإلجراءاتمن وراء القيام 
                                                           1 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op.cit., n° 764, p. 800 : « La présomption pèsera sur l’auteur contrefacteur, ses éventuels coauteurs. Mais pas sur ses complices, car la complicité, tout entière  tournée vers la complaisance à l’endroit d’une infraction à laquelle on ne participe pas, ( art. 121-6 et 7 C. pén.), doit être établie en tous ses éléments ». 2 Trib. civ. Paris, 28 février 2007, RIDA avril 2007, p. 310 : « La loi ne prévoit aucune présomption de responsabilité en matière de contrefaçon contre l’éditeur, même professionnel ». 3 Cass. civ., 7 mars 2000, D. 2001, p. 1257. 
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تصدر اإلجراءات الوقتية في شكل أوامر على ذيل عريضة مشمولة بالنفاذ . 1هلحقت بالمصنف وصاحباالعتداء وشيك الوقوع على حقوق المؤلف ووضع حد له، عالوة على التعويض عن األضرار التي اإلجراءات وحدد الهدف منها المتمثل في الحيلولة دون وعليه، فقد نص المشرع على هاته        ومن الفقه من شبه هاته اإلجراءات بدعاوي وقف األعمال الجديدة في قانون اإلجراءات  2المعّجل وقف التعدي على مصنف أو على جزء منه، حيث تتولى الوقتية هناك  اإلجراءاتومن مظاهر         .3المدنية وصل  إذاتقرير وقف نسخ المصنف التصويري أو طباعته أو منع تداوله في السوق ه المحكمة بموجب عض أو بحذف منه بعليه تعديالت  بإدخالوقع االعتداء عن طريق تعديل المصنف التصويري سواء  إذا أما .ان هناك احتمال وقوع اعتداءالمؤلف و  إذنإلى علمها انه تّم نسخ أو توزيع هذا المصنف دون  يطلب من الجهة  أنيمكن مالك الحقوق المتضرر :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  144المادة   1                                                           ولقد نص المشرع في قانون حقوق . 4بصدور حكم إلزامية إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعديلبوقف النشر ومنع التداول وضبط المصنف، ويصحب هذا اإلجراء فيجوز للقاضي األمر  ،األجزاء لوشيك الوقوع على حقوقه أو تضع حدا لهذا المساس القضائية المختصة اتخاذ تدابير تحول دون المساس ا ، طبعة اإلسكندريةالرقابة على المصنفات، دار الفكر الجامعي  وأحكامالمنشاوي، حماية الملكية الفكرية . ع  Art. L 332-1 C. propr. intell. : « Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières. La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres… »   2 - ".القانون المدني مع مراعاة المكاسب الناجعة عن المساس بهذه الحقوق أحكامويتم تقدير التعويضات حسب    .التي لحقته األضرارالمعاين والتعويض عن    .456. ، صالمرجع السالف الذكركنعان، . ن  4  .228. ص المرجع السالف الذكر،سامي عبد الصادق، . م  3   .107. ، ص2003
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دف على إجراء وقف االعتداء حماية لحقوق المؤلف، حيث أجاز إيقاف كل عملية صنع ته 1المؤلف ضمن صور  اآلخريعرف بالوصف التفصيلي للمصنف يدرج هو  آخر إجراءهناك  أنكما         .إلى استنساخ غير مشروع للمصنف أو تسويق الدعائم المصنوعة بما يخالف حقوق المؤلف من جهة ووصف المصنف المقّلد من جهة  األصليالوقتية، ويتجلى في وصف المصنف  اإلجراءات من ثّم، إثبات حالة التعدي واالعتداء الذي وقع على المصنف  مقارنة بين المصنفين، إجراءثانية قصد  الوصف التفصيلي وتبرير هذا التجاهل يكمن في انه  إجراءالمشرع لم يتطرق إلى  أن إال .2األصلي القواعد العامة في  أن، عالوة على 3والحقوق المجاورة محلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلفال واألعوانالقضائية  الضبطيةمن وقوع االعتداء على المصنف المحمي قانونا إلى  التأكدمهمة  أوكل للمحكمة  تتولى الضحية أو ذويها تقديم طلب تفاقم الضرر الناتج عن االعتداء، حيث االستعجالية لمنعاإلجراءات الوقتية التي قد يكون محلها اعتداء محتمل الوقوع، كما تتميز هاته اإلجراءات بطبيعتها لمصنف التصويري، عن طريق مواجهة االعتداءات الواقعة فعال كخاصية ممّيزة بينها وبين صاحب اعلى غرار اإلجراءات الوقتية هناك اإلجراءات التحفظية تسعى هي األخرى إلى حماية حقوق و        .يكون صحيحا وثابتا أنالمدنية يشترط في موضوع الدعوى  اإلجراءاتقانون  بموجبه هذه  تتخذالتي يوجد بدائرة اختصاصها موطن المدعى عليه لتصدر أمر على ذيل عريضة  على المدعي من االستغالل الغير مشروع أو على األقل الحصول على معلومات تمكن من إلقاء القبض قصد حجز المصنف واألدوات المستعملة في االعتداء، وحصر اإليرادات المتحصل عليها  4اإلجراءات
بناء  يأمر أنيمكن رئيس الجهة القضائية المختصة :"  السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  147المادة   1                                                            المحمي أو تسويق دعائم  لألداءاالستنساخ غير المشروع للمصنف أو  إلىكل عملية صنع جارية ترمي  إيقاف-  :اآلتيةعلى طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير    ".االعتداء الوشيك الوقوع على حقوقه أو لوضع حد لكل مساس معاين مع طلب تعويض الضرر الالحق بهعدم إخضاعه إلجراءات اإليداع، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير التحفظية الالزمة لمنع لك الحقوق المتضرر وبالرغم من يجوز لما:" 519. ، ص472ع السالف الذكر، رقم زراوي صالح، المرج. ف  4    .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  147 إلى 144المواد من   3  .24. ص الحماية التشريعية لحق المؤلف في مصر، المرجع السالف الذكر،حسام محمد لطفي، . م  2  ...".يخالف حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة  مصنوعة بما
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الالزمة  األدلةكل  التحفظية هناك عملية حجز التقليد التي تسمح بجمع اإلجراءات أشكالومن         .1الالزمة لمعاقبة المعتدي، والثانية في وقف الضرر الواقع على صاحب المصنف التصويريتكمن األولى في الحصول على األدلة والحجج : ومن ثّم، يستنتج أن لإلجراءات التحفظية غايتين. عليه يمنح للمؤلف في  أن بإباحةالمحكمة ضمانا للتعويض، وقد ذهب التشريع الفرنسي إلى ابعد من ذلك ، ووضع عائدات هذه المصنفات المقلدة تحت تصرف 2رفع دعوى التقليد دىلمواجهة الخصم المعتدي ل تحت  ، وتوضع هاته األخيرة4لدالئل الالزمةالطابع االحتياطي لهذا اإلجراء والذي يسمح له بجمع اإذا كان بحوزة المدعي كل األدلة الالزمة إلثبات االعتداء، أما في حالة غياب هاته األدلة له أن يستغل اختياريا يمكن تجاوزه لرفع دعوى التقليد مباشرة في حالة ما  ، يعتبر إجراء حجز التقليد إجراءوعليه        .3معيشيةهذه الحالة مبلغا من المال المحجوز عليه في صورة نفقة ذات طبيعة  بالفصل  األخيركما يلتزم هذا . اإلجراءعن هذا  اإلخطارحراسة الديوان ليقوم رئيس المحكمة فورا بعدها 
                                                           1 P.-Y. Gautier, op.cit., n° 802, p. 844 : « Traditionnellement, on relève que les procédures provisoires ont deux fonctions : probatoires ( ménagement de la preuve du délit, en vue de l’instance au fond), coercitive ( arrêt de l’écoulement illicite). Indiquons tout de suite que, de nos jours, la seconde l’emporte sur la première ».  2 Trib. civ., Paris, 23 février 2008, Propr. intell., 2008, p. 337. 3 Art. L.331-1-1-3 C. propr. intell. : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1- Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2- Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3- Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte au droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».  4  لعملية  أنالقانونية  األحكاميتبّين من :" 520. ، ص472زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف يجوز له رفع دعوى  إذأي ليس المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة ملتزما بها،  ،طابعا اختياريا" حجز التقليد" تمنح  ألنهاحجج أو السندات االثباتية، كما لعملية حجز التقليد طابعا احتياطيا كانت له كافة ال إذاالتقليد مباشرة    ".المدعي فرصة لجمع الدالئل الالزمة
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، وفي المقابل على المدعي 1اإلخطارحد من تاريخ  كأقصى أيام 3في طلب الحجز التحفظي في اجل  قاضي الموضوع  أماميرفع دعوى التقليد  أنالحجز  إجراءن أي صاحب المصنف التصويري المستفيد م غير مختص  األخيرهذا  أنمادام  ،يوما من تاريخ األمر الصادر عن رئيس المحكمة) 30(في اجل  لجعل المصنفات  اتخاذهايمكن التي  التكميلية اإلجراءاتالمصنفات المقلدة من  إتالفويعد         .2بالنظر في أصل الدعوى وهذا تحت طائلة رفع اليد عن الحجز الغير يجوز لرئيس المحكمة الحكم بمصادرة النسخ  إذله،  أعدتالمقلدة غير صالحة لالستعمال لما  المادي والمعنوي في فعل االعتداء على المصنف التصويري تقوم جنحة  ينبمجرد توفر الركن         جزاءات االعتداء على حقوق صاحب المصنف التصويري : ثانيا  .قاضي الموضوع يحكم بوجود اعتداء على المصنف التصويرير اإلتالف إال بعد صدور قرار نهائي من وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المحكمة ال تصدر قراعلى طلب المؤلف أو ورتثة أو من له مصلحة الذي اثبت وقوع التعدي فعال،  شرعية وٕاتالفها بناء نظم المشرع عقوبة االعتداء على حقوق صاحب المصنف  ابا، وقدلتقليد ويستحق مرتكبها عقا عائم دلمجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز نسخ المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا األعوانفضال عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  146المادة   1                                                           وصف جنحة التقليد، وهكذا  كما سبق القول لهذا االعتداء ومنحالتصويري في قانون حقوق المؤلف  من هذا  147و 146المنصوص عليها في المادتين  األمرينيوما ابتداء من تاريخ ) 30(يقوم خالل ثالثين  أن أعالهيجب على المستفيد من التدابير التحفظية المذكورة :" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  149المادة   2  ".إخطارهامن تاريخ  األكثرعلى  أيام )3(تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خالل ثالث   .النسخ المقلدة المحجوزة يثبتيخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة بناء على محضر مؤرخ وموقع قانونا   .المصنفات أو االداءات المقلدة، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان الحجز  عن رف الذي يدعي الضرر بفعل تلك التدابير، برفع اليدطبناء على طلب من ال يأمر أناالستعجالية وفي غياب مثل هذه الدعوى القضائية، يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يفصل في القضايا   .ائية المختصةالجهة القض بإخطار األمر  .« … Art. L332-2 C. propr. intell. : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation-  ".األخرىأو رفع التدابير التحفظية 



224  

دينار جزائري سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو ) 1.000,000( دينار إلى مليون) 500,000( ألف خمسمائةسنوات وبغرامة مالية من ) 3( ثالثإلى  أشهر) 6(مرتكبها بالحبس من ستة  يعاقب ة ولم للحري التقليد جنحة قرر لها عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، إذ جمع بين الغرامة والعقوبة السالبةواعتبر جريمة  2وعليه، يالحظ أن المشرع شدد العقوبة عن ما كانت عليه في قانون العقوبات          .1في الخارج سنوات وغرامة قد ) 6(وفي حالة العود ينص المشرع على مضاعفة عقوبة الحبس إلى ستة          .رةالعقوبتين، أي الغرامة المالية فضال عن انه لم يحترم الحد االدنى لهاته األخيان قاضي الموضوع اكتفى بتقرير احدى  3اذ يالحظ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان من المؤسف انه من الناحية العملية ال يوجد تطبيق فعلي لهذا النص الجديديعد و  .يخّير القاضي بينهما بينما يطرح التساؤل عن المقصود بحالة العود، فهل . 4دينار جزائري) 2.000.000( تصل إلى مليوني  ثانية ولو يقع االعتداء مرة  أنيقع تكرار الجنحة على نفس المصنف التصويري أو يكفي  أنيشترط  التفكير المنطقي يقود إلى  أن إاللم يبين المشرع موقفه صراحة في هاته المسالة،  ؟آخرعلى مصنف  سواء على نفس المصنف أو على غيره هو ظرف عود مشدد ارتكاب فعل التقليد مرة ثانية  أناعتبار  قانون الملكية األدبية والفنية يتم الرجوع إلى القواعد العامة التي تحظر الجمع بين العقوبات وتنص على الجاني، فهل ينبغي الجمع بين العقوبات أم االخد بالعقوبة األشد؟ وبالتالي وفي غياب نص خاص في قليد التي يمكن أن يرتكبها موقفه من تعدد جرائم الت في األحكام الخاصة كما لم يبين المشرع. للعقوبة
صرامة  أكثرتعد بدون شك  األحكامفهذه :" 524. ، ص475زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف  2  .الف الذكرالس 05-03رقم  األمرمن  153المادة   1                                                            عليها في قانون العقوبات الذي لم يكن ينص على عقوبة الحبس بالنسبة للتقليد  امن تلك التي كان منصوص حكمت المحكمة :" 2017جويليا  09بتاريخ  03527قرار صادر عن مجلس قضاء تلمسان تحت رقم  -   3   ".المنعزل الرتكابها، وعقابا . م.ب: لمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وادانة المتهما 05-03من األمر رقم  153و 151والمتعلق بالعالمات إلى نص المادة  06-03من األمر رقم  33و 03المنصوص والمعاقب عليه بالمادة باعادة تكييف الوقائع من جنحة بيع دعائم مقلدة تحمل مصنفات محمية الفعل ... حال فصلها في قضايا الجنح    . السالف الذكر 05-03من األمر رقم  156المادة   4    .)".ج.د 100.000(له الحكم عليه بغرامة نافذة قدرها مائة الف دينار جزائري 
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رتكبا لجنحة المؤلف، بل نص على قاعدة عامة تكمن في أن كل من يتعدى على حق المؤلف يعّد ملى أن المشرع لم يربط شدة العقوبة أو تخفيفها بدرجة شهرة كما تجدر المالحظة إ .1االخد بالعقوبة األشد تخضع للسلطة التقديرية  2وعالوة على العقوبات األصلية نص المشرع على عقوبات تكميلية          .على ذلك التقليد ويعاقب بناء كان  إذا أما. األسريةبالنسبة للجرائم  الشأنكما هو  سلطات النيابة العامة لتحقيق المصلحة الخاصةدعوى حقوق المؤلف ليست من الدعاوي الخاصة التي يحّد فيها المشرع من  أنتبار ذلك مرفوضا باعمن وراء هاته المادة، فهل الجدوى من ذلك ربط تحريك الدعوى بتقديم شكوى؟ فإذا كان األمر كذلك يعّد ويطرح التساؤل في هذا الصدد عن الغرض المنشود  .4اجل المعاقبة على االعتداءات الماسة بحقوقهضرورة تقديم شكوى من قبل مالك الحقوق المحمية أو من يمثله من  كما ينص المشرع على          .3الجريمة على أن ال تتجاوز قيمته الغرامة المحكوم بهاالصحف وبتعليقه في األماكن العمومية المخصصة لهذا الغرض، ويكون النشر على نفقة مرتكب في  كما يجوز للمحكمة في حالة تقديم المدعي طلب بالحق المدني، األمر بالحكم باإلدانة          .دمهفللقاضي تقرير اتخاذ هاته اإلجراءات من ع ،عملية التقليد وٕاتالفها، وهو أمر جوازيجراء نشر المصنف محل التقليد أو عرضه، كما يمكن مصادرة كافة النسخ واألشياء التي استخدمت في مصادرة مبلغ مالي يعادل قيمة ما تحصل عليه المعتدي من  :وتتمثل عموما فيما يلي لقاضي الموضوع منطقيا ال يحتاج إلى  أمرا ذلك على حق المؤلف في رفع دعوى يعتبر تأكيدالغرض من ذلك هو مجرد  فان هاته األخيرة زائدة، بينما إذا كان قصد المشرع يتجه نحو تطبيق القواعد  ،ومنه. ةقانوني بمادة هكيدتأ ه يإلجراءات على الدعاوي المتعلقة بحماية حقوق المؤلف، فان هذا النص غامض وكان علاالعامة في  وحدها  األشدتعدد المحاكمات فان العقوبة سالبة للحرية بسبب  أحكامصدرت عدة  إذا. :" ج.ع.ق 35المادة   1                                                              .ية من هذا النصالغوفي كل األحوال يستلزم األمر تدخل المشرع لتوضيح ا .دقة بأكثرتوضيح ذلك  هذا  ألحكامالك الحقوق المحمية أو من يمثله وفقا يتقدم م:" السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  160المادة   4  .ج.ع.ق 18الذكر وهي تتوافق مع المادة السالف  05-03رقم  اآلمرمن  159و 158 تينالماد  3  .السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  159 إلى 157المواد من   2   ...".هي التي تنفذ  هذا  بأحكامالمنصوص والمعاقب عليها  األفعال ضحيةكان  إذاالجهة القضائية المختصة  إلىبشكوى  األمر   ".الفصل
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وعليه، ألجل حماية هاته الحقوق خارج . والفنية بصورة عامة ال تقف عند الحدود اإلقليمية لدولة المنشألمبدأ إقليمية القوانين من جهة ومبدأ سيادة الدولة من جهة ثانية، فطبيعة حقوق الملكية األدبية  طبقاالتشريعات الوطنية، فهي ليست حكرا عليها وٕاال اقتصرت آثارها على إقليم الدولة المحمية لهذا المصنف إن أهمية حقوق صاحب المصنف التصويري جعلت مسالة تنظيم أحكامها وحمايتها تتعدى           حماية المصنف التصويري على الصعيد الدولي: الفصل الثاني ق وتنظيمها على الصعيد تهدف إلى صيانة هاته الحقو  1دولة المنشأ أبرمت معاهدات واتفاقيات دولية حاجة توفير حماية أوسع لهاته المصنفات تدخل المنظمات كما اقتضت ). المبحث األول(الدولي  المبحث (ألخص المصالح التجارية وحماية االنجازات الفكرية للمؤلفين بما يخدم المصالح العامة وبا وتنمية اإلبداع الفكري من خالل تشجيعه بالفكر البشري إلى النهوض األخرىالدولية، حيث سعت هي  المكرسة لحماية  ولية واالتفاقيات الخاصةالمعاهدات الد: المبحث األول  ).الثاني المصنف التصويري هو  أنتتمتع حقوق صاحب المصنف التصويري بطابع دولي، باعتبار          ووضعية الدول النامية المصنف التصويري العديد من االتفاقيات الدولية  لالنضمام الىمر الذي حفز الجزائر األ ،أخرىعرضة للتداول من دولة إلى  على الصعيد  يري على وجه الخصوصحقوق صاحب المصنف التصو و  حقوق المؤلف عامة لحماية ية العربية لحماية وحتى اإلقليمية منها كاالتفاق 2انضمت إلى معظم االتفاقيات الدولية هكذاو . الدولي لنيل شهادة دكتوراه، القانون  أطروحة، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائريبن دريس، . ح  1                                                                          .الجزائر أول دولة عربية وافقت عليهاكانت حقوق المؤلف، إذ  زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، . بالنسبة لكافة النصوص الدولية التي صادقت عليها الجزائر، يراجع ف  2  .232. ، ص2014-2013د، تلمسان، ايبكر بلق بيلحقوق والعلوم السياسية، جامعة أية االخاص، كل   .وما بعدها 527. وما بعده، ص 478رقم 
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، كمنظمة منبثقة عن هيئة األمم المتحدة، وقد 1)الويبو(ية في تسييرها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكر إن أول اتفاقية اهتمت بحماية حقوق المؤلف على المستوى الدولي هي اتفاقية برن الخاضعة           المعاهدات الدولية األساسية المكرسة لحقوق صاحب المصنف التصويري: األولالمطلب  االتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف لتصدر بعدها . 19972انضمت الجزائر إلى هاته االتفاقية سنة  وكان  1955سبتمبر  16، حيث دخلت حيز التنفيذ في 1952سبتمبر  6المنعقدة بجنيف بتاريخ  ، فكيف للجزائر أن تنضم 4األمر الذي استغرب منه الفقه الجزائري ،19733انضمام الجزائر إليها سنة  رغم  د أقدم نص دولي يحمي حقوق المؤلفإلى اتفاقية جنيف قبل االنضمام إلى اتفاق برن الذي يع ، في مجال الملكية األدبية والفنية األطرافاتفاقية دولية متعددة  وأقدم أولتعتبر هاته االتفاقية            حماية المصنف التصويري في إطار اتفاقية برن: الفرع األول  .انعدام أسباب سياسية أو قانونية تبرر هذا الوضع ، تم تعديلها عدة مرات كان 1896واستكملت سنة  18865سبتمبر  9أبرمت بمدينة برن بسويسرا في    .1بباريس 1979سبتمبر  28آخرها بتاريخ 
يوليو  14المتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة بستوكهولم في  1975يناير  9مكرر المؤرخ في  02-75راجع األمر رقم  هاته الهيئة، إلىبالنسبة النضمام الجزائر   1                                                            هي ترجمة فونيتيكية " الويبو"تجب اإلشارة إلى أن عبارة  .198. ، ص3. ، ع1975فبراير  14. ر.، ج1967 ، والمتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية برن 1997سبتمبر  13المؤرخ في  341-97المرسوم الرئاسي رقم   OMPI : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. WIPO (en anglais) : World intellectual property organisation. 2  .زيةباللغة االنجلي ة يعكس صورة مسار الدولة الجزائري إن:" 528. ، ص478زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف  4  .762. ، ص53. ، ع1973يوليو  3المؤرخة في . ر.، ج1973يونيو  5المؤرخ في  26-73رقم  األمر  3  .8. ، ص61. ، ع1997سبتمبر  14المؤرخة في . ر.المتممة والمعدلة، ج 1886سبتمبر  9المؤرخة في والفنية  األدبيةلحماية المصنفات  اتفاقية جنيف المبرمة بتاريخ  إلى 1973انضمت عام  أنهايالحظ  إذتكاد تعتبر غير عادية ومضطربة نوعا ما،  نص دولي ابرم في هذا  أقدماتفاقية برن التي تعد  إلى 1997ثم انضمت مؤخرا، أي عام  1952سبتمبر  6 ماي  4ريس في اوالمتممة بب 1886سبتمبر  9والفنية المؤرخة في  األدبية اتفاقية برن لحماية المصنفات  5  ".1886المجال، أي  عام   2والمعدلة بروما في  1914مارس  20، والمتممة ببرن قي 1908نوفمبر  13والمعدلة ببرلين في  1896
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اتفاقية برن على  إطارصاحب المصنف التصويري كمؤلف لمصنف فّني في ترتكز حماية حقوق          رن المبادئ المجسدة التفاقية ب: أوال لمؤلف في اتفاقية برن ملزمة بمعاملة ا األعضاءالدول  أن المبدأمفاد هذا  :المعاملة الوطنية مبدأ -   :فيما يلي، وتتمثل هاته المبادئ األعضاءمجموعة من المبادئ التي تلتزم بها الدول  في االتفاقية، المعاملة التي تعامل بها مؤلفها  عضو هي كذلك أخرىالمنتمي إلى دولة  األجنبي يعد  المبدأهذا  أنغير . 3"بالمواطنين األجانبتسوية  مبدأ" تسمية  المبدأ، كما يطلق على هذا 2األصلي متوقفة على  ،في الدول األجنبيحماية حقوق المؤلف  أنب المبدأيقضي هذا  :المعاملة بالمثل مبدأ -   .4آخرنطاق الحماية المقررة للمصنفات األدبية والفنية قد يختلف من بلد إلى  أنف بلدان االتحاد، مادام المساواة في المعاملة غير كاملة بين مختل أنوليس مطلقا باعتبار  انسبي ر اإلشارة في هذا الصدد إلى وتجد. 5مدى الحماية التي يتمتع بها المؤلف من رعاياها في الدول األخرى جويلية  24وباريس في  1967جويلية  14استكهولم في و  1948جوان  26وبروكسل في  1928جوان في                                                                                                                                                                                    على إرادة الدولة، وفي المقابل يحظر على دول االتحاد المقررة  اأن إقرار هذا المبدأ يعّد جوازيا متوقف الحقوق  إلى باإلضافةالمصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حاليا أو قد تخولها مستقبال لرعاياها  منشأل االتحاد غير دولة يتمتع المؤلفون، في دو :" من اتفاقية برن السالفة الذكر 5من المادة  األولى الفقرة  O. Djebali et H. Hamouten, La protection du droit d’auteur et des droits voisins, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 2010,p. 50-63. 2 1  .1979سبتمبر  28في والمعدلة  1971 بالحماية بمقتضى  أساسهاالمقررة بصفة خاصة في هذه االتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على  ، مذكرة لنيل ماجستير، كلية العلوم السياسية في االقتصاد العالمي وتأثيرهاالملكية الفكرية بركان، . ن  A. Mahbouli, La propriété intellectuelle dans l’Accord de partenariat entre la Tunisie et la Communauté européenne et ses états membres, mémoire pour l’obtention du diplôme de magistère en droit communautaire et relations Maghreb-Europe, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, Université Tunis 3, Tunis, 1999-2000, p. 98. 4 3  ".هذه االتفاقية عندما ال تقرر دولة خارج االتحاد الحماية الكافية :" من اتفاقية برن السالفة الذكر 6ادة من الم 1قرة الف  5  .30. ، ص2010-2009، فرع عالقات دولية، جامعة بوزريعة، واإلعالم تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا  أن األخيرةلمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول االتحاد فلهذه  منح مثل هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة،  األخرىنشر هذا الحق فال يتطلب من دول االتحاد  أولما استعملت دولة  فإذا. االتحاددول  إحدىيقيموا عادة في  أننشر من رعايا تلك الدولة دون  أولفي تاريخ    ".نشر أولمن تلك التي تمنح لها في دولة  أوسعحماية 
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هذا  فنص المادة واضح وصريح في .الحماية أو منعها مطلقا إلغاءفي تشريعاتها  المبدأتطبيق هذا  ماية في مواجهة المعاملة ذاتها وليس لرفض الحماية أو يستخدم لتقييد الح المبدأهذا  أن الشأن، حيث بين و بين مسالة التمتع بالحقوق وممارستها  المبدأيميز هذا : واستقالليتها التلقائيةالحماية  مبدأ -  .1يعد ذلك تجاوزا لحدود استخدام المبدأ إذ، إلغائها يقصد بالتمتع بالحقوق وممارستها،  إذللمصنف ووسائل الطعن المقررة لها، تحديد نطاق الحماية  مسالة يكون له حق استئثاري على مصنفه بغض النظر  أنصاحب المصنف التصويري كمؤلف في  أحقية هذا  بعين االعتبار لدى تقرير حق المؤلف مدى التزام يؤخذعن قيمته الثقافية الفنية أو التجارية، كما ال  ، وال يترتب عن عدم القيام بها فقدان الحق أو عكاإليداالشكلية  اإلجراءاتبعض  اءيفباست األخير ، مسالة الحماية في الدولة التي نشا فيها المصنف أن المبدأيؤكد هذا  :مبدأ الحماية في بلد المنشأ -  . الحماية ونطاقها في الدول المطلوب توفير الحماية فيها مستقل تماما عنوينتج عن ذلك نتيجة بالغة األهمية تتمثل في أن تمتع المؤلف بحقوقه واستعمالها أمر . صيانة حقهوشكلها واإلجراءات الخاصة للمطالبة بها ووسائل الطعن القضائي المخولة والتي تمكن المؤلف من ، وتحديد من له الحق في التمتع بتلك الحماية ومقدارها ماية الالزمةالتي تراها مالئمة لتشكيل الحالمصنف، بحق الدولة في تحديد نطاق الحماية التي تضفيها على المصنف وحقها في وضع الشروط بينما يتعلق تحديد نطاق حماية الحق ووسائل الطعن المقررة للدفاع عن الحقوق المترتبة على         .2سقوطه قام  إذااستثناء في حالة ما  المبدأ، وقد جاء على هذا 3يخضع للتشريع الوطني لذلك البلد" المنشأبلد " أي المؤلفين  أنيقرر  المبدأاالتحاد غير بلده، فان هذا  األولى في بلد من بلدانبنشر مصنفه للمرة المؤلف  الهيئة العامة للكتاب، ، واإلعالمعلى اقتصاديات الثقافة واالتصال  ثارهاوآجالل، حقوق الملكية الفكرية . ن  1                                                           فيها مصنفاتهم يتمتعون بذات المعاملة التي يتمتع بها مواطن ذلك  نشأتمن غير رعايا الدولة التي  منظمة التجارة العالمية، المركز  إطارمحمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في . ح  2  .40. ، ص2005القاهرة،  كان  إذاومع ذلك . يحكمها التشريع الوطني المنشأالحماية في دولة :" من اتفاقية برن 5من المادة  3الفقرة   3  .452. ، ص2011القانونية، مصر،  لإلصداراتالقومي  بالحماية بمقتضى هذه االتفاقية، فانه يتمتع  أساسهالمصنف الذي يتمتع على  منشأالمؤلف من غير رعايا دولة    ".في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها
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تفاقية في فقرتها األول المنصوص عليه في المادة الخامسة من اال المبدأالبلد، أي انه يطبق عليهم  انه يتيح  إذ بالمثل، المعاملة ومبدأ المنشأبلد  مبدأاستثناء على  المبدأيعد هذا : تقييد الحماية مبدأ -  .والخاصة بالمعاملة الوطنية األولى خارج االتحاد ال تقرر حماية كافية  أخرىمن دول االتحاد بالمعاملة بالمثل اتجاه دولة  قيام دولة إمكانية ، كما تلزم هاته أو منعها بتاتا إلغائهاال يعني منحها حق  منح االتفاقية حق تقييد الحماية حيث انه مقيدة بقيد قانوني،تكون  هذه األخيرة هذا الحق ممارسةغير انه لدى  .1االتحاد ين من رعايا دولةللمؤلف العام للمنظمة العالمية  يرالمد إخطاردول االتحاد التي تضع قيودا على حماية حقوق المؤلفين  االتفاقية عموما وعلى العالقات بين  سلبية على العالقات الدولية آثارمن  المبدأالمعاملة بالمثل، لما لهذا  لمبدأ جاء كنتيجة حتمية المبدأهذا  أنوعليه، يالحظ . تحادإلى جميع بلدان اال اإلعالنهذا  بإبالغللمنظمة مواجهتها والقيود التي ستخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا تلك الدول، ليقوم بعدها المدير العام كتابي تحدد فيه الدول التي ستقيد الحماية في  إعالن، بموجب 2بهذه القيود" الويبو" للملكية الفكرية  القانونية  تقرير الحمايةأن  المبدأيقضي هذا  :مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها مبدأ -  .3دول االتحاد على وجه الخصوص  المبدأ، وقد جاء هذا المنشأضوابط التي يضعها بلد الشروط و الللمصنفات األدبية والفنية متوقف على 
لة خارج االتحاد الحماية الكافية عندما ال تقرر دو :" من اتفاقية برن السالفة الذكر 6من المادة  1قرة الف  1                                                            تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا  أن األخيرةلمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول االتحاد فلهذه  منح مثل هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة،  األخرىطلب من دول االتحاد نشر هذا الحق فال يت أولما استعملت دولة  فإذا. دول االتحاد إحدىيقيموا عادة في  أننشر من رعايا تلك الدولة دون  أولفي تاريخ  على دول االتحاد التي تضع قيودا على حماية حقوق :" من اتفاقية برن السالفة الذكر 6من المادة  3قرة الف  2  ".نشر أولمن تلك التي تمنح لها في دولة  أوسعحماية     37. ، ص2012، -وزو تيزي–تخصص قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري فتحي، الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، . ن  3  ".جميع دول االتحاد إلىفي الحال  اإلعالنا هذ بإبالغويقوم المدير العام . التي تخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا هذه الدولكتابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهتها وكذا القيود  إعالنبموجب ") المدير العام" فيما بعد باسم  إليهويشار ( المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  إلىتخطر ذلك  نأهذه المادة،  ألحكامالمؤلفين طبقا 
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ما تراه مناسبا  واإلجراءاتمن القيود  تتخذ أنمما يتيح لهاته الدول الحق في  1لمراقبة تداول المصنفات هذا الحق في مراقبة المصنفات  أنإلى  ةاإلشار وتجدر . للمحافظة على مصالحها العليا ونظامها العام مصنفا من المصنفات المراد تقديمه  أنتمنع عرض أو تداول أو تمثيل مصنف متى قررت  أن -   تراقب تداول أو عرض أو تمثيل المصنف أن -   تسمح بتداول أو عرض أو تمثيل المصنف أن -   :ليس مطلقا بل هو حق مخول لها فقط لممارسة الحقوق التالية كانت السباقة في تقديم الضمانات لحماية حقوق المؤلف ف .على الصعيد الدولي يرةحماية على هاته األخ تبسطحقوق مؤلف المصنف التصويري كونها تعد اتفاقية برن من أهم االتفاقيات المنظمة ل           تقييم الحماية المقررة لحقوق صاحب المصنف التصويري في إطار اتفاقية برن: ثانيا  .2المتعلقة بالنظام العام أو يمس بسيادتها اآلمرةجمهور يتنافى مع القواعد لل جانب تعدد حقوق  إليبذلك تعددت أنواع المصنفات المحمية . 3من خالل توسيع مجال الحقوق المحمية والتي تلتزم بها دول  أساسها، وقد جاء ذلك بفضل المبادئ القائمة على منها المؤلفين المستفيدين تقرير الحماية  لمواطن بدال من معيار الجنسية لدىفيذكر على سبيل المثال اعتمادها لمعيار ا .تحاداال شكل بحق حكومة كل  بأيتمس  أنهذه االتفاقية  ألحكامال يمكن :" لذكرمن اتفاقية برن السالفة ا 17المادة   1                                                             .على هاته االتفاقية األخرىانجازه الفكري في كل دول العالم المصادقة هي وهكذا يتمتع صاحب المصنف التصويري المنجز في الجزائر كدولة مصادقة على اتفاقية برن بحماية . التلقائية بمبدألية عمال الشك اإلجراءاتفتستبعد  ،في كل دول االتحاد تلقائيا أعمالهم التمتع بحماية إمكانيةضمن مواطني دول االتحاد، كما خولت لرعايا دول االتحاد  األجانبالمؤلفين  بإدماجمما يسمح  أو اللوائح، تداول أو تمثيل  إصدارريق التشريع أو طتسمح أو تراقب أو تمنع، عن  أندولة من دول االتحاد في  الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على  التفاقية األردند، اثر انضمام صقر احمد الحمو . ل  2  ".إليهترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة  إنتاجعرض أي مصنف أو  . ، ص1999، األردنيةالجامعة  القانون، يالنافذة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ف األردنيةقوانين الملكية الفكرية  تسري عليها هذه االتفاقية اتحادا تشكل الدول التي :" لسالفة الذكرامن اتفاقية برن  األولىالمادة   3  .76   ".والفنية األدبيةلحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم 
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متعارضة معها أو  اتسموا على الحقوق التي تمنحها اتفاقية برن، ما لم تتضمن هاته االتفاقيات نصوصفيما بين دول االتحاد من شانها ان تخول المؤلفين بما في ذلك صاحب المصنف التصويري حقوقا منع من ابرام اتفاقيات االنضمام إلى اتفاقية برن ال ي أنإلى  اإلشارةتجدر  ،عالوة على ذلك          احد تشريعات الدول المنظمة  فيمع شروطها ويجوز المطالبة بتطبيق حماية أوسع ورد تقريرها  فيما يتعلق بتحديد وسائل أما ما يعاب على هاته االتفاقية، فهو وجود نوع من التقصير            .1لالتفاقية تمثل في الحجز، إضافة إلى أنها لم تنشا هيئات ياكتفت بالنص على إجراء قضائي وحيد  الحماية، حيث خاصة وأنها األكثر  2أي المصنفات التي يتعدد فيها المؤلفين ،حالة المصنفات الجماعية أو المشتركةالدولية في حالة استحالة الفصل فيه بالطرق الودية، كما أنها لم تحدد معايير الحماية لدى تطرقها إلى ء، إذ اقتصرت على النص بإحالة النزاع إلى محكمة العدل وهياكل لتسوية النزاعات بين دول األعضا بذلك يتوجب على دول . في مجال المصنفات التصويرية التي يسهل فيها التداول من بلد إلى آخرفان انضمام الجزائر إليها أمر مستحب خاصة  وبالتالي،. مكملة لتشريعات دول االتحاد المنظمة إليهامزاياها اكبر بكثير، إذ أنها تسمح بإضفاء حماية دولية للمصنف التصويري على وجه الخصوص وتعد وعليه، يستنتج مما سبق انه رغم العيوب المتعلقة بأسس الحماية الواردة في هاته االتفاقية تظل            .لمصنفات التصويريةتداوال في مجال ا والفنية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون  األدبيةبودة منحد واعمر، حماية المؤلفات   2  .49. فتحي، المذكرة السالفة الذكر، ص. ن  1                                                           كبديل عن اتفاقية برن التي لم تنضم إليها معظم الدول عبر العالم، وقد جاءت هاته االتفاقية  3المعرفةولحقوق المؤلف بصفة عامة، على الصعيد الدولي بغية تعزيز التنمية األدبية والفنية وتسهيل انتشار االتفاقيات المكرسة لحقوق صاحب المصنف التصويري تعتبر اتفاقية جنيف من بين أهم             حماية المصنف التصويري في إطار اتفاقية جنيف: الفرع الثاني  .االتحاد العمل على تدارك نقائصها كل التدابير  تتخذمن الدول المتعاقدة بان  تتعهد كل دولة:" من اتفاقية جنيف السالفة الذكراألولى  المادة  3  .145. ، ص2007لسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، كلية الحقوق والعلوم ااألعمال  األدبية األعمالتلك الحقوق في  أصحابالالزمة لضمان حماية كافية وفعالة لحقوق المؤلفين وغيرهم من 
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سبتمبر  6وقد تم إبرامها في . لسياسي الكبير كالواليات المتحدة األمريكيةذات الوزن االقتصادي وا تماء إلى احد تعتمد اتفاقية جنيف في حمايتها الدولية المقررة لحقوق المؤلفين على معيار االن          أحكام حماية المصنف التصويري في إطار اتفاقية جنيف: أوال  1971وكان أهم تعديل لها في لقاء باريس لسنة  1952 هي تؤكد على ضرورة تسخير وسائل قانونية تهدف إلى  أخرى، ومن جهة 1الدول المتعاقدة من جهة يكون ذلك معلقا على شرط توفر فيها  أنالغير منشورة لرعايا الدول المتعاقدة، ومن دون  األعمالحماية    .الحمايةيطبق على منعدم الجنسية الذي يكفي أن يكون مقيما في أراضي دولة متعاقدة ليطبق عليه معيار مزدوج الجنسية يتمتع بالحماية تلقائيا إذا كانت من ضمن جنسياته جنسية دولة متعاقدة، ونفس األمر المسالة، الن  وال يثير ازدواج الجنسية أو انعدامها أي إشكال في هاته 3لها بجنسيتهمالدولة التابعون الفني في بلد غير متعاقد، بحماية دولية تساوي تلك التي كانوا سيتمتعون بها لو نشروا انجازهم في رعاياها الذين ينشرون انجازهم  بإفادةالحماية الدولية  مبدأعتنت اتفاقية جنيف بمقتضى كما ا          .2تقيد الحماية المطلوبة أنمعينة من شانها  إجراءات
التصوير  وأعمالالموسيقية والمسرحية والسينمائية  واألعمالة والفنية ، بما في ذلك المواد المكتوبة والعلمي                                                                                                                                                                                    تقضي اتفاقية جنيف، على غرار اتفاقية :" 528. ، ص477زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف  1    ".والنقش والنحت التي  األحكامبمقتضى نفس  األعضاءرعايا الدول  بالمؤلف الوطني، أي حماية األجنبيبرن، بتشبيه المؤلف  تتوافر في كل دولة متعاقدة الوسائل القانونية  أنيجب :" من اتفاقية جنيف السالفة الذكر 4من المادة  3الفقرة   2  .307. ، ص2004دلو عبد الكريم محسن، تنازع القوانين في الملكية الفكرية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  أبو -  ".يستفيد منها المؤلف الوطني يعامل المؤلف الذي ينشر ) 4(تطبيق المادة  ألغراض:" من اتفاقية جنيف السالفة الذكر 5من المادة  4الفقرة   3   ".األخرىالغير منشورة لرعايا الدول المتعاقدة   لألعمال إجراءاتالتي تكفل الحماية بدون  مرة في الدولة المتعاقدة التي يتبعها  ألولينشر  وكأنهلة متعاقدة في دولة غير متعاقدة، رعايا دو  ألحدمرة  ألول   ".المؤلف
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نشر فيعتد  إذا كان التشريع الوطني لدولة متعاقدة يحتسب مدة الحماية ابتداء من تاريخ أول -  .سنة بعد وفاته 25أن ال تقل مدة الحماية عن فترة حياة المؤلف و -   :إلى المادة الرابعة من هاته االتفاقية، ويؤخذ بعين االعتبار الشروط التالية للدول المتعاقدة استنادااقية فقد ترك تقدير ذلك بالنسبة لمدة الحماية المقررة بموجب هاته االتف أما       فرصة للقانون الداخلي للدول  بإتاحةسد هاته الثغرات وذلك ب 1971الذي حصل في لقاء باريس  يط الضوء على بعض النقائص، وقد تكفل التعديلإن التطبيق العملي التفاقية جنيف سمح بتسل          تقييم حماية المصنفات التصويرية في إطار اتفاقية جنيف: ثانيا .ألول مرة في الدولة المتعاقدة التي تكفل اقصر فترة من الحمايةإذا نشر المصنف في دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في نفس الوقت، يتعامل كأنه نشر   -  .كورسنة من التاريخ المذ 25فتحتسب من تاريخ أول نشر للمصنف أو من تاريخ تسجيله، شريطة أن ال تقل الحماية عن إذا كان التشريع الوطني للدول المتعاقدة ال يحتسب فترة الحماية على أساس حياة المؤلف،  -  .سنة من تاريخ أول نشر 25بذلك، شريطة أن ال تقل مدة الحماية عن  ، كما دولية وأخرىحماية وطنية  أقرتبمعيار مزدوج حيث  تأخذاتفاقية جنيف  أنبذلك، يستنتج           .المتعاقدة بتوفير مدة حماية اكبر بغية تنظيم العالقات بينها وبين  إعالنابها  ألحقتاتفاقية جنيف قد  أنإلى  اإلشارةوتجدر           .1إلى تمديد الحماية الدولية لألعمال الغير منشورة لرعايا دولة أجنبية غير منظمة لالتفاقية سعت وبذلك  االتفاقيتينكام ، وحل التعارض والنزاعات بين أح2اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية برن وال على العضوية في االتحاد الذي انشاته  اتفاقيةال تؤثر في األحكام المقررة في  أنهانصت على 
 .« C. Colombet, op.cit., n° 468, p. 341 : « On pouvait aussi redouter qu’en présence de dispositions moins exigeantes, certains pays liés par l’Union de Berne soient tentés de s’en dégager pour adhérer uniquement à la nouvelle Convention ; d’où des règles … qui sont destinées à faire conserver à la Convention de Berne toute son importance 2  .32. ، ص2004زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية، تحاليل ووثائق، مطبعة الكاهنة، الجزائر، . ط  1                                                           
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اتفاقية قائمة بذاتها وليست بتكملة التفاقية برن كما أنها ال وعليه، تعتبر اتفاقية جنيف . 1هذه االتفاقية . التاريخ، وتوقيع هاته الدول على اتفاقية جنيف أو انضمامها إليها هو تصديقا على اإلعالن وقبوال له، أو تلك التي ارتبطت أو سترتبط بعد ذلك 1951مة إلى اتفاقية برن في أول جانفي بالنسبة للدول المنظكما تجدر المالحظة إلى أن اإلعالن الملحق باتفاقية جنيف هو جزء ال يتجزأ من االتفاقية            .3برن من الخروج منها لالنضمام إلى اتفاقية جنيف التي تعد أحكامها اقل صرامة من أحكام اتفاقية برنع أحكام تمنع بموجبها على الدول األعضاء في اتفاقية ، وتأكيدا على ذلك اهتمت بوض2تتعارض معها صاحب المصنف إضافة إلى االتفاقيات األساسية الناهضة بحقوق المؤلف بصفة عامة وحقوق           المؤلف ووضعية الدول الناميةحماية المصنف التصويري في إطار االتفاقية العربية لحماية حقوق : المطلب الثاني .ا التطبيقوبالتالي، فان اتفاقية جنيف ال تلغي اتفاقية برن وال تحل محلها فكال من االتفاقيتين نافذت ه الحقوق منها االتفاقية العربية التصويري على وجه الخصوص، هنالك اتفاقيات خاصة مكرسة لهات اتفاقية   أحكامال في  األحوالال تؤثر هذه االتفاقية  بأي حال من :" من اتفاقية جنيف السالفة الذكر 17المادة   1                                                                 ).الفرع الثاني(عمم المعرفة والثقافة يدولي و من جهة أخرى بما يشجع اإلبداع على الصعيد العليها أحكاما خاصة تساعدها على االندماج  وتمكن من حماية مصنفاتها من جهة والمصنفات األجنبية كما اهتمت االتفاقيات الدولية بخصوصيات الدول النامية وطبقت ). الفرع األول(لحماية حقوق المؤلف  وحتى ال تنافس اتفاقية برن، تنص :" 528. ، ص478زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف  S. Vonlewinski, Le rôle et l’avenir de la Convention universelle sur le droit d’auteur, Bull. dr. auteur, octobre- décembre 2006, in www. Unesco.org, p. 2 : « L’UCC ne remplace ni annule la Convention de Berne par aucun de ses actes … la Conférence de Genève de 1952 qui a adopté l’UCC ne constituait pas une Conférence de révision de la Convention de Berne ». - UCC :  Universal Copyright Convention (en anglais), Convention Universelle Du Droit D'Auteur -Genève Et Paris- (en français). 3 2  ".والفنية وال على العضوية في االتحاد الذي انشاته االتفاقية المذكورة األدبية األعمالبرن لحماية  على العالقات الموجودة بين الدول التي انضمت الى اتفاقية  أحكامهااالتفاقية العالمية على انه ال يمكن تطبيق    ".اتفاقية جنيف تعد اقلل صرامة من اتفاقية برن أحكامولهذه التدابير االحتياطية ما يبررها الن ... االتحاد 
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قية العربية بذلك أعدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية االتفا         .1الحمايةسعت الدول العربية في إطار التزاماتها الدولية لحماية الملكية الفكرية إلى توفير قدر مناسب من  عربية موحدة لحماية حقوق المؤلف، حيث نادى بأهمية وجود اتفاقية ميثاق الوحدة العربية الثقافية والذيتعود جذور التعاون العربي لحماية الملكية الفكرية إلى الستينات من القرن الماضي مع صدور          حماية المصنفات التصويرية في إطار االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف :الفرع األول بية الناتجة عن منحها حماية اإلنتاج الثقافي العربي، وفي المقابل الحد من هيمنة المصنفات األجنانطالقا من خصوصيات البلدان العربية وبما يتوافق مع االتفاقيات الدولية وال يتعارض معها بغية تحفيز ، بغرض حماية حقوق المؤلفين العرب 2ببغداد 1981لحماية حقوق المؤلف والتي اعتمدت في سنة  تعتبر الجزائر من اول :" 2415، هامش رقم 529. ، ص478زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف  www. Justice-lawhome.com 2في  اقية العربية لحماية حقوق المؤلفوالقانون العربية، االتف دار العدالة  1                                                           الحقوق المالية على غرار الحقوق  ، فانومنه. 4أو النشر اإلذاعي أو التلفزيوني أو أي وسيلة أخرىبموجب االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف  بالحق في نقل مصنفه إلى الجمهور عن طريق العرض مصنف التصويري كما يتمتع صاحب ال. وتخزين المعلومات في شكل رقمي على دعامة الكترونيةالنسخ الحديثة كما جاءت بها باقي االتفاقيات الدولية والتي بينت أن حق النسخ يشمل التقنية الرقمية  استنساخ مصنفه بجميع األشكال المادية، ومع ذلك فيعاب على هاته االتفاقية عدم إشارتها إلى وسائل  المصنف أو الغرض منه، ومهما كانت طريقة التعبير عنه سواء رقمية أو غير رقمية بالحق فيويتمتع صاحب المصنف التصويري المبتكر في إطار هاته االتفاقية أيا كانت قيمة هذا           .3مفرطة تتجاوز الحد األدنى المنصوص عليه في االتفاقيات الدولية   ."أخرىنقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر اإلذاعي أو التلفزيوني، أو أّي وسيلة  -3  .ر عليهترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيًا أو إجراء أي تحويل آخ -2  .استنساخ المصنف بجميع األشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل -1 :للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق اآلتية:" من االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 7المادة   4  .52. كنعان، المرجع السالف الذكر، ص. ن  3  ".الدول التي وقعت على اتفاقية بغداد
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لو أن المواد الواردة فيها لم مضمونة لصاحب المصنف التصويري في هاته االتفاقية حتى و  1المعنوية إذ يرجى من وراء ذلك حماية المؤلفين عند  ،3وهو ما يتوافق مع التشريع الوطني لحقوق المؤلفقود، حيث يتم ذلك بموجب عقد مكتوب يحدد فيه المجال الجغرافي ومدة التنازل األحياء عن طريق العكما تطرقت االتفاقية إلى إمكانية التنازل عن حقوق المؤلف صاحب المصنف التصويري بين          .2سنوات على األقل من تاريخ النشروتقدر مدة حماية الحقوق المالية لصاحب المصنف التصويري بعشر . تؤكد على طبيعتها االستئثارية   . 4كفل حماية المصالح المعنوية والمالية للمؤلفينفي تنفيذ هذه االتفاقية وتبادل المعلومات بما يوكذلك إنشاء لجنة دائمة عربية لحماية حقوق المؤلف من ممثلي دول األعضاء تسعى إلى االستمرار . لحماية حقوق المؤلف، على أن يتولى التشريع الوطني االهتمام ببنية هاته المؤسسات واختصاصهال األعضاء بمهمة إنشاء مؤسسات وطنية وقد كلفت االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف دو         . التفاوض مع المتعاقدين ذوي القوة االقتصادية
للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن  - أ "  :من االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 6المادة   1                                                            وفي جميع األحوال يجب التنويه بما تضمنته ... المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية، أو إخالل بمضمون المصنفالسابقة التعديل في ترجمة المصنف إال إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة يستثنى من حكم الفقرة  - جـ   .أي تعديل آخر على مصنفه بدون إذنهللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في االعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء  -ب  .في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني لألحداث الجاريةذا المصنف على الجمهور إال إذا ورد ذكر المصنف عرضًا يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح ه تكون مدة سريان حق المؤلف على " :من االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 19 ةالماد الفقرة ج من  2  ."قبل التصرف أو التقادمال ت) وبأ(لمعنوية المذكورة في الفقرتين الحقوق ا -د   .الترجمة من تعديل في المصنف األصلي   .من االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 25 إلى 22المواد من   4  ...".الستغالل المصنف  اإلقليمياالقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغالل المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق لتنازل الطبيعة والشروط يحدد عقد ا أنيجب :" ... السالف الذكر 05-03رقم  األمرمن  64المادة   3  ".سنوات ميالدية على األقل من تاريخ النشر) 10(المصنفات الفوتوغرافية 
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ات الدولية نتيجة تستفيد الدول النامية من حماية دولية خاصة مخولة لها بموجب االتفاقي          لنسبة لالتفاقيات الدوليةبا وضعية الدول النامية: الفرع الثاني  .يةلحماية حقوق المؤلف أي ميزة تفضيلية للدول العربية باستثناء المسائل اإلجرائمبدأ المعاملة بالمثل وشرط الدولة األولى بالرعاية كانت حاجزا مانعا من أن تعطي االتفاقية العربية خاصة  2ات العربية وحقوقا لدعم اإلبداع العربي، إال أن المبادئ التي جاءت بها اتفاقية تريبسللمصنفالدول في إبرام اتفاقيات خاصة، إذ انه كان من المفروض أن تقوم االتفاقية العربية بإعطاء تسهيالت ذلك يعود إلى القيود التي وضعتها االتفاقيات الدولية التي عملت على الحد بشكل واضح من حرية ولعل تفسير  .عربية من الحمايةضح مصير المصنفات التي لم تنشر على أراضي المؤلفين، وأنها لم تو ذلك حقوق صاحب المصنف التصويري لم تبين العقوبات الجزائية الخاصة بالمعتدين على حقوق وعليه، يستنتج مما سبق انه من المؤسف أن االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف بما في            .1ته االتفاقيات أوسع من المزايا المقررة بموجب هاته االتفاقيةالمزايا التي تمنحها هاواالتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة وال على التشريعات الوطنية الصادرة من تلك الدول، متى كانت وتجدر اإلشارة إلى انه، ال تؤثر االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف على المعاهدات         وصف الدول النامية تلك الدول التي تمنعها ظروفها االجتماعية  تأخذ وضعيتها الخاصة، حيث   .المتحدة هو من يحدد وصف الدول ودرجة ارتقائها اعتمادا إلى المعايير السالفة الذكراذ إجراءات كفيلة بحماية حقوق المؤلف، مع اإلشارة إلى أن ميثاق هيئة األمم واالقتصادية من اتخ
   .TRIPS : Trade-Related Aspects of Intellectuel Property Rights (en anglais) : Accords sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle (en français) 2    ".التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه االتفاقيةالتشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو االتفاقيات أو فذة بين الدول المتعاقدة وال على كما ال تؤثر هذه االتفاقية بأّي صورة كانت على المعاهدات واالتفاقيات النا .طرفًا فيهاللدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقًا لالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول تؤثر هذه االتفاقية في الحقوق وااللتزامات الدولية  ال:" ة حقوق المؤلفمن االتفاقية العربية لحماي 33المادة   1                                                           
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انعدام وسائل تطبيقها سواء بالنسبة للمصنفات الداخلية بالحماية، نظرا لغياب هاته األخيرة أو المشمولة وعليه، اعترفت اتفاقية برن بالصعوبات المواجهة من قبل الدول النامية لدى استخدام المصنفات          بير دولية تسمح عن طريق إقرارها تدا ية حفز اتفاقية برن لالهتمام بهاالموجودة في البلدان األجنبوبالتالي، فان رغبة الدول النامية بتسخير كل جهودها ألجل االستفادة من المصنفات . أو األجنبية الوقت الذي تهدف فيه االتفاقيات الدولية  من شانه أن يمنع تنمية اإلبداع الوطني في هاته البلدان فيمصلحة تمثل في تلبية االلتزامات العلمية والثقافية ، فإبقاء مثل هذه الدول خارج اإلطار الدولي للحماية والشك أن لها في ذلك . بإيصال المصنفات المحمية إلى البلدان النامية مع حماية حقوق مؤلفيها دولة  تعلن فيه رغبتها في التعامل بصفتهاضع هذه الدول طلب االنضمام للمعاهدة تومن ثّم،           .إلى تطوير اإلبداع في جميع الدول في  سنوات لتسوية وضعيتها ويمكن ان تمدد المدة وال يجوز للدول االستمرار نامية، فتمنح لها فترة عشر إلى  المرجوة، وفي المقابل فان شركات الدول النامية سترفض بدورها تسويق منتجاتها  هي االخرىلجا إلى تسويق انجازاتها الفكرية إلى بلدان اخرى توفر لها الحماية التعامل مع الدول النامية، بل ستاألخيرة وبين الدول المتقدمة، النه في غياب الحماية القانونية لحقوق المؤلف ستمتنع الدول المتقدمة عن يستنتج مما سبق ان حماية حقوق المؤلف في الدول النامية يحقق مصلحة مشتركة بين هاته             .ا نفس الحماية التي تمنحها لمصنفاتهابلد منشئه دولة نامية، بل ينبغي للدول المتقدمة أن تمنحهيمكن لهذه األخيرة االحتجاج بمبدأ المعاملة بالمثل للحد من مدة حماية المصنف التصويري الذي يكون المصنف التصويري في الدولة النامية اقل من مدة الحماية في الدولة المتقدمة عضو في االتفاقية، فال كانت مدة حماية الممنوحة لباقي الدول، تطبيقا لها لمبدأ المعاملة بالمثل على هذه الدول، أي انه إذا أن تمنح للدول النامية حماية على مصنفاتها اقل من الحماية  األعضاءكما ال يجوز لدول           .1االستفادة من االمتيازات بعد انتهاء المدة أو بعد االنتهاء من اعتبارها دولة نامية
                                                           1 www. Arabpip.org. 
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المنظمات يري في إطار تدعيم الحماية الدولية للمصنف التصو : المبحث الثاني  .1د حماية فعالةاالستثمار هو عدم وجو الخارج مما سيؤثر سلبا على فرص جلب االستثمارات االجنبية ويحفز على هجرة االدمغة، فعدو  التي أثرت على جميع األصعدة، أمام التغيرات التي شهدها العالم منذ بداية القرن العشرين و            الدولية ستوعب هاته التطورات الحاجة إلى التفكير في استحداث اطر قانونية تنظيمية دولية جديدة ت نشأت المصنفات  صيانتها من كل اعتداء، وجدت المنظمات الدولية كآلية أخرى تتولى حماية مصالح صاحبفإلى جانب المعاهدات واالتفاقيات الدولية المكرسة لحقوق المؤلف والتي تسهر على . وتتالءم معها دولي، وأهمها المنظمة العالمية المصنف التصويري على الصعيد ال األدبية والفنية وبالتالي صاحب لتكلفة بصفة خاصة، إذ أصبحت عملية نشر وتوزيع وعرض المصنفات المحمية أمرا سهال وقليل امباشرا على حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة وحقوق المؤلف لقد كان للثورة المعلوماتية تأثيرا            ي إطار المنظمة العالمية للملكية الفكريةحماية المصنف التصويري ف: المطلب األول  ).المطلب الثاني(للتجارة في بنودها المتعلقة بحماية الجوانب المرتبطة بتجارة الملكية الفكرية ذات الدور الرئيسي في تعزيز حماية اإلبداع الذهني، والمنظمة العالمية ) المطلب األول(للملكية الفكرية  ، والمقصود بذلك 2"بالملكية الرقمية" التعامل مع نوع جديد من أنواع الملكية الفكرية والذي يسمى ي افرز تحديات جديدة في هذا المجال بعد ظهور مشاكل األمر الذ خاصة بظهور شبكة االنترنت،
طنية حول حق المؤلف نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع والموسيقية والفنية، ندوة الويبو الو  األدبيةواالستثمار في المجاالت  باإلبداع، دور حق المؤلف والحقوق المجاورة في النهوض األحمرعدنان   1                                                            الويبو  الأعم، مداخلة مقدمة ضمن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقميحسام الصغير،   www. Wipo. Org. 2 2005وزارة الثقافة السورية،  عالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع الوزارة الخارجية لدولة حول الملكية الفكرية، منظمة من طرف المنظمة ال  www. Wipo.int.  in 4. ، ص2005، منشورات الويبو، جنيف، 2005سبتمبر  6 إلى 5عمان، من 
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كوكالة من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة  2)الويبو(انشات المنظمة العالمية للملكية الفكرية          الحقوق التي نظمتها االتفاقيات الناجمة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية: الفرع األول  .1ة وان االتفاقيات التقليدية عجزت عن استيعاب مقتضيات الملكية الرقميةالضرورة للتصدي له خاص تجة عن هذا النشر الالقانوني نشأتوأمام تفاقم األضرار النا. المصنفات المنشورة على شبكة االنترنت جنيف بسويسرا، حيث لفكري ويحفز المبتكر، يقع مقرها في طوير نظام دولي يكافئ على اإلبداع افي ت . بق ذكرهكما س ،19753بموجب اتفاقية الويبو التي صادقت عليها الجزائر سنة  1967تم إنشائها سنة  ديسمبر  20في ها هاته المنظمة إبرامها التفاقيتين دوليتين وذلك ومن بين أهم األعمال التي جاءت ب ، ، وهما اتفاقية الويبو لحق المؤلف المعروفة باتفاقية االنترنت األولىصادقت عليهما الجزائر 1996 وهو ما  4من اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية 20كاتفاق خاص بالمعنى الذي تحدده المادة  قية الويبو لفناني األداء والتسجيالت الصوتية واتفا .5أتت به المادة األولى من اتفاقية االنترنت األولى   .6المسماة بمعاهدة االنترنت الثانية
                                                           1 I. Benezzine, Le commerce électronique et la propriété intellectuelle, mémoire de magistère en propriété intellectuelle, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Université de Tunis El manar, Tunis, 2000, p. 15. 2  لنيل دكتوراه، تخصص  أطروحةعطوي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكت االنترنت، . م هذه االتفاقية أو تتضمن نصوصا ال تتعارض بينها مادامت هذه االتفاقيات تخول حقوقا تفوق تلك التي تمنحها تحتفظ حكومات دول االتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما :" من اتفاقية برن السالفة الذكر 20المادة   4  .سالف الذكرال 1975يناير  9مكرر المؤرخ في  02-75رقم  األمر  3  .190. ، ص2010عالم، جامعة الجزائر، واالتصال، كلية العلوم السياسية واإل اإلعالمعلوم  خالف اتفاقية  أخرىليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات :"   األولىمن اتفاقية االنترنت األولى  المادة  5  ".مع هذه االتفاقية نظـمـة المالــتّـصــديق عـلى مـعـاهدة ب المتعلق 2013أبـريـل  3 يمـؤّرخ ف 123-13ئـاسّي رقم مـرســوم ر ال -  ".أخرىمعاهدات  أيةحق أو التزام من الحقوق وااللتزامات المترتبة على  بأيبرن، وال تخل  . ر.، ج1996 ديـسمـبر 20عـتـمدة بـجنـيف بـتاريخ لما ـؤلفلمبشـأن حق ا) الويـبـو(ـية لـلـملـكيـة الـفكـريـة لمالعـا يـة لمنـظمـة العـالمالّتصديق على مـعاهـدة االمتعلق ب 2013 أبريل 3خ في مؤرّ  124 - 13رقم  المرسوم رئاسيّ   6  .3. ، ص27، عدد 2013ماي  22المؤرخة في  . ر.، ج1996ديسمبر 20عتمـدة بجـنيف بـتاريخ الم بـشأن األداء والـتسجـيل الصـوتي) الويـبو(للـملـكيـة الفـكريـة   .3. ، ص28. ، ع2013ماي  26
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لة عن االنترنت، فهي موجهة للتصدي بصفة مباشرة للمشاكل الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية وهي مستقبذالك تعد هذه المعاهدة بمثابة اإلطار القانوني الدولي لحماية حقوق التأليف على شبكة           فيعد ذلك  ،أما إذا جاء التحميل شامال لعدة نسخ. محل الحماية يعد خاضعا ألحكام النسخة الخاصةالمعلومات في ذاكرة الكترونية هو من قبيل النسخ، كذلك التحميل ولو للحظات معدودة ألحد المصنفات وهكذا، اعتبرت اتفاقية االنترنت األولى أن التثبيت على الدعامات االلكترونية أو تخزين            .باقي االتفاقيات األخرى صاحب المصنف قياسا على ما  من انتهاكا لحقوق التأليف والبد من الحصول على إذن أو ترخيص يمكن االستفادة منها مادام  والتأجيرالحقوق المتعلقة بالنسخ كالتوزيع  أنكما . 1يقتضيه النسخ التقليدي العلني والبث  األداءالحقوق التي ال تتصل بالنسخ كحق  أمالنسخ، با إذنالناسخ قد تحصل على  أن ومنه، . بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك إالبشكل مباشر  األفرادينتفع بها  أنال يمكن  اإلذاعي أو غيرها  األصلية النسخة بإتاحةفان صاحب المصنف التصويري يتمتع بحق استئثاري في التصريح  وقد ذهبت هذه . أخرىببيعها على شبكة االنترنت أو نقل ملكيتها بطريقة  من نسخ مصنفه للجمهور لم يرخص بها المؤلف أو ال  أعمالحقوقهم على شبكة االنترنت والتي يرجى من ورائها المنع من مباشرة مناسبة وجزاءات رادعة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية المستعملة من قبل المؤلفين لدى ممارسة المتعاقدة بان تنص في تشريعاتها الداخلية على حماية  األطراف ألزمت ، حيثاالتفاقية إلى ابعد من ذلك ونفس األمر  ،ينبغي معاقبته الكترونية يذكر على سبيل المثال تغيير تاريخ التقاط الصورة محل الحمايةوبالتالي، فان كل من يقوم بتغيير معلومات . 2يسمح بها القانون فيما يتعلق بالمصنفات المحمية قانونا صاحب المصنف التصويري معلومة  إذنيطبق على من يوزع أو يستورد أو ينقل للجمهور دون  تلك المعلومات " الحقوق إلدارةالمعلومة الضرورية " والمقصود بعبارة  .حقوق المؤلف إدارةضرورية في  نف أو المعلومة المتعلقة التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أي حق في المص   .3عنصر منها مقترنا بنسخة على المصنف أو ظاهرا لدى نقل المصنف إلى الجمهورأو الشفرات التي ترمز إلى تلك المعلومات متى كان أي  األرقامبشروط االنتفاع بالمصنف، عالوة على 
  .األولىمن اتفاقية االنترنت  12من المادة  2 الفقرة  3  .األولىمن اتفاقية االنترنت  11لمادة ا  2  .2010ونية وحقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، فاتن حسين حوى، المواقع االلكتر   1                                                           
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بوضع جهاز غير قضائي لحل النزاعات المتعلقة  للملكية الفكريةالعالمية  اهتمت المنظمةلقد           دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسوية النزاعات بالطرق الودية: الفرع الثاني  .1تنفيذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي اعتداء على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدةلضمان تطبيق أحكامها وان تضمن قوانينها الداخلية إجراءات  بموجبها على أن تتخذ التدابير الالزمةاتفاقية االنترنت األولى التي تضمن مجاال هاما لحماية الملكية الرقمية، حيث تتعهد األطراف المتعاقدة قصد توفير الحماية الالزمة للمؤلف من االعتداءات المتولدة عن التطورات التكنولوجية، من خالل أحكام مة العالمية للملكية الفكرية ومنه، فان هاته األحكام تكمن في الجهود المبذولة من قبل المنظ          ، حيث يتميز "مركز التحكيم والوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية" بالملكية الفكرية يعرف ب ، اإلجراءفي حل نزاعهم اعتمادا على هذا  األطراف إرادةأي انه يتوقف اللجوء له إلى  ،بطابعه الجوازي دمات كالتحكيم والوساطة تسمح بحل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية عامة بطريقة غير فهو يقترح خ يختاروا المحكم  أنوالقانون المطبق كما لهم  اإلجراءاتبحرية تامة في اختيار  إطارهيتمتع الخصوم في  ،عالوة على ذلك .واحد فقط بإجراءفان هذا النظام يسمح بحل النزاعات الدولية  ،فيها هاته األخيرة الدعوى القضائية التي تتعدد إجراءات، فعلى خالف اإلجراءاتومن مزايا هذا النظام هو تقليص          .3والتي سماها جانب من الفقه بالسبل البديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية 2قضائية فان لمركز التحكيم  ،ع ذلكوم .ملية فض النزاعالمؤهالت المناسبة للنزاع والتي تسهل ع أو الوسيط ذا في كل النزاعات وهو ال  إليهود، فال يمكن اللجوء دالتابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ح 4والوساطة قرار التحكيم أو الوساطة  أنفي هذا الصدد إلى  اإلشارةيحقق نفس نتائج الدعوى القضائية، كما تجدر  في  أساساالتي اكتسبتها السبل البديلة لفض النزاعات بالطرق الودية المتمثلة  لألهميةونظرا         .5يشكل سابقة قانونية أنيمكنه  المعنية بالنزاع وال األطراف إالال يجبر  ، )الويبو(بل البديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية سالن، عال زهدا  www. Wipo. Int   2 www. Arbiter. Wipo. int 3من اتفاقية االنترنت األولى  14المادة   1                                                            أخرى آلية إنشاءالعالمية للملكية الفكرية إلى  المنظمةالتحكيم المعجل، سعت  وأخيراالوساطة ثم التحكيم   .V. Mme Salah, op.cit., n° 214, p. 199, rejet 847. 5 Régler les litiges de la propriété intellectuelle par la médiation et l’arbitrage, Magasine de l’O.M.P.I., 2006, p. 13 in www. Wipo. Int 4  .147. ، ص2001حول الملكية الفكرية، منشورات جامعة اليرموك،  األولالمؤتمر العلمي العالمي 
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وفي نفس الوقت التحلي بالدقة الالزمة  التحكيم حسب وقائع القضية إجراءالتميز بالمرونة الكفيلة بضبط احترام في ذلك السيمة التي يتميز بها نظام التحكيم والوساطة والتي تتجلى في ضرورة وينبغي . 1المطبقةيتولى مركز الويبو للوساطة والتحكيم مهمة إدارة كل إجراء من تلك اإلجراءات وفقا ألنظمة الويبو الراغبة في اللجوء إلى هاته اإلجراءات سوى إدراج بند االحتكام لدى المنظمة في عقدهم، وفي المقابل حاالت الطارئة قبل إنشاء هيئة التحكيم، وما على األطراف في التهدف إلى منح تدابير مستعجلة  أي طرف في النزاع  فبإمكانالمنتفعين بالملكية الفكرية فيما يتعلق بالسرية وضمانه لهاته األخيرة، التي يلتزم بها نظلم الويبو هو حرصه على تلبية احتياجات  كذلك من بين العناصر المهمة           .لتوجيه المحكمين واألطراف أثناء تطبيق اإلجراء من تعيين  ،الالزمة اإلجراءات اتخاذالتمسك بسرية المعلومة الراغب في تقديمها وعلى محكمة التحكيم  تدعيم الحماية الدولية للمصنف التصويري في إطار المنظمة العالمية : المطلب الثاني         .مدى جواز الكشف عن المعلومات أم ال وفي تحديد الجهات التي يجوز الكشف لها عن تلك المعلوماتفي الشؤون السرية وما إلى ذلك من تدابير التي من شانها أن تساعدها على البث في استشاريا خبيرا  الحماية المقررة لها على  أنتلعب الملكية الفكرية دورا مهما على مستوى التجارة الدولية، غير          اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية: ةللتجار  التي  مما دفع بالمنظمة العالمية للتجارة 2الصعيد الدولي اعتبرت غير كافية خاصة بالنسبة للدول النامية بعدما كانت مستبعدة في االتفاقية  بها أكثرإلى االهتمام  3بناءا على اتفاقية مراكش 1994نشات عام ا هذا االتفاق الذي ابرم  إن:" 841، هامش 198. ، ص214زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف  Les secteurs couverts par l’OMC, Les notes bleus de Bercy, du 16 au 30 avril 2000, n° 181, p. 6 : « La protection de la propriété intellectuelle et industrielle au niveau international a été jugée insuffisante ou incomplète et mal assurée, en particulier dans les pays en développement … le renforcement de cette catégorie de droits est donc important … c’est l’objet de l’accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle ». - E.H. Stark, The Egyptian Copyright System between authers’ right and copyright- A point of view in light of the international Copyright System, Rev. Entrep. Com., n°2, 2006, p. 121. 3 V. Accord de Merrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce du 15 avril 1994, Rev. Légipresse, n° 119, mars 1995, II, p. 19. 4 2  .187. الذكر، ص المرجع السالف، عال زهدان  1                                                           ، حيث جاء ذلك بتخصيص لها اتفاقية دولية متعلقة بالجوانب 4(GATT)العامة للتعريفات والتجارة  في . 1995إلى  1948نظام اقتصادي عالمي حر، بقي ساري المفعول من لوضع  1947 أكتوبر 30يوم  دورات لمفاوضات تجارية من اجل تحسين وتطوير مضمون هذه االتفاقية العامة، ) 8(انعقدت ثماني  الحقيقة
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تتمثل  ، حيث4لتنفيذ االتفاقية وٕالزام دول األعضاء باالمتثال لها تحت طائلة الخضوع للمسؤولية الدوليةلتنفيذها، وهذا على خالف اتفاقية تريبس التي حرصت على تدارك هذا الخطأ بوضع إجراءات تطبيقية حماية المقررة لحقوق الملكية الفكرية، أي خلوها من اإلجراءات العملية واإلجرائي لطرق ووسائل تنفيذ الفمن بين العيوب الواردة في االتفاقيتين السابقتين التفاقية تريبس هناك غياب الطابع التنظيمي          .3إجرائية لضمان تنفيذ معايير الحماية والنص على الحقوق التي يستفيد منها المؤلفينلملكية وترسيخها على الصعيد الدولي وذلك بوضع قواعد البداية التي انطلقت منها لتدعيم حقوق االحماية السابقة المقررة في االتفاقيات السالفة بموجب أحكام تحيل إلى هاته األخيرة، بل اعتبرتها نقطة النص على بوردت فيه، أو من حيث أحكام سريانها في مواجهة الدول األعضاء فيها، إذ أنها لم تكتفي قيات سواء من حيث اإلطار الذي اتفاقية حديثة النشأة متميزة عن باقي االتفا تعتبر اتفاقية تريبس         مضمون اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية: الفرع األول  .2االتفاقيات الدولية كونها وسعت من نطاق التطبيق الجغرافي لألحكام المتخذة في هذا المجالعد هاته األخيرة من أهم وت ،السالفة الذكر 1التجارية لحقوق الملكية الفكرية والتي سميت باتفاقية تريبس   :القواعد فيما يلي هذه
وكانت نتيجتها  (Uruguay Round)تحت تسمية اوروجواي روند ) 1993-1986(وتعرف الدورة األخيرة                                                                                                                                                                                     ، 2009، اإلسكندريةي، ، دار الفكر الجامعاالقتصادي وأثرهاحقوق الملكية الفكرية عنتر عبد الرحمان، . ع  Accords sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), en Anglais : Agreement on trade-related aspects of intellectual proprety rights (TRIPS). 2 P. English,B. Hoekman, A. Lattoo, Développement, commerce et OMC, Economia, éd. 2004, p. 265 : « L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce … est à ce jour l’accord international le plus complet sur la propriété intellectuelle. Il couvre en effet une large partie du sujet, et sera appliqué dans la quasi-totalité des pays de la planète ». 3 P. English,B. Hoekman, A. Lattoo, préc., p. 267 : « Pour la première fois dans une loi internationale sur la propriété intellectuelle, on a conçu des dispositions détaillées sur des procédures civiles et administratives et des sanctions, des mesures provisoires, des obligations liées au mesures à la frontière et des procédures criminelles ». 4 1  ".العالمية للتجارة المنظمة إنشاء  .262-256. ص
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وحماية  1تخصيصها ألحكام انتقالية تحدد فيها كيفية تنفيذ االتفاقية بالنسبة لدول األعضاء         وتجدر اإلشارة . واإلجراءات القضائية مع االتفاقيةاألنظمة التشريعية والقرارات اإلدارية لدول األعضاء ، من خالل النص على فترات انتقالية تسمح بتكييف 2األوضاع القائمة لدى دخول االتفاقية حّيز التنفيذ إذ تميز االتفاقية بين مجموعة  ،في هذا الصدد إلى انه، هناك تباين من حيث مدة هاته الفترة االنتقالية ، فمجموعة الدول النامية تستفيد من فترة انتقالية أخرى مدتها 3الدول النامية المنظمة إليها وباقي الدول دءا من تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة في فاتح تباحيث تقدر هاته األخيرة بسنة واحدة الوة على تلك التي تستفيد منها مبدئيا والتي تخص كل الدول بما فيها الدول المتقدمة، أربع سنوات ع ، مع عدم التعسف في استعمالها حتى ال تكون حواجز 4المصنف التصويري على وجه الخصوصبغية تسهيل تنفيذ التدابير الفعالة ضد التعدي الحاصل على حقوق الملكية الفكرية عامة وحقوق صاحب عمال قوانينها اإلجرائية، كما أقرت اتفاقية تريبس إجراءات ملزمة لدول األعضاء لضمان است           .1995جانفي    .6، ويجوز في هذا الصدد الحكم على المعتدي بعقوبات جزائية أو تعويضات لصالح المعتدي5المقلداعتداءا أو حتى إتالفها، ولها أن تأمر بالتخلص من المعدات المستخدمة في صنع المصنف التصويري لسلطات القضائية إمكانية األمر بالتصرف في السلع التي تشكل وهكذا أتاحت اتفاقية تريبس ل           .معرقلة للتجارة المشروعة
عبد الخالق، حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية تريبس والتشريعات . ا،.من اتفاقية تريبس 70المادة   2    .من اتفاقية تريبس 66، 65المادتين   1                                                            فرض  األعضاء، ويجوز للبلدان وٕاتالفهاتكاب الجرم، ومصادرتها مواد أو معدات تستخدم بصورة رئيسية في ار  أيةحجز السلع المخالفة أو  أيضاالخطورة المماثلة، وفي الحاالت المالئمة، ويشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير جزاء رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات فرضها الحبس وانتقال حقوق المؤلف على النطاق التجاري، وتشمل الجزاءات التي يمكن ... في حاالت التقليد  األقلوالعقوبات الجنائية على  اإلجراءاتبغرض تطبيق  األعضاءتلتزم دول :"  من اتفاقية تريبس 61المادة   6  من اتفاقية تريبس 47المادة   5  .من اتفاقية تريبس 41المادة   4   .تريبسمن اتفاقية  65المادة   3  .74. ، ص2011، اإلسكندريةاالقتصادية، دار الفكر والقانون، 
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الملكية الفكرية في ظل اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من  آلية تسوية نزاعات: الفرع الثاني  .1قهانه وفقا ألحكام قوانين البلد المستورد أو المصدر يوجد اعتداء ظاهر على حقو المقلدة المستوردة أو المصدرة أو تلك التي تشتمل على حقوق مؤلف منتحلة، متى اثبت صاحب الحق كما أجازت اتفاقية تريبس اتخاذ تدابير حدودية إليقاف اإلفراج الجمركي للسلع أو المصنفات            .جمركياالملكية الفكرية، السيما منع السلع من التداول التجاري بما فيها تلك المستوردة والتي لم يتم تخليصها تدابير مؤقتة فورية وفعالة متى وصل إلى علمها شك في حصول اعتداء على أي حق من حقوق إلجراءات السالفة الذكر، منحت هاته االتفاقية للسلطة القضائية صالحية اتخاذ وعالوة على ا           أهم ما يميز اتفاقية تريبس على االتفاقيات السابقة هي اآللية التي تبنتها لتسوية النزاعات  إن            الحقوق الفكرية مراحل تصاعدية لتسوية المنازعات  ثالثلتفاهم وضعت مذكرة ا األخالقي اإلطاروفي هذا القائمة،  المادة حيث نصت ، 2بناءا على طلب أي طرف في النزاع لفض النزاعات التحكيموعليه، يقوم           . دائم وهو ما يشكل المرحلة الثالثة واألخيرةالتحكيم أمام جهاز االستئناف الالشاكي طلب تشكيل فرق تحكيم كمرحلة ثانية، وقد أجازت األحكام ألطراف النزاع استئناف قرارات فريق لنزاع وديا جاز للطرف افإذا لم يتمكن من خاللها التوصل إلى فض ، أولىتستهل بالمشاورات كمرحلة   أحالتدى تطبيق أحكام االتفاقية وقد لعلى أحكام لتسوية المنازعات الناشئة  ن اتفاقية تريبسم 64
من حاالت التعدي على حقوق الملكية الفكرية، السيما  أخرىوالعقوبات الجنائية في حاالت  اإلجراءاتتطبيق                                                                                                                                                                                     ، 2011-2010، اإلسكندريةكرية، دار الجامعية، ، جرائم التعدي على حقوق الملكية الفإبراهيمممدوح . خ  1  ".حين تتم التعديات عن عمد وعلى النطاق التجاري ويقدم الطلب بتكوين فريق التحكيم مكتوبا، :" من مذكرة التفاهم بشان تسوية النزاعات 6من المادة  2فقرة   2  .259. ص   ".للشكوى يكون كافيا لعرض المشكلة بوضوح قانونياللألساس أن يبين الطلب ما إذا كانت قد عقدت مشاورات ، وأن يحدد موضوع النزاع وأن يقدم ملخصا مختصرا  وينبغي
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ها النهائي فترة لتقرير  إصدارهاال تتعدى مدة  أنيجب و  ،من الدول النامية إذا طلب هاته األخيرة ذلكوقع النزاع بين إحدى الدول النامية وٕاحدى الدول المتقدمة فيتعين أن يكون احد أعضاء هيئة التحكيم أعضاء، أما إذا  5 يتفق طرفا النزاع على أن ترتفع إلىأعضاء ما لم  3رق التحكيم عموما من وتتكون ف .له السلطة التامة في موافقة أو رفض القرارات التي توصلت إليها فرق التحكيم بإجماع األعضاءمخول بإنشاء فرق التحكيم ويكون  2إنشاء جهاز لتسوية المنازعاتبموجب هاته األحكام ، فقد تم وبالتالي .1من اتفاقية منظمة التجارة العالمية 23و 22تطبيق أحكام المادتين  اته المادة إلىهمن  األولىالفقرة  من االتفاقية العامة  للتعريفات والتجارة لعام  23و 22المادتين  أحكامتطبق :" من اتفاقية تريبس 64المادة   1                                                           جهاز التحكيم كتابة بأسباب التأخير وتقدير المدة المطلوبة إلصدار التقرير، على أن ال تتجاوز الفترة عن احترام هاته اآلجال تلتزم بإعالم  عجزت إذا أما 3أشهر ثالثةوفي الحاالت المستعجلة  أشهرستة  على المشاورات وتسوية المنازعات وفق ) التفاهم بشان تسوية المنازعات(وحسبما تفصل وتطبق في  1994 ة، ما لم يكن ليدير القواعد واإلجراءات، وكذلك المشاورات وأحكام تسوية المنازعات الواردة فى االتفاقات المشمولينشأ جهاز تسوية المنازعات ، بموجب هذا التفاهم ، :"   من مذكرة التفاهم المتعلقة بتسوية المنازعات 2المادة   2  ".فاقية ما لم ينص على خالف ذلك بالتحديد في هذه االتفاقيةهذه االت أحكام الناشئة استنادًا إلى اتفاق هو اتفاق تجاري عديد األطراف وفيما يخص المنازعات . بموجب االتفاقات المشمولة االستئناف ، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والترخيص بتعليق التنازالت وغيرها من االلتزامات التى تبرم لذلك يتمتع الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم ، واعتماد تقارير جهاز . هناك نص آخر فى اتفاق مشمول  االتفاقية التجارية عديدة  فيهي أطراف  التيكما ترد فيه تشير فقط إلى تلك األعضاء " عضو"، فإن كلمة  يتخذها الجهاز فيما يتعلق بهذه  التيالقرارات أو اإلجراءات  فيذلك باالتفاق المشاركة  فيطراف لألعضاء األوعندما يدير الجهاز أحكام تسوية المنازعات التفاق تجاري عديد األطراف ، فإنه ال يحق إال . األطراف  منظمة التجارة العالمية  فييقوم جهاز تسوية المنازعات بإعالم المجالس واللجان المختصة  -2  . المنازعات  تقتضي أحكام وٕاجراءات هذا التفاهم اتخاذ  التيالحاالت  فييتخذ الجهاز قراراته بتوافق اآلراء  -4 .هذا التفاهم  فياز كلما دعت الضرورة للقيام بمهامه ضمن الفترات الزمنية المنصوص عليها يجتمع الجه -3  . منازعات تتصل بأحكام االتفاقات المشمولة المعنية  أيبتطور    .من مذكرة التفاهم بشان تسوية النزاعات 12من المادة  8فقرة   3   "قرار فيها 
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تماطل في تسوية هذا التحديد منعا لل فيم التقرير تسعة أشهر والشك أن بين تشكيل الهيئة وتعمي الغموض، وتتجلى هاته  وٕازالةتحقيق العدالة  بالشفافية بغية اإلجراءاتتتميز  أنينبغي كما          .                                             النزاعات القائمة ة بيانات عبر االنترنت تسمح على الوثائق المقدمة بواسطة قاعد األطرافاضطالع  إمكانيةفي  الشفافية المعنية بمحاوالت تسوية النزاعات حتى يتمكن أي  األجهزة إخطار ، والزامية1لهم باالضطالع عليها تسوية  إجراءاتالشفافية المكرس في  مبدأورغم ذلك فان  .يثير مالحظاته واعتراضاته أنعضو من  زعة عن هوية فرق التحكيم األمر الذي المتنا األطراف إعالنفي عدم  ب متمثلالنزاعات مشوب بعي اإلعالن عن هوية الشفافية، وبالتالي البد من تدارك هذا النقص من خالل  مبدأيخل ويتناقض مع  ة يئله وٕانشائها، القراراترعة في إصدار بالس آلية تسوية المنازعات في اتفاقية تريبس تتسمومنه،           .أعضاء فرق التحكيم بغية تمكين األطراف المتنازعة من التحقق من استقالليتهم مخصص للنظر في  قابلة للطعن أمام جهازا دائما لالستئناف قرارات فرق التحكيم استئنافية، إذ أن  يخصص ثالثة منهم لكل قضية من  2حكومة من الحكوماتالدولية على أن ال يكونوا تابعين ألية ويتكون هذا الجهاز من سبعة أشخاص مشهود لهم بالخبرة الراسخة في مجال القانون والتجارة الطعون،  ، كما يقّيد االستئناف بالمسائل القانونية 3القضايا، ويعمل أعضاء جهاز االستئناف بالتناوب فيما بينهم االستئناف بنواياها فيما يتعلق  ظرف ثالثون يوما من تاريخ اعتماده لتقرير فريق التحكيم أو لقرار هيئةسوية المنازعات في االجتماع الذي يعقده في تبعا لذلك تقوم الدولة المعنية باعالم جهاز ت           .4الواردة في تقرير فريق التحكيم وبالتفسيرات التي توصل إليها ، اما اذا تعذر على الدولة المعنية االلتزام بالتنفيذ 5تنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعاتب   .من مذكرة التفاهم 22المادة   6  .من مذكرة التفاهم 21من المادة  3فقرة   5  .من مذكرة التفاهم 17من المادة  6فقرة   4  .من مذكرة التفاهم 17من المادة  1فقرة   3  .من مذكرة التفاهم 17من المادة  3فقرة   2  .مذكرة التفاهم بشان تسوية النزاعاتمن  4ة الماد  1                                                            6تفاهم على فترات اخرى يقررها جهاز تسوية المنازعاتالفوري فقد نصت مذكرة ال



250  

تحليل النظام القانوني للمصنفات التصويرية، ومن جملة ما تم استنتاجه بالدراسة  سمحت هذه         الخاتمة عن  اطبيعة خاصة باعتباره ناتج هذا النوع من المصنفات الفنية يعد ذاحول هذا الموضوع هو أن  دة من الطابع اإلبداعي، مما جعل جانب من الفقه يستبعده من نظام الملكية عملية ميكانيكية مجر  فقد تظهر المصنفات التصويرية تارة كأعمال فنية وتارة  .القائم على أساس اإلبداع الفكري األدبية والفنية عدام الطابع الشخصي إلى طرح إشكالية توفر أو ان جل المصلحة اإلعالمية وهو ما ادىكأعمال أل ضوع، إذ عن حسم المو  إال انه عجز ،ضمن قائمة المؤلفات التي ينبغي أن تشملها حماية حق المؤلفموقفه بخصوص المصنفات التصويرية، مدرجا إياها  السالف الذكر والذي يّبن 14-73مر رقم األ ، ايورغم تدخل المشرع الجزائري منذ إصداره ألول نص متعلق بالملكية األدبية والفنية .لممّيز لهاوا في  ان يحدد المشرع فكان من األجدر ،للمصنفات التصويرية القانوني غياب تعريف النصيعاب على  وال إلى حين إصداره آخر نص وقد بقي على هذا المن. فيما يتعلق بالمصنفات األدبية والفنية الرابعة المادة ي جاء به في الفقرة األولى منولو بإعطاء مثال كذلك الذ فقرة المقصود بهاته المؤلفات،نفس ال السالف الذكر، حيث أن االنتقادات الموجهة  05- 03أي األمر رقم  ،متعلق بالملكية األدبية والفنية بخصوص المصنفات التصويرية بقيت سارية المفعول على نص األمر رقم  14-73لنص األمر رقم  ا األخير بمضمون المادة الرابعة السالف الذكر، مادام انه احتفظ في هذ 05- 03واألمر رقم  10- 97 انه تبقى  غير. صنفات القابلة للحماية القانونيةنوع الم أي ،فقد يؤدي ذلك إلى لبس فيما ينبغي حمايته ،الصدد إلى أن، غياب التعريف القانوني للمصنفات التصويرية ال يعني تجريدها من الحماية القانونيةوتجدر اإلشارة في هذا . اهتمامه في مدى جواز إخضاع المصنفات التصويرية لنظام حقوق المؤلفخصص تعريفا للمصنفات التصويرية وانصب أما بالنسبة لهذا األخير، فهو كذلك لم ي. التشريع الفرنسيالنصوص من جهة وقلتها من جهة أخرى يكمن في أن كال من النصين، السابق والراهن مستمدين من والشك أن تفسير هذا التشابه في  .ة المصنفات التصويريةالمتعلقة بحماي 10-97من األمر رقم    .فيراعي جانبها المادي والفّني في ذات الوقت ،والمركبة االعتبار طبيعتها الخاصةالمناسب الذي من شانه أن يكفل ويحيط بجميع جوانب هذا النوع من المصنفات والذي ياخد بعين وعليه، البد من إيجاد النظام . مسالة الحماية القانونية في حد ذاتها مؤكدة بموجب النصوص القانونية
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الن  ،في الموضوع وتفسيره لإلبداع الفكري، األمر الذي يشكل خطورة كبيرة على نظام حقوق المؤلفيؤدي إلى اختالف في تطبيق األحكام القانونية من هيئة قضائية إلى أخرى حسب القاضي الفاصل  مماهناك استقرار على معايير موحدة تسمح بانتقاء المصنفات التصويرية التي يتوفر فيها اإلبداع الفكري، يالحظ انه ليس  ،فمن خالل االضطالع إلى األحكام القضائية. اإلبداع الفكري في المصنفات التصويريةدوره في عرقلة تناقض األحكام القضائية، ومن ذلك إشكالية تقدير وتقييم المؤلف، مما قد يتسبب ببعض الحواجز من شانها ان تعيق السير الحسن لتطبيق األحكام القانونية المتعلقة بنظام حقوق ، خّول المشرع الجزائري هاته المهمة لنظام حقوق المؤلف، اال ان هذا االخير قد تصادفه وهكذا        مبادئ خالل بالمساس باإلبداع الفكري في قضايا الملكية األدبية والفنية هو المساس بأساس وجودها وإ  ، يستحسن تدخل المشرع لتقييد الحماية أكثر مما هو عليه األمر عن طريق ومنه. نظام حقوق المؤلف كبير والهائل لهاته المصنفات من قبل الغير، المعلوماتية والتكنولوجية التي أدت إلى االستعمال الكما يواجه تطبيق نظام حقوق المؤلف على هذا النوع من المصنفات تحدي آخر يتمثل في          .تحديد مفهوم اإلبداع فالتشريع وحده ال يكفي، بل البد من إيجاد  ،كل استغالل على حدىوبالتالي صعوبة مراقبة مشروعية  ويعد هذان الجانبان . ميكانيكي يتعلق بالة التصوير وجانب فّني يتعلق بصاحب المصنف التصويريالمصنفات التصويرية تتميز باالزدواجية، فلها جانبين، جانب آلي  ولقد بينت هاته الدراسة أن         . تسمح بمراقبة الصور المتداولة وقمع مستعمليهاالتي رقابية الهياكل االكثار من البرامج حاسوب و  ب إذ يتفوق الجانب الفّني على الجان ،متكامالن، إال أن هناك تفاوت فيما بينهما من حيث األهمية جوهر الفّن التصويري هو اإلبداع الفني الذي باعتبار ان . ذي يحمل في جواته إبداعا فكرياالخارجي اليضفيها المؤلف على العمل الميكانيكي آللة التصوير وال تلعب فيها هاته األخيرة إال دور الهيكل أن تحظى بالحماية هي تلك التي تتسم بالبصمة الشخصية التي  لتي من المفروضاآللي، فالمصنفات ا حقوق صاحب المصنف التصويري المبتكر هي  وصل من خالل هاته الدراسة إلى أنكما تم الت         .يضع حدا للحقوق التي يمكن أن يستفيد منها صاحبهدمه صاحب المصنف التصويري لدى انجازه لمصنفه وغياب عنصر اإلبداع في المصنف التصويري يق ها لصيانة الحق المالي للمؤلف بتقنينه أحكام تنص من خاللطبيعة مزدوجة سعى المشرع األخرى ذات 
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بل  ،وال يقتصر الغرض من القوانين المنظمة للملكية األدبية والفنية على حماية المؤلف لوحده        .للتصرف فيهعلى حماية ومعاقبة كل معتدي عليها،  كما اهتم بالحق األدبي مانحا صاحبه الضمانات الالزمة  عمل الذي يقوم به، ومن المفروض أن تحتوي هاته القوانين على أحكام توضح تشمل كذلك حماية ال في المادة على ذلك، إذ ينص المشرع  غير أن األمر ليس .تطلبة للتمتع بالحماية القانونيةالشروط الم السالف الذكر أن كل إبداع فكري محمي مهما كان نوعه ودرجة استحقاقه  05- 03الثالثة من األمر رقم  وعليه استدعت . حسب طبيعة المصنف محل الحماية، وهو موقف غير سليم بالنظر إلى أهمية المسالةته، من دون أن يحدد المقصود من اإلبداع المشترط وهل يختلف تطبيقه من مصنف إلى آخر ووجه إلزالة الغموض حول الشروط  في حالة وجوده ونشره الضرورة اللجوء إلى الفقه واالجتهاد القضائي ان المشرع لم يشترط إيداع المصنف  1لقد تبّين كما جاء به بعض الفقه بالنسبة للشروط الشكليةو         . عنهامتطلبة في المصنفات التصويرية حتى تستفيد من الحماية القانونية ويتمتع صاحبها بالحقوق المترتبة ال العربية ورد فيه خطا مطبعي، فعوض التصويري للتمتع بالحماية القانونية رغم أن النص القانوني باللغة  في  « création »وفي المقابل استعملت كلمة " إيداع " جاء في النص مصطلح " إبداع " كتابة  شرط الترجمة باللغة الفرنسية والتي تعني اإلبداع، وهو ما يؤكد رغبة المشرع في تعليق الحماية على  طابع  كما بينه نفس الفقه مستبعد من نظام الملكية األدبية والفنية وبين اإليداع القانوني الذي يكتسيالتمييز بين اإليداع كشرط شكلي ن من الضروري ، كاوفي هذا الصدد .اإلبداع الفكري وليس اإليداع استبعاده لإليداع كشرط الكتساب  ع لدىولقد أصاب المشر  .فقط وال يمس بحقوق ملكية المؤلف الحفظ وغير  امستهجن اأمر يعد لحقوق وحماية المصنفات بإجراء اإليداع الن ربط ملكية ا ،حقوق المؤلف   .سواء قام بهذا اإلجراء أم ال وضمانها لصاحب الحقفهو مجرد إجراء شكلي قد يثار في مسالة إثبات الحقوق وليس لتقرير الحماية التي ينبغي تكريسها  ،أما اإليداع .لف من مجهود ذهني في انجاز مصنفهمنطقي، فالعبرة باإلبداع الفكري ومدى بذل المؤ 
                                                           1 F. Zéraoui Salah, Les traductions : le régime de protection par le droit d’auteur, étude comparative droit algérien- droit français, Propr. intell., n° 46, janvier 2013, p. 30 
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صراحة في قانون كري الذي نص عليه المشرع اإلبداع الف: ينوتتمثل هاته الشروط في عنصر . العاديةالتصويرية والمعيار المعتمد للتمييز بين المصنفات التصويرية المبتكرة عن المصنفات التصويرية الحماية القانونية وهي شروط تمس بمحل الحماية في موضوعه ومنه، تعد جوهر ولّب حماية المصنفات أكثر صرامة، إذ أن اإلخالل بها ينتج عنه رفض فهي  ،أما بالنسبة للشروط الموضوعية           .من الحماية القانونية والبد من تشكيلها ماديا، فهو بذلك إجراء شكلي ال يمكن االستغناء عنه بصريح النص يمكن التصرف فيه واستغالله، باعتبار أن األفكار المجردة من الهيكل المادي مستبعدةري شكال ماديا مجسدا على ارض الواقع أن تاخد األفكار النابعة من ذهن صاحب المصنف التصويخارجي، أي أن التمتع بالحماية القانونية يقتضي تجسيد األفكار والمفاهيم في انجاز ملموس، إذ ينبغي وفي ذات السياق، ينبغي على صاحب المصنف التصويري تجسيد انجازه الفّني في هيكل          وعدم المساس بالحق السالف الذكر  05-03أي المادة الثالثة من األمر رقم الملكية األدبية والفنية،  غير ان  باقي المصنفات الفكرية، والمقصود بذلك ضرورة بروز شخصية المؤلف عبر انجازه الفكري،يلها الحماية القانونية يشبه ذلك المشترط في فاإلبداع الفكري المشترط في المصنفات التصويرية لن         .أي عدم اختراق الحقوق المخولة له قانونا ،الشخصي للغير لمفهوم اإلبداع الفكري في نظام الملكية األدبية والفنية يجعل تقديره خاضعا للسلطة عدم تطرق المشرع  فالعقوبة التي قد تقع على مرتكب التقليد مرتبطة بمدى توفر اإلبداع في . الصورة دون إذن صاحبهاالمترتبة عن نظام الملكية األدبية والفنية وما إذا كان المساس بها يعد تقليدا، أي في حالة استغالل يحدد ما إذا يستفيد صاحب المصنف التصويري من الحقوق  فهو من .قاضي الموضوعالتقديرية ل مع قانون العقوبات الذي ينص في  الموضوع، األمر الذي يتعارضظر قاضي المصنف التصويري في ن ص فمن المفروض ان النصو  ،"ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمر بغير قانون:" مادته األولى على انه وقد ياخد . المعاقب عليها وليست السلطة التقديرية لقاضي الموضوع القانونية هي من تحدد الجرائم . الصورة من خالل قيام المؤلف المصور ببعض التعديالت تسمح بإضفاء لمسته الشخصية على مصنفهمتعددة، كان يبرز في المرحلة التحضيرية اللتقاط  فكري في المصنفات التصويرية أشكاالاإلبداع ال فالمهم أن  ،كما يمكن أن تظهر شخصية صاحب المصنف التصويري لدى معالجته للصورة الملتقطة   .لمصنف بالطابع الشخصي بغض النظر عن اآلليات المستعملة في ذلكيتميز ا
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صورته باعتبارها لكل شخص حقا في حماية  قصود من ذلك هو أنبه الغير والم الشخصي الذي يتمتعآخر سلبي يلتزم به صاحب المصنف التصويري، وهو أن ال يكون مصنفه الفكري ماسا بالحق هنالك شرط موضوعي  ،وعالوة على الشرط الموضوعي االيجابي المتمثل في اإلبداع الفكري        ا من المصنفات التصويرية وعلى يستدعي سوى جهد شخص واحد، فان األمر يختلف بالنسبة لغيرهكما يستخلص من هاته األطروحة أن المصنفات التصويرية أنواع فإذا كان البعض منها ال         .رتهاعتدائه على الحق الشخصي للغير في حماية صو طبيعي، عليه أن يتحصل على ترخيص من هذا األخير تحت طائلة خضوعه لعقوبة جزائية نتيجة ، إذا انصب موضوع المصنف التصويري المبتكر على صورة شخص وبالتالي. من حياته الخاصة نظام خاص بها ، فان أنواعها مختلفة فمنها الفردية والمركبة، ومنها الجماعية والمشتركة ولكل منها ذلك له على ذلك، يتعلق األمر بالحقوق  اعالذي خصص كفاءاته الفنية والتقنية لخدمة منتوج فّني، تشجيالمصنفات التصويرية جملة من المزايا، البعض منها يؤول إلى صاحب المصنف التصويري شخصيا وسواء تعلق األمر بمصنفات فردية أو جماعية، فانه يترتب عن اإلبداع الفكري في مجال         . يتماشى مع طبيعتها في غياب مثال عنصر الكشف عن المصنف التصويري والذي ف أحكام متعلقة بالحقوق المالية،في وجود مالية، تحتل األولى مكانة مرموقة في نظام الملكية األدبية والفنية مكتسبة نظرا ألهميتها وتعد األصل حقوق معنوية وأخرى : اته األخيرة إلى نوعينبمجرد إبداعه والتي تدعى بحقوق المؤلف، حيث تنقسم هك، فقد تم التطرق في هاته األطروحة إلى الحقوق التي يتمتع بها صاحب المصنف التصويري بذل       .، أي المصنف التصويري في حد ذاتهالبعض اآلخر يهدف إلى صيانه عملهالمعنوية والمالية و  التي يستفيد منها مؤلف المصنف التصويري لها تأثير مباشر على استغالله المادي النجازه الفكري، إذ جود للحق في النقل كحق من الحقوق المالية، فالصالحيات المعنوية يعد حقا من الحقوق المعنوية ال و 
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ي بذلك بشخصية صاحب المصنف التصويري، فه وتتميز الحقوق المعنوية بأنها حقوق مرتبطة        .تفوق الحقوق المعنوية على الحقوق المالية 1كما بّينه الفقهومن ثّم، يالحظ . قد يربطه بالناشروجود عيجوز للمؤلف إعادة النظر في استثماراته المالية استنادا إلى الحقوق المعنوية المخولة له قانونا رغم  الية ال تقل اهمية عن متع صاحب المصنف التصويري بحقوق ميت ،والى جانب الحقوق المعنوية        .ملكا له لألبد ويستحيل لهذا األخير التنازل عنها، كما أنها غير قابلة للتقادم وعلى خالف  .ي استغالل المؤلف النجازه الفكريالحقوق المعنوية وهي عبارة عن حقوق حصرية ف جزئيا أو ة الحقوق المالية محددة عبر الزمن إضافة إلى أنها حقوق قابلة لإلحال ، تعتبرالحقوق المعنوية حق صاحب المصنف : كما سبق بيانه في االطروحة وتشمل الحقوق المالية .كليا حسب رغبة المؤلف ة في اإلنتاج التوازن ما بين المصلحة الخاصة للمؤلف والمصلحة العامة للجماعة  التي تعد شريكإال انه وفي سبيل تحقيق نوع من . التصويري في نقل انجازه الفكري، وحقه في عرضه على الجمهور التصويري تلزمه المصنف اّي مصنف فكري مثل الفكري، جاء المشرع بقيود على الحق المالي لصاحب  ، وما مهوراستثناءات وحدود قانونية تخص كل من الحق في نقل المصنف والحق في عرضه على الجولقد نص المشرع على  .ل تحقيق مصالح عليا وأهداف ساميةالستئثاري ألجبالتخفيف من حقه ا الحرية  لحقه فيومن بين الحواجز التي يواجهها صاحب المصنف التصويري لدى ممارسته         .الفكريمخالفتها وليس لقاضي الموضوع أن يضيف استثناءات أخرى تقّيد من سلطة المؤلف على مصنفه هاته األحكام هي قواعد آمرة ذات تفسير ضيق، فال يجوز االتفاق على  يالحظ في هذا الصدد هو أن حقوق المؤلف أم  لصاحب المصنف التصويري على صورة مصنفات أو ممتلكات محمية بموجب قانونالغير في حماية حياته الخاصة، ويقوم هذا الحق على المنع من أن ينصب محل اإلبداع الفكري الحق في الصورة، فحرية اإلبداع التي يضمنها الدستور للمؤلف تقف عند بداية حرية اإلبداعية هناك  ومن ثّم، يالحظ نوع . ال، أو صورة ممثلة ألشخاص طبيعية من دون الحصول على موافقة من أصحابها اّن حق المؤلف يحتوي كما سبق القول :" 464. ، ص420زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، رقم . ف  1                                                           بالحق في اإلبداع الفكري  االول من التعارض والتداخل ما بين حقين مكرسين دستوريا، يتعلق األمر اال اّن العنصر المعنوي يسمو عن . االول معنوي والثاني مالي تطبق عليهما اخكام متميزة: صرينعلى عن   ".لحق المؤلف" العمود الفقري" العنصر المادي، فهو بدون ادنى شك اكثر اهمية، لكونه يمثل 
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هما، إذ تكمن الحريات الشخصية في الحق في احترام الحياة الخاصة والبد من االمتثال لكل منالثاني بو  انجاز مصنف تصويري   مع اإلشارة إلى أن .وع مصنف فكري متداول بين األفرادمحل أو موضانجازه إلنتاجه الفكري والمتمثل في المصنف التصويري بعدم المساس بحرية الغير في رفضه أن يكون لمؤلف لدى لصاحب المصنف التصويري المنصوص عليها في قانون الملكية األدبية والفنية، يلتزم اوعليه، يستخلص من هاته الدراسة انه عالوة على القيود واالستثناءات الواردة على الحق المالي         .إمكانية وجواز القيام بكل التصرفات الغير ضارة بالغير ئيسي الذي هم يعّد النموذج الر من ألشخاص طبيعية واستغالل هذا المصنف دون الحصول على ترخيص ، وتتعلق هاته االستثناءات على وجه الخصوص بالمصنفات التصويرية الملتقطة في األماكن العامة. صاحب الصورة من استثناءات تتنافى مع المبدأ العام القائم على إلزامية الحصول على ترخيصنسبي، فانه ترد عليه هو اآلخر حق إنما هو  أن الحق في الصورة  ليس بحق مطلقوبما        .يوأهمية لها، فيمكن أن تكون مجلة، موقع الكتروني أو حتى لعبة فيدأما الدعامة المادية القائم عليها االعتداء ال . هي األخرى معنية بجنحة االعتداء على صورة شخصإال انه ليس الوحيد، فاأللواح الفنية والفيديوهات قد تكون  ،يمكن أن يشكل اعتداء على الحق في الصورة الشخص الذي في مكان خاص الحياة الخاصة وبالتالي الحق في الصورة، متوقف على إلزامية تواجد أن المشرع نص على أن قيام جريمة االعتداء على  استقراء األحكام القانونية، لقد تبّين ومن خالل       .وتلك التي يرضى صاحبها الكشف عنها بمحض إرادته ومن دون أي إكراه الفرنسي، حيث استعمال المشرعان معيارا موضوعيا لتطبيق هذا النص متبعين في ذلك منطقا  نظيرهو العامة ال يشكل جنحة التعدي على الحق في الصورة، وهو موقف مشترك ما بين المشرع الجزائري فان المصنفات التصويرية الملتقطة في األماكن  ،وبمفهوم المخالفة. ورته وتم استغاللهاص سلبت منه   .الحاالت يعد قابال للنقد ومن شانه أن يحد بصفة معتبرة من مجال تطبيق الحماية الجزائيةلف وتتعدد حسب الذي ال ياخد بعين االعتبار الظروف التي يجري فيها التقاط الصورة والتي تختغير أن هذا التصور الضّيق  .ادته في التخفي عن األنظار أم اليتواجد فيه الشخص مرتبط بمدى إر اده انه مادام القانون يحمي الحرمة، فان هاته األخيرة ال توجد إال في األماكن الخاصة، فالمكان الذي مف
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لتصنيف الفعل " مرفق خاص" ارة مكان، الن التطفل في حّد ذاته هو ما يشكل انتهاكا، أما استعماله لعبيجّرم فعل التطفل العمدي على التقاط صورة الغير في أي  أنوعليه، كان أولى بالمشرع الجزائري       وبالتالي، يستحسن تدخله من جديد إللغاء . يعتبر معيارا جديا يستند إليهليس  ما إذا كان اعتداءا أم ال  مكرر من قانون العقوبات واستبدالها بعبارة  303التي جاء بها في نص المادة " في مكان خاص" عبارة  المرفق " فاله عن منح تعريف قانوني لما يقصد بمصطلحي كما يعاب على المشرع إغ". في أي مكان"  كمعيار لالستثناء القائم على العفو عن المتابعة الجزائية، مما يعرقل التطبيق " العام والمرفق الخاص . لكاب الجرائم وتكاثر اآلفات االجتماعية منها االعتداءات الجنسية على األطفابعض األحيان كأداة الرتخاصة في عصر التكنولوجيا هذا الذي أصبحت تتداول فيه الصور بسرعة فائقة مستجيبة بذلك في القصر التي يالحظ بشأنها إهمال تام من قبل المشرع، فال وجود لنص خاص بهاته الفئة رغم أهميتها ر بهذا الموضوع وحل اإلشكاليات المرتبطة به، كمسالة حماية صور نصوص جديدة لإلحاطة أكثمكرر من قانون العقوبات، ومنه البد من معالجة هذا الفراغ القانوني وٕادراج  303الحسن للمادة  هناك نقائص  أنالمجال بتطوير القوانين المنظمة لحقوقها، غير انه يالحظ من خالل هاته الدراسة خاضعة لنظام حقوق المؤلف يقتضي توفير لها حماية كافية، ومواكبة التطورات الطارئة على هذا صنفات فكرية اعتراف المشرع بالمصنفات التصويرية كم أنإلى  اإلشارة، تجدر وخالصة القول          .األطفال، البد من تدارك المشرع هاته الثغرة القانونية بسّن أحكام جزائية ردعية يتم بموجبها حماية صور ومنه لقانوني الملحوظ في وثغرات ينبغي على المشرع تداركها واستحداث نصوص جديدة تسمح بسد الفراغ ا ماية الحياة الخاصة لالفراد بما في ذلك الخق واالضرار الناتجة عنها، والتي قد تاثر سلبا على مبدا حيعد سنه لقانون الحماية من الجرائم المعلوماتية أمر حتمي وضروري بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم  كما. الحماية أساسالفكري باعتباره  اإلبداع إثباتهذا النوع من المصنفات، خاصة فيما يتعلق بمسالة  بذلك يكون المشرع قد . رعة الجرائم االلكترونيةسفي الصورة، وعليه كان البد من وضع قوانين تساير  المتضمن القواعد  04-09واكب التطور وعالج هذا النوع من االعتداءات لدى اصداره للقانون رقم    .هيئة وطنية تتولى الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتهابتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها، والذي نص على انشاء الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة 
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جزائر إلى معظم االتفاقيات ، فيعد انضمام البالنسبة للحماية المقررة على الصعيد الدولي أما       لك أن يوسع من النطاق اإلقليمي للحماية ألنه من شان ذ ،ة لحماية حقوق المؤلف أمرا ايجابياالمكرس                             .التي يستفيد منها صاحب المصنف التصويري
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المتعلق بانضمام الجزائر إلى االتفاقية العالمية لسنة  1973يونيو  5 المؤرخ في 26-73األمر رقم  -   حسب التسلسل التاريخيأهم االتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية األدبية والفنية التي انضمت اليها الجزائر . I    قائمة المصادر باللغة العربية ، 53، عدد 1973يوليو  3. ر.، ج1971يوليو  24حول حق المؤلف والمراجعة بباريس في  1952 المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية إنشاء  1975يناير  9مكرر المؤرخ في  2-75األمر رقم  -   .762. ص ، 1975فبراير  14. ر.، ج1967يوليو  14ة للملكية الفكرية الموقعة بستوكهولم في المنظمة العالمي انضمام الجزائر، مع التحفظ،  المتضمن 1997اوت  21المؤرخ في  317- 97المرسوم الرئاسي رقم  -   .198. ، ص13عدد  ضمن بخصوص المعارض الدولية المت 1972نوفمبر  30إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ  متممة ال 1886سبتمبر  9التحفظ، إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية المؤرخة في المتضمن انضمام الجزائر، مع  1997سبتمبر  13المؤرخ في  341-97المرسوم الرئاسي رقم  -   .5 .، ص54، عدد 1997اوت  17. ر.، ج1928نوفمبر  22تعديل االتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ  ، عدد 1973افريل  10. ر.المتعلق بحق المؤلف، ج 1973افريل  3المؤرخ في  14- 73األمر رقم  -   أهم النصوص التشريعية والتنظيمية حسب التسلسل التاريخي. II    .8.، ص61، عدد 1997سبتمبر  14. ر.والمعدلة، ج حداث المكتب الوطني لحق المؤلف، المتضمن إ 1973يوليو  25المؤرخ في  46- 73األمر رقم  -   .434. ، ص29 سبتمبر  30. ر.المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75األمر رقم  -   .1088. ، ص73، عدد 1973سبتمبر  11. ر.ج المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية  1976نوفمبر  22المؤرخ في  97- 76األمر رقم  -   .990. ، ص78، عدد 1975 والمتعلق بنشر نص تعديل الدستور  1989فبراير  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم  -   .1290. ، ص94. ، ع1976نوفمبر  24. ر.الديمقراطية الشعبية، ج   .234. ، ص9. ، ع1989أول مارس . ر.، ج1989فبراير  23الموافق عليه في استفتاء 
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المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1997ديسمبر  7المؤرخ في  438- 96المرسوم الرئاسي رقم  -  . ر.المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج 1997مارس  6المؤرخ في  10- 97األمر رقم  -   .6. ، ص76، عدد 1996ديسمبر  8. ر.، ج1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء  المتضمن القانون األساسي للديوان الوطني  1998نوفمبر  21رخ في المؤ  366- 98المرسوم رقم  -   .3. ، ص13، عدد 1997مارس  12 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد  1998 أوت 17المؤرخ في  254- 98المرسوم التنفيذي رقم  -  .5. ، ص87، عدد 1998نوفمبر  22. ر.لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج . ر.والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج 2003يوليو  19المؤرخ في  05- 03األمر رقم  -   .60 عدد. ر.العلمي، ج والتأهيلالتدرج المتخصص  ، عدد 2003نوفمبر  5. ر.المجاورة، ج والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003يوليو  19المؤرخ في  05- 03والمتضمن الموافقة على األمر رقم  2003نوفمبر  4المؤرخ في  17- 03القانون رقم  -   .3. ، ص44، عدد 2003يوليو  23 المؤرخ في  58- 75 رقم المتضمن تتميم األمر 2005يونيو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  -   .4. ، ص67 ، 44، عدد 2005يونيو  26. ر.والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج 1975سبتمبر  26 المتـضمن القـواعد الخاصـة للوقـاية من الجرائم  2009اوت  5مؤّرخ في  04- 09القانون رقم  -   .17. ص يناير  15. ر.المتعلق باإلعالم، ج 2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12القانون العضوي رقم -  .5. ، ص47. ، ع2009اوت  16. ر.المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ج مارس  7. ر.المتضمن التعديل الدستوري، ج 2016مارس  6المؤرخ في  01- 16القانون رقم  -   .16. ، ص 53، عدد 2015اكتوبر  8. ر.جوكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، والمتضمن تحديد تشكـيلة وتنظيم   2015أكتوبر 8المؤّرخ في  261-15المرسوم الرئاسي رقم  -   .21. ، ص2. ، ع2012        .3. ، ص14، عدد 2016
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III .الجزء الثامن، منشورات الحلبي - حق الملكية – السنهوري، الوسيط في القانون المدني الجديد. ع -  المراجع العامة .1  المراجع حسب الترتيب األبجدي ، بكر، حق المؤلف في القانون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  أبوخليل يوسف  .م -  .1985، طبعة الجزائر ،نية للكتابط، المؤسسة الو حسنين، الوجيز في الملكية الفكرية .م -   .1998طبعة ، األصليةبيروت، الطبعة  ،الحقوقية حقوق الملكية الصناعية  زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، .ف -   .2001والعمليات الواردة عليه، نشر وتوزيع ابن خلدون، طبعة القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري، عناصره، طبيعته القانونية  زراوي صالح، الكامل في .ف -    .2001 األولىحماية الملكية الفكرية والفنية الجديد، دار نوفل للنشر بيروت، الطبعة  ، قانونرباح. غ -  .2008 األولىالطبعة  ، طبعة اإلسكندريةعلمية، منشاة المعارف والفنية وال األدبيةعلي الميت، الحقوق على المصنفات . أ -   .1974، طبعة اإلسكندريةكمال طه، الوجيز في القانون التجاري، دار النشر  .م -    .2014شريفي، حقوق الملكية الفكرية، دار بلقيس، الجزائر، طبعة . ن -  .  2006 طبعة ابن خلدون للنشر والتوزيع، ملكية االدبيةوالفنية،والتجارية، حقوق ال ، الجزء لبنان ،منشورات زين الحقوقية بيروت الفكرية والحقوق المجاورة، ، حقوق الملكيةعجة. ج -   .1967 ، عكاشة، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. م -   .2015 األولىالخامس، الطبعة         .2014مسعود نصر الدين، حماية الملكية الفكرية، دار الفكر الجامعي، طبعة  .ح -   .2008مغبغب، الملكية األدبية والفنية والحقوق المجاورة، الطبعة الثانية،  .ن -   .1975السابعة، دار النشر القاهرة،  الطبعة ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،محمود. م  -   .2003، طبعة اإلسكندريةدار الفكر الجامعي،  ،يةلطفي، موسوعة حقوق الملكية الفكر  .خ -   .2008، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة فاضلي. ا -   .2005 عةطب
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اني، دار ، الجزء الث"الواقعة القانونية"السعدي، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، . ص -  المراجع الخاصة .2 عمان، الطبعة ، لمؤلف، دار وائل للطباعة والنشرعبد السالم المجالي، حماية الحق المالي ل. ح -   .2011 طبعة ر،المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصمحمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، . ح-  .2003 طبعة الكردي، حق المؤلف في العالقات الخاصة الدولية، دار الجامعة الجديدة، .م -   .1992- 1991طبعة الهدى، عين مليلة،  دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، المنشاوي، حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة على المصنفات، . ع -   .1998 ارف اإلسكندرية، الطبعة الثانيةمنشاة المع ،المنجي، دعوى التعويض. م -   .2000 ىاألول ، ، اإلثبات في القانون الوضعي الجزائري والشريعة اإلسالمية، دار النشر والتوزيع الجزائربكوش. ي -   .اإلسكندرية، الطبعة الثانية، ية، دار المعارفشمس الدين الوكيل، النيابة في التصرفات القانون. د  -   . 2003طبعة  طبعة األول، دار هومة، الجزائر، . صادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، ج، مبلحاج. ع -   .2008طبعة  الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة حسنين، طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية . م -   .2005طبعة للكتاب، القاهرة، جالل، حقوق الملكية الفكرية وآثارها على اقتصاديات الثقافة واالتصال واإلعالم، الهيئة العامة . ن -   .2016 طبعة ية األدبية والفنية، دار الثقافة العربية، القاهرة، كلمحسام الدين لطفي، المرجع العلمي في ال .م -   . 1996 موعة التشريعات واالجتهادات القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية، عبد اهللا الرواحنة، مج .م -   .2003نونية، طبعة والقا الشرعية الناحيتين من التأليف حسي، حق الظاهر عبد. م  -   .1987 ي الحديث القاهرة، الطبعة المشتركة، المكتب المصر  سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات. م -   .2004 طبعة زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية، تحاليل ووثائق، مطبعة الكاهنة، الجزائر،. ط -   .2009 نشر والتوزيع، الطبعة األولىدار الثقافة لل     .2001إبراهيم سعد، اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، اإلسكندرية، طبعة . ن -   .2002 األولى
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عنتر عبد الرحمان، حقوق الملكية الفكرية وأثرها االقتصادي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، . ع -  طبعة المصنفات المشتركة، حق المؤلف بين الواقع والقانون، دار النشر هاتيه، القاهرة، مأمون،  .ع -   .2009طبعة  انونية ، دار الكتب الق)األحكام العامة(مرقص، االلتزام في الفعل الضار والمسؤولية المدنية . س -   .1990 واالستثمار في المجاالت  باإلبداع، دور حق المؤلف والحقوق المجاورة في النهوض األحمر .ع -   حسب الترتيب األبجدي والمداخالت العلمية المقاالت الفقهية. IV   .2011-2010 طبعة كية الفكرية، دار الجامعية، اإلسكندرية،ممدوح إبراهيم، جرائم التعدي على حقوق المل. خ -   .1998 شتات مصر، الطبعة الخامسة المؤلف نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية  والموسيقية والفنية، ندوة الويبو الوطنية حول حق األدبية ون مع الوزارة الويبو حول الملكية الفكرية، منظمة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعا أعمالالصغير، حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقمي، مداخلة مقدمة ضمن  .ح -   .2005بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية،  ابن خلدون للنشر ، مجلة المؤسسة والتجارة، والفنية األدبيةفي الملكية  األبوةالحق في ، بابا حامد. ن -   .2. ، ص2005 ، منشورات الويبو، جنيف،2005سبتمبر  6 إلى 5عمان، من - الخارجية لدولة  اكتوبر  9، ير فّن وٕاعالم، مجلة صور الكويت االلكترونيةسحر التصو ، عبد الباسط. سرياض و  .ع -   .59. ص ،2009، 5. ع ،والتوزيع بل البديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية سزهدان، ال .ع -    .33. ، ص2، عدد 2009 . ص ،2001ية، منشورات جامعة اليرموك، حول الملكية الفكر  األول، المؤتمر العلمي العالمي )الويبو( ، ، جامعة عباس لغرور11.ة الفكر،عفي القانون الوضعي الجزائري، مجل اإلثبات ءسعداني، عب. ع -   .181 محمد مرسي، الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، تخصص . ص -   الرسائل والمذكرات حسب تاريخ المناقشة. V    .191. ص ،خنشلة   .1988معة الجزائر، ، جاالخاص قانونال



264  

ماجستير في القانون، الجامعة األردنية، ردنية النافذة، مذكرة الفكرية على قوانين الملكية الفكرية األصقر احمد الحمود، اثر انضمام األردن التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية . ل -  ماجستير، فرع العقود ال كية الفكرية، مذكرة، تحديد صفة المؤلف حسب قانون الملعمروش. ف -   . 1999 ماجستير، تخصص قانون الية في الجزائر، مذكرة واعمر، حماية المؤلفات األدبية والفنبودة . م -   .2003- 2002، الجزائر، سؤولية، كلية الحقوق، ابن عكنونوالم فرع القانون  ،دكتوراهرسالة دى الحماية القانونية لحق المؤلف دراسة مقارنة، حسان، م. امجد ا. ع -   .2007األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ماجستير، كلية العلوم السياسية الفي االقتصاد العالمي، مذكرة  بركان، الملكية الفكرية وتأثيرها. ن -   .2008- 2007 ،الحقوق، جامعة أبي بكر بلقا يد  تلمسان الخاص، كلية ، في الحقوق ماجستيرال ة والفنية، مذكرةي قانون الملكية األدبي، المصنفات الجماعية فحفص. م -   .2010تخصص علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، عطوي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكت االنترنت، أطروحة لنيل دكتوراه، . م -   .2010- 2009دولية، جامعة بوزريعة، العالقات الإلعالم، فرع وا دكتوراه في الحقوق، تخصص  رسالة ماية الجزائية للحياة الخاصة دراسة مقارنة،، الحنويري. ع -   .2011- 2010تخصص قانون األعمال المقارن، جامعة وهران،  ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، اللملكية الفكرية، مذكرة فتحي، الحماية الدولية لحقوق ا. ن -   .2011- 2010، ج لخضر باتنةلوم السياسية، جامعة الحاالقانون الجنائي، كلية الحقوق والع نونية، جامعة مولود دكتوراه في العلوم القارسالة القانونية للحياة الخاصة،  ، الحمايةبشاتن. ص -   .2012، يزي وزوتاون الدولي، جامعة مولود معمري تخصص قانون التع ماجستير في ال دبية والفنية، مذكرةبشيخ، المصنفات المشتقة من األصل في قانون الملكية األ .ف -   .2012 ،مري تيزي وزومع خصص قانون تالماجستير،  ةلملكية الفكرية، مذكر رزايقية، تأثير قانون المنافسة على حقوق ا. ز -   .2013- 2012قانون األعمال المقارن، جامعة وهران، تخصص الحقوق،  سبتمبر  24، غرفة الجنح والمخالفات، بتاريخ 390531 تحت رقم ة العلياصادر عن المحكمالقرار ال -   .2017جويليا  09بتاريخ  ، قسم الجنح،03527صادر عن مجلس قضاء تلمسان تحت رقم القرار ال -   .حسب التسلسل التاريخي االجتهاد القضائي الجزائري. VII  .2016- 2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، 2015األعمال،   .357. ، ص2. ، ع2009، مجلة المحكمة العليا، 2008
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نوفمبر  28غرفة الجنح والمخالفات، بتاريخ  ،368024القرار الصادر عن المحكمة العليا تحت رقم  -  جويلية  26بتاريخ ، غرفة الجنح والمخالفات، 367667 لصادر عن المحكمة العليا تحت رقمالقرار ا -  .، غير منشور2008سبتمبر 24بتاريخ  ، غرفة الجنح والمخالفات،39053تحت رقم  صادر عن المحكمة العلياالر قراال -   .349. ، ص1. ، ع2008، مجلة المحكمة العليا، 2007 ماي  17رفة االحوال الشخصية، بتاريخ ، غ363794القرار الصادر عن المحكمة العليا تحت رقم  -  .، غير منشور2006 ، 1.ع ،1997 ، المجلة القضائية، 1996افريل  15المحكمة العليا الصادر في  عن الصادر قرار -   .461. ، ص2. ، ع2006، مجلة المحكمة العليا، 2006       Bibliographie   I - Principaux textes législatifs et réglementaires français, par ordre chronologique  - Loi n° 57-298 du 11 mars 1957, sur la propriété intellectuelle et artistique, J.O.R.F. du 14 mars 1957, p. 2723. - Loi n°85-660 du 3 juillet 1985,  relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, J.O.R.F. du 4 juillet 1985, p. 7495. - Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 ,  J.O.R.F. n° 74 du 28 mars 1997, p. 4831. - Loi n° 98-536 du 1er  juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, J.O.R.F n° 151 du 2 juillet 1998, p. 10075. - Code de la propriété intellectuelle commenté, Dalloz, éd. 2007. - Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014  renforçant la lutte contre la contrefaçon, JORF n° 0060 du 12 mars 2014, p. 5112       .53. ص
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