
.  VI  الملكية األدبية و الفكرية في الجزائر

يرجع تاريخ حقوق المؤلف إلى المزايا التي منحتها الس��لطات الديني��ة في إيطالي��ا
 لمحاربة انتشار الكتب الدينية المنافية لقيم و لمبادئ الكنيس��ة.  لكن،1479عام 

 عن�دما تم إمض��اء عق�د1667كانت البداية الحقيقية لحقوق المؤلف بإنجلترا عام 
بين احد المؤلفين والناشرين مع وعد بتجدي�د العق�د في حال�ة إع�ادة نش�ره م�رة

  كح��ق إلع��ادةCopyright، ظه��رت ألول م��رة  كلمة1770أخ��رى. وفي ع��ام 
 من أج��ل1777اإلبداع الممنوح ألي مؤلف. لكن، انتظرت فرنسا إلى غاي��ة ع��ام 

نشر المقررات الخاصة بحقوق المؤلف. 

بالنسبة التفاقيات الدولية، نذكر: 

 : تن��اولت حماي��ة المص��نفات وحق��وق1886اتفاقي��ة ب��ارن الممض��اة ع��ام .1
مؤلفيه��ا  بم��ا يس��مح  لهم ب��التحكم في ط��رق و ش��روط اس��تخدامهم

لمصنفاتهم
1952اتفاقية جنيف عام .2

 وه��و م��ا يمث��ل أول نص ق��انوني1973انضمت، الجزائر إلى اتفاقية ج��نيف ع��ام 
جزائري ينص على حماية حقوق المؤلف.  لتصدر فيما بعد نصوص أخ��رى متعلق��ة

.  كم��ا، انض��مت الجزائ��ر إلى1997بحق��وق المؤل��ف و الحق��وق المج��اورة ع��ام 
2003اتفاقي��ة ب��ارن في نفس الس��نة لكنه��ا ق��امت بتع��ديل نصوص��ها في ع��ام 

لمحاربة القرصنة و التزييف.

نقصد بحقوق المؤلف  و الحقوق المج��اورة، مجم�وع الحق�وق المعنوي�ة والمادي��ة
التي يتمتع بها هؤالء جراء استغالل إبداعاتهم ومصنفاتهم األدبية، الفنية و العلمية.
كم��ا، يقص��د ب��الحقوق المج��اورة الحق��وق ال��تي  يتمت��ع به��ا الفن��انون ومنتج��وا
التس��جيالت الس��معية أو الس��معية البص��رية و الهيئ��ات اإلذاعي��ة والتلفزي��ة ج��راء
خ���دماتهم في نش���ر أي مص���نف. لكن، عموم���ا يتطلب من أص���حاب مختل���ف
المصنفات السالفة الذكر، إثبات شرط األصالة في اإلبداع و ثبوت وجود شخص��ية�

صاحب المصنف. 

الحقوق  المادية و المعنوية .1

 – الحقوق المعنوية :  يتعلق هذا الحق بالش��خص المبتك��ر و بك��ل م��ا يرتب��ط ب��إ1
سمه ، ونطاق هذا الحق زمنيا و عليه، فهو يتمتع بالحقوق اآلتية: 

حقه في ذكر اسمه على جميع النسخ -
حقه في تقرير نشر مصنفه، طريقة و موعد نشرهه. -
حقه في سحب� مصنفه في الحاالت التي تتطلب ذلك. -
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-  الحقوق المادية: يتمثل في حق االستغالل المالي من إنتاجه الفكري أو الفني2
أو العلمي  . كما لديه عدة حقوق في ذلك: 

الحق في إستنساخ عدة نسخ ألعماله-
الحق في توزيع مصنفه -
الحق في توصيله إلى الجمهور.-

 
: حقوق المؤلف و االنترنت.2

ساهم التط�ور التكنول�وجي لوس�ائل االتص�ال في توس�يع مج�ال انتش�ار األعم�ال
الفنية و األدبية منها الصحفية أيضا مما أعطى دفعا اقتصاديا للوسط الرقمي فيما
يتعلق بتوزيع و نشر مختلف األعمال األدبية، الفنية و العلمية على االنترنت بسبب
الحرية و السرعة في استخدام مختل��ف وس��ائط تكنولوجي��ات االتص��ال.  لكن في

الوقت نفسه، ظهرت صعوبات في حمايتها بسبب، مايلي: 

صعوبة تطبيق القوانين الوطني��ة� على مؤسس��ات عالمي��ة  افتراض��ية نظ��را-
لطبيعة التقنية لشبكة االنترنت

سهولة و سرعة استنساخ األعمال مع تعدد طرق االحتيال التقني��ة في ظ��ل-
صعوبة تطور قوانين حماية حقوق المؤلف مع التطور التقني و تعدد ط��رق

االحتيال على االنترنت
ي��ودي تع��دد مس��تخدمي األعم��ال المحفوظ��ة من قب��ل ع��دة أط��راف على-

االنترنت إلى صعوبة  الحصول على حقوق االستغالل جراء استغاللهم لها .

النموذج الفرنسي:  

تقوم المنظومة التش��ريعية في فرنس�ا فيم��ا يتعل��ق  بحماي��ة حق��وق المؤل��ف في
االنترنت، على: 

 المتعلق��ة ب��احترام الملكي��ة2004 أفري��ل 29 ل2004-48تعليم��ة رقم .1
الفكرية 

 المتعلق بالثقة في االقتصاد الرقمي 2004 جوان 21قانون .2
 المتعلق بنشر و حماي��ة االب��داع2006أوت 1 ل2006-961قانون رقم .3

على االنترنت 
  المتعلق بالحماية الجنائية2009 أكتوبر 28 ل2009-1311قانون رقم .4

1للملكية االدبية       و الفنية  على االنترنت 

 : الصحافة و حقوق المؤلف في الجزائر.3

خصصت الجزائر لحقوق المؤلف مجموعة من النصوص القانونية ال��تي تبقى غ��ير
كافية، أهمها: 
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 المتعلق بحقوق المؤلف 1973 المؤرخ في افريل 14 – 73األمر رقم-
 المتضمن إنش��اء ال��ديوان1973 جويلية 25 المؤرخ في 46-73األمر رقم -

الوطني لحقوق المؤلف 
 المتعل��ف بحق��وق المول��ف و1997  المؤرخ في مارس 10-97األمر رقم -

الحقوق المجاورة
 المتعلق بحقوق المؤلف2003 جويلية 19 المؤرخ  في 05- 03األمر رقم -

و الحقوق المجاورة .

تعت��بر حق��وق الص��حفيين من أعم��الهم الص��حفية من المواض��يع ال��تي ك��ثر عليه��ا
النقاش خاصة فيما يتعل��ق بحق��وق الص��حفيين و أص��حاب المؤسس��ات اإلعالمي��ة.
بالنسبة للمشرع الجزائ��ري،ظ��ل ه��ذا المج��ال ج��د ض��عيف و غ��ير ك��افي لتغطي��ة
حاجات و متطلب��ات العم��ل الص��حفي خاص��ة في ظ��ل  تع��دد وس��ائط التخ��زين و
التوزيع  بفضل االنترنت. إذ، أصبحت أعمال الصحفيين  متداولة بش��كل دائم وفي
مختلف الوسائط مما يجعله��ا من األعم��ال ذات  الص��الحية  المتع��ددة  و الطويل��ة

مثال من قبل محركات البحث إلخ. 

4 المواف��ق 17-03 من ق��انون رقم 3بالنسبة لتش��ريع الجزائ��ري، نص��ت الم��ادة 
 جويلي��ة19 بت��اريخ 05-03 المتض��من الموافق��ة على األم��ر رقم 2003نوفم��بر 

 و المتعل�ق بحق�وق المؤل�ف و الحق�وق المج�اورة، على أص�الة األعم�ال20032
األدبية أو الفنية  للحصول على حقوق أصحابها وذلك مهما كان نوعه��ا أو ش��كلها .

 من الق��انون نفس��ه، إثب��ات وج��ود شخص��ية المص��نف12كما، اش��ترطت الم��ادة 
سواءا وجوديا أو معنويا. 

 من الق��انون نفس��ه إلى تص��نيف األعم��ال األدبي��ة و5 و 4كما، أشارت الم��ادتين  
الفنية.إذ، اعتبرت برامج الكمبيوتر و البح��وث العلمي��ة و ك��ذلك قواع��د البيان��ات و

،20 و 16،17،18،19،�� 15المعطيات كأعمال فنية و أدبية. أما، الم��واد التالي��ة   
فق��د ح��ددت تص��نيفات حق��وق األعم��ال المش��تركة، الفردي��ة و ك��ذلك الس��معية

، أن��واع الحق��وق المعنوي��ة و32 إلى 22البص��رية. في حين، ح��ددت الم��واد من
المادية ألصحاب المصنفات.

 من القانون نفسه،  فقد  أش��ارت إلى الف�رق بين األخب��ار اليومي��ة47أما، المادة 
العادية  التي تستعمل بكل  حرية  و المق��االت الص��حفية ال��تي يع��اد نش��رها  دون
ترخيص من المؤل�ف و ب�دون أتع�اب. لكنه�ا، وض�عت ش�روطا ل�ذلك، تتمث�ل  في
اإلشارة إلى مصدر و اسم المؤلف . يضاف إلى ذل��ك، ض��رورة غي��اب أي��ة إش��ارة

 . عموم�ا، لم  يتض�من الق�انون أي�ة إش�ارة لحق�وق النش�ر ال�رقمي3لمن�ع نش�ر العم�ل
لمختلف األعمال الفنية    و األدبية على االنترنت. 

كما، تتطلب عملية نشر األعمال الصحفية الرجوع إلى طبيعة العالقة ال��تي ترب��ط
الصحفي بصاحب المؤسسة الصحفية.  لهذا، تكلم  األس��تاذ ب��راهيم ب��راهيمي عن
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 ال���ذي منح فق���ط1991أكت���وبر 8 بت���اريخ 5ق���رار المجلس األعلى إلعالم رقم 
 يومي��ات ص��حفية، اإلذاع��ة       و6لص��حفيي القط��اع العم��ومي المتمثل��ة في 

التلفزيون و وكالة األنباء حق تق��ديم مس��اهمات في وس��ائل إعالم أخ��رى بش��رط
 وفي ه�ذا الموض�وع،4حص�ولهم على ت�راخيص من م�دراء المؤسس�ة اإلعالمي�ة . 

علينا اإلشارة، إلى أهمية تحديد� طبيعة العمل الصحفي هل هو في ش��كل مكت��وب
أم جماعي أم فردي . و بالتالي، أستثني القطاع الخ��اص من ه��ذا الح��ق في ظ��ل

غياب مواثيق و نقابات تحمي حقوق الصحفيين المادية و المعنوية.

 على مادتين تمكنان2012 من قانون اإلعالم العضوي لعام 87كما، نصت المادة 
الصحفيين من استغالل حقهم في التصرف في أعمالهم الصحفية و المتمثل��ة في

 منه، التي أقرت بحق الصحفي رفض نشر أو بث أي خ��بر يحم��ل87أوال : المادة 
 من88توقيعه إذ أدخلت عليه تغييرات جوهرية دون موافقته. كم��ا نص��ت الم��ادة 

القانون نفسه بالموافق��ة المس��بقة لص��احب العم��ل الص��حفي ألي اس��تغالل آخ��ر
5للعمل كما له حق الملكية األدبية و الفنية على أعماله أيضا 

الهوامش
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