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 المقدمة
لػػػـ صقصاػػػر الصطػػػورات الصػػػن  ػػػيدىا عالمنػػػا المعااػػػر عمػػػ  وسػػػا ؿ ا صاػػػاؿ 

نصػػاج المعمومػػات   سػػب بػػؿ امصػػد ىػػذا الصطػػور ليػػدمؿ  ػػن اػػمب م ػػموف انصػػاج ، وا 
يجادىػػا وصهبيصيػػا  كػػاف لصبصكػػار ناػػيب مػػ ف ىػػذا الصطػػور الػػذي لػػـ يقػػؼ المعمومػػات وا 

 عند  د معيف و  زماف معيف.
أابح لمو وع اإلبداع وا بصكار  ػرورة مم ػة مااػة  ػن  : موضوع البحث

ظؿ ىذه الص ديات المصنامية الصن انبهقت مف ظاىرة الصقنيػات الصكنولوجيػة المصسػارعة 
إذ  ،والصطػػػور ال ااػػػؿ مػػػف مػػػصؿ الػػػدمو بػػػيف نظػػػـ المعمومػػػات و ػػػبكة ا صاػػػا ت

إذ أف العديػػػد مػػػف ، أاػػػبح ا بصكػػػار واإلبػػػداع يتمػػػذ من ػػػ  صقنػػػن اكهػػػر منػػػو  ماػػػن
الماػػنتات التكريػػة كػػاف السػػر  ػػن  مايصيػػا و جػػز الزاويػػة  ييػػا الباػػمة ال ماػػية 

 كػػاف لمػػدمو والصػػرليـ ا لكصرونػػن  ػػن ظػػؿ الصطػػور ، لمنػػصو صمػػؾ ا بصكػػارات واألعمػػاؿ
األهػػر  ػػن ، الطريػػؽ التػػا ؽ لممعمومػػات المصسػػارع  ػػن اػػناعة المعر ػػة وصػػداوليا عبػػر

ا عصماد عم  صقنيات الكصرونية صسيـ وب كؿ ربما يجعؿ البعض يطمػؽ عمييػا اػتة 
ومهػػؿ ىػػذا الواػػؼ يجعػػؿ مػػف الجيػػود التكريػػة لممؤلػػؼ ، ا بصكػػار الصقنػػنأو  اإلبػػداع

و  ًص عف ذلؾ  اف الناوص القانونية ، مجرد ا صراض   والع لو و  لواعد ص ميو
ـ ص ػػػع صعريتػػػًا لمتيػػػوـ ا بصكػػػار ر ػػػـ إننػػػا نؤيػػػد ىػػػذا ا صجػػػاه الػػػذي سػػػمكصو  البيػػػة لػػػ
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إ  أف ىػػذا األمػػر لػػد يتػػصح البػػاب واسػػعًا أمػػاـ صن ػػن المجيػػود ، الص ػػريعات المقارنػػة
الػػػذىنن والطػػػابع األاػػػيؿ الػػػذي يسػػػبة عمػػػ  الماػػػنؼ اػػػتة اإلبػػػداع المسػػػصمد مػػػف 

ية لممعمومات وا صاا ت أصاح لمعديػد كما أف انتصاح ال بكة الدول،  ماية المؤلؼ
مف المسصمدميف ا نصتاع مف صقنيات الوسط ا  صرا ن والكـ اليا ػؿ مػف المعمومػات 

عػػادة إنصاجيػػا ب ػػكؿ مػػدمو  يجعػػؿ ، والبيانػػات الصػػن يمكػػف لػػو اسػػصمداميا وصوليتيػػا وا 
أسػػػػموب أو  الصجميػػػػعأو  منيػػػػا ماػػػػنتات صصسػػػػـ با بصكػػػػار سػػػػوا  مػػػػف  يػػػػث الصرصيػػػػب

ض الصسمسمن والمنطقن لم صواه ويجعؿ منيا مػف منظػور القواعػد القانونيػة نصػاج العر 
 يػػؿ ىػػذه ال مايػػة صنبسػػط عمػػ  ا بصكػػار الصقنػػن أـ ،  كػػري يسػػص ؽ ال مايػػة القانونيػػة
ف ال ماية صمصد لص مؿ الصعبير عػف الماػنؼ  ػن أأـ ، عم  ا بصكار بمعناه الصقميدي

 عبػػر وسػػيط الكصرونػػن مػػدمو يصسػػـ بقابميػػة وسػػط ا صرا ػػن   يمكػػف الصعامػػؿ معػػو إ 
 الصتاعؿ الصقنن.

صصتص  أىمية المو وع مف مصؿ ما صصاؼ بو المعمومػات  : أهمية الموضوع
وأمواؿ معنوية أاػب ت ذات ليمػة ، بعدىا نمطًا مف أنماط اإلعصـ الهقا ن مف جية

غ بتسػموب  مـ صعد ا بصكارات مجرد مجيود ياػا، الصاادية وصجارية مف جية أمرى
بػؿ أاػبح ا بصكػار  ايػة صطمػح ، وجيد  مان ويكصسػن بطػابع وباػمة مػف أنصجػو

العديد مف المجصمعات الواوؿ إليو وصترض و ماية وصنظـ طرؽ اسصغصلو وا نصتاع 
وكػػػػاف لصػػػػدامؿ الصقنيػػػػات الرلميػػػػة أف  ص ػػػػت المجػػػػاؿ أمػػػػاـ كػػػػؿ مػػػػف يسػػػػصمدميا ، بػػػػو

ار العديد مف األعماؿ والمانتات الصػن يػصـ لصنصتاع بيا واسصغصليا عبر انصاج وابصك
عادة إنصاجيا بنمط آمر  ير النمط الذي ظيػرت بػو ابصػدا ً  ، صداوليا وا صااؿ بيا وا 

وىنػػػا لػػػػد صاػػػػبح مسػػػػتلة  مايػػػػة  قػػػػوؽ أاػػػػ اب المعمومػػػػات والماػػػػنتات الصػػػػن يػػػػصـ 
عػػادة صجميعيػػا معر ػػة لممػػرؽ ور وصصم ػػ، ا نصيػػاؾ  يػػر المػػرمص بػػوأو  صوليتيػػا وا 

 : ة المو وع  وؿ امريف ىماأىمي
ىو  ماية المعمومات المبصكرة الصن أمذت ص كؿ عاب ال ياة  : األمر األول

إذ أاػػػػػػب ت المعمومػػػػػػة بمهابػػػػػػة المػػػػػػاؿ ، الصجاريػػػػػػة وا لصاػػػػػػادية لمعديػػػػػػد مػػػػػػف الػػػػػػدوؿ
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وىػػػو مػػػا د ػػػع كبػػػرى ال ػػػركات ، ا لصاػػػادي وليػػػا ليمػػػة صجاريػػػة    ػػػدود  سػػػصهمارىا
المعمومػػػات مػػػف اسػػػصغصؿ مبراصيػػػا وأمواليػػػا ال ػػػممة  ػػػن  العاممػػػة  ػػػن مجػػػاؿ صقنيػػػات

أمااا األماار ، اػػناعة المعمومػػات الرلميػػة المدمجػػةأو  مجػػاؿ اػػناعة اإلعػػصـ الرلمػػن
وىػػو  ػػرورة إيجػػاد صػػوازف لػػانونن بػػيف  مايػػة ا بصكػػار األاػػمن وا بصكػػار  : األخاار

، قنػن الكصرونػنالمسصمد مف صمؾ المعمومات والبيانات الصػن صػدمو صتاعميػًا  ػن وسػط ص
  ػػًص عػػف  مايػػة ، ممػػا يعنػػن  ػػرورة ال تػػاظ عمػػ   قػػوؽ مػػؤلتن صمػػؾ ا بصكػػارات

 ا بصكارات الصقنية الصن أ  ت ذات ليمة   يسصياف بيا  ن عالمنا اليوـ.
إف الب ث  ػن المػدلوؿ القػانونن لصبصكػار الصقنػن يتػرض عمينػا  : نطاق البحث

ىية ا بصكار  ن ظؿ الدراسات القانونيػة أف نب ث ىذا المو وع مف مصؿ ص ديد ما
  ػػًص عػػف أهػػر الصقنيػػات الرلميػػة عمػػ  ، المرصبطػػة بالممكيػػة التكريػػة و قػػوؽ المؤلػػؼ

ظيػػور ا بصكػػار واػػناعصو وعمػػ  إمكانيػػة الصعبيػػر عنػػو عبػػر وسػػا ط الكصرونيػػة صصػػيح 
لمسصمدمييا الصتاعؿ معيا ب كؿ  ػر دوف رلابػة  ػن وسػط ا صرا ػن    ػدود لػو و  

 لانوف ي كمو.
لإل اطػػػة بيػػػذا المو ػػػوع  ػػػن ظػػػؿ وسػػػط متصػػػوح أاػػػب ت  : فرضااايات البحاااث

 ا بصكػػارات والمعمومػػات  يػػو أمػػواؿ م ػػاعة ومصا ػػة لكػػؿ مػػف يسػػصمدـ  ػػبكة األنصرنػػت
سػػن اوؿ ، يصاػػؿ بيػػا ب جػػة ال ػػؽ  ػػن ال اػػوؿ عمػػ  المعمومػػات وا صاػػاؿ بيػػاأو 

 - : ت الصن ندرجيا باآلصنمف مصؿ ىذا الب ث اإلجابة عم  جممة مف التر يا
 ما ىو ا بصكار  ن الوسط الرلمن وما ىن ا صجاىات الصن ص دد طبيعصو؟ -ٔ
 ما ىو م موف ا بصكار  ن الوسط الرلمن وص ت أي  كرة يمكف أف يدرج؟ -ٕ
 كيؼ يمكف الصعبير عف ا بصكار الوسط الرلمن وما ىن أساليب ىذا الصعبير؟ -ٖ
بصكار والصن صساعد  ن صهبيصو وصسمح ما ىن العناار الصن ينيض عمييا ا  -ٗ

 لمسصمدمن وسا ط  بكة األنصرنت مف الصتاعؿ معو وا صااؿ بو؟
ف لمػػػة الدراسػػػات والمعمومػػػات الصػػػن صصػػػو ر  ػػػوؿ مو ػػػوع إ : منهجياااة البحاااث

اصبػاع إلػ   د عنػا، ا بصكار الصقنن  ػن مجػاؿ اػناعة المعمومػات ومعالجصيػا وصػداوليا
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لمناػػػوص القانونيػػػة واآلرا  التقييػػػة  ػػػن مجػػػاؿ دراسػػػات أسػػػموب ا سػػػصقرا  الص ميمػػػن 
  ػػػًص عػػػف ص ميػػػؿ اآلرا   ػػػن مجػػػاؿ الصقنيػػػات الصكنولوجيػػػة ،  قػػػوؽ الممكيػػػة التكريػػػة

أو  بالقدر الذي ينسجـ ومو وع دراسصنا ال ا ؾ والمصطور ب كؿ   يقػؼ عنػد مكػاف
لأل كػاـ الصػن أمذيف  ن أ ياف معينة بتسػموب القيػاس الجػاد والتاعػؿ ، زماف معينيف

اسػصقر عمييػا الص ػػريع المقػارف والق ػػا    ػًص عػف التقػػو  ػن مجػػاؿ ا بصكػار وص قػػؽ 
األاػػػػالة  ػػػػن المجػػػػاؿ الصقميػػػػدي بالقػػػػدر الػػػػذي ينسػػػػجـ مػػػػع طبيعػػػػة ا بصكػػػػار الصقنػػػػن 

آممػػػيف مػػف مػػػصؿ ذلػػؾ المػػػروج بػػبعض ال مػػػوؿ الصػػن صسػػػيـ  ػػن بيػػػاف ، وماواػػيصو
 المدلوؿ القانونن لصبصكار الصقنن.

القت عمينا  ر ػيات الب ػث المهػارة  ػرورة ا طػصع عمػ   : صعوبات البحث
العديد مػف المؤلتػات والكصػب الصػن صب ػث  ػن متيػوـ ا بصكػار القػانونن عمومػًا بكونػو 

إلػػ   وصمػؾ الصػن ص ػير صػػارة وصنػوه صػارة أمػرى،  جػر الزاويػة  ػن  مايػة النصػػاج التكػري
وىػذا األمػر و ػع أمامنػا اػعوبات ، لتكػريأهر الصقنيات الصكنولوجية عمػ  ا بصكػار ا

صجمػػت  ػػن  داهػػة المو ػػوع ونػػدرة المعمومػػات المرصبطػػة بػػو ولمػػة الماػػادر واأل كػػاـ 
القياس إل   الق ا ية الصن لـ نجد ليا ادى  ن مجاؿ ا بصكار الصقنن مما ا طرنا

وىػػػذا ، عمػػػ  مػػػا وجػػػدناه مػػػف لػػػرارات ل ػػػا ية  ػػػن مجػػػاؿ ا بصكػػػار التكػػػري الصقميػػػدي
الب ػػػػث  ػػػػن األطػػػػر العامػػػػة  ػػػػن ميػػػػداف الممكيػػػػة التكريػػػػة وصػػػػتهير إلػػػػ   ممػػػػو د عنػػػػابمج

الصطورات الصكنولوجية عم  صداوليا واناعصيا مسصمماػيف منيػا مػا يسػيـ  ػن إيجػاد 
الػػػذي ن ػػػف باػػػدد  -ا بصكػػػار الصقنػػػن–اطػػػار لػػػانونن لصبصكػػػار  ػػػن الوسػػػط الرلمػػػن 

 الب ث  يو.
والولػػػوؼ عنػػػد معنػػػاه القػػػانونن  أف اإل اطػػػة بيػػػذا المو ػػػوع : خطاااة البحاااث

إلػػ   يسػػصوجب عمينػػا الب ػػث  ػػن م ػػمونو وبيػػاف مدلولػػو القػػانونن مػػف مػػصؿ صقسػػمو
عالجنػػػػػا  يػػػػػو متيػػػػػوـ ا بصكػػػػػار الصقنػػػػػن وذلػػػػػؾ  ػػػػػن  ػػػػػرعيف األوؿ  : أوليمػػػػػا، مطمبػػػػػيف

، بينمػػا الهػػانن عقػػدناه لم ػػموف ا بصكػػار الصقنػػن، مااػػناه لصعريػػؼ ا بصكػػار الصقنػػن
مػػف مػػصؿ ، مػػر  مااػػناه لمب ػػث  ػػن الصعبيػػر عػػف ا بصكػػار الصقنػػنأمػػا المطمػػب اآل
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بينما أ ردنا ، م موف الصعبير عف ا بصكار الصقنن : عالجنا  ن األوؿ منيما،  رعيف
 اآلمر لبياف عناار الصعبير عف ا بصكار الصقنن.
 المطمب األول

 مفهوم االبتكار التقني
ظيػػور أنمػػاط مػػف إلػػ   صاػػاؿأدى الػػدمو بػػيف صقنيػػات ال اسػػوب وصقنيػػات ا  

صعصمػػد  ػػن جوىرىػػا عمػػ  ، ا بصكػػارات صػػدمو  ييػػا وسػػا ط ومعمومػػات وصقنيػػات مصعػػددة
جيػػػد إنسػػػانن ولػػػدرات صقنيػػػة يو رىػػػا الوسػػػط الصقنػػػن صسػػػيـ  ػػػن مػػػروج ماػػػنتات ذات 

وألجػؿ بيػاف متيػوـ ىػذا الػنمط ، طابع إبداعن مصؽ يصجاوز  دود ا بصكػار الصقميػدي
مف صعريؼ ا بصكار بمتيومو الصقميدي وبياف ا بصكار الصقنن الذي مف ا بصكار   بد 

 أسيمت  ن وجوده صكنولوجيا المعمومات وص ديد م مونو.
إف اح منا -ا بصكار بمعناه المجرد  : تعريف االبتكار التقني : الفرع األول

، أي يممػؽ ال ػن  مػف    ػن ، ي صؽ مػف التعػؿ يبصكػر ويعنػن ممػؽ -ىذا الواؼ
، ويقاؿ لم مص الذي يبصكر بتنو مبصكر، مهؿ ا مصراع يتصن مف عمؿ المياؿ وكانو

ينػصو  ػي ًا جديػدًا أو  وىذا المعن   ن ال د المطمؽ لمكممة يعنػن أف يمػرج مػف العػدـ
، ويرى )جيؿ  ورد( إف ا بصكار ىو صتكير صغييري .(ٔ)عم  أساس المعطيات السابقة
ذو أو  مميػة الصػن ينػصو عنيػا عمػؿ جديػد مقبػوؿالع : كما يذكر) صايف( ا بصكار بتنػو

بينما عر و )روجػرز( ا بصكػار بتنػو ظيػور ، مرض لدى مجموعة مف الناسأو   ا دة
ويػراد با بصكػار مػف منظػور ، (ٕ)إنصاج جديد ناصو عف صتاعؿ بػيف التػرد ومػادة معينػة 

ىػػػو الباػػػمة ال ماػػػية الصػػػن ي ػػػعيا ، لػػػانونن  ػػػن ظػػػؿ ص ػػػريعات  قػػػوؽ المؤلػػػؼ

                                                           

٠ٕظش د.ِحّذ ػٍٟ اٌؼش٠بْ، االثزىبس وششط ٌظذٚس ثشاءح االخزشاع، ث١ٓ اٌّؼ١بس اٌزارٟ ٚاٌّؼ١بس  (ٔ)

 .4ٗص ،ٕٔٔٓاٌّٛضٛػٟ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح، اإلعىٕذس٠خ 

خ ا١ًٌٕ اٌؼشث١خ، ( ٠ٕظش ِذحذ أثٛ إٌظش، ر١ّٕخ اٌمذساد االثزىبس٠خ ٌذٜ اٌفشد ٚإٌّظّخ، ِغّٛػٕ)

 .ٕٗ، صِٕٗٓٓظش



 الرقمي الوسط في لالبتكار القانوني المدلول

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

522 

، ىو المجيود الذىنن الذي يبذلو المؤلػؼ عمػ  ماػنتوأو  ،(ٔ)ؤلؼ عم  مانتو الم
 .(ٕ)والذي يستر عف ممؽ  كرة صصسـ بطابع  مان ماص 

وعمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف عػػػػزوؼ  البيػػػػة الص ػػػػريعات المقارنػػػػة عػػػػف و ػػػػع صعريػػػػؼ  
إ  أف لػػػػػانوف  مايػػػػػة الممكيػػػػػة التكريػػػػػة ، لصبصكػػػػػار  ػػػػػن مػػػػػصف الناػػػػػوص الص ػػػػػريعية

إف ا بصكػػار مػػا ىػػو إ  الطػػػابع الػػذي يصسػػـ بػػو الماػػنؼ مص ػػػمنًا  الماػػري أو ػػح
( لسػنة ٖولـ ي ع الم رع العرالن  ن لانوف  ماية  ؽ المؤلػؼ رلػـ )، (ٖ)األاالة 
إنمػػػػا صبنػػػػ   مايػػػػة ، المعػػػػدؿ كغالبيػػػػة الص ػػػػريعات المقارنػػػػة صعريتػػػػًا لصبصكػػػػار ٜٔٚٔ

 .(ٗ)أيًا كاف نوعيا واىميصيا المانتات والمؤلتات التكرية
 ص ، ومما صقدـ يصبيف أف المانؼ وا بصكار الذىنن ىما وجياف لعممة وا ده 

وأف المؤلػػػػؼ ، يعػػػػد ماػػػػنتًا ذلػػػػؾ العمػػػػؿ الػػػػذي   ينطػػػػوي عمػػػػ  لػػػػدر مػػػػف ا بصكػػػػار
 ػػص يقػػاؿ لػػو مؤلػػؼ إ  ذلػػؾ ال ػػمص الػػذي يصػػوا ر  ػػن ، والمبصكػػر اػػتصاف مصصزمصػػاف

الػػذي يسػػبة عمػػ  الماػػنؼ طػػابع   قػػو ال ػػرط األساسػػن والمػػاص با بصكػػار الػػذىنن
،  العامؿ الجوىري  ن ص قيؽ ا بصكار ىو الجيد التكري لمؤلؼ الماػنؼ،  مان

الػذي ياػدر عنػو ،  التكر اإلنسانن بالنسبة لصبصكػار مػف  يػث ذاصيصػو بمهابػة المنبػع
 ما يبذلو المؤلؼ مف مجيود  كري يعػد معيػارًا لصبصكػار و  ، ا بصكار بطريؽ مبا ر

                                                           

د.ع١ذ ػجذ هللا ِحّذ خ١ًٍ، اٌحك فٟ اٌزشعّخ دساعخ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ ٚاٌفمٗ اإلعالِٟ،  ( ٠ٕظشٔ)

 .7ٓٔص ،ٕٕٔٓ، ِىزجخ اٌٛفبء اٌمب١ٔٛٔخ، اإلعىٕذس٠خ ٔط

ة اٌشاثغ، داس ٠ٕظش د.حغبَ اٌذ٠ٓ ِحّٛد ٌطفٟ، اٌّشعغ اٌؼٍّٟ فٟ اٌٍّى١خ األدث١خ ٚاٌف١ٕخ، اٌىزب (ٕ)

 .ٕٙص ،444ٔإٌٙضخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح 

: ػشفذ االثزىبس ثإٕٔٔٗٓٓ( ٌغٕخ1ٕ( ِٓ لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ اٌّظشٞ سلُ)ٕ/1ٖٔاٌّبدح)(ٖ)

، ٚلذ أٚسد لبْٔٛ حّب٠خ حمٛق اٌّؤٌف اإلِبسارٟ "اٌطبثغ اٌزٞ ٠غجك األطبٌخ ػٍٝ اٌّظٕف"

اٌطبثغ اإلثذاػٟ اٌزٞ ٠غجغ ػٍٝ : ( ِٕٗ ثأٔٗٔرؼش٠ف االثزىبسفٟ اٌّبدح)ٕٕٓٓ( ٌغٕخ 7سلُ)

 اٌّظٕف األطبٌخ ٚاٌز١١ّض.

٠زّزغ ثحّب٠خ ٘زا اٌمبْٔٛ ِؤٌفٛ اٌّظٕفبد -ٔ" : ( ِٕٗ ٚاٌزٟ عبء ف١ٙبٔ/ٔ( ٠ٕظش ٔض اٌّبدح )ٗ)

أ١ّ٘زٙب أٚ  طش٠مخ اٌزؼج١ش ػٕٙبأٚ  األط١ٍخ فٟ ا٢داة ٚاٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ أ٠بً وبْ ٔٛع ٘زٖ اٌّظٕفبد

 Loi( لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ اٌفشٔغٟ ٚرؼذ٠الرٗ، ٠ٚL-112-1ٕظش اٌّبدح )"ِٓ رظ١ٕفٙب ٚاٌغشع

92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992Code de la propriété 

intellectuelle - Dernière modification le 17 mars 2017. ِٕشٛس ػٍٝ اٌشاثظ ،

بس٠خ عحت ثز www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?filei: http// : اإلٌىزشٟٚٔ

 َ ثزٛل١ذ ِىخ اٌّىشِخ. ٕ٘: 1ٔاٌغبػخ  7ٕٔٓ/ٗ/٘ٔ

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=27B2F27B7CB5B731E97E69A7E9B50E78.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000357475&dateTexte=19920703
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=27B2F27B7CB5B731E97E69A7E9B50E78.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000357475&dateTexte=19920703
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=27B2F27B7CB5B731E97E69A7E9B50E78.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000357475&dateTexte=19920703
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إ  انػو يمكػف الجمػع بػيف المجيػود المػادي ، مجيود المادي  ن وجود ا بصكار تف لم
وا ر و عمػؿ مبصكػر نسػبة لصػػبتنػوالمجيػود الػذىنن ليواػؼ الماػنؼ النػاصو عػػف ذلػؾ 

وبيذا يصميػز ا بصكػار  ػن مجػاؿ  ػؽ المؤلػؼ عػف ، (ٔ)المجيود التكري وليس المادي
بينمػػػػا األوؿ ، عيػػػػار مو ػػػوعن ػػػػاألمير يقػػػاس بم، ا بصكػػػار  ػػػن مجػػػػاؿ ا مصراعػػػات

يقػػاس بمعيػػار ذاصػػن يص قػػؽ بمجػػرد صػػوا ن طػػابع  ماػػية المؤلػػؼ لمماػػنؼ دوف أف 
 .(ٕ)ي صرط  ن النصاج التكري الممؽ وال داهة بال صـ

ألنو  ير هابت ويصغير صبعًا لطبيعة العمؿ ، ومتيوـ ا بصكار يبق  أمرًا معقداً  
بػػداعومػػرد ذلػػؾ ىػػو أف ا بصكػػا، والنصػػاج المبصكػػر و صمػػًا ، ر ينبػػع مػػف عمميػػة ممػػؽ وا 

إ  أف القػانوف   يتػرؽ بػيف إبػداع مصميػز ، يكوف ىنػاؾ درجػات يصتػاوت  ييػا اإلبػداع
ولػػو ا صر ػػنا ذلػػؾ جػػد  لكانػػت ال مايػػة القانونيػػة   صنبسػػط إ  ، وآمػػر  يػػر مصميػػز

 ػراد  ن  يف أف القانوف وجػد ل مايػة  قػوؽ األ، ا سصهنا نأو  عم  اإلبداع المصميز
أو   ػػص يصاػػور أف يقػػوـ القػػانوف بصقيػػيـ مميػػزات األعمػػاؿ، ولػػيس لم اكمػػة األعمػػاؿ

نمػػػا صمصػػػد ال مايػػػة لجميػػػع اػػػور اإلبػػػداع مميػػػزاً أو  صقػػػديرىا أو  جيػػػداً أو  ممارسػػػاصيا وا 
وأسػػاس ىػػذا المبػػدأ مقبػػوؿ طالمػػا صجسػػد  ػػن إنصػػاج الماػػنؼ لػػدر مػػف الممػػؽ ، مقبػػو ً 

صكػار يؤىمػو ليكػوف م ػًص لم مايػة القانونيػة دوف النظػػر وىػذا القػدر مػف ا ب، واإلبػداع
 .(ٖ)وىو ما صق ن بو مبادئ العدؿ، اعولطبيعصو وليمة إبد

 ا بصكار بمتيومو المصقدـ ينيض عم  معيار نسبن يمصمؼ بامصصؼ الزماف  
 ما يعد نصاجًا  كريًا مبصكرًا بالنسبة لعار مػف ، والظروؼ الصن ص يط بعممية اإلبداع

ولػػيس مػػف الغريػػب أف ، لػػيس بال ػػرورة أف يكػػوف كػػذلؾ  ػػن عاػػر   ػػؽ، ورالعاػػ
إذ أف  رية المؤلؼ  ػن اإلبػداع ، يظير ا بصكار دا مًا بنتس ال الة الصن يبدو عمييا

وعمػػػ  الػػػر ـ مػػف وجػػػود أر ػػػية ، الغػػػرض منػػوأو  كهيػػرًا مػػػا صصػػػتهر بطبيعػػة الماػػػنؼ
                                                           

د.أعبِخ احّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌمبْٔٛ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح  ( ٠ٕظشٔ)

 .ٖٕٔٚ 7ٔص ،ٕٕٓٓ

 .ٓٓٔص ( ٠ٕظش د.ِحّذ ػٍٟ اٌؼش٠بْ، اٌّشعغ اٌغبثك،(ٕ

ٟٛٔ ٌٍٍّى١خ اٌفىش٠خ، سعبٌخ ِبعغز١ش و١ٍخ اٌحمٛق ثٓ ثٍمبعّٟ و١ٕٙخ، اعزمال١ٌخ إٌظبَ اٌمبٔ ٠ٕظش( ٖ)

 .1ص ،4ٕٓٓعبِؼخ اٌغضائش، اٌغضائش -ػىْٕٛ
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ف ا بصكػػػار وظيػػػر ب ػػػكؿ مصتػػػؽ عمييػػػا ل مايػػػة العمػػػؿ التكػػػري مصػػػ  ص ػػػمف لػػػدرًا مػػػ
 يز الوجود عم  اعصبار أف ال ماية   صناػب عمػ  األ كػار المجػردة إل   م سوس
نمػػا صناػػب عمػػ  معالجػػة التكػػرة والصعبيػػر عنيػػا،  ػػن ذاصيػػا إ  أف متيػػوـ ا بصكػػار ، وا 

 يزاؿ يهير المصؼ بيف النظاـ الصصينن مف جية والنظػاـ األنكموسكسػونن مػف جيػة 
 أمرى.
الماػنتات إلػ   ينطمؽ مف التمسػتة ال ماػية الصػن صنظػر، اه الالتينيفاالتج 

 تاػػػبح متيػػػػوـ ا بصكػػػار يػػػرصبط بمػػػا يعبػػػر بػػػػو ، باعصبارىػػػا امصػػػداد ل ماػػػية مؤلتيػػػا
: وبتنػوىذا ما يبدو ظاىرًا  ػن بيػاف صعريػؼ ا بصكػار ، المؤلؼ عف مميزات  مايصو

يركػػز ىػػذا ا صجػػاه  ػػن و ، (ٔ)"الباػػمة ال ماػػية الصػػن ي ػػعيا المؤلػػؼ عمػػ  ماػػنتو"
اإلبػػداعن الػػذي بذلػػو المؤلػػؼ إلنصػػاج و  عمػػ  الجيػػد ا بصكػػاري، ص ديػػد متيػػوـ ا بصكػػار

ومػا بذلػو مػف جيػد  كػري وذىنػن  ػن ، وألف ىذا ا صجاه يركز عمػ  المؤلػؼ، مانتو
بمعنػػػػ  أف صصػػػػوا ر األاػػػػالة  ػػػػن الن ػػػػاط ا بصكػػػػاري وأف ، صواػػػػمو إلنصػػػػاج الماػػػػنؼ
لػػذلؾ   يص قػػؽ ، (ٕ)مصػػراع والتكػػرة الصػػن صكػػوف  ػػن أساسػػو يصػػوا ر ذلػػؾ  ػػن ااػػؿ ا 

ا بصكػػار لػػدى ىػػذا ا صجػػاه إ  ببػػذؿ ن ػػاط إبػػداعن مػػصؽ يػػؤدي إلػػن إ ػػباع  اجػػات 
أو  يكوف وليد الصميؿأو  ،أما ما يصـ الصواؿ إليو بم ض المااد ة، إنسانية متصقدة

و  يص قػػػؽ معػػػو ، البدييػػػة دوف بػػػذؿ مجيػػػود عقمػػػن مػػػصؽ ومصميػػػز  ػػػص يعػػػد ابصكػػػاراً 
ويركػػز ا صجػػاه ال ماػػن  ػػن ص ديػػد ، (ٖ)ا مصػػراع الػػذي يسػػص ؽ ال مايػػة القانونيػػة 

عم  صوا ر األاالة الصن ص كؿ  جر الزاوية  ن مجاؿ أعمػاؿ  ػؽ ، متيوـ ا بصكار
عػف جيػود المبػدع  الطػابع ال ماػن النػاصوإلػ   المؤلؼ ويرجع األساس  ػن صقػديرىا

                                                           

، اٌّىزت اٌّظشٞ ٔ( ٠ٕظش د.ِحّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق، حمٛق ِؤٌفٟ اٌّظٕفبد اٌّشزشوخ، طٔ)

 .ٖٕ-ٕٓص ،ٕٕٓٓاٌحذ٠ش، اٌمب٘شح 

 .ٖٗص ( ٠ٕظش د.ِحّذ ػٍٟ اٌؼش٠بْ، اٌّشعغ اٌغبثك،ٕ)

ا١ًٌٍ، اٌششٚط اٌّٛضٛػ١خ ٌجشاءاد االخزشاع ٚفمبً ٌٍمبْٔٛ اٌى٠ٛزٟ، أٚ  د.إثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ ش( ٠ٕظٖ)

 : .ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزش4ٟٔٚثحش ِٕشٛس ػٍٝ االٔزشٔذ، ص

www.moci.gov.kw/uploads  ِىخ اٌّىشِخ ٓ٘: ٕٓط ٕ٘ٔٓ/1/ٕٙ، ربس٠خ اٌض٠بسح َ 
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،  ييػػـ وال الػػة ىػػذه أف صكػػوف التكػػرة مسػػصميمة مػػف إبػػداع سػػابؽ ػػص، (ٔ)ولدراصػػو الذاصيػػة
نصجػو بؿ يكتن أف يكوف اإلبداع  امًص بامة  ماية لمف لػاـ بابصكػار الماػنؼ وأ

 .(ٕ)وأمرجو لموجود ب كمو الصقنن
و ػػن سػػياؽ ىػػػذا المنظػػور يكػػاد الق ػػػا  الترنسػػن يجمػػع عمػػػ  األمػػذ بمعيػػػار  

إذا كػػػاف المؤلػػؼ لػػػد ممػػع عمػػػ  الماػػػنؼ  والب ػػػث  يمػػا، الطػػابع ال ماػػػن لممؤلػػؼ
وىػػػو ،  ػػػي ًا مػػػف  ماػػػيصو ب يػػػث ينظػػػر  ػػػن صنظيمػػػو آلرا ػػػو وطريقػػػة الصعبيػػػر عنيػػػا

بطبيعة ال اؿ يم ع لمسمطة الصقديرية لقا ن المو وع صبعًا لما يراه  ػن كػؿ  الػة 
 .(ٖ)عم   دة 
إذ ، ويصطػػابؽ مولػػؼ الم ػػرع والق ػػا  الماػػري مػػع مولػػؼ الم ػػرع الترنسػػن 

الم ػػرع الماػػري ا بصكػػار المسػػصمد مػػف الطػػابع ال ماػػن الػػذي يممعػػو المؤلػػؼ  يعػػد
، عمػػػػ  ماػػػػنتو وىػػػػو مػػػػا يميػػػػز ماػػػػنؼ  كػػػػري عػػػػف  يػػػػره مػػػػف الماػػػػنتات األمػػػػرى

والػذي يسػتر ،  ا بصكار بيذا المنظور ىػو ذلػؾ المجيػود الػذىنن الػذي يبذلػو المؤلػؼ
كمػػػة الػػػنقض وىػػػذا مػػػا أكدصػػػو م ، (ٗ)عػػػف ممػػػؽ  كػػػرة صصميػػػز بطػػػابع  ماػػػن مػػػاص 

"ا بصكػػار يمكػػف أف صبينػػو إذا مػػا ممػػع المبصكػػر عمػػ  عممػػو  : الماػػرية إذ ل ػػت بػػتف
أماااا االتجااااه  .(٘)مػػػف  ماػػػيصو ومػػػف ممكاصػػػو و واسػػػو ولدراصػػػو مػػػا يميػػػزه عػػػف  يػػػره"

إذ ينيض ىذا ا صجاه عم   مسػتة المنا سػة ا لصاػادية  ػن مجػاؿ ، األنكموسكسوني
نونية صنبسط  ن المقاـ األوؿ عم  ما يطبع وين ر مف  ال ماية القا، الممكية التكرية

ماػػػنتات دوف النظػػػر لصمػػػؾ الاػػػمة الرو يػػػة القا مػػػة بػػػيف  ماػػػية المؤلػػػؼ ونصاجػػػو 
بػػتف جػػدارة ال مايػػة صػػرصبط بػػالطبع : "وىػػو مػػا رسػػمو المبػػدأ اإلنكميػػزي القا ػػؿ، الػػذىنن
كػار مػف منظػور ا بصإلػ   وىو مػا جعػؿ التقػو والق ػا   ػن إنكمصػرا ينظػراف، والن ر "

                                                           

(1) Claude colombet ،grands principes du droit dauteure et des droits voisins 

dans le monde  ،unesco ،1990 – 1992  ،p 21.  

(2) Desbois ،propriete litteraire et artistique ،Dalloz ،Paris ،1974  ،no8 .p.4.  

 .ٕٕص د.ِحّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق، اٌّشعغ اٌغبثك،٠ٕظش  (ٖ)

لٛا١ٔٓ حّب٠خ حك اٌّؤٌف ٚاٌشلبثخ ػٍٝ اٌّظٕفبد ٠ٕظش خبطش ٌطفٟ، اٌّٛعٛػخ اٌشبٍِخ فٟ  (ٗ)

 .ٕ٘، ص44ٗٔاٌف١ٕخ، دساعخ ف١ٕخ ٚػ١ٍّخ، )ة. د(، 

 (.ٗ، ٘بِش سلُ )ٖٕٓص ( ِشبس إ١ٌٗ ٌذٜ د.أعبِخ احّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ اٌغبثك،٘)
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 يعػػػرؼ ،  يصسػػػع بيػػػذا المعنػػػ  عمػػػا سػػػبؽ ورأينػػػاه  ػػػن المولػػػؼ الصصينػػػن، مو ػػػوعن
، (ٔ)"كػػػػؿ عمػػػػؿ  يػػػػر منقػػػػوؿ عػػػػف  يػػػػره مػػػػف الماػػػػنتات: "الماػػػػنؼ المبصكػػػػر بانػػػػو

مسصنسػػع عػػف ماػػنؼ آمػػر كميػػا كػػاف ىػػذا أو  الماػػنؼ  بػػد أف يكػػوف  يػػر منقػػوؿ
وىػػذا المولػػؼ يطػػابؽ ، (ٕ)ماػػنتاتص  مايػػة ليػػذا النػػوع مػػف الجز يػػا وا   ػػأو  النقػػؿ

صمامًا ما سار عميو التقو األمريكػن والػذي اسػصمـز عػدـ النقػؿ عػف ماػادر الغيػر مػع 
ألػػػػره  وىػػػػو، صجاىمػػػػو الطػػػػابع ال ماػػػػن الػػػػذي يسػػػػبغو المؤلػػػػؼ عمػػػػ  إنصاجػػػػو التكػػػػري

عػػػدـ مطابقػػػة الماػػػنؼ م ػػػؿ : "إذ اكػػػد  ػػػن ل ػػػية لػػػو أف، الق ػػػا  األمريكػػػن أي ػػػاً 
معػػػو يبسػػػط عميػػػو  مايػػػة  ػػػؽ صص ػػػابو أو  لماػػػنتات الصػػػن صماهمػػػوالنػػػزاع لغيػػػره مػػػف ا

أو  "  يعػػد اكص ػػا ًا الصغييػػر البسػػيط  ػػن  ػػكؿ : واكػػد كػػذلؾ عمػػ  أنػػو، (ٖ)المؤلػػؼ "
 ا صجػػاه األمريكػػن   يمػػنح اػػتة المبصكػػر ، صركيػػب  ػػن أي درجػػة"أو  نسػػب أي ألػػو

ف ىػػذا ا صجػػاه يصطمػػب ويبػػدو أ .(ٗ)لمػػف يبصكػػر ا بصكػػارات الهانويػػة ر ػػـ أنيػػا جديػػدة 
أي ا بصكػار األاػػيؿ أف اػح منػا ىػػذا  –ا بصكػار  يػر الم ػصؽ والمػػتموذ مػف  يػره 

وي صرط لبسط ال ماية أف يكوف المانؼ مسصقًص عف  يره مف المانتات -الواؼ
والمص ػظ ، سصنسع منو ألجؿ بسط ال مايػة عميػومأو  و ير منقوؿ مف مانؼ أمر

مؤلػػؼ لماػػنؼ  كػػري عميػػو أف أو  صينػػن انػػو مبصكػػرأف مػػف يػػدعن أمػػاـ الق ػػا  الص
بينمػػػا يكصتػػػن ال ػػػمص أمػػػاـ ، يهبػػػت وجػػػود باػػػمصو ال ماػػػية  ػػػن إنصػػػاج الماػػػنؼ

الق ا  األنكموسكسػونن بثهبػات صػو ر ال ػد األدنػ  مػف الجيػد اإلبػداعن الػذي يظيػر 
 منسوخ مف  يره مف المانتات.أو   ير منقوؿ

إذ العار الرلمػن ، هة  ن الولت الراىفف الطبيعة الصن  ر صا الصقنية ال ديإ 
وا نتصاح عم    ا  صميمن    دود لو والطريقة التا قػة لممعمومػات والػدمو بػيف مػا 

                                                           

 .ٕٗ-ٖٕص ( ٠ٕظش د.ِحّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق، اٌّشعغ اٌغبثك،ٔ)

خبطش، لشاءح فٟ لبْٔٛ حّب٠خ حك اٌّؤٌف االسدٟٔ، ِغٍخ ِؤرٗ ٌٍجحٛس ٠ٕظش د.ٔٛسٞ حّذ  (ٕ)

ا١ٌٛٔغىٛ، اٌّجبدا اال١ٌٚخ ٌحك  : . وزٌه7ٕٖص ،447ٔ( ٔ، ػذد )ٕٔٚاٌذساعبد، ِغٍذ 

 .ٖٗص 41ٔٔاٌّؤٌف 

 .ٕ٘ص ( أشبس ٌٙزا اٌّٛلف د.ِحّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق، اٌّشعغ اٌغبثك،ٖ)

 .7ٕغ اٌغبثك، ص( ٠ٕظش د.ِحّذ ػٍٟ اٌؼش٠بْ، اٌّشعٗ)
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أ ػػدث هػػورة أمػػرى  ػػن م صػػوى ، ىػػو مػػادي ومػػا ىػػو معنػػوي  ػػن وسػػط الكصرونػػن  ػػر
مؤلػؼ أف أو  نا ػرأو   يػث بوسػع كػؿ منػصو،  همة اناعة لصبصكػار اآلف، ا بصكار
نصاجػو يػدرؾ سػ الصسػػاؤؿ عػف صعريػػؼ إلػ   وىػو مػػا د عنػا، (ٔ)متًا مػػا ير ػب  ػن  عمػػو وا 

 ا بصكار الصقنن؟
بينػػػػا أف ا بصكػػػػار عمومػػػػًا ىػػػػو الطػػػػابع اإلبػػػػداعن الػػػػذي يسػػػػبة األاػػػػالة عمػػػػ  

، (ٕ)اػية الصػن ي ػعيا المؤلػؼ عمػ  ماػنتوويبرز بو وح البامة ال م، المانؼ
تنػن ص يطيػا عصمػات ا سػصتياـ بمناسػبة ويقرر جانب مػف التقػو بػتف  كػرة اإلبػداع ال

أو  إذ أف إعػػداد،  يػػؿ يمكػػف صاػػور اػػناعة الهقا ػػة، الماػػنتات  ػػن الوسػػط الرلمػػن
األمػػر الػػذي ، ص قيػػؽ ىػػذا الػػنمط مػػف الماػػنتات يعػػد ليمػػة كبػػرى  ػػن نطػػاؽ اإلبػػداع

يجاد ا بصكػاريسصوجب الصساؤؿ عف دور الصقنية   ويعػد ىػذا ، (ٖ)ن اناعة اإلبداع وا 
  سيما وأف ، ووهيؽ ا رصباط ب ماو، ط مف اإلبداع وبص  ؾ نصاج  كر مؤلتوالنم

إعػادة إنصاجػو عبػر أو  ،صقنيات الصرليـ لد صقص ن بطبيعصيا ص وير المانؼ ليص ميا
عػػػادة ، صقنيػػػات الوسػػػط ا  صرا ػػػن  يػػػث يػػػصـ دمػػػو ماػػػنتات م ميػػػة بعػػػد ص ويرىػػػا وا 

لميػػػة يػػػصـ الصعامػػػؿ معيػػػا باسػػػصمداـ بيانػػػات ر أو  إنصاجيػػا ليمػػػرج  ػػػن اػػػورة معمومػػػات
صقنيػػات رلميػػة صػػدمو بػػيف الناػػوص والاػػور واألاػػوات والرسػػوـ وال ركػػات  ػػن آف 

 .(ٗ)و ؽ نسؽ وصرصيب ينـ عف إبداع مصؽ وممكات  ماية لمف أنصجيا ، وا د
 ػػد كبيػػر إلػػ   وي ػػصرط  ػػن ا بصكػػار ليصاػػؼ بيػػذا الواػػؼ أف يكػػوف ممصمتػػا 

 مجػػرد ، وجػػود  ػػن الماػػنؼ األاػػمن المػػتموذ عنػػو ػػن الماػػنؼ الصقنػػن عمػػا ىػػو م
الصعديصت الطتيتة الصن   صنـ عف ميارة وابصكار جوىري   يمكف أف صسجؿ كثبػداع 

                                                           

 .7ٕ-7ٔص ( ٠ٕظش د.أعبِخ أحّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ اٌغبثك،ٔ)

دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ ٚاٌفمٗ –د.ع١ذ ػجذ هللا ِحّذ خ١ًٍ، اٌحك فٟ اٌزشعّخ  ٠ٕظش (ٕ)

 .7ٓٔص ،ٕٕٔٓ، ِىزجخ اٌٛفبء اٌمب١ٔٛٔخ، اإلعىٕذس٠خ ٔاإلعالِٟ، ط

 ت ا٢ساء اٌزٟ ٠ش١ش إ١ٌٙب د.أعبِخ احّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذد، اٌّشعغ اٌغبثك،( ٠ٕظش فٟ ٘زا اٌغبٖٔ)

 .ٕٖٕص

 ،ٕٙٓٓد.أعبِخ احّذ ثذس، رذاٚي اٌّظٕفبد ػجش األٔزشٔذ، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح  ٠ٕظش( ٗ)

 .ٕٗ-ٖٕص
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 الجانػػػب الصقنػػػن المسػػػصمدـ  ػػػن إنصػػػاج ىػػػذا الػػػنمط مػػػف  .(ٔ)م مػػػن بموجػػػب القػػػانوف 
الماػػنتات صصجمػػ  ماواػػيصو  ػػن أف صطبيقػػو   يقصاػػر عمػػ  مجػػرد صقػػديـ مػػدمات 

بػػؿ يسػػيـ كػػذلؾ  ػػن صوليػػد طػػرؽ  ديهػػة لصبصكػػارات صرصكػػز عمػػ  نمػػاذج صقنيػػة ، دةجديػػ
لمصعبيػػر عػػف اإلبػػداع مػػف مػػصؿ مػػا ص صويػػو مػػف صقنيػػات الصػػرليـ المػػزدوج المبنػػن عمػػ  

صمػػؾ المغػػة الصػػن أسػػيمت  ػػن إنصػػاج ماػػنتات صعصمػػد عمػػ  الػػدمو ، (ٕ) (0.1الػػرلميف )
ارات الصػن ينػصو عنيػا  ػن نيايػة األمػر بيف مجموعة مف المعمومات والبيانات وا بصكػ

ابصكػػػار جديػػػد لػػػد يكػػػوف مقطػػػوع الاػػػمة ب ػػػكؿ كمػػػن عػػػف الماػػػنتات السػػػابقة الوجػػػود 
القػػوؿ بػػتف همػػة إمكانػػات لإلبػػداع إلػػ   وىػػو مػػا يػػدعونا، والمدمجػػة  ػػن إنصاجػػو، عميػػو

وا سػػصعماؿ   نيايػػة ليػػا ومػػف الم صمػػؿ إ  يكػػوف لػػد صػػـ اكص ػػا يا عمػػ  نطػػاؽ واسػػع 
(ٖ). 

إف  كػػػرة الػػػػدمو اإللكصرونػػػػن والصتاعػػػؿ المػػػػادي بػػػػيف مجموعػػػة مػػػػف الماػػػػنتات 
، التكرية المصباينة مف اور هابصة ومص ركة وناوص وا  ارات نالمة ليذه ا بصكارات

القػػوؿ باػػعوبة األمػػذ بمعيػػار ا بصكػػار إلػػ   ب ػػكؿ صتػػاعمن مػػادي د ػػع رأيػػًا  ػػن التقػػو
 سػيما صمػؾ ،  ػن ميػداف المعموماصيػةالتكري وصطبيقػو عمػ  عمػوـ الماػنتات التكريػة 

الصن يصـ الصعامػؿ معيػا مػف مػصؿ صقنيػات الصػرليـ الهنػا ن الػذي يبػدو جميػًا مػف مػصؿ 
 صػدمؿ ، مبدأ الدمو الصتاعمن بيف مجموعة مػف ا بصكػارات عمػ  دعامػة ماديػة وا ػدة

جعػػػػػؿ مػػػػػف صطبيػػػػػؽ المتيػػػػػوـ ، الصقنيػػػػػات اإللكصرونيػػػػػة  ػػػػػن إنصػػػػػاج الماػػػػػنتات التكريػػػػػة
وىو ما يقص ن اعصناؽ المتيػوـ المو ػوعن ، مان لصبصكار  اية  ن الاعوبةال 

العمػػػؿ التكػػػري إلػػػ   وىػػػذه النظػػػرة المو ػػػوعية لصبصكػػػار صسػػػصوجب النظػػػر، لصبصكػػػار
أو   عنار ا بصكار يصػوا ر  ػن الماػنؼ بطريقػة الصرصيػب، المؤلؼإل   وليس، نتسو

 ػػػػػن طريقػػػػػة أو  نسػػػػػؽ معػػػػػيفامصيػػػػػار م صػػػػػوى الماػػػػػنؼ والػػػػػدمو بينيػػػػػا بأو  الصنظػػػػػيـ
                                                           

،  www.copyrightservice.co.uk : ِب٘ٛ اٌؼًّ اٌّشزك، ِٕشٛس ػٍٝ اٌشاثظ : ثؼٕٛاْ ( ِمبئ)

 َ ِىخ اٌّىشِخ. ٗ٘: 1ط  ٕ٘ٔٓ/1/٘عحت 

، -اٌّخبطش ٚاٌزحذ٠بد ٚاٌزأص١شاد االعزّبػ١خ–( ٠ٕظش د.شش٠ف دس٠ٚش اٌٍجبْ، رىٌٕٛٛع١ب االرظبي ٕ)

 . ٖٕٔ، صٕٓٓٓ، اٌذاس اٌّظش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌمب٘شح ٔط

 .ٖٕٗ-ٖٖٕثبٌٙبِش ٚوزٌه  4ٕ( ٠ٕظش د.أعبِخ أحّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ اٌغبثك، صٖ)

http://www.copyrightservice.co.uk/copyright%20،%20سحب%205/8/2015%20س%208:54
http://www.copyrightservice.co.uk/copyright%20،%20سحب%205/8/2015%20س%208:54
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وبيػػذا السػػياؽ ر  ػػت م كمػػة اسػػص ناؼ بػػاريس  ػػن  كميػػا الاػػادر  ػػن ، (ٔ)عر ػػو
إ ػػػتا  ال مايػػػة القانونيػػػة ب ػػػؽ المؤلػػػؼ عمػػػ  مجموعػػػة لػػػوا ـ ، ٕٔٓٓ/سػػػبصمبر/ٕٔ

صص ػػمف مجموعػػة بيانػػات ومعمومػػات صمػػص صنظػػيـ ، م ػػررة بمعر ػػة إ ػػدى ال ػػركات
أف ىػػػػذا العمػػػػؿ مجػػػػرد بيانػػػػات ، يػػػػا يػػػػث ذكػػػػرت  ػػػػن  يهيػػػػات  كم، أ ػػػػد المعػػػػارض
وممػػا    .(ٕ)  ص ػػكؿ ابصكػػارًا  ػػن امصيارىػػا و   ػػن طريقػػة عر ػػيا ، أل ػػداث جاريػػة

المانتات مف اػور وأاػوات ورسػوـ ب ػػكؿ أو  يقبؿ ال ػؾ أف إدماج ىذِه البيػانات
 ػػثذا كانػػت لاعػػدة البيانػػات عمػػ  سػػبيؿ المهػػاؿ ، يصناسػػػب مػػع نػػوِع الماػػنؼ الرلمػػن

 ـَ المؤلؼ بصاميميا  اسوبية  مف أف ي يؼ إلييػا معمومػات وبيانػات ورليػةالصن لا
إذ سػػبَؽ لم كمػة اسػػص ناؼ ، مادية بعد معالجصيا ب كؿ رلمن عبر لغػة ال اسػوبأو 

 Le) ت المن ػػػورة  ػػن جريػػدة )ليمونػػد(بػػاريس أف ل ػػت بػػتَف صغييػػر اػػورة المقػػا
mondeا يا  ػكًص الكصرونيًا جديػدًا ()وىن مؤسػسػة ا تية ِ رنسػية( مف مصؿ إعط

ف كاف ُي ػكؿ ُمانتًا ُم ػػصقاً ، دامؿ لاعدة البيػانات الُماممة  اسػوبياً  إ  إنػُو   ، وا 
يصمصع باتة ا سػصقصلية عف المانػؼ األامن ِباورصِو الورلية األول  عّما يسػصمـز 

قيػػػاـ بيػػػذا )أّي جريمػػػة ليمونػػػد( لبػػػَؿ ال ػػػرورة ال اػػػوؿ عمػػػ  موا قػػػة المؤلػػػؼ معػػػوُ 
إ  أف م كمػػػَة ، (ٖ)ا  ػػػػصقاؽ وا    ثنػػػُو سػػػػيبق  انصياكػػػًا  يػػػر م ػػػػروع ل ػػػؽ المؤلػػػؼ

ا ت )المقػػباعصبػػار أف إدمػػاؿ المانػػػؼ الورلنالػػنقض الِترنسػػػية نق ػػت ىػػذا ال كػػـ 
)ليمونػد الِترنسػػية(  ػن لاعػدِة البيػػانات   ُيعصبػر عمػًص الا تية( الاادرة عػف جريدةِ 

ا ىو بمهابة ا ػصقاؽ لُمانؼ ورلن يصمصع بال ماية باعصبػاره ماػنتًا ماديًا مجردًا  نمَّ وا 
ـَ   يسػػصمـز ال اػوؿ  م ػصقًا يصمصع بال ماية الصن ُيقررىا لُو القػانوف الِترنسػػنَّ ومػف هػ

عػػادة ن ػػػرىا عمػػ   ػػػكؿ الكص رونػػن عمػػ  موا قػػة الاػػ يتة لمقيػػاـ )بصرميػػز( مقا صيػػا وا 

                                                           

 .1ٖٕثبٌٙبِش ٚوزٌه  ٠ٕ4ٕظش د.أعبِخ أحّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ اٌغبثك، ص (ٔ)

اٌّؼٍِٛبد، داس  د.أ٠ّٓ ِظطفٝ اٌجمٍٟ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌؼمذ االشزشان فٟ ثٕٛن : ( أشبس إ١ٌٕٗ)

 .ٕٗٔص ،ٕٓٔٓإٌٙضخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح 

( ٠ٕظش د.فبسٚق األثبط١شٞ، ػمذ االشزشان فٟ لٛاػِذ اٌّؼٍِٛبد اإلٌىزش١ٔٚخ )دساعـخ رطج١م١خ ٖ)

 .ٓٗٔ(، ص7ٓٔ، ثٕذ )ٖٕٓٓداس إٌٙضخ اٌؼشث١خ،  : ٌؼمِٛد األٔزش١ٔذ(، اٌمب٘شح
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.و ػن  كػـ ل ػا ن آمػر واػتت الم كمػة الُعميػػا  ػن (ٔ)ةو ن لاعدة بيػػانات  اسػػوبي
 : بػالقوؿ،  ػرط ا بصكار  ن لواعِد البيػػانات واػتًا دليقػاً ، الو يات المص دة األمريكية

 قػا ِؽ ألنيػا إلػ   البيػػانات الُمسػػندةأو  "بما انَُّو ليس ىناؾ ابصكار  ػن  ػػتف ال قػا ؽ
ػُؤولية صقػع عميػوِ مبصكرة  ن ذاصيا و   ماية ليا وألّي  ػم ، ص أف ينقَميا دوَف أية َمْسػ

ا الػػذي يم قػػو ال مايػػة ىػػن الطريقػػة المبصكػػرة الصػػن يػػصـ بيػػا الصجميػػع " ػػ نمَّ ولػػد صبػػّيف ، وا 
لمم كمة أف الدليَؿ الورلن ألرلاـ اليواصؼ لد أ صقَد امصيار بيػاناصِو وصنسػػيقيا وصرصيبيػا 

د دعػػػوى ال ػػػػركة الُمدعيػػػة ألَف لػػػذا  ػػػثَف الم كمػػػة ل ػػػت بػػػرَّ ، أي لػػػدر مػػػف اإلبػػػداع
ولػػـ يصطمػػب الم ػػرع العرالػػن لبسػػط ال مايػػة  .(ٕ)أيػػة َلمسػػػًة ابصكاريػػةإلػػ   ا صقػػد جيػػدىا

أف يكػػوف لػػد أو  أف يكػػوف ابصكػػاره مصميػػزاً ، عمػػ  الماػػنؼ أيػػًا كػػاف واػػتو وم ػػمونو
رصيبػػو أ ػػاع ولصػػًا كبيػػرًا  ػػن صاػػميمِو وصأو  بػػذَؿ  يػػِو جيػػدًا واسػػػعًا  ػػن سػػػبيِؿ إنصاجػػو

نما متؼ مف  ػرط ا بصكػار واكصتػ  ب ػرورة بػذؿ جيػد  ػػمان معقػوؿ ، وصنسيقو وا 
                                                           

ّٞ رح٠ًٛ اٌىٍٔ) ُّظٕف اٌٛسلٟ )وبٌغش٠ذح ِضالً(( ٠ٚمظذ ثبٌزش١ِض، اثزذاًء، أ ٌغٍخ إٌٝ  ّبد اٌّىٛٔخ ٌٍ

ِٖ األسلبَ ِٓ  َُ ثَـَش ٘ز ْٓ صُ ِِ ّٞ ٌغِخ اٌظفش ٚاٌٛاحذ اٌزٟ رزؼبًِ ثٙب اٌحبعـجخ. ٚ سل١ّخ )اٌذ٠غ١زبي( أ

اٌٍغِخ اٌّؼشٚفخ ػَٕذ إٌٝ  خالِي لبػذح اٌج١ـبٔبد اٌشل١ّخ ػجَش اٌشـجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌزٟ رمَٛ ثئسعبػٙب

ِٖ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌّٛلِغ اإلٌىزشٟٚٔ. ٠ٕظش د.أوشَ فبضً عؼ١ذ لظ١ش، حّب٠خ طٍت ع ـحت ٘ز

لٛاػذ اٌج١بٔبد ِٓ ِخبطِش اٌزٕبصي ػٕٙب ٚإٌّبفغخ غ١ش اٌّششٚػخ اٌٛالؼخ ػ١ٍٙب، ِحبضشاد 

عبِؼخ إٌٙش٠ٓ، ٌٍؼبَ اٌذساعٟ -ِٕشٛسح، ٌّبدح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٌطٍجخ اٌّبعغز١ش، و١ٍخ اٌحمٛق

 .ٕٕص ،ٕٗٔٓ/  ٖٕٔٓ

" لبِذ شـشوخ ثزظ١ٕف ٚرغ١ّغ د١ًٌ ر١ٍفٛٔبد ٚسلٟ ٠زضّٓ : ( رزٍخُض ٚلبئغ اٌمض١خ، ثإٔٔٗ)

ث١ـبٔبٍد أُخشٜ، لبِذ اٌشـشوخ إٌٝ  أعـّبء ٚأسلبَ ٘ٛارف ٚػٕب٠ٚٓ أشـخبص ٚشـشوبد ثبإلضبفخ

ذػٝ ػ١ٍٙب ثٕغـِخ عضء وج١ش ِٓ اٌج١ـبٔبد اٌزٟ ٠زضّٕٙب اٌذ١ًٌ اٌزٞ أػذرُٗ اٌشـ ُّ ذػ١خ، اٌ ُّ شوخ اٌ

ٚػٕذ ٔظش اٌمض١خ فشلذ اٌّحىّخ ث١ٓ اٌج١ـبٔبد اٌزٟ ٠زىْٛ ِٕٙب اٌذ١ًٌ ٚث١ٓ طش٠مخ رغ١ّؼٙب 

َّْ اٌحمبئَك اٌّغشدح ال رحّٝ  َّْ اٌج١ـبٔبَد اٌّزوٛسح ثّضبثخ حمبئك، ٚأ ٚرٕغـ١مٙب. ٚاػزجشد اٌّحىّخ أ

َْ االثزىبس ٘ٛ  ثمبْٔٛ حّب٠خ حك اٌّؤٌف، ٚإّٔب اٌزٞ ٠زّزغ ثبٌحّب٠خ ٟ٘ األػّبي جزىشح، أل ُّ اٌ

أعـبط اٌحّب٠خ، فال ٚعٛد ٌحمٛق اٌّؤٌف ثذْٚ اثزىبس، ٚاالثزىبس ١ٌظ ِؼ١بساً طبسِبً وّب إُٔٗ ١ٌظ 

َُ ػشضٙب ثطش٠مٍخ عذ٠ذٍح رّبِبً ػٍٝ أال ٠ٙجَظ  ٚاضحبً، فٙٛ ال ٠غـزٍضَ أْ رىْٛ اٌحمبئك لذ ر

ّٞ لذٍس ِٓ اإلثذاع، ٚأوذد اٌّحىّخ اٌشٚر١ٕ١خأٚ  طش٠مِخ اٌؼشع ا١ٌّىب١ٔى١خإٌٝ  ػشضٙب َْ أ ، دٚ

َِ حمٛق اٌطجغ، إر ٠غـزٍضَ أْ ٠ىْٛ اٌؼًّ  : حىّٙب ثبٌمٛي ُِحذد فٟ ِفٙٛ َّْ االثزىبَس ٌُٗ ِؼٕٝ  أ

َُّ إٔزبعٗ اعـزمالالً، ٚاْ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ لذس ٍِٓ اإلثذاع ٠ض٠ذ ل١ٍالً ػٓ اٌحذ األدٔٝ  إٌّزظ لذ رَ

غ ُّ ـزشـبس فبسٚق ػٍٟ اٌحفٕبٚٞ، ِٛعـٛػخ لبْٔٛ اٌىِٛج١ٛرش ٚٔظُ اٌّطٍٛة ٌُٗ"، أشـبس إ١ٌٗ اٌ

)ػمٛد إٌظُ ٚاألعٙضح(، )دساعـخ فٟ ػمٛد  ٕاٌّؼٍِٛبد، اٌىزبة اٌضبٟٔ )ػمٛد اٌىِٛج١ٛرش(، ط

زىبٍِخ ٚأعٙضح اٌىِٛج١ٛرش ٚلٛاػذ اٌج١ـبٔبد ٚاألٔزش١ٔذ(، اٌمب٘شح ُّ داس اٌىزبة  : ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌ

 . 1ٖٔ-1ٖٓص ،ٖٕٓٓاٌحذ٠ش، 
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م ػػػؿ الماػػػنؼ يػػػدمو بػػػيف ، إل ػػػتا  ال مايػػػة عمػػػ  مػػػا صػػػـ إنصاجػػػو-أيػػػًا كػػػاف نوعػػػو–
بػؿ  صػ  لػو كػاف م ػمونيا إعػػادة ، ناػوص مكصوبػة وأاػوات واػور وبػرامو صقنيػػة

 .(ٔ)ن ػر لمانػتات سابقة ب كؿ صتاعمن مدمو 
مػاداـ المؤلػؼ لػد ، اإلبداع متصرض وجوده  ن المانتات الرلميةأو  صكار ا ب

ومػػف هػػـ ُيتصػػرض  مايصػػو ، أيػػػًا كػػاف نوعػػو وطبيعصػػو و جمػػو، بػػذَؿ جيػػدًا  ػػن ابصكارىػػا
مصػػػو ر  يػػػو جيػػػد  ماػػػن يصجسػػػد  ػػػن طريقػػػة أعػػػداد ، باعصبػػػاره مبصكػػػرًا لمنػػػصو  كػػػري

بيػػذا الواػػؼ مؤلتػػًا صقنيػػًا ليػػا   يعػػد، طريقػػة عر ػػوأو  صنسػػيقوأو  صرصيبػػوأو  المنصػػوج
دارصػػػِو مػػػف  ػػػص يعػػػد، بمقص ػػػ  القػػػانوف ب ػػػد ذاصػػػِو ، أمػػػػا مجػػػرد اسػػػصمداـ الماػػػنؼ وا 

إبػػػػداعًا )بػػػػالمعن  القػػػانونن والتنػػػػن المقاػػػػود بػػػِو( إ  إذا كػػػػاف مػػػػا ادممػػػػو أو  ابصكػػػاراً 
المسػػػػصمدـ عمػػػػ  أاػػػػؿ الماػػػػػنؼ ي ػػػػكؿ معمومػػػػات وبيانػػػػػات أدمجػػػػت صتاعميػػػػًا  ػػػػػن 

الجديػػػد ولػػػذلؾ صصمصػػػع بػػػذاصيا با بصكػػػار ويصوجػػػب آنػػػذاؾ  مايصيػػػا  م ػػػموف الماػػػنؼ
 لانونيًا.
إ  أف همػػة ، ومػػع عػػدـ إمكانيػػة الصسػػميـ مطمقػػًا بػػتف اآللػػة صقػػوـ بػػدور المبػػدع 

وأهػػر ذلػػؾ يصػػتص  ، ميػػؿ مم ػػوظ ن ػػو صغميػػب الجانػػب المػػادي عمػػ  الجانػػب ال ماػػن
 ن مجاؿ المعموماصيػة وعمػ   مف صعاظـ الدور الذي يقوـ بو منصو المانتات الرلمية

الػػر ـ مػػف ذلػػؾ  مػػف الاػػعوبة بمكػػاف إنكػػار باػػمة اإلبػػداع اإلنسػػانن ميمػػا صػػداممت 
نصػػاج اإلبػػداع   آيػػًا كػػاف درجػػة الصقانػػة وا بػػداع  صبػػد ، (ٕ)اآل ت  ػػن بمػػورة األ كػػار وا 

وي ػػصرط لمقػػوؿ بوجػػود ، (ٖ)مػف عقػػؿ يػػدير ويسػػير مطػػوات ذلػػؾ ا بػداع وصمػػؾ الصقانػػة"
                                                           

 47ٔٔ( ٌغـٕخ ٖ( ٠ٕظش ٔض اٌّبدح )اٌغـبدعـخ( اٌّؼذٌخ ِٓ لبْٔٛ حّب٠خ حك اٌّؤٌف سلُ )ٔ)

ّٞ أٚ  اٌزشر١تأٚ  ٠زّزغ ِب ٠ٍٟ ثبٌحّب٠خ طبٌّب وبْ ِز١ّضاً ثطبثغ األطبٌخ: "ثِمٌٛٙب االخز١بس أٚ= =أ

ّٟ أخش ٠غـزحك اٌحّب٠خ بد ػذح ٌّخزبساد اٌّغّٛػبد اٌزٟ رٕزظُ ِظٕف-ٔ" : ِغٙٛد شـخظ

َْ اٌّغـبط ثحمٛق ِؤٌف وً ِظٕف.  -ٕاٌشـؼش ٚإٌضش ٚاٌّٛعـ١مٝ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّغّٛػبد دٚ

ٕـَّفبد اٌزٟ آٌذ ُّظَّ ٍه اٌؼبَ. إٌٝ  ِغّٛػبد اٌ ُّ ِغّٛػبد اٌٛصبئك اٌشعـ١ّخ وٕظٛص -ٖاٌ

ُػذٌذ ١خ ". ٚلذ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٚاألحىبَ اٌمضبئ١خ ٚعـبئش اٌٛصبئك اٌشعـّ

ٕحٍخ  ُّ  . ٕٗٓٓ/٘/ٔ( فٟ 1ٖسلُ )٘زٖ ثّٛعت أِش ِب ٠غّٝ عـٍُطخ االئزالف اٌّؤلزخ اٌ

 .ٖٕٗد.أعبِخ احّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ٠ٕظش (ٕ)

، David Bainbridge ".( فبٌمٍُ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِؤٌفبً ألْ ٕ٘بن دائّبً ػمً إٔغبٟٔ ٠غ١شٖٖ)

Introduction to computer law ،fourth edition ،England ،2000 ،p.67.  
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الممػػػؽ الصػػػن أو   كػػػرة اإلبػػػداع : أولهماااا، صكػػػار  ػػػن الوسػػػط الرلمػػػن صػػػوا ر أمػػػريفا ب
صكمػػػف  ػػػن وجػػػود المعالجػػػة اآلليػػػة لممعمومػػػات والصػػػن صػػػنيض عمػػػ  مجيػػػود ولػػػدرات 

يجػػػػاده إف ىػػػػذه  : وثانيهمااااا،  ماػػػػية داعمػػػػة ومسػػػػيرة لبرنػػػػامو صاػػػػنيع ا بصكػػػػار وا 
 .(ٔ)عؿ المادي معيا" المانتات يصـ الصعبير عنيا بوسيمة معينة صسمح بالصتا

ىو الجيد ال مان الذي يبذلو المؤلؼ  ن إنصػاج الماػنؼ ،  ا بصكار الصقنن
صقميػػػػديًا بمسػػػػاندة الصقنيػػػػات الرلميػػػػة بالقػػػػدر الػػػػذي يػػػػدمو بػػػػيف النطػػػػاؽ أو  رلميػػػػًا كػػػػاف

 واػو ً ، ال مان لمجيود المؤلؼ والنطاؽ المػادي لصقنيػات الصكنولوجيػا اإللكصرونيػة
 مدمجة يمكف الصتاعؿ معيا عبر وسيط ا صرا ن. نصا و عمميةإل  

يصػتص  مػف مػصؿ الػدمو اإللكصرونػن  -كما نممص إليػو–  قيقة ا بصكار الصقنن
، مص ركػػػػةأو  بػػػػيف ماػػػػنتات مصباينػػػػة مػػػػف ناػػػػوص واػػػػور وأاػػػػوات ورسػػػػوـ هابصػػػػة

 يػر ، وصدامؿ الصقنيات الرلمية يدلؿ وبدوف أدن   ؾ عم  نمػط إبػداعن   مهيػؿ لػو
كػاف ظػاىرًا لمعيػاف  ػن مر مػة الصمطػيط إلنصػاج ، جيد ذىنن ل ػمص معػيف أنو نصاج

و ػػػن بدايػػػة صنتيػػػذه لمػػػا صػػػـ انصقػػػا  مادصػػػو مػػػف ماػػػنتات سػػػابقة ، مهػػػؿ ىػػػذه الماػػػنتات
الوجػػود صػػدمو صتاعميػػًا لصعػػد بػػذلؾ عناػػرًا ومعيػػارًا  اسػػمًا  ػػن إنصػػاج ىػػذا الػػنمط مػػف 

مكانيػة الصتاعػؿ مػع م صوياصيػا الكصرون يػًا واإلب ػار  ييػا و ػؽ ميػارات   المانتات وا 
  دود ليا مف  يث الزماف والمكاف.

بينػػا أف ا بصكػػار يصسػػـ بػػص  ػػؾ  : مضاامون االبتكااار التقنااي : الفاارع الثاااني
 إذ أف  رية المؤلؼ  ن اإلبداع وا بصكار كهيرًا ما صصػتهر بطبيعػة الماػنؼ، بالنسبية

ولػد ، صكوينياً أو  ف ابصكارًا اامياً وبيذا الواؼ  تف ا بصكار لد يكو ، الغرض منوأو 
 - : وىو ما نبينو عم  الن و اآلصن، صعبيرياً أو  يكوف ابصكارًا م صقاً 

يمهؿ ىذا النوع مف ا بصكار القيمة  : االبتكار األصيل )تكوين االبتكار( : أوالا 
لػػـ يعػػالو مػػف لبػػؿ ،  يػػث يعػػالو  يػػو المؤلػػؼ مو ػػوعًا ألوؿ مػػرة، ال قيقيػػة لصبصكػػار

                                                           

، ٔمالً ػٓ J.C.P ،ٔ44٘ ِٕشٛس فٟ 44ِٗٔب٠ٛ  ٙٔ( ٠ٕظش رؼ١ٍمٗ ػٍٝ حىُ اعزئٕبف ثبس٠ظ فٟ ٔ)

 .ٙٙٔ، ص1ٕٓٓد.ِحّذ اٌغؼ١ذ سشذٞ، ػمذ إٌشش، ِٕشأح اٌّؼبسف، اإلعىٕذس٠خ 
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و ن نطاؽ المانتات الرلمية  ين صعبر عػف صمػؾ الماػنتات الموجػودة والمعػدة ، (ٔ)
ىػػو ال ػػكؿ أو  ،صعػػديؿ  ػػن النسػػمة األاػػمية لمماػػنؼ الموجػػودأو  سػػمتًا دوف صغييػػر

 يػث يكػوف الصهبيػت المػادي األوؿ لمماػنؼ ، الرلمن منػذ البػد  ألي مػف الماػنتات
 ػػػمص بعمػػػؿ معػػػيف وطبعػػػو  ػػػثذا لػػػاـ ، (ٕ)لػػػد صػػػـ عمػػػ  وسػػػط صقنػػػن رلمػػػن مصطػػػور 

بباػػمصو ال ماػػية يعػػد ذلػػؾ مػػف لبيػػؿ ا بصكػػار المطمػػؽ الػػذي يجعػػؿ مػػف الماػػنؼ 
إذ أف ا بصكار ىنا يكوف موجيًا ن و دمو بيف مجموعػة مػف ، (ٖ)عمص  كريًا أايص 

ا بصكػػارات بتسػػموب ينطػػوي عمػػ  لػػدر مػػف ا بصكػػار التػػذ والقػػدرة عمػػ  إدارة الصقنيػػات 
مكانػات    ػدود ليػا صمػوؿ بالقدر ا، الرلمية لذي يجعػؿ مػف المنػصو يصسػـ بصتاعميػة وا 

مسصمدـ ىذه الماػنتات اإلب ػار  ػن م صواىػا التنػن واإلبػداعن بال ػكؿ الػذي يجعػؿ 
مػػف الطػػابع اإلبػػداعن الػػذي يسػػبة عمييػػا األاػػالة جػػوىر ال مايػػة القانونيػػة ومرصكزىػػا 

 .(ٗ)األساسن 
عػػد أاػػيص مصػػ  مػػا أوجػػده المؤلػػؼ المص ػػظ ىنػػا أف ا بصكػػار بيػػذا التػػرض ي 

األبػػػداع إذا كػػػاف أو   ػػػص يعصػػػد با بصكػػػار، أي لػػػـ يسػػػبؽ أل ػػػد أف لػػػاـ بػػػو، ألوؿ مػػػرة
وىػػػو مػػػا يعػػػرؼ ، منسػػػومًا عػػػف  يػػػره مػػػف األعمػػػاؿ والماػػػنتات التكريػػػةأو  مػػػتموذاً 

 با بصكار األايؿ.
أو  صصمهػػػػؿ ىػػػػذه الاػػػػورة  ػػػػن الماػػػػنؼ الم ػػػػصؽ : االبتكااااار الم ااااتق : ثانياااااا 

 اػا ب الماػنؼ بيػذا التػرض يصمصػع بال مايػة ، لمتموذ مف مانؼ سابؽ الوجودا
القانونيػػػة نظػػػرًا لمػػػا يقػػػوـ بػػػو مؤلػػػؼ الماػػػنؼ الم ػػػصؽ مػػػف إبػػػداع  ػػػن إعػػػادة إنصػػػاج 
وامصيػػار أسػػموب المعالجػػة بال ػػكؿ الػػذي يجعػػؿ مػػف الماػػنؼ يعكػػس وب ػػكؿ وا ػػح 

يعبر بت اسيسو وأسػموبو ألنو ، وىو ما يسم  بالمؤلؼ الهانن، (٘)بامصو ال ماية 

                                                           

 .ٕٓص بثك،د.ِحّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق، اٌّشعغ اٌغ ( ٠ٕظشٔ)

، ٕٙٓٓد.أعبِخ احّذ ثذس، رذاٚي اٌّظٕفبد ػجش االٔزشٔذ، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح  ٠ٕظش (ٕ)

 .7ٕص

 .7ٕٔص ( ٠ٕظش د.ع١ذ ػجذ هللا ِحّذ خ١ًٍ، اٌّشعغ اٌغبثك،ٖ)

 .ٕٗص د.أوشَ فبضً عؼ١ذ لظ١ش، اٌّشعغ اٌغبثك،( ٠ٕظش ٗ)

 .ٕٔص غبثك،( ٠ٕظش د.ِحّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق، اٌّشعغ اٌ٘)
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 بيػػػاف متيػػػوـ اإلبػػػداع  ػػػن ظػػػؿ ، عػػػف  كػػػرة الماػػػنؼ األوؿ  يػػػذا يعػػػد ابصكػػػار نسػػػبن
مسػػػصجدات الصقنيػػػات الرلميػػػة ال ديهػػػة ومػػػا يصولػػػد مػػػف منصجػػػات بالوسػػػا ؿ اإلعصميػػػة 

يصميز بطابع ا صااؿ الصتاعمن بيف مسصمدمن  بكات ، ال ديهة أوجدت إبداعًا صقنياً 
بيف الجميور العاـ واتوؼ مصباينة مف مانتات أو  ،يف والنا ريفاألنصرنت والمؤلت

صدمو الكصرونيًا عم  دعامة وا ػدة  ػن اػورة ماػنؼ وا ػد يصسػـ بالصعػدد وا نسػجاـ 
ومػع الصسػميـ بػتف األاػالة المطمقػة   وجػود ليػا ، بيف العديد مػف الماػنتات السػابقة

نما ىناؾ أاا،  ن ىذا النمط مف المانتات الرلمية لة نسبية صجيز ا عصماد عم  وا 
ذا كػاف نصػاج الػدمو اإللكصرونػن يص ػمف إبػداعاً ، إبػداعات سػابقة الوجػود ابصكػارًا أو  وا 

 يث  مص المؤلؼ وما ي تيو مف بامة إبداعيػة يصميػز بيػا ، يصترجح بيف الذاصية
وبػػيف المو ػػوعية ، الماػػنؼ عػػف  يػػره كػػاهر ل ماػػيصو عمػػ  التكػػرة الصػػن يعالجيػػا

آل ت اإللكصرونيػػة لص ػػيؼ مػػف مػػصؿ صقنيػػات الػػدمو اإللكصرونػػن بعػػدًا  يػػث صػػدامؿ ا
 جديدًا لمانؼ يصميز عف  يره.

أف مؤلػػػػػؼ الماػػػػػنؼ الجديػػػػػد يسػػػػػػصعيف إلػػػػػ   ي ػػػػػير م ػػػػػموف ىػػػػػذا المتيػػػػػوـ 
، جػػػزً  ويػػػدمجيا ب ػػػكؿ صتػػػاعمن لينػػػصو منيػػػا ماػػػنؼ جديػػػدأو  بماػػػنتات سػػػابقة كػػػصً 

، ادي لمانؼ سابؽ  ن مانؼ جديدوىذا األمر   يقصار عم  مجرد اإلدماج الم
 ػػالميـ ىػػو أف ينػػدمو الماػػنؼ ،  يػذا اإلدمػػاج   يعبػػر عػػف  قيقػػة الماػػنؼ المنػػصو

 .(ٔ)ماديًا أو  بتمرى  ن المانؼ الجديد  كرياً أو  السابؽ بطريقة
يص قػؽ عنػدما يقػوـ مؤلػؼ الماػنؼ الم ػصؽ بقػؿ م صػوى  : فاإلدماج المادي 

مقصاػرًا عمػ  و ػع بعػض ، مػس أاػمو وم صػواهالمانؼ السابؽ كما ىو دوف أف ي
 يص قػػؽ مصػػ  لػػاـ المؤلػػؼ بصعػػديؿ وصغييػػر  : أمااا اإلدماااج الفكااري، اإل ػػا ات عميػػو

مقصاػػػرًا عمػػػ  ا سػػػصعانة بػػػالتكرة العامػػػة الصػػػن يسػػػع  ، جػػػذري  ػػػن الماػػػنؼ السػػػابؽ
ذا كنػػػا باػػػدد إدمػػػاج ، (ٕ)الجميػػػورإلػػػ   ص قيقيػػػا وصواػػػيمياإلػػػ   مؤلػػػؼ الماػػػنؼ وا 

                                                           

 .7ٕٔٚوزٌه  7٘ٔد.ع١ذ ػجذ هللا ِحّذ خ١ًٍ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ٠ٕظش (ٔ)

 .ٕٕٔ-ٕٔٔد.ِحّذ عبِٟ ػجذ اٌظبدق، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ٠ٕظش (ٕ)
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،  كريػػةأو  ابقة الوجػػود باػػرؼ النظػػر عػػف طبيعػػة اإلدمػػاج ماديػػة كانػػتماػػنتات سػػ
 ػػػػتف ذاصيػػػػة الماػػػػنؼ الم ػػػػصؽ رلميػػػػًا   صػػػػصـ مػػػػف طريػػػػؽ إعػػػػادة إظيػػػػار الماػػػػنتات 

بػؿ ، الصنقػيحأو  الصعميػؽأو  األامية السابقة الوجود و  صص قؽ أي ًا بمجرد اإل ػا ة
الػذي أسػيمت ، ا الماػنؼصص قؽ مف مصؿ الدمو الصتاعمن واإلب ار  ن م صػوى ىػذ
عبػػػر صنسػػػيقيا وصرليميػػػا ، معمومػػػات وبيانػػػات وماػػػنتات سػػػابقة  ػػػن إمراجػػػو لموجػػػود
 وصنظيميا بتسموب ينـ عف إبداع وابصكار ر يع المسصوى.

الصعبيػػر عنػػو ب ػػكؿ رلمػػن يػػصـ عبػػر أو  ومػػف الوا ػػح إعػػادة إنصػػاج الماػػنؼ 
يعنػػػن ، فاااالتر يم البسااايط، صػػػرليـ صتػػػاعمنأو   تمػػػا اف يػػػصـ عبػػػر صػػػرليـ بسػػػيط، أمػػػريف

، الصهبيػت اإللكصرونػنأو  الصسػجيؿإلػ   الصهبيت الصقميدي لممانؼأو  ص ويؿ الصسجيؿ
 بعػػػد أف كػػػػاف الماػػػػنؼ السػػػػينما ن مهبػػػػت عمػػػػ  دعامػػػػة ماديػػػػة صقميديػػػػة ىػػػػن  ػػػػريط 

 .(ٔ)ص وؿ صهبيصو عم  دعامة رلمية ىن سيدي روـ ، التيديو
إلػػػ   لماػػػنؼ مػػف داعمػػػة صقميديػػةوىػػو مػػػا يعنػػن أف الصػػػرليـ ىنػػا مجػػػرد نقػػؿ ا 

 صعػػديؿأو  دوف أف يكػػوف ىنػػاؾ صغييػػر، دعامػػة الكصرونيػػة باسػػصمداـ الصقنيػػات ال ديهػػة
، بؿ ان ار األمر  ن الوسط الػذي يهبػت عميػو الماػنؼ، إظيار لمانؼ جديدأو 

 صهبيػػت الكصػػاب ، وسػػط ا صرا ػػنإلػػ    يص ػػوؿ اسػػصغصؿ الماػػنؼ مػػف وسػػط صقميػػدي
كصرونيػػة ب ػػكؿ كصػػاب الكصرونػػن يسػػاعد  ػػن عمميػػة صػػداوؿ ىػػذا الػػورلن عمػػ  دعامػػة ال

وىػػو مػػا لػػد ي ػػر ب قػػوؽ ، الكصػػاب عمػػ  مجػػاؿ واسػػع يصسػػع بسػػعة ال ػػبكة وانتصا يػػا
 اا ب المانؼ المالية نصيجة ن ر المانؼ ب كؿ رلمن دوف صرميص منو.

مانتات صنيض  ن أساسيا عم  اإل ارات إل   وص ويؿ المانتات الصقميدية 
أي صقنية الكصابة بالرموز لمبيانات والناوص والاور واألاوات  ن سمسػمة  الرلمية

صعد بمهابة ن ر جديػد ، مف الص كيصت المصنوعة صصتلؼ جميعيا مف األاتار واآل اد
" الن ػػػر الػػػذي يػػػصـ : لمماػػػنؼ وىػػػذا مػػػا أكدصػػػو أ ػػػدى الم ػػػاكـ الترنسػػػية بػػػالقوؿ أف

وسػػػػا ؿ المعموماصيػػػػػة بوسػػػػػا ؿ باسػػػػصمداـ صقنيػػػػػات ومػػػػػدمات مػػػػف مقص ػػػػػاىا أف صمػػػػػزج 
                                                           

 .1ٓص د.أعبِخ أحّذ ثذس، رذاٚي اٌّظٕفبد، اٌّشعغ اٌغبثك، ( ٠ٕظشٔ)
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ا صاػػاؿ   يمكػػف اعصبػػاره بمهابػػة امصػػداد طبيعػػن لمن ػػر والصوزيػػع عمػػ  دعامػػة ورليػػة 
دعامػػة رلميػػة   يمكػػف إ  أف يػػؤهر عمػػ  ا سػػصغصؿ إلػػ   كمػػا إف َنسػػع األ ػػصـ، (ٔ)"

 .(ٕ)الطبيعن لممانَّؼ 
بػػؿ ، ب ػػص يقصاػػر عمػػ  الصعبيػػر عػػف الماػػنؼ   سػػ، أمااا التاار يم التفااا مي 

ىػػو إظيػػار ماػػنؼ سػػابؽ الوجػػود  ػػن  ػػكؿ رلمػػن و ػػؽ اػػورة معدلػػة ب يػػث لػػـ يعػػد 
ويػػػػػصـ ذلػػػػػؾ مػػػػػف مػػػػصؿ ماػػػػػا بة الصػػػػػرليـ باألاػػػػػتار واآل ػػػػػاد صعػػػػػديصت ، كمػػػػا كػػػػػاف

كمػػا لػػو ، وا  ػػا ات لمماػػنؼ مػػف  ػػتنيا أف صمتػػن  قيقػػة الماػػنؼ السػػابؽ الوجػػود
عبػر صعػديؿ أبعػاد ، لاػوريةصدممت الصقنيػات الرلميػة بػالمؤهرات الاػوصية والمػؤهرات ا

وعمؽ الاور وا  ا ة اور ومقػاطع جديػدة صجعػؿ مػف الماػنؼ الجديػد أكهػر صآلتػًا 
. وىػو مػا يعنػن أف الصػرليـ بيػػذا (ٖ)وانسػجامًا مػع الوالػع الصقنػن الػذي ينػصو ويوجػػد  يػو

الواؼ   يكػوف مجػرد صعبيػر عػف ابصكػار الماػنؼ عبػر صرليمػو باألاػتار واآل ػاد 
بػػػػؿ يصجػػػػاوز األمػػػػر ىػػػػذا ، يػػػػصـ  ػػػػغطيا وو ػػػػعيا ب ػػػػكؿ رلمػػػػنو  مجػػػػرد ناػػػػوص 

صػدمو  يمػا بينيػا ، الواؼ مف مصؿ إ ا ة مواد واور وأاػوات و نػوف صمطيطيػة
ممػا ، وصصتاعؿ ب كؿ صسمسمن ومنطقػن يعبػر عػف و ػدة الماػنؼ ودعامصػو الصتاعميػة

ًا إذ يجعػػؿ ىػػذا ا بصكػػار مػػف الماػػنؼ الم ػػصؽ نمطػػ، (ٗ)وجػػد نمطػػًا جديػػدا لصبصكػػار
ومػػف ، جديػػدا مػػف األعمػػاؿ التكريػػة صمصمػػؼ عػػف الماػػنؼ األاػػمن الػػذي أمػػذت عنػػو

 أعمػػاؿ كارصونيػػة رلميػػةإلػ   األمهمػة البػػارزة ىػػو ص ويػؿ األعمػػاؿ السػػينما ية الم ػػيورة
 .(٘)العاب  يديو  زت الموالع اإللكصرونية عبر  بكة المعمومات وا صاا ت أو 

                                                           

 .ٕ٘٘ٚ 11ص ٌغبثك،( أشبس ا١ٌٗ د.أعبِخ أحّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ أ)

، ِشبس إ١ٌٗ فٟ ٔششح ١ٕٔٓٓٗغبْ  ٖٓ( حىُ ِحىّخ اٌجذا٠خ اٌىجشٜ فٟ ثبس٠ظ، ا١ٌٙئخ اٌضبٌضخ، ٕ)

 .7ٖص ،ٕٗٓٓحض٠شاْ ػبَ  –حمٛق اٌّؤٌف ػذد ١ٔغبْ 

)3  ( A. LUCAS ،Droit d’auteur et numérique.  ،LITEC ،1998 P. 6. n. 10.  

 . ٕ٘ٔص عغ اٌغبثك،( ٠ٕظش د.شش٠ف دس٠ٚش اٌٍجبْ، اٌّشٗ)

ِظٕفبد سل١ّخ رفبػ١ٍخ، رح٠ًٛ اٌفٍُ إٌٝ  ( ِٓ األِضٍخ اٌجبسصح ػٍٝ رح٠ًٛ اٌّظٕفبد اٌزم١ٍذ٠خ٘)

فٍُ وبسرٟٛٔ ِٓ صُ ٌؼجخ ف١ذ٠ٛ ٠ؼشف ثفشعبْ اٌز١ٕٓ ِزبحخ إٌٝ  (DRAGON) اٌغ١ّٕبئٟ اٌز١ٕٓ

رُ  gamesbarq.com/playgame: http// : ػٍٝ طفحبد االٔزشٔذ ٠ٕظش اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

َ ِىخ اٌّىشِخ، ٚوزٌه رح٠ًٛ اٌفٍُ اٌغ١ّٕبئٟ  1ٕ: 7ٔط  ٕ٘ٔٓ/1/ٗص٠بسح اٌّٛلغ ثزبس٠خ 

ٌؼجخ د٠غزبي إٌٝ  فٍُ وبسرْٛ سلّٟ ٘ٛ اٌّزحٌْٛٛ اٌخبسلْٛ، ِٓ صُإٌٝ  (X-MAN)اٌّزحٌْٛٛ 

http://gamesbarq.com/playgame/game-8768.html
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ىػو عبػارة عػف بنػا  الكصرونػن مصكامػؿ  نممص مما سبؽ بتف الصرليـ الصتػاعمن 
بال ػػكؿ الػػذي يصػػيح لممسػػصمدـ ، يػػدمو  ػػن م ػػمونو بػػيف الاػػور واألاػػوات والرسػػوـ

ولو الصتاعػؿ مػع أي جػز  ، العديد مف الميارات عند اسصمدامو ليذا النمط مف الصرليـ
وىػػػػػذا البنػػػػػا  المصكامػػػػػؿ والمػػػػػدمو يميػػػػػز الصػػػػػرليـ ، مػػػػػف أجػػػػػزا  الماػػػػػنؼ دوف  يرىػػػػػا

 ػػاألمير ىػػو مجػػرد صػػرليـ لم صػػوى ماػػنؼ باسػػصمداـ ، ؿ عػػف الصػػرليـ البسػػيطالمصتاعػػ
نمػػػا يغيػػػر مػػػف  األاػػػتار واآل ػػػاد ب ػػػكؿ   يغيػػػر مػػػف طبيعػػػة الماػػػنؼ و  م صػػػواه وا 

عػػادة إنصػػاج ،  ػػكؿ الصعبيػػر عنػػو بينمػػا الصػػرليـ المصتاعػػؿ يعمػػؿ عمػػ  صغيػػر وص ػػوير وا 
  ػػكؿ ، والم ػػموفالماػنؼ ب ػػكؿ يمصمػػؼ عػف الماػػنؼ السػػابؽ مػػف  يػث ال ػػكؿ 

الماػػنؼ يتمػػذ بعػػدًا صقنيػػًا يػػنيض مػػف  يػػث األاػػؿ عمػػ  الػػدمو اإللكصرونػػن وو ػػدة 
بػؿ ي صػوى عمػ  ، بينمػا م صػواه   يقصاػر عمػ  األاػتار واآل ػاد   سػب، المانؼ

الصػػػن صغيػػػر كهيػػػرًا مػػػف طبيعػػػة ، كػػػـ ىا ػػػؿ مػػػف الاػػػور األاػػػوات والرسػػػوـ والمػػػرا ط
بػداعيًا ممصمػؼ عمػا ىػو موجػود  ػن الماػنؼ المانؼ األامن  صجعؿ منو إنصاجػًا إ

ماػنؼ رلمػن إلػ   األامن السابؽ لبؿ صرليـ المانؼ وص ولو مػف ماػنؼ صقميػدي
 مصتاعؿ عبر وسط    دود لو.

 المطمب الثاني
 التعبير  ن االبتكار التقني

ا بصكػػػػػػار يعػػػػػػد ميسػػػػػػور اإلدراؾ لمعقوليػػػػػػة ومعنػػػػػػاه أو  إف المجيػػػػػػود التكػػػػػػري 
 يػػػر أنػػػو   يكػػػوف م ػػػًص ل مايػػػة  قػػػوؽ ،  ػػػو السػػػابؽ بيانػػػوواإل اطػػػة بػػػو عمػػػ  الن

ور ػـ مػا لػد يمهمػو ىػذا المنػصو ، الممكية التكرية إ  إذا ص قؽ لو وجود مػادي مممػوس
 يػػر المممػػوس لمعقػػؿ الب ػػري مػػف ليمػػة معنويػػة   يعصػػد بيػػا القػػانوف إ  مػػف مػػصؿ 

بمقص ػػػػاىا ىػػػػذا باػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف الطريقػػػػة الصػػػػن يػػػػصـ ، الصعبيػػػػر والصهبيػػػػت المػػػػادي
                                                                                                                                                      

رّذ اٌض٠بسح  http: //games.mrkzy.com : شٔذ، ٠ٕظش اٌشاثظ االٌىزشِٟٚٔزبحخ ػٍٝ االٔز

فٍُ إٌٝ  BAT MANَ ِىخ اٌّىشِخ، ٚرح٠ًٛ اٌفٍُ اٌغ١ّٕبئٟ  ٓٓ: 4ٔط  ٕ٘ٔٓ/1/ٗثزبس٠خ 

وبسرْٛ ِٕضُ ٌؼجخ سل١ّخ ِزبحخ ػجش االٔزشٔذ ثؼذح ٔغخ، ٌالطالع ػٍٝ اٌٍؼجخ ساعغ اٌّٛلغ 

: 7ٔط  ٕ٘ٔٓ/1/ٗرّذ اٌض٠بسح ثزبس٠خ  www.ttt4.com/adventure: http// : االٌىزشٟٚٔ

 َ ِىخ اٌّىشِخ.ٕٖ

http://www.ttt4.com/adventure%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ%204/8/2015%20س%2017:32
http://www.ttt4.com/adventure%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ%204/8/2015%20س%2017:32
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 الصتاعػػؿ مػػع ا بصكػػار التكػػري وم ػػمونو عبػػر وسػػط الكصرونػػن يػػنيض  ػػن ، الصعبيػػر
أاػػمو عمػػ  الصػػداوؿ ال ػػر لممعمومػػات وعمػػ  الػػدمو اإللكصرونػػن واإلب ػػار  ػػن وسػػط 

مػف ، وىنػا   بػد مػف بيػاف م ػموف الصعبيػر عػف ا بصكػار الصقنػن، متصوح    دود لػو
وعمػ  الن ػو ، لصػن يػنيض عمييػا الصعبيػر عػف ا بصكػارهـ بياف اىـ الوسػا ط الصقنيػة ا

  -: اآلصن
إف اإلبػػداع وا بصكػػار  : مضاامون التعبياار  اان االبتكااار التقناي : الفارع األول

ب يػث يبقػ  مجػرد  كػرة ، أيًا كػاف م ػمونو وجػوىره   يجػب أف يكػوف  بػيس الػذىف
ي ػـ بػيف هنايػاه  إنما  بد مػف صجسػيده بقالػب معػيف، بعيدة عف ا صااؿ المادي بيا

أيػػًا ، يكػػوف لػػابًص لمصتاعػػؿ معػػو وا صاػػاؿ بػػو، (ٔ)مػػا أبدعػػو التكػػر اإلنسػػانن المػػصؽ 
 .(ٕ)كاف ال كؿ الذي ظيرت بو والوسيمة الصن أ رغ  ييا ا بصكار 

لذا ذىبت الص ػريعات الصصينيػة وبمقػدمصيا التقػو الترنسػن والػدوؿ العربيػة الصػن  
صبػرره ، العمػؿ التكػري عمػ  دعامػة ماديػة ممموسػة أف صهبيػتإلػ   ،سارت عمػ  نيجػو

اعصبػػارات منطقيػػة يػػتصن  ػػن مقػػدمصيا  ػػماف بقػػا  الماػػنؼ التكػػري  ػػن  يػػز الوجػػود 
واألاػػػؿ  ػػػن ىػػػذا الصبريػػػر ىػػػو أف  قػػػوؽ المؤلػػػؼ ص مػػػن إبػػػداعات التكػػػر ، المػػػادي

، اإلنسػػانن المعمػػف عنػػو ولػػيس مجػػرد األ كػػار والمػػواطر الكامنػػة  ػػن الػػنتس الب ػػرية
كػوف األميػرة  ػن مجمميػا ليسػت ابصكػارًا بػالمعن  القػانونن و  يمكػف اعصبارىػا ماػنتًا 

و  صبقػػ  ، بػػؿ الماػػنؼ التكػػري ىػػو مجموعػػة إبػػداعات صتػػرغ  ػػن وسػػط مػػادي،  كريػػاً 
دوف أف يمن يػػا  ػػيادة ، مجػػرد صػػتمصت وأ كػػار  بيسػػة  ػػن ذىػػف مػػف يػػدعن ممكيصيػػا

 .(ٖ)الميصد
عػػػػد الصعبيػػػػر المػػػػادي إلػػػػ   قػػػػو األمريكػػػػنوعمػػػػ  العكػػػػس مػػػػف ذلػػػػؾ يػػػػذىب الت 

دوف أدنػػػ  اىصمػػػاـ باإلبػػػداع ، لمماػػػنؼ ىػػػو األاػػػؿ  ػػػن  مايػػػة الماػػػنتات التكريػػػة

                                                           

)1  ( Claude Colombet  ،op ،cit ،p ،10. 

 ِٓ ارفبل١خ ثشْ. ِٖبدح  ٕ( فمشح ٕ)

)3(André Bertrand ،Le droit d’auteur et les droits voisins ،2 ،eme ،édition ،

Dalloz.1999 ،p ،514.  
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وليذا القوؿ مػا ، ذاؾأو  التكري الذي يص منو ىذا ال كؿ المادي مف أ كاؿ الصعبير
يبػػػػرره كػػػػوف نظػػػػرة التقػػػػو والص ػػػػريع األمريكػػػػن صغمػػػػب عمييػػػػا السػػػػمة الماديػػػػة والجانػػػػب 

، ادي وا سصهمارات المالية وصصجاىؿ كؿ ما ىو معنوي يرصبط باإلبداع التكريا لصا
 األاؿ  ن  ماية اإلبداعات التكرية إنما صصجسد  ن صهبيت الماػنؼ ماديػًا وب ػكؿ 
ممموس بما يساعد عمػ  الصتاعػؿ معػو وا صاػاؿ بػو ماديػًا واسػصغصلو بمػا يعػود بػربح 

 .(ٔ)مادي عم  المؤلؼ واا ب  ؽ ا سصغصؿ
، اػػوت، اػػورة : وىػػذه الدعامػػة الماديػػة لػػد صص ػػكؿ مػػف مػػزج عػػدة عنااػػر 
مػف هػػـ يػػصـ صسػػويقيا ، عػف طريػػؽ برنػػامو كمبيػػوصري، بيانػػات وصتاعميػػا معػػًا...، رمػوز

السػػن أو  الدسػػؾ)صجاريػػًا عمػػ   ػػكؿ دعػػا ـ ماديػػة ممصمتػػة كمػػا  ػػن الدعامػػة الماديػػة 
ا عػػف طريػػؽ مػػط ا صاػػاؿ ب ػػبكة ويػػصـ صوزيعيػػا وصمزينيػػا والصعامػػؿ بيػػ، ("CDدي "

لػػذا  ػػثف ىػػذا الػػدمو وىػػذا العػػرض يصميػػز بطػػابع ابصكػػاري يبػػدو جميػػًا  ػػن ، المعمومػػات
صاميـ البرامو وصبويبيا وصجميعيا دامؿ دعامة مادية صساعد عم  عر يا والصعامؿ 

ماواػػًا صمػػؾ الماػػنتات الصػػن ، (ٕ)معيػػا مػػف مػػصؿ جممػػة مػػف الصقنيػػات الصكنولوجيػػة
صنيض باألساس عم   كػرة ، يز الوجود ب كؿ مانتات مصعددة الوسا ط إل   صمرج

النب ػػات اإللكصرونيػػة الصػػن صعػػرؼ باإل ػػارات الرلميػػة ذات الصبػػايف والصعػػدد مػػف  يػػث 
الصػػػػػن يكػػػػػوف م ػػػػػمونيا كػػػػػـ ىا ػػػػػؿ مػػػػػف المعمومػػػػػات والبيانػػػػػات ، األ ػػػػػكاؿ واألنمػػػػػاط

مصؿ بهيا ب كؿ إلكصرونػن و  يمكف أف نصاوره إ  مف ، وا بصكارات المدمجة رلمياً 
 .(ٖ)مارجو سمة لمعر ة م صواه أو  مدمو يصمذ مف الصتاعؿ معو عبر المط

                                                           

)1) Julien LACKER ،Les oeuvres en ligne en droit comparé:  droits ،

américain et français ،Thèse de doctorat ،paris l ،mai 2003 ،p ،32.  

 . ٖ٘ٔص اٌغبثك،( ٠ٕظش د.ٔٛسٞ حّذ خبطش، حّب٠خ ِظٕفبد اٌّؼٍِٛبد، اٌّشعغ ٕ)

اٌّؼٍِٛبد أٚ  ( ٠شاد ثّظطٍح اٌجش ػجش اٌخظ ثأٔٗ ػجبسح ػٓ ٔظبَ ٌّؼبٌغخ اٌّظٕفبدٖ)

ٚاعزشعبػٙب ثشىً فٛسٞ ػٓ طش٠ك اعزخذاَ اٌحبعت ا٢ٌٟ ٚاٌّحطبد اٌطشف١خ ٚاٌّحٛالد 

ٚأعٙضح اٌّٛدَ ٚاإلٔزشٔذ فضالً ػٓ اٌجشِغ١بد اٌغب٘ضح اٌزٟ رضٚد اٌّخزظ١ٓ ثئعشاءاد رخض٠ٓ 

ثش رٍه اٌّظٕفبد اٌّمشٚءح آ١ٌب، ٚلذ ٠شاد ثٗ ٔشش اٌّظٕفبد ِٓ خالي اٌشجىبد أٚ  ٚإربحخ ٚ/

ٚاإلٔزشٔذ ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد، أِب إٌشش اإلٌىزشٟٚٔ خبسط اٌخظ، ف١شاد ثٗ إٌشش ِٓ خالي 

٘بشُ غ١ش٘ب ِٓ اٌٛعبئظ اإلٌىزش١ٔٚخ، ٠ٕظش د.ػض ِحّذ أٚ  اٌذػبِخ اٌّبد٠خ وبأللشاص اٌّذِغخ..
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 طريقػػػة الصعبيػػػر عػػػف ا بصكػػػار الصقنػػػن يػػػصـ عبػػػر وسػػػط ا صرا ػػػن يػػػدمو بػػػيف  
وىػػو مػا يميػز ا بصكػػار  ػن ىػذا الػػنمط ، مجموعػة مػف الناػػوص والاػور واألاػوات

موف م صػػواه التنػػن   يكػػوف إ  مػػف مػػصؿ  م ػ، مػف الماػػنتات عػػف سػػا ر الصقميديػػة
ألف جػػػوىره وأساسػػػو الػػػدمو ولػػػف يص قػػػؽ الػػػدمو إ  بثظيػػػار م صػػػواه ،  ػػػكؿ الصعبيػػػر

وىن ىنا دعامة الكصرونيػة ، وىذا يقص ن  رورة وجود دعامة، ب كؿ مادي ممموس
  ػػًص عػػف أف الم ػػموف   يص قػػؽ بال ػػرورة إ  مػػف ، ليسػػت  ػػكًص دوف م ػػموف

 .(ٔ)وىو مقص   الدمو اإللكصرونن ، الذي يهبت بو ا بصكار، مصؿ ال كؿ
الػػػػػدعامات الصقميديػػػػػة كوسػػػػػا ؿ صهبػػػػػت عمييػػػػػا أو  ومػػػػػف ىنػػػػػا صص ػػػػػت الوسػػػػػا ط 

لص ػػػؿ م ميػػػا الوسػػػا ط اإللكصرونيػػػة مػػػف بػػػرامو وألػػػراص مدمجػػػة ، ا بصكػػػارات التكريػػػة
لمماػػنتات  الصرميػػز الرلمػػنأو  األمػػر الػػذي صػػزامف مػػع هػػورة الصػػرليـ، ووسػػا ط مصعػػددة

الصػػػن كانػػػت صهبػػػت عمػػػ   -عمػػػ  سػػػبيؿ المهػػػاؿ– األ نيػػػة ، ليصسػػػن  صػػػداوليا الكصرونيػػػاً 
النسع المػتموذة عنيػا وىػو مػا يػؤهر عمػ  نقػا  إل    ريط كاسيت صنصقؿ بكؿ عيوبيا

بينما  ن ظؿ صقنية الصرميػز الرلمػن  يكػوف الصعبيػر  ػن لػرص ، النسمة وعم  صداوليا
وىػو ، يو األ نية عبر صمهيميا هنا يًا باألاتار واآل ػادوسيط مصعدد صدمو  أو  مدمو

 .(ٕ)ا سصعماؿأو  ما يجعؿ مف النسع مطابقة لألاؿ ميما صعدد النسع
الوجػػود مػػف مػػصؿ إلػػ    يػػذا الصهبيػػت المػػادي يصجسػػد  ػػن مػػروج ىػػذه ا بصكػػار 

صصػيح لمسػصمدـ ال ػبكة ، صهبيصيا عم  دعامة مادية لصعد ماػنتات مسػصقمة عػف  يرىػا
مػػػف هػػػـ يػػػصـ ، عػػػف طريػػػؽ برنػػػامو الكصرونػػػن، إمكانيػػػة الصتاعػػػؿ معيػػػا وا صاػػػاؿ بيػػػا

أو   ػػػص ييػػػـ ىنػػػا  ػػػكؿ الصعبيػػػر، صسػػػويقيا صجاريػػػًا عمػػػ   ػػػكؿ دعػػػا ـ ماديػػػة ممصمتػػػة
الصهبيػػت المػػادي لصبصكػػار  قػػد يكػػوف الصهبيػػت عػػف طريػػؽ برنػػامو الكصرونػػن ولػػد يكػػوف 

ىػػو أف يسػػاعد الصهبيػػت المػػادي الميػػـ ىنػػا ، عبػػر وسػػط مصعػػددأو  عبػػر لػػرص مػػدمو
                                                                                                                                                      

 ،1ٕٓٓاٌٛحش، اإلطبس اٌمبٟٔٛٔ ٌؼمذ إٌشش اإلٌىزشٟٚٔ، اٌذاس اٌغبِؼ١خ اٌغذ٠ذح، اإلعىٕذس٠خ 

 .11ص

)1(Julien LACKER ،Les oeuvres ،Op ،Cit ،p ،32.  

طش٠ك اٌّغزمجً، رشعّخ ػجذ اٌغالَ سضٛاْ، "( ٠ٕظش ثً ع١زظ، اٌّؼٍِٛبر١خ ثؼذ األٔزشٔذٕ)

 .٘٘ص ،441ٔ( ٖٕٔاإلطذاس سلُ )إطذاساد ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌى٠ٛذ 
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مكانيػة الصتاعػؿ معػو والولػوج إليػو عبػر وسػط ا صرا ػن  عم  بياف م صػوى ا بصكػار وا 
بػػػػؿ ينبسػػػػط عمػػػػ  كػػػػـ ىا ػػػػؿ مػػػػف المعمومػػػػات المدمجػػػػة ،   يعصػػػػرؼ بمػػػػا ىػػػػو صقميػػػػدي

والرلمية الصن صجوب الت ا   اممة بيف هناياىا كـ ىا ؿ مػف ا بصكػارات واإلبػداعات 
ابيا  ػػن أمرجيػػا لموجػػود  اممػػة باػػماصيـ ال ماػػية ومعبػػرة ب ػػكؿ الصػػن جيػػد أاػػ 

جمػػن عػػف صمػػؾ القػػدرات اإلنسػػانية الصػػن طوعػػت اآللػػة وجعمػػت مػػف الصقنيػػات الرلميػػة 
 صنطؽ بقيمة الصاادية وصجارية أ  ت اليوـ لوة   يسصياف بيا.

 كػاهر لمصقنيػات الرلميػة :  ناصر التعبيار  ان االبتكاار التقناي : الفرع الثاني
وجػػػدت الوسػػػا ط اإللكصرونيػػػة ،  ػػػن مجػػػاؿ المعمومػػػات وسػػػبؿ الصتاعػػػؿ وا صاػػػاؿ بيػػػا
عبػػػػر موالػػػػع  ػػػػبكة المعمومػػػػات ، لصجػػػػوب بالماػػػػنتات الم ميػػػػة الت ػػػػا  ا  صرا ػػػػن

الصن صصيح لمسصمدمييا صاتح المانتات والصتاعؿ معيا وا صااؿ بيا ، وا صاا ت
عػػػػادة إنصاجيػػػػا  يػػػػاف صعػػػػديًا عمػػػػ   قػػػػوؽ وىػػػػو مػػػػا ي ػػػػكؿ  ػػػػن بعػػػػض األ، ونسػػػػميا وا 

أاػوات م ممػة أو  اػورأو  سوا  أكانت لػد ظيػرت عمػ   ػكؿ ناػوص، أا ابيا
ومصػػ  مػػا ظيػػرت ىػػذه ، وسػػا ط مصعػػددةأو  ألػػراص مدمجػػةأو  عمػػ  رلػػا ؽ الكصرونيػػة

الماػػنتات  ػػػتف ىنػػػاؾ عنااػػر يصم ػػػور  وليػػػا ا بصكػػػار صسػػيـ  ػػػن مروجػػػو لموجػػػود 
مكانية الصتاعؿ وا صااؿ بو  -: العناار نبينيا عم  الن و اآلصنوىذه ، وا 

الصػػػرليـ كمػػػا سػػػبؽ وبينػػػا ىػػػو الصعبيػػػر عػػػف  : التااار يم والااادما التفاااا مي : أوالا 
إذ يكػػوف الصعبيػػر عػػف ابصكػػار الماػػنؼ ، بالمغػػة اإللكصرونيػػةأو  الماػػنؼ بمغػػة اآللػػة

الرلمػػػن مػػػف طريػػػؽ اإل ػػػارات الرلميػػػة أي صقنيػػػة الكصابػػػة بػػػالرموز لم ػػػموف وم صػػػوى 
 ن سمسمة مصرابطة منطقيًا صص ػكؿ ، مف بيانات وناوص واور وأاواتالمانؼ 

 مف األاتار واآل اد.
وصسػػصوجب عمميػػة الصػػرليـ سػػوا  كػػاف بسػػيطًا أـ صتاعميػػًا أف يػػصـ دمػػو ا بصكػػار  

 يػػػػث صعػػػػد ، م ػػػػموف الماػػػػنؼإلػػػػ   ب ػػػػكؿ صتػػػػاعمن يسػػػػيـ  ػػػػن إمكانيػػػػة الواػػػػوؿ
إذ ياػػػبح مػػػف السػػػيؿ ، لرلميػػػةالصتاعميػػػة  ػػػن الوسػػػط ا  صرا ػػػن جػػػوىر الماػػػنتات ا
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ا صاػػػػاؿ اإللكصرونػػػػن وممػػػػؽ مجصمػػػػع ا صرا ػػػػن عبػػػػر الولػػػػت والمسػػػػا ة و ػػػػصح بػػػػاب 
 .(ٔ)الصعارؼ بيف مصييف مف الناس الذيف نعر يـ  قط عبر وسط ا صرا ن  ر 

والصتاعميػػة صعػػد معيػػارًا  اسػػما و ػػدًا  ااػػًص بػػيف الوسػػا ط الصقميديػػة والوسػػا ط  
م صػػػػػواه التنػػػػػن إلػػػػػ   الماػػػػػنؼ الرلمػػػػػن ىػػػػػن منتػػػػػذ الػػػػػدموؿ صتاعميػػػػػة ، اإللكصرونيػػػػػة
ا  صما ت الممولة لمسصمدـ المانؼ  : يابتن، لذا يقاؿ ب تف الصتاعمية، واإلبداعن

ليػص كـ بنتسػو  ػن الصػد ؽ المعمومػاصن  -وسا ط مصعػددةأو  برنامو الكصرونن -الرلمن
 ػػػغوطة  ػػػن والمعػػػروض عميػػػو مػػػف مػػػصؿ م صػػػوى هػػػري بالمعمومػػػات الم، المقػػػدـ لػػػو

 .(ٕ) كؿ رلمن بواسطة لدرات   م دود ليا لموسا ط اإللكصرونية 
 ال ػكؿ الرلمػػن الػػذي يظيػػر بػػو الماػنؼ ىنػػا   يمكػػف الص ػػدث عػػف إمكانيػػة  
م صػواه وا صاػاؿ بػو إ  مػف مػصؿ الصتاعػؿ الصقنػن الػذي يصػيح لممسػصمدـ إل   الولوج

، ؼ التكػري وم صػواه الصقنػنجممة مف الميارات صمكنو مف ا صااؿ بم موف الماػن
والصعامػػؿ مػػع كػػـ ىا ػػؿ مػػف الماػػنتات المدمجػػة رلميػػًا والم ػػغوطة ب ػػكؿ صسمسػػمن 

المعمومػػػػات والبيانػػػػات والاػػػػور واألاػػػػوات الصػػػػن إلػػػػ   منطقػػػػن يسػػػػيـ  ػػػػن الواػػػػوؿ
النصا و الصن ير ب المسصمدـ مف الواوؿ إل   يص منيا ىذا الم صوى الصقنن واو ً 

 مايصيػػا لانونيػػًا إلػػ   لمنػػصو مػػف ص ػػمينيا ليػػذه الماػػنتاتوييػػدؼ ا، إلييػػا مػػف جيػػة
 عبر وسط يهير العديد مف ال كا ت  وؿ ىذه ال ماية وطبيعصيا مف جية أمرى.

يصعمػؽ بػتف ىػذه الماػنتات  : أولهماا : والصتاعمية بيذا الواؼ ص قػؽ أمػريف 
لػػػػػة الرلميػػػػػة صعػػػػػد منػػػػػصو صقنػػػػػن يقػػػػػدـ مدمػػػػػة ويص ػػػػػدد باإلمكانػػػػػات الصم ػػػػػدودة الممو 

ب يػػث يكػػوف ليػػـ الػػص كـ  ػػن العمميػػات الصػػن ي ػػطمعوف بيػػا مػػف مػػصؿ ، لممسػصيمكيف
الوسػػػيط اإللكصرونػػػن ومػػػا ي ػػػيتو مػػػف لػػػيـ جديػػػدة ومتػػػاىيـ مبصكػػػرة  ػػػن ظػػػؿ الصطػػػور 

يصعمؽ بذاصية المانؼ الرلمن ويعػد  : بينما األمر اآلخرالصكنولوجن  ير المسبوؽ. 
ماػػػػنؼ مػػػػف لغػػػػة صتاعميػػػػة عاليػػػػة وىػػػػو مػػػػا يص ػػػػمنو م صػػػػوى ىػػػػذا ال، جػػػػوىر وجػػػػوده

                                                           

 .4ٖٔ( ٠ٕظش د.شش٠ف دس٠ٚش اٌٍجبْ. اٌّشعغ اٌغبثك، صٔ)

 .4٘ص ( ٠ٕظش د.أعبِخ احّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ اٌغبثك،ٕ)
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-صعمؿ أهرىا  ن بيانات ومعمومات رلمية مف مصؿ منظور هنػا ن األبعػاد، المسصوى
يػػػنيض عمػػػ  الػػػدمو والصػػػرليـ اإللكصرونػػػن لمناػػػوص -يصػػػتلؼ مػػػف األاػػػتار واآل ػػػاد
المص ركػػة الصػػن ص ػػكؿ  ػػن مجمميػػا مػػادة  يػػة إلنصػػاج أو  واألاػػوات والاػػور الهابصػػة

 .(ٔ)عمية وصبث  يو روح الصداوؿ وا نص ار ىذه المانتات الصتا
أف الػػدمو ب ػػكؿ صتػػاعمن بػػيف مجموعػػة  : وحاادة الد امااة اإللكترونيااة : ثانياااا 

المص ركة ي ػكؿ م ػموف وم صػوى ىػذا أو  مف األاوات والناوص والاور الهابصة
إ  أف ىػػذا   يعنػػن أف صعػػدد الم ػػموف يتصػػرض وجػػود ، الماػػنؼ كمػػا سػػبؽ وا ػػرنا

 مجمػػػوع مػػػا يصكػػػوف منػػػو الماػػػنؼ ين ػػػت ك ػػػعاع موجػػػو ، ط الكصرونػػػنأكهػػػر مػػػف وسػػػ
 ير أف ىػذا الصعػدد  ػن الوسػا ط   يػؤدي ، لجممة مانتات مصباينة لانوؼ ممصمتة

ليظيػػر ، م صػػواهأو  صجز ػػة م ػػموف ىػػذا الماػػنؼإلػػ   مطمقػػًا و  ينبغػػن لػػو أف يقػػود
، عم   ده ب يث صص مف كؿ دعامة جز  مف ىذا الم موف، عم  اكهر مف دعامة

 يػػز الوجػػود إلػػ   ذلػػؾ أف  قيقػػة إبػػداع ىػػذا الماػػنؼ صقص ػػن الصعبيػػر عنػػو وظيػػوره
 .(ٕ)عم  دعامة الكصرونية وا دة مدمجة صسمسميًا وب كؿ منطقن 

والمص ػػػػػظ مػػػػػف ىػػػػػذا الواػػػػػؼ أف الوسػػػػػا ط اإللكصرونيػػػػػة مػػػػػا ىػػػػػن إ  مجػػػػػرد  
السػابقة الوجػود دعامات ما ديػة لغػرض الصهبيػت المػادي ألي مػف الماػنتات ال ميػة 

عبر اسصمداميا برامو صتاعمية عالية المسصوى يمكنيا الدمو  ن ، و ؽ ال كؿ الرلمن
مص ركػػػػػة   ػػػػػًص عػػػػػف بيانػػػػػات أو  آف وا ػػػػػد بػػػػػيف ناػػػػػوص وأاػػػػػوات واػػػػػور هابصػػػػػة

بالقدر الصن يصيح لمسػصمدمن ىػذا الػدعامات الصتاعػؿ معيػا ، ومعمومات    ار ليا
كػػـ ىا ػػؿ مػػف المعمومػػات جممػػة وا ػػدة وعبػػر وا سػػصتادة منيػػا عػػف طريػػؽ عر ػػيا ل

 وسيط الكصرونن وا د  قط.
أف ماػػنؼ إلػػ   أ ػػرنا : االتصااال واإلبحااار  باار الوسااط االفتراضااي : ثالثاااا 

الوسط الصقنن يصيح لمف يسصمدمو القدرة عم  اإلب ار و ؽ نمط   مطن  ن م صواه 

                                                           

  .4ٕٔص ( ٠ٕظش ث١ً ع١زظ، اٌّشعغ ٌغبثك،ٔ)

 .4ٕص ( ٠ٕظش د.أعبِخ احّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ اٌغبثك،ٕ)
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لصكونػػػاف معػػًا جػػػوىر   اإلب ػػػار مااػػية جوىريػػػة صػػرصبط بالصتاعميػػة، اإلبػػداعن والتنػػن
وبػػدوف وجػػود صقنيػػات الواػػصت ،  بصكػػار الػػذي ي ػػكؿ الماػػنؼ الرلمػػنوم ػػموف ا

إف جػاز – مػا يميػز ماػنؼ ا بصكػار الصقنػن ، الم ورية  ميس همة إب ار و  صتاعمية
ويعػػػد  زمػػػة و ػػػرورية وطبيعيػػػة لمصتاعميػػػة وىػػػو وجػػػود الواػػػمة -منػػػا ىػػػذا الواػػػؼ

أذ صمػػنح المسػػصمدـ إمكانيػػة ، ري ومكمػػؿ لمصتاعميػػة يػػن بمهابػػة جػػز  جػػوى، الم وريػػة
 .(ٔ)اإلب ار دامؿ الوسط ا  صرا ن بكؿ  رية وبص ليود

والواػػػػػصت الم وريػػػػػة مػػػػػا ىػػػػػن إ  الصكنولوجيػػػػػا الصػػػػػن صػػػػػدير عمميػػػػػة الػػػػػدمو  
اإللكصرونػػػن وصيػػػيمف عمييػػػا مػػػف مػػػػصؿ الػػػربط بػػػيف مجموعػػػة الناػػػوص واألاػػػػوات 

ىػػن نظػػاـ أو  ،ندة مػػف صكنولوجيػػا ال ػػغط الرلمػػنالمص ركػػة بمسػػاأو  والاػػور الهابصػػة
يمػػوؿ لمػػف يسػػصمدـ الوسػػط المصعػػدد إمكانيػػة  يػػر م ػػدودة  سػػصرجاع مػػا يريػػده مػػف 
الم صػػػوى التنػػػن اإلبػػػداعن ليػػػذا الماػػػنؼ وذلػػػؾ و ػػػؽ نمػػػط   مطػػػن ب يػػػث يكػػػوف 

إلػػ   بػػؿ مػػف وهيقػػة، جػػز  آمػػرإلػػ   ميسػػورًا بالنسػػبة لػػو الصنقػػؿ مػػف جػػز  مػػف الوهيقػػة
 يث صسيـ ماياة اإلب ار دامػؿ ىػذه الماػنتات ذات ، (ٕ) قا  مصياراصو أمرى و 

عبػر ، الطبيعػة الرلميػة  ػن عمميػات صػداوؿ ون ػر كػـ ىا ػؿ مػف المعمومػات والبيانػات
وسػػػػػا ط وصقنيػػػػػات   صسػػػػػمح بالصتاعػػػػػؿ معيػػػػػا وا صاػػػػػاؿ بيػػػػػا إ  مػػػػػف مػػػػػصؿ وسػػػػػيط 

 .(ٖ)الكصرونن لد يكوف واصت م ورية وربما موالع الكصرونية
 اإلب ػار مػػف مػػصؿ الواػػصت الم وريػػة يمػنح لمػػف يسػػصمدـ الم صػػوى الصقنػػن  

الصتاعػػػػؿ والصوااػػػػؿ مػػػػع م ػػػػمونو  يكػػػػوف لػػػػو الميػػػػار  ػػػػن اسػػػػصعماؿ كػػػػـ ىا ػػػػؿ مػػػػف 
إذ أف اإلب ػار ، بعيػدًا عػف الزمػاف والمكػاف، المعمومات مص   ا  و ن أي ولت  ػا 

ددة صتػصح أمامػو أبػواب دامؿ م ػموف الماػنؼ يجعػؿ المسػصمدـ أمػاـ ماػنتات مصعػ
صمزينيػا عمػ  وسػط أو  أرسػالياأو  نقميػاأو  ا صرا ية مصعددة وصصيح لو الصتاعؿ معيا

                                                           

، ٘ال ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ٕظش فبسٚق ع١ذ حغ١ٓ، االٔزشٔذ ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼب١ٌّخ، ط( ٠ٕٔ)

 .ٕٓٓص ،ٕٕٓٓ

 .44-41ص ( ٠ٕظش د.أعبِخ احّذ ثذس، اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح، اٌّشعغ اٌغبثك،ٕ)

 .4ٓص ( ٠ٕظش د.ػض ِحّذ ٘بشُ اٌٛحش، اٌّشعغ اٌغبثك،ٖ)
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وىو ما يساعد  ن صن ر كـ    ار لو مف اإلبداعات عبػر وسػا ط مصعػددة ، هانوي
وىو ما يسػاىـ  ػن  ػصح أسػواؽ ، منيا البث الصمتزيونن والبث اإلذاعن والياصؼ النقاؿ

ج لصسػػػويؽ وصوزيػػػع ا بصكػػػار ممػػػا يسػػػيـ  ػػػن م ػػػاعتة  قػػػوؽ اسػػػصغصؿ جديػػػدة وصػػػرو 
 المؤلؼ ماليًا وا نصتاع بيا.
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 الخاتمة
جممة مف النصا و والصوايات الصن إل   ف الب ث  ن المدلوؿ القانونن لصبصكار أوامناإ 

، الرلمية  ن اناعة ا بصكار لم كمة صدامؿ الصقنياتنطمح أف ص كؿ جزً  مف  ؿ 
 - : نصا و والصوايات ندرجيا باآلصنوىذه ال

 النتائا : أوالا 
بداع  -ٔ عم  الر ـ مف أف أاؿ ا بصكار ىو ارصباطو باتة صتايمية ببامة وا 

إ  أف صدامؿ الصقنيات الرلمية  ن مجاؿ انصاج ا بصكار أوجد ، لمؤلؼ معيف
، نوعًا مف ا بصكار  ير المسبوؽ يطبع عم  المانؼ اتة ا بصكار الصقنن

ًا كاف الطابع ا بصكاري والدور الذي صسيـ  يو الصقنيات الصكنولوجية  ن وجود وأي
ولد أكدنا عم  أف األاالة صبق  ر ـ كؿ  ن  صصسـ بالهبات  ن ، ا بصكار

 جميع أنواع ا بصكارات صقميدية كانت أـ صقنية.
 صبيف لنا أف الصمايز بيف ا صجاه الصصينن وا صجاه األنكموسكسونن مف  يث -ٕ

طبيعة ا بصكار   يمنع أف يكوف لصبصكار بطبيعصو ال ماية جانب إل   النظر
مو وعن يصجسد با عصماد ما صو ره ال ركات العمصلة  ن اناعة المعمومات 
وعم  اإلمكانات ال ممة مف رؤوس لألمواؿ والمبرات الصن صسيـ وب كؿ 

ط  ن ظؿ وسط  اعؿ  ن انصاج كـ ىا ؿ مف المعمومات والبيانات الصن صن 
 ا صرا ن أابح سا ة لصسصهمار والصرويو الصجاري  ن مجاؿ المعمومات.

يصسـ ب كؿ عاـ ، إف ا بصكار أيًا كاف درجصو م صواه وليمصو وطريقة الصعبير عنو -ٖ
أف ا بصكار يمصمؼ إل   وىذا األمر مرده، بنسبيصو مف  يث مادره وطبيعصو

آمر إل   مصمؼ مف مانؼبؿ ي، آمرإل   آمر ومف  مصإل   مف زماف
ومهؿ ىذا الصبايف   يؤهر عم   ماية جميع أنواع ا بصكار أيا كاف مادرىا 

إذ إف اليدؼ مف ال ماية ىو ص قيؽ العدؿ ، وطبيعصيا وطريقة الصعبير عنو
 وليس ال كـ عم  ليمة ا بصكار وطبيعصو.

بامر أو  أف الصطور ال ااؿ  ن وسا ط الصهبيت والدعامات المادية أهر ب كؿ -ٗ
وأيًا كاف  كؿ الصعبير ، عم  طبيعة ا بصكار وعم  طبيعة صداولو وا نصتاع بو
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 صبد مف وسيط صقنن يساعد المسصمدـ ، عف ا بصكار ونوع الوسط المهبت عميو
 م مونو وا سصتادة منو.إل   عم  الصتاعؿ معو والولوج

نصاج المانتات أو  نا أف الصرليـ بمسصواه البسط والصتاعمن ي كؿ مادة ا -٘
الرلمية إذ عبر صقنيات الصرليـ والدمو ا لكصرونن يمكف الجمع بيف كـ ىا ؿ مف 
المعمومات والبيانات والمانتات بال كؿ الذي يجعؿ منيا و دة وا دة يصـ 
الصتاعؿ معيا واإلب ار  ن م صواىا بمجرد ا صااؿ بواصت م ورية صتصح 

ات صصيح لو جممة مف الميارات   صقؼ عند أماـ المسصمدـ بابًا واسعة مف الميار 
رساليا وصمزينيا.،  د ا طصع   سب  بؿ صسمح لو بثعادة إنصاجيا وا 

 التوصيات : ثانياا 
نوان عم   رورة إدراج  ماية ا بصكارات الصقنية عف طريؽ إجرا ات صقنية  -ٔ

ا مسصمدة مف طبيعة الوسط الرلمن الذي صنصو  يو ىذه ا بصكارات ويصـ صداولي
 مف مصلو.

نقصرح عم  م رعنا العرالن أف ي يؼ ناًا  ن لانوف  ماية  ؽ المؤلؼ رلـ  -ٕ
، يق ن ب ماية المانتات الصن صن ر عم   بكة األنصرنت ٜٔٚٔ( لسنة ٖ)

يجاد وسا ؿ صقنية ل مايصيا عبر الصدابير الصقنية أسوة بالص ريعات المقارنة  ن  وا 
 ىذا المجاؿ.

مف مصؿ دورات صدريبة صسيـ  ن ر ع لدراصيـ عم  صطوير الكتا ات الق ا ية  -ٖ
النظر  ن انصياكات  قوؽ المؤلؼ عبر وسط ا صرا ن يبدو بعيدًا ل د الم ظة 

 عف الوالع القانونن الموجود  ن بمدنا.
نوان مؤسساصنا الصعميمة مف  رورة إدماؿ مادة  قوؽ الممكية التكرية  ن  -ٗ

ميات القانوف والكميات الصن صيصـ بالصجارة الدراسات األولية والدراسات العميا  ن ك
ب يث صكوف لدينا  ن المسصقبؿ كوادر عم  عمـ ودراية كا ية ، وا لصااد الرلمن

 صصيح ليا الصعامؿ مع ىذا النمط مف اإلنصاج الذىنن ال ر.
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 : الممخص
وبػػػػدوف الطػػػػابع ، ي ػػػػكؿ ا بصكػػػػار  جػػػػر الزاويػػػػة  ػػػػن  مايػػػػة الممكيػػػػة التكريػػػػة 

نػػػاؾ مػػػف  مايػػػة  عالػػػة وناجعػػػة لألعمػػػاؿ وا مصراعػػػات الصػػػن يػػػصـ ا بصكػػػاري  مػػػيس ى
رسػػاليا وا صاػػاؿ بيػػا عبػػر الوسػػط ا  صرا ػػن وكػػاف مػػف نصيجػػة ، إنصاجيػػا وصػػداوليا وا 
ظيػػور مػػا يسػػم  ، الصطػػور الصكنولػػوجن الػػذي أاػػاب مجػػا ت ال يػػاة بػػدوف اسػػصهنا 

وجػػػػػوده عمػػػػػ  اإلبػػػػػداع الصقنػػػػػن الػػػػػذي يرصكػػػػػز  ػػػػػن أو  با بصكػػػػػار  ػػػػػن الوسػػػػػط الرلمػػػػػن
ا سػػػػصعانة بصقنيػػػػات المعمومػػػػات ونظػػػػـ ال اسػػػػوب اإللكصرونػػػػن إليجػػػػاد ابصكػػػػار عمػػػػ  
، مسصوى عالن مف الدلة والممؽ واإلبداع الذي   يمكػف أل ػد أف سػبؽ وصواػؿ إليػو

إذ ،  تابح اسصمداـ الدمو والصتاعػؿ واإلب ػار  ػن وسػط ا صرا ػن سػمة ىػذا العاػر
اريػػًا والصاػاديًا يػػصـ اسػصهماره مػػف كبػرى  ػػركات أمػذت ىػػذه ا بصكػار ص ػػكؿ مػوردًا صج

ومػػػف ىنػػػا كػػػاف   بػػػد مػػػف و ػػػع ، اػػػناعة المعر ػػػة وا بصكػػػار واػػػناعة المعمومػػػات
 كاف   بد مف صدمؿ القواعد القانونيػة لبيػاف ، متيوـ لانونن ليذا النمط مف ا بصكار

يػة القانونيػة متيوـ ا بصكار  ن الوسط الرلمن وص ديػد م ػمونو صمييػدًا لصػو ير ال ما
  ن ظؿ صقنيات صكنولوجية أمذت صغزو  ػبكات المعمومػات وصػؤهر ب ػكؿ، الصزمة لو

 بامر عم  نمط ا بصكار وم مونو.أو 
، الوسط الرلمػن، ةالممكية التكري،  قوؽ المؤلؼ، را بصكا: المتصا ية الكممات
 ا بداع الصقنن



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

ABSTRACT:  

 Innovation is the cornerstone of intellectual property 

protection. Without innovation ،there is no effective and 

efficient protection of works and inventions that are produced  ،

circulated ،sent and communicated through the virtual medium. 

The result of technological development that has afflicted life 

without exception has been the emergence of so-called digital 

innovation Or technical innovation based on the use of 

information technologies and electronic computer systems to 

create innovation on a high level of accuracy ،creativity and 

creativity that cannot be reached by anyone ،the use of 

integration and interaction and sailing in the middle of the 

default This innovation has become a commercial and 

economic resource to be invested by the major companies of 

the industry of knowledge and innovation and the information 

industry. Hence ،it was necessary to develop a legal concept for 

this type of innovation. It was necessary to enter the legal rules 

to demonstrate the concept of innovation in the digital world 

And to define its content in order to provide the necessary legal 

protection for it ،under the technological technologies that 

invade the information networks and affect in one way or 

another the pattern and content of innovation. 

Keywords : Innovation ،Copyright ،Intellectual property ،

Digital medium  ،Technical creativity 


