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 :املقدمـة
 أهمية املوضوع: 

يحتللموضوعللوضور اللبيورهميللكويرة لل ولن للب وضللنور ة ع لل ور    و  لل و  لل ووو
فةنور ة ع  ور ةظبي وجبورذرور ةوعوضور ف هور  ل  و كوور صع دينور ةظبيوور عة كو

إ  وسجالتولن ب وعولوتحديدوضاةونورذرور ةوضوضنوي ورضور ابيوويسل وضعل   ووو
ر صويور تكويظهبويه ووتحديدور شبوطور الزض و عدور ابيور ورقعوعبيًرويمي ً وية و

هميللكوية له وي  تلل  كو لنور اللبيور ةل مياوو  لل ور صلع دور عة للكويم لمور اللبيورووووو
ر  ا ءوفكومورض وضنورال تالفوعولور تعويضو ةهويوصلفهورهرلبور  ل  و كور لذيووووو
يتبتبو   ور ةسؤو   ور ت ص بي و لنور البيورهميلكاوف لدور ت فلحور ةحل ل وف ةل وووووووو
ي ةه وعولوتحديدو ة صبور تعويضو نور البيورهميلكووعلولوتحديلدوره ل   وووووو

الفو   وصع دوضح ل ور ن لدوور ذينويسح ونور تعويضو نورذرور ابيوول نورال ت
ر ورعدوفةجدور  ا ءور عبرقكوضة سةً و   و فسهوعولوضس ئمور تعويضو نور ابيو

ورهميك.و
وضنو ا ورذ ورال تالف تور ةظبيل وور عة  ل وت ةللور ن عل وفلكور البيووووووو
رهميللكوضوعللو ً و لل  ً وضللنور ة ع لل ور    و  لل ويسللتحلور نحلل وي للب ور ن علل وفللكووووو

ف تور فكبي و  وصولوإ  ور ةت ئجور    و  ل ور تلكوتلتالءعوضلعووووور د ولوفكورذ ورال تال
طن ع ور ابيورهميكوفكولموضسأ  وضنوضس ئ هوط  ة وينورالتف قوسورءوفكور ف هويوو

ور  ا ءوعولورذ وور ةسأ  ويووت كوالوزرلوضةفبطً وإ  ورآلن.و
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 إشكالية البحث: 

تصلبر وفلكووويطبحوضوعوضور ابيورهميكوإ ك    توضتعدم ويةكلنوينو  و
تحديللدوض ر لل ور اللبيورهميللكووتحديللدور تعللويضو ةللهاولةلل ويةكللنوتفصلل مورللذ وووووووووو

ورإل ك    تو   ور ةحوورآلتك:و
يطبحور ةوعوضوإ ك    وتحديلدوضالةونور البيورهميلكوضلنو لاللووووووو -4

تعبيللهورللذرور اللبيوإجو لل و جللدوتعبيفللً وض  عللً وج ضعللً و  اللبيورهميللكووو
ييور البيورهميلكووويحدموضاةو هويشكموج لكووصلبييويةةلعوتدر  لهووووو
وضعوي ورضور ابيوره ب والس ة ور ابيور ة مي.

يطبحور ةوعوضوإ ك    وتحديدور شبوطور الزضل و علدور البيور ورقلعووووو -2
عبيًرويمي ً وتةطنلو   هويعك عوتعويضورذرور البيوويةل وية له و لنووووو
ر ابيور ة مياوع  و جدو   وصع دور ف هور    و كوضنويهيدوفكورذ و

ةهل و  ل و حلوويشلوىو  ل وضالةونور البيوووووووور شبوطووضنويلة  وضو
رهميكوويح طهويان ي  وتهدمور ةع   ور ف ص  ور تكوتة ه و نور البيوو

 ر ة مي.

وضنوإ ك    تور ابيورهميلكوعصلبور صلويور تلكويظهلبويهل وور تلكوووووووو -3
يةكنورال تبرفوي  تعويضو ةه وضنور ة ع  ور    و   اوفهة كوفكور ف هو

 تعويضو ةهلل وورةلل كوضللنووضللنويالل هو للهوصللويًروجديللد ويط  للبويلل وووو
 يحذفوضنورذ ور صوياوويربوج كوفكويس وضع   ور ابيورهميك.

 عموضنوييبزوإ ك    تور ةوعوضو   ور صع دور عة كورووتحديدوضلنوو -1
يستتحلور تعويضو نور ابيورهميكوي  شكمور ذيويورزنوي نولفتل نوو
ضتأيجحت نولف وتةث هل وق  لد وضسل ور ور تعلويضو حجل ور البيوولفل وووووووو

هللل ور حجللل ور ةتع عللل وهرلللبورلللذرور الللبيوور لللذيويلللبتن ويتحديلللدوويةث 
ره لل   ور ةسللتح  نو للهاووالو للكوإنو للدعور ةورز لل ويلل نور كفتلل نووووووو
س ؤميوإضل وإ ل وتجه لموعجل ور البيووجعلمور تعلويضو لنور البيوووووووووو
رهميكويضهيً ويوو   ورهقموالويتة سبوضعوعجل ورلذرور البياويووإ لهووووو

ذرور البيو غ لبوضسلتح  هوفلكووووويؤميوإ  ور ةغ ال وفكور تعويضو لنورلوو
علل لوتللبج يور كفلل ور ث   لل اوورةلل وتنللبزوصللعوي و ةللمور ن علل وفللكووووووووو
ر ةورز لل وفللكور كفتلل نوور  للبو ويةت جلل وضةط  لل وتللتالءعوضللعوطن علل وووووووو
ر اللبيورهميللكاوو  م لل وتتفلللوضللعوق  للد وجنللبور اللبيوفللكور  لل  ونووووو

 ر ةد ك.
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 نلمويهل وووويطبحور نح وإ ك    وإرن تور ابيورهميكوور وس ئمور تكوي -1
ر   عللكوفللكوج للكاوج للكوإنور اللبيورهميللكوضللنوطن عتللهوتجع للهوضللنووووووو
ر صعوي وإرن تهويجة عووس ئمورإلرن توضة ويتط بوإيبرزور وس ئمور تلكوو

 تتالئ وضعورذ ور طن ع .و

ومنهجية البحث:

ر تةدور ن عل و  ل ور ةلةهجور تح   لكوفلكوميرسل وضسل ئمور البيورهميلكوع صلبًروووووووووووو
ر عبرقلللكوتجةنلللً و  توسلللعوور تهرضلللً ويالللوري ور ةشلللبوووور ديرسللل وفلللكوإطللل يور  للل  ونو

ووضحدومي ور ةد ور ةسةوحويةشب وضنور صفح ت.و

وخطة البحث:

ميسور ن علل وضوعللوضور اللبيورهميللكوفللكوضنحثلل نورهولوتةلل ولوف للهور تعبيللهوووووو
ي  ابيورهميكوين  نوض ر تهوو بوطهووصوي اوور ث  كوتة ولووف هوإرن تور ابيو

رن توور ورقع ور ورجبوإرن ته وووس ئمورذرورإلرن تووضنورل وورهميكويتحديدو بءورإل
ووععور نح وق ئة وي نوف ه وير و ت ئجور نح وور توص  تور ةبتنط ويه .و

و   ولموع لوفإنورذرور نح و  لوإالوضح و  و سنبو ويوضوعوٍضوط  ة و
ي للكمو  لل ور ف للهوور  الل ءويرجلل نوضللنورووتعلل   وينويوف ةلل وإ لل ور صللور وو حللنووو

سورذ ورإل ك    تووإنول  حوره ب وفةستج بوي و لهوتعل   وبييةل والوتؤر لذ  ووووو دي
وإنو س ة ويووي طئة (.
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 املبحث األول
 التعريف بالضرر األدبي

 حلل ولوفللكورللذرور نحلل وتةلل ولوضسللأ  وتحديللدوض ر لل ور اللبيورهميللكووي لل نوووووو
وصوي ووج كوفكوضط ن نو   ور ةحوورآلتك:و

 املطلب األول
 بي ماهية الضرر األد

ض ور ة صوموي  ابيورهميكو؟ووض وركور شبوطور الزض و عدور ابيويمي ً و؟و
ورذ ورهسئ  ويطبعه ور ن ع وويح ولورإلج ي و ةه ويفب  نورآلت  ن:و

 الفرع األول
 تعريف الضرر األدبي

ور اُّبُّور ف ق وور ف بويا ور ا موويفتحه وو(4بر ابيو غ ور ابو الفور ةفعو
و.(2ب وضصديوَعبُّ وويُابُّ

يضل وفللكورالصلطالحور  لل  و كوف لدو للبفويتعبيفل توضتعللدم وضةهل وضللنو للبفوووووو
ر ابيورهميكويةفهوعور ة   فل و لنور البيور ةل ميوف ل لوإنور البيورهميلكورلوووووووووو

و.(3بور ابيور ذيوالويص بور ش  وفكوض  ِه
للل و للبفور اللبيورهميللكويأ للهور اللبيور للذيويصلل بورإل سلل نوفللكوجضتللِهوووووووو

ابيور ذيويص بوع ً وضنور ح لوقو  لبور ة   ل ور تلكوالوتعتنلبوووووو.ويوور هور (1برهمي  
و.(1ب ةصبًروضنو ة صبور ذض ور ة    و
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ويالعللأوينورللذ ور تعبيفلل تور سلل ي  وت ت للكو ةللدو  طلل وورعللد وورللكوت سلل  ووووووو
ر ح وقوإ  وقسة ن:ورهولور ح وقور ة    ووركوع وقوتعطكوهصح يه وعلور   ل عوو

ت ديبر ويةن غوضنور ة ومول  ح وقور ع ة  وضثلموويأ ة لوضع ة و تح  لوضص ح ويةكنو
عللللور ة ك للل ويووعللللور لللبرنويووعللللورالضت للل زوور ح لللوقور ش صللل  ويووبر ح لللوقوو
ر درئة  (وور ح وقور ذرة  اوور ث  كور ح وقو  لبور ة   ل وورلكوع لوقوالوتلد موفلكووووووو
ر ف هور    و كوعلةنو ة صلبور ذضل ور ة   ل ولل  ح وقور س  سل  وضثلموعللور تب ل يوووووووووو

لورال ت   ووعلوتو كور وظل ئهور ع ضل ووع لوقور ش صل  ولل  حلوفلكورالسل وووووووووع
ور   بوور ح   وور حبي ووع وقورهسب ور ة  ئ و نولونورإل سل نوزوجلً ويووييل ويووووو

.وو  لل ورللذرووعسللبور تعبيفلل تور سلل ي  وفللإنور اللبيورهميللكويةصللبو  لل وو(4بريةلل و
 لوقو  لبور ة   ل وفلكوعل نوووووور  س ور ث  كوضنورذ ور ح وقوور ذيويص بوع ً وضنور ح

إنور ابيور ة ميويةصبو   ور  س ورهولوور ذيويص بوع ً وضنور ح لوقور ة   ل ووو
و.(2ب

ضنوع ولوتعبيهور ابيورهميكوضنوزروي ور ةت ئجوورآلر يور تكو(3بوضنور ف ه
تتبتبو   هووتة ه و نور ابيور ة مياوفإجرول نور ابيور ة ميويتةثلموي   سل ي ووو

جو نور ةس سويل  حلويوور ةصل ح ور ة   ل وف  لموإنور البيورهميلكووووووور ة    ور تكوتةت
روورهج ور لذيويصل بورإل سل نوفلكوجسلةهويسلنبو لهورالضل وجسلة    ويوو فسل  ويوووووووووووو
تص نهوفكو ورطفهويوو بفهويوولبرضتهويووفكو كءويحب و   هورإل س نومونوينو

ويسنبو هو س ي وض    .و
ر البيورهميلكورلوور ةسل سوي  ذضل وووووووطن ً و هذ ور ةع ي بور تلكوجلب  رل وفلإنوووو

رهمي  اووقدويتبتبو   ور فعمور ورعدوعبيينورة وعبيوض ميووعبيويميكوضثمو
إص ي ور ش  ويع ر وضستدية ويتةثموعبير ور ة ميوية  ور ةهري ور ة    و ت جل وو
 للدعور   لل عويإ ة  للهوو ف لل تور عللال ووتفويللحور فبصلل وو  برلل وويتةثللموعللبير وووووو

هنوورهسلل ووقللدويةللتجو للنور فعللمور ورعللدوعللبيًرويمي للً وف لل والوورهميللكويلل ه  وور حلل
ويسنبو س ي وض    ول  شت وضثاًلو.

ويالعأوينور ةشبضور عبرقكوقدويويمو صً و  ضً وي اكويابوي ور تعلويضوو
(وضنور    ونور ةد كويق و4فو201 نور ابيورهميكووجلبوصويًرو هوفكور ة م وب

حدموضالةو هوويةل ءو  ل ورلذرووعسلبوضل وووووووعوو  وياعو هوتعبيفً وي4514 سة وو10

                          

 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

415 

ت دعوضنوتعبيف توفإ هويةكنوتعبيهور البيورهميلكوتعبيفلً ويسلتو بوضل وق لموضلنوووووووو
تعبيف تووعسبوضفهوعور ة   ف و  ابيور ة ميوضفهوضً وو ت ئجً ويأ لهو سل ي و  لبوووو
ض    و  تج و نويج ويتةثمويحهنويووي  ويص بورإل س نوفلكوعللويووضصل ح و  لبووووو

و .ووض    وضشبو 

 الفرع الثاني
 شروط الضرر األدبي

  البيورهميلكو ةلدور ف لهوور  ال ءو لبوطً والزضل و وجلوم والوت ت لهو للنوووووووووو
 بوطور ابيور ة ميوإالوضنوع  وطن ع ور ابيورهميلكور   صل ووسلةنح ورلذ ووووو

ور شبوطوفكور ة  صدورآلت  :و
 المقصد األول

 عةان ينصب الضرر األدبي على حق أو مصلحة غير مالية مشرو
ت تالللكوفكلللب ور الللبيويحلللدوجرتهللل وويوصلللهور الللبيويلةلللً وضلللنوريلللل نووووو
ر ةسؤو   ور ت ص بي ورنويكونور ةد كوفكوم و ور ةسؤو   وقلدوُيعل بوفلكوضبللهووووو

و.و(4بول نويف دوضنوويرئهويووفكوضةفع ول نويحصمو   ه وقنمووقوضور فعمور ا ي
ص ح وويستويوفكور ابيويصوي و  ض ورنويص بوع ً وضكتسنً ويووضجبموض

ض    وضشبو  اووفكو ط قور ابيورهميكوفإنولموإ اللويةص ح ويمي  وضشبو  و
يسللتوجبور تعللويضومونورنويكللونورةلل كوعصللبًرو هللذ ور ةصلل  يوورللذروضلل وفع للهوووووووو

ضلنور  ل  ونور ةلد كويلموتلبكورهضلبو ت لديبور ف لهوووووووووو201ر ةشبضور عبرقكوفكور ةل م وو
وور  ا ءوف ة ويعتنبوضنوصويور ابيورهميكو.

بطوفكور ةص ح ورهمي  ورنوتكونوضشلبو  و  لبوض   فل و  ةظل عور عل عووووووويشت
يوورآلمر ور ع ضلل وو للذ كوالويجللوزو  عشلل   وينوتط  للبويلل  تعويضوفللكوع  لل وقتللموووووووو
 ش  ه والنور ابيورهميكور ذيويص يه والويةلوضص ح وضشبو  ويحة ه ور    ونو

و.(2ب
ر عطمور ة ج و نوولذ كوالويجوزو ت جبور ة ديرتور ةط  ن وي  تعويضو نو

و.و(3بر ح مثور ذيوضةعهوضنوضة يس و ش طِهور ةحظوي
و
و
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 المقصد الثاني
 ان يكون الضرر األدبي محققًا

ويشلتبطوج للكوفلكورهسلل سو  نلولور للد و وع ل وتللة ور ةل م ور س مسلل وضللنوووووو
بيشللتبطوفللكور للد و وينويكللونووو4515 سللة وو13قلل  ونور ةبرفعلل تور ةد  لل ويقلل وو

ووع   ووضةكة ووضح   ...(و.ور ةد  ويهوضص حتهوضع وض 
وي صدوي  ةص ح ور ةح   وينويكونورال تلدرءوقلدووقلعوي  فعلمو  ل ور حللويوووووووو
ر ةبلهور    و كور ةبرموعة يتهوفةنويط  بويتعلويضو لنور البياو   لهوينويثنلحوووووو

و.(4بوقوضورذرور ابيوي  فعموو  لوضجبموتصويوي نور ابيوس  عو
ضللثاًلول  هوجلل ور تللكويتهةهلل ووف  اللبيويتح لللوإجرور تللديو  لل و للبفورضللبي و

زوجه وي  ه  وف حلو ه ور ةط  ن وي  تعويضورجرويرنتحور هول نوسكءور ة  وفكورته ضهو
و.(2ب ه وور هوقصدوضنوج كور ةك ي وورال ت  عوضنوزوجتِهو

يوورنويعتللديو لل  و  لل ور ةبلللهورالجتةلل  كوإل سلل نوو  لل وسللةعتهو للنوو
ككويل  تعويضو لنور البيورهميلكوووووطبيلوم و ول ديهاوف  ةته وعلوضط  ن ور ةشت

ر ذيويص يهورجرول  لحور شلكو وض   فل و  ح   ل ووض دضل ويسلوءو  ل ووي صلدور ةك يل وووووووووو
و.و(3بورال ت  عوو  ويثنحوصحته 

يوورنويصلل بور اللبيويجسلل ور ةاللبويوف سللنبو للهو طللاًلوور ةللً و فسلل ً وقللدووووو
يالزضللهوطللولوع  تللهوف  اللبيورةلل وعللبيوجسللة  كو ت جلل ورإلصلل ي وضةلل ويسللتوجبو

.وويةكللنوينويكللونور اللبيور ةح لللوضسللت ن  ً وورللووضلل وتح لللوسللننهووووووووو(1بر تعللويض
و.(1بوتبر حورر ي ولاًلويوويعاً وفكور ةست نمووروورياً وضح لور وقوضو

و ذ كويشتبطو  تعويضو نور ابيور ةست ن كورنويكونوضح  لً ووقو لهوورنووو
و.وو(1بيكونوق ياًلو  ت ديبوفويًرووضن  ب 

                          

 

 

 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

414 

كةلل ور تة  للهور عبرق لل وفللكوقللبريو هلل وي  للهوتسللتحلووووضثلل لوج للكوضلل وقبيتللهوضحو
ر صغ ب وو ةبرل وسلة وتعويالً ورمينلً و حبض  هل وضلنورال ووضع   تهل وضلنوجلور  لت وووووووووو

و.و(4بورذرورال  بوس  عوفكور ةست نمولونور فت  ويت ة و
ولذ كور لذيويصل  ويتصل بو لديدوفلكوضفصلموريه ضلهووعصلولو طلموف لهووووووووووو

إ ل و لعوي ويلة  وقديتلهور فة ل والمرءووووووو%ويسلنبوعل مثور لد لويلؤميوووو40ية دريو
 ة ِهولةص يوس   توورذرور شعويويالزضهوط  ل وع  تلهووقلدويصلبفو ةلهوزي ئةلهووووووو

و.وو(2ب ت ج وت كورالص ي وضة ويجع هوضح ً وفكوط بور تعويضورهميكو
وت وعور ةحكة ويت ديبور تعويضو نور ابيور ةسلت ن كورجرولل نوج لكوضةكةلً ووووو

 هل ورنوتحلتفأو  ةالبويويل  حلوفلكورنويط  لبو لاللوضلد وووووووووورجرو  ويت سبو ه وج كوف
و.و(3بضع و  ويإ  م ور ةظبوي  ت ديب

ور طبي  ور ةتنع وضنوقنمور  ا ءور عبرقكوفكوت ديبور تعويضو لنورإلصل ي ووو
يجس ورإل س نوركوت وعو   ويس سورالست بريور ةه ئكو ح   ور ةص  وويتعل نوج لكووو

جللهور  الل ئكوينورةلل وتعلل يصوضللعور للة ووواوينللدووضللنورللذرور توو(1بيت بيللبور  نللبرء
(وضلنور  ل  ونور ةلد كور لذيويعطلكور ةصل  وو لاللوفتلب ووووووووو201ر    و كوفكور ة م ب

ضع و  وعللوط لبوزيل م ور تعلويضوضلعوتطلويوع  تلهويعلدورإلصل ي وورلذرويعةلكورنوووووووووووو
ر   عللكويةكةللهورنوي للديور تعللويضوقنللمورسللت بريوع  لل ور ةصلل  ور ةه ئ لل و  لل ورنووو

لوط بوزي م ور تعويضورجروتطويتوع  تهور صح  وفكوع نويكونو هذرور ةص  وع
رنور توجهور  ا ئكوي ال ويبجكءور حك وي  تعويضو ح نورالست بريور ةهل ئكو ح  ل ووو
ر ةصلل  او ب و  لل ور  الل ءور عبرقللكور عللدولو للنورللذرور توجللهوي للذرويلل  جورزووووووووو

و(.201ر    و كور ذيووععتهور ة م وب
 المقصد الثالث
 ي مباشرًاان يكون الضرر األدب

ي س ور ابيوإ ل وضن  لبوو  لبوضن  لبووضتوقلعوو  لبوضتوقلعوويشلتبطوفلكوووووووووو
ر ةسللؤو   ور ع ديلل ورنويكللونور اللبيوضن  للبًرووضتوقعللً ووالوُيسللألور شلل  و للنووووووووو
ر اللبيور ةن  للبو  للبور ةتوقللعوإالورجروصللديو ةللهو لل،ويوو طللأوجس لل  اويضلل وفللكوووووو

ةن  بوضتوقعً وو  لبوور ةسؤو   ور ت ص بي وف  ش  ور ةسؤولويسألو نور ابيور 
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ضتوقعويغضور ةظلبو لنوجسل ض ور  طلأويووميجتلِهاورضل ور البيو  لبور ةن  لبوفلالووووووووووو
و.و(4بيسألور ةدينو ةهوفكول ت ور ةسؤو  ت نو

رضلل وضع لل يور تفبقلل ويلل نور اللبيور ةن  للبوو  للبور ةن  للبوف للدو صللحور ةلل م وووو
كوجة لعوو(وضنور    ونور ةد كور عبرقكو   وإنوببت ديور ةحكةل ور تعلويضوفلووو201ب

رهعورلوي ديوض و حلور ةتابيوضنوعبيووض وف تهوضنولسبويشبطورنويكونورذرو
 ت ج وطن ع  و  عةمو  بور ةشبوض((وويهذروف  ةع ل يورلوورنويكلونور البيو ت جل وووووو
طن ع  و   طأوييور لذيوتبيطلهويريطل ور سلنن  وضلعور  طلأوفةلنويط  لبويل  تعويضوووووووووو

ر  طأوور ابيوور بريط ور سلنن  وو   ويس سور ةسؤو   ور ت ص بي ويجبورنويثنحو
طن ً و   ور دور ع ض وفكورالرن توالنور درئنور ةابويويكونوضد  ً وور ن ةهو   وضنوو

و.(2برم  
ف عتنبور البيورهميلكوضن  لبًرورجرووقعلحوجبيةل ور تصل  و فتل  وفلالويةكلنوووووووووو
  ةابويوتو كوضثلمورلذرور البيووللذ كويعتنلبور البيورهميلكوضن  لبًروي  ةسلن وووووووووو

مور ة تللولوفللالويةكللنو لليوالموتو  للهوينللذلوجهللدوضع للولووه للهو ت جلل وطن ع لل وووهوال
و.(3ب  عةمو  بور ةشبوض

ور تعسهوفكويفعور لد و وي صلدورإلعلبريوي  ةشلتككو   لهويعتنلبور البيوووووووو
و.(1بورقعً وه هو ت ج وطن ع  و  عةمو  بور ةشبوضو

 المقصد الرابع
 ان يكون الضرر األدبي شخصيًا

بور ابيور ةد كوي  ذرتوسورءول نور ابيوقلدور صلبوووويعةكوج كورنويص 
و.(1ب   و   ور ةد كويوو   وض  هويوو   وضص ح وضشبو  و هويحة ه ور    ون

وفكوع   ووف  ور ةابويويكونويض عو  فهوم وي نوضتة هت ناورهو  وم و و
رالست الفووتبفعو  ةط  ن وي  ح وقووضنورذ ور ح وقوروور تعلويضو لنور البيوووو
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 ذيويم وإ  ووف  ور ةابوياوور ث    وم و و  صل  ويبفعهل ور ةالبويوووور ة ميور
ي سلللةهوضن  لللب و  ةط  نللل ويللل  تعويضو ةللل و ح لللهوضلللنوعلللبيويميلللكوجلللبرءوضلللوتووو

و.(4بر ةص  
فلل  تعويضو للنور اللبيورهميللكور ةبتللدوالويسللتح هور ةاللبويو للنوطبيلللووووو

يسلتح هوورالست الفوييوالويستح هويوصفهووريرلً ور ت  لحوإ  لهوع لوقوضويرلهووإ ةل ووووووو
ريتللدرءًروالور ت لل اًلوإ  للهوضللنور ةتللوفكوفلل  تعويضورةلل وعلللو  صللكو صلل لويصلل عنهوو
ولذ كور تعويضو نور ابيور ذيويص  ور ة حو فسهوالويةت موإ  و  هور ع عووالو
يجللوزورعتسلل يهو ةصللبًروضللنو ة صللبوجضتللِهور ة   لل وإالوإجروتحللدمتوق ةتللهوية تالل وو

و.(2بة اكوف هورتف قويووعك و ه ئكوضكتسبوعج  ورهضبور 
وإجروللل نور ةاللبويو  صللً وورعللدًرويوو للد وي لل   وف  للهورةلل كوعللبيووووووووو
  صكوي  ةسن و كموورعدوضةه ووي  ت  كويجبورنويكونور ابيو  ص  و كموفلبموو
يلد  وعصلولور البياورضل ورجرووقلعور البيو  ل وجة  ل وفهةل و فلبقويل نوضل ورجرووووووووووووو

 لنور البيورهميلكووووول  حو  جة   و  ص  وضعةوي وفتستط عور ةط  نل ويل  تعويضوو
ر ذيوضلور جة   وويكونوي س ور ش ص  ور ةعةوي ولة و وووقعور ابيو   و   يل وو
ضع ة ويض ورجرو  ويكنو هذ ور جة   و  ص  وضعةوي وف ستط عولموفبمويص يهوعبيو

و.و(3بيميكو  ص  ورنويط  بوي  تعويضوجبرءورال تدرءو   وت كور جة   
  ولن ب وو كنو ل لو هلذ ور جة  ل وووووقدويكونور ابيوجة   ً ويص بوضجةو

  ص  وضعةوي و  صل وو لذرويكلونوضلنوعللور ش صل  ور ةعةويل ور ع ضل ور ةط  نل وووووووووو
ي  تعويضو ة ويص  ورذ ور ةجةو  وضنور شعبوضنوعلبيوف كلونوعللور ةط  نل ووووو
  دو لل وضةث للً وي  ةح فظلل توورالقالل  وور ن للدي توالنورالعللبريوي  شللعبوإعللبريًرووووو

و.و(1بي  دو  
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 قصد الخامسالم
 ان ال يكون الضرر األدبي قد سبق التعويض عنه

رنور هدفوضنوضس ئ  ور ف  مو نور ابيور ذيويعدرلهورلوويصلالحوررل يورلذروووووو
ر ابيوفإجروض ورستوف ور ةابويور تعلويضور لالزعوف لدوزرلوررلبور البيو لذ كوالووووووو
يص يورنويكلونويس سلً و بفلعوم لو ويلهويضل عور  ال ءوفلالويجلوزورنويت لذور البيوووووووووووو

و.(4برهميكووس   و إلربرءو
ورذرور شبطويديهكوفإجروض ورستوف ور ةالبويوع لهويل  تعويضوفلالويسلتط عوووووو

ورنويستوفكوع هوضب ور    و.و
وإنول نور ةابويوقدويفعوم و ووصديوعك وف ه وفالويجلوزويفلعوم لو وووو
ر    و  ةط  ن وي  تعويضواللتس  ور حك وعج  ورهضبور ة اكوف هاورذروإنوعصلموو

  للل ور تعلللويضوضلللنور ف  لللمور لللذيورعلللدثور الللبياورضللل وإجروعصلللموووووور ةالللبوي
ر ةابويو   ور تعويضوضنو  بور ف  مووعصمو   هوضلنو ل  ور لبويووجهل ووووو

وي ب وففكورذرور ةوعوضو فبقوي نورالثوع التو:و
ور ح   ورهو  و/ور جةعوي نوضن غور تأض نوور تعويضو.و

ءاووفكور تأض نو  ل ووقدويكونور تأض نو   وره    ووقدويكونو   وره   
ره    ويكونور  طبور ةؤضنوضةهوضتع  ً ويش  ور ةؤضنو هورض وفكور تأض نو   و
ره   ءوف نور  طبور ةؤضنوضةلهويتع للويلأضورلور ةلؤضنو لهوالو  صلِهاوو  ل ورلذرووووووووو
ففللكور تللأض نو  لل وره لل   ويسللتط عور ةاللبويور جةللعويلل نوضن للغور تللأض نور للذيوووو

ض ن(ووي نور تعويضور ذيويستح هوِقَنْمور ف  لمووج لكووويستح هو   ويس سور ع دوبر تأ
و.(2بإنوضن غور تأض نوفكورذرور ةوضوضنور تأض نوينتعدو نوصف ور تعويض

رض وضن غور تأض نوفكور تأض نو   وره   ءوفإ هويأ ذوصف ور تعلويضووي  تل  كووو
الويجلوزو  ةاللبويور جةلعويلل نور ةن للغور لذيويسللتوف هوضللنو لبل ور تللأض نويةوجللبووووو

 دوور تكوسوفوتحموضح هوق  و ً وقنموضنوتسنبويفع هويإعدرثور ابيووي نوضن غوور ع
ر تعلويضور لذيويسللتح هويةوجلبور ةسلؤو   ور ت صلل بي وه لهوالويجلوزورنويتجلل وزووووووو
ر تعويضويصالحور ابياووإالويكونور تعويضووس   و ع   ور ف  ماوويشتبطوفكو

رنوتكللونو للبل ور تللأض نوقللدوع  لل و للدعور جةللعويلل نوضن للغور تعللويضووضن للغور تللأض نوو
و.(3ب وعحور ةؤضنو هوتعوياً ول ضاًلاوف نول نو  قصً ويجعوي  ن قكو   ور ف  م
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ر ح   ور ث    و/ور جةعويل نور تعلويضور لذيويدفعلهور ةسلؤولوويل نور تعلويضوووووووو
ور ذيوتدفعهور دو  ويوور ةؤسس توره ب و.

ونو  ل و لالفووووفكورذ ور ح   ويجوزور جةعوال هورهصلمورالوإجرو ل ور  ل  ووو
ج كاوفنذ كويستط عور ةابويويوو  فهور جةعوي نور تعويضور ذيويستح هوعدوضنو
ق عوي  فعمور ا يووي نوضل ويسلتح هورلذرور ةالبويويوو  فلهوضلنويرتلبوت   لديويوووووووووو
ضك فئلللهويووضةحلللهوضلللنور دو للل ويوور ةؤسسللل و  ضللل ويوو  صللل اووالويجلللوزوعبضللل نو

  ونوالنور ةصل  ويلثلبورعت  جلً وووور ةابويوضنورذرور حلورالوية وصبييوضنور  لو
و.و(4ب  تعويضوور برتبور ت   ديو

ر ح   ور ث  ث و/ور جةعوي نور تعويضووي نور ةعو  تور تكويت   ر ور ةص  ويوو
  فللهو  لل وسللن مور ةعو لل ويوورإلعسلل نويوور صللدق ووفللكورللذ ور ح  لل ويجللوزور جةللعووو

 و  ل وي هل ويعسل نووووي ةهة والنورذ ور ةعو  تو  سحوتعوياً ووه ه ومفعلحو  ةصل وو
يووصلللدق ووضبجعهللل ور تك فلللمورالجتةللل  كوفلللالويجلللوزو  ةسلللؤولورالعتجللل  ويلللذ كوو

و.و(2ب  ت   وضنور ةسؤو   و

 املطلب الثاني
 صور الضرر األدبي

  البيورهميلكوصللويًرولث لب والويةكلنوعصللبر ووي ت لهو ط قهل ويلل  تالفووووووو
ور ةصللو وور هضل نوور ةكلل نووعسللبور تنلل يرتور تطلويورالجتةلل  كوورالقتصلل ميوو

و.(3بر    و   ور تكوتةظةه و
 ذ كويةكنوإجة لويعضوصويور ابيورهميكورهلثبو ل و ً و  ل ووفللوضل ووووو
ج ءتويهور تشبيع توو  م ويهور ف هواووسلةتة ولوت لكور صلويوتن  لً وللموفلكوفلبضوووووووو

وضست مو:
و
و
و
و
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 الفرع األول
 الضرر األدبي الناتج عن االعتداء على جسم اإلنسان

ضوضنور ابيورهميكوي  جبوحوورإلتالفور ذيويص بوجسل ووويتةثمورذرور ةو
رإل س نووض ويع نهوضنوتشويهوفكور وجهويووفكوره ال ءويووفلكور جسل ويوجلهو ل عوووووو
ويكللونوضللعور اللبيورهميللكوعللبيًروض ميللً ورجرو للتجو للنورال تللدرءوي فلل قور ةلل لوفللكووووو

كلونوور عال ويوو   وفلكور  لدي و  ل ور كسلبور ةل مياووضل و لدروج لكوضلنورآلالعوفتووووووووو
ويعبيًرويمي  و.

وويةكنوت س  ورذرور ةوضوضنور ابيوإ  ورالر ويقس عو:
يوالو/ورآلالعور جسللة    و:وورللذ ورآلالعووتحللدثو ت جلل ورال تللدرءو  لل وجسلل وووووو
رإل س نووتسنبو لهوعلبيًرورمينلً اوورآلالعور جسلة    وتحلدثو ت جل وعصلولوعلبيووووووووو

رمي للً اوجسللديوع لل ويكللونور ةصلل  وقللدوتعللبصو اللبيوجسللديوسللنبو للهوعللبيًرووو
و   ور ةحكة ورة ورنوت ديور تعويضو نور البيور جسلديوور البيورهميلكوضعلً وووووو

و.(4ب
ويالعأورنور ةشبضور عبرقكوقدوض هوي نور البيور جسلديوور البيورهميلكووووو

(وضنور    ونور ةد كوي نوببلموفعموعل يويل  ةفلوضلنوووو202 ةدض و  وفكور ة م وب
إليلذرءوي لهعوي  تعويال توضلنوووووقتمويووجبحويووعب ويووييو وضور بوضلنوي لورضوروو

(وضنور    ونور ةد كو  ل ور البيورهميلكوووووو201رعدثور ابي((وو  وفكور ة م وب
ووصوي و.و

ر   للً و/ور اللبيور جةلل  كو:وورللوور اللبيور ةلل تجو للنورال تللدرءو  لل وجسلل وووووووو
رإل س نوور ذيويص بوضظ ربور جة لو  ش  وف سنبو هوي ةً و ديدًرو فورتور جة لو

كوتستد كورذرور جة لول  حصولو  ل ووظ فل وضال ف وط لبرنوووووو فورتور فب ور ت
ضثاًلوورذرور ابيويحصمو ت ج ور جبوحوور كدض تووض وت  فهور عة  ل تور جبرع ل ووو
ورووي ت هوضنو   وإ  ور لبوضلنوع ل ور جلةلورجرولل نويجلاًلويوورضلبي ووضلنووووووووو
ع  ور سنو ل يً ورعولهلاًلوو لوضور عةلمور لذيوية يسلهور ةصل  وللمورلذرويلد موفلكوووووووووووو

و.(2بت ديبور تعويضو نور ابيور جة  ك
ور  ثً و/ور ابيور ة تجو نور حبض نوضنوضن رجور ح   و.

وروور ابيور ح صموضنور حبضل نوضلنور تةتلعويةنل رجور ح ل  وضلنوضة يسل وووووووو
ر بي ع ويوور  برء ووض ويستةتعويهويحورسهويصوي و  ض وورذ ور ةن رجولث ب وجدًرو
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 ةة سبو هذرور ابيوو هورالستع   وي   نبرءو ذ كو   ور   عكورنوي ديور تعويضور
 ت ديبولموع   و   وعد ووفكور ةه يل ويجلبو  ل وضلنويط  لبويل  تعويضوضلنورلذرووووووووو

ور ابيورنويثنحور ةتع ور تكول نوية يسه ويوويهورر و.و

 الفرع الثاني
 الضرر األدبي املتعلق بالشرف واالعتبار والعرض

يلل  ت والتوورال تللدرءو  لل ووف   للذفوور سللبوورتللكور عللبصووإيللذرءور سللةع ووو
ج للكور هلل وتللؤربو  لل و(4بر كبرضلل وو  برلل وضةلل ويصلل بور سللةع ويعتنللبوعللبيًرورمي للً و

ر ةبلللهورالجتةلل  كو  شلل  ووج للكويةطنلللو  لل ور للد  و ور ك ديلل ور تللكوتصلل بوووووو
ر سةع وورال تن يوور ةبللهورالجتةل  كواووعل التوي لب والويةكلنووعلعه وتحلحوووووووو

و.(2بر حصبوورهضبوضتبوكو  ةحكة و

 الفرع الثالث
 الضرر األدبي الناتج عن جمرد االعتداء على احلقوق الثابتة

م ولوض كور غ بوضثالوضعوضع يع ورذروره  بويعطكور حلو  ة  كور ةط  ن و
و.و(3بي  تعويضو نور ابيورهميكوعت وو وو  ويصنهوعبيوض مي

ويشللةمورللذرور ةللوضوضللنور اللبيورال تللدرءو  لل ورالسلل وور   للبوع لل وقللبيتوو
(وضنور    ونور ةد كور عبرقكور حة يل ور    و  ل و   لبوي و هل وبب كلموضلنووووووو14 م وبر ة

  ز هور غ بوفكورستعة لو  نهويالوضنبيوو كموضنور تحمور غ بو  نهورنويط بووقلهوو
ورذرور تعبصوورنويط  بور تعويضورجرو ح هوعبيوضنوج ك((و.

رال تللدرءوف السلل وور   للبوضللنور ح للوقور ةد  لل ور  صلل   وي  ش صلل  ووضجللبموووو
   ه ويج هو  ةتالبيوعللور ةط  نل ويل  تعويضو ةل ويصل يهوضلنوعلبياورلذرووقلدووووووووووو
يحللدثورال تللدرءو  لل ور ح للوقور  صلل   وي  ش صلل  وعللبيًرويمي للً وضللنو للوضوي للبوووووووو
ل  ابيوي  سةع وور ةبلهورالجتة  كووفكورذرور ةوضوضنور البيويكفلكورال تلدرءوووو

 البيوالنوضجلبمورال تلدرءوووووعد و  ةط  نل ويل  تعويضومونوع جل وإلرنل تووقلوضورووووو
   ور حلور ث يحويسنبوعبيًرويمي ً اوفكوع نو العأورنور ةشبضور عبرقكور لتبطوو

ويرن تور ابيو.و
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 الفرع الرابع
 ضرر أدبي يتعلق باحلريات الشخصية

 ةدض وي طأو   وويةللور حبيل ور ش صل  و شل  وي لبوفةلنوعللورلذرووووووووو
ج لكويةللوعبيتلِهووقلدولفلمووووووره  بورنويط  بوي  تعويضو نور ابيورهميلكوه لهووو

ر دستويور عبرقكورذ ور حبي تور ش ص  وفالويجوزور ةس سويه ورالوية ور    وناو
ورنور تعللبصو هللذ ور حبيلل توالويسللةيويللهورالو  اللبوي وورالور تنللبوج للكو طللأووووووووو
يستوجبور تعويضو ة ويسننهوضلنوعلبيو  شل  ور ةعتلد و  ل وع  تلهور   صل وووووووو

عوي و هل ووو2001مستويوجةهويي ور عبرقو ع عو(وضنو1ورذروض و صحو   هور ة م وب
ببرواًلو.و كللموفللبمور حللللوفللكور  صوصللل  ور ش صلل  ويةلل والويتةللل ف وضللعوع لللوقووووووو

ورآل بينوورآلمر ور ع ض ((وو
فةلثاًلوالويجلوزور تةصلحويوور تجسلللويوور ةبرقنل ويووتصلويبور شلل  ومونوووووو

و لً وويةورف ل وووضورف تهوو كنويجوزور تعبصو  ح ل  ور   صل ورجرولل نوج لكوجل ئهًروق  ووووو
ر   عكويوو ةدض وتةطويور  صوص  ور ش ص  و   ويفع لوض   ف و آلمر ور ع ض و

و.ووووو(4ب
(وضنو14ولذ كوتشتةمور ح   ور   ص وعبي ور ةسكنوورذروض وقبيتهور ة م وب

فللكوف بتهلل ور ث   لل وي و هلل وببعبضلل ور ةسلل لنوضصللو  ووالويجللوزوووووووو2001مسللتويو
وه ورالوي بريوقا ئكوووف ً و     ون((و.وم و ه ويووتفت شه ويوور تعبصو 

 الفرع اخلامس
 الضرر األدبي الناتج عن الوفاة

يية ويةتجو نور فعمووف  ور ةص  وف كلونو  ةجةلكو   لهور حللوفلكور ةط  نل ووووووو
ي  تعويضو لنور البيورهميلكور لذيويصل يهو ت جل ور البيور جسلديور تنل يروضلنووووووووووو

ميكو  ص  وف  لهوالويسلتط عو  لبووووت ييخورإلص ي ووعت ور وف  ووية ورنور ابيوره
ر ةاللبويور ةط  نلل ويللهوووه للهوجووصللنغ ويمي لل ويصللعبووت للديبوق ةتللهوفلل نور حلللووووو
ي  تعويضو نور ابيورالميكور ذيويص  ور ةتوفكوقنمور وف  والويةت موإ  ور ويرل وو

و.وو(13ب(2بورالوإجروتحدمتوق ةتهوية تا ورتف قويووعك وقا ئكو ه ئك
يجلوزو غ لبور ةجةل و   لهور ةط  نل ويل  تعويضو لنووووووووووإجرول نورهصمور لهوالو

ر ابيورهميكورالور هورة كوم و ور    و  ص  وييا ووركو ةلنويصل يهور البيوووو
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رهميكور ةبتدوع  ويجوزوهقبي ءور ةتوفكور ةط  ن وي  تعويضو نور ابيورهميكو
سل وور ذيويص يه و ت ج وقتموقبينه وور ابيورهميكويتةثمورة وي ه  وور حلهنوورالو

   وف دو هيهويووقبيبواووقدويج زور ةشبضور تعويضو نورذرور ةوضوضنور البيوو
  للل ويسللل سور ةحنللل وور ع طفللل وور حةللل نور تلللكوتلللبي ور شللل  ويغ لللب واووعلللدموووووو

و(4بره لل   ور للذينو هلل ور حلللوفللكور ةط  نلل ويلل  تعويضوورلل ورهقبيلل ءوورهزور وووو
(وضلنور  ل  ونووو2/وو201و كنو  ويحدموميج ور  بري وورلذروضل و صلحو   لهور ةل م وبووووو

ر ةد كوي و ه وببويجوزورنوي ا وي  تعويضو يزور وورهقبي نوضلنورهسلب و ةل وووو
يصلل نه وضللنوعللبيويميللكويسللنبوضللوتور ةصلل  ((واوويصللدمور ة صللومويأقبيلل ءووووووو
ر ةتللوفكورةلل كويييلل نويئ سلل نوفللكور ف للهور  لل  و كور عبرقللكورهولويللذربوإ لل ورنووووووو

و.و(2بر ة صومويأقبي ءور ةتوفكور وويرتهو
رض ور ث  كوف ذربوإ  وتبكور ةسأ  و ةحكةل ور ةوعلوضوت لديوللموع  ل و  ل ووووووو

و.و(3بعد ووعسبوظبوفولموقا  
و حنويدوي  و ؤيدور بييورهولوي نويكونو وير ور ةتوفكور حلوفكور ةط  نل وو
يل  تعويضو لنور اللبيورهميلكور ةبتللدوويلذ كوتةطنلللوقور لدور ة للبرثوف ةل ويتع لللووووووو

طووروويشلةمومرئةلً ويقبيل ء وضلنور ديجل ورالو ل وفل نو ل وووووووووي  حجبوور ةور عوور شبو
يجدوضةه ورعدوفالقبي ء وضلنور ديجل ور ث   ل ووط  ةل ورنوور ةسلأ  وييالً وتث لبو الفلً ووووووووو
 ةدور بجوضو  ف هورإلسالضكوفكوضنويكونوضنور وير و ذ كو ب ورنويتد مور ةشبضو

 و لنور تعلويضووو   س ور وير وإ  وضبرتبويحجبور ةت لدعوضلةه ور ةتلأ بوف ةل وي لووووو
و نور ابيورهميك.

رض وضحكة ور تة  هور عبرق  وفإ ه وفكوي مئورهضبور تنبتويقبي ءور ةتوفكور و
يقبي ء وضنور ديج ورهو  وف  وإع ف وإ  وزو ور ةتوفكوضستةد وفكوج كوإ  وقبريو

و141ور ةعدلو   بريور ةبق وو4511 سة وو401ضج لوق  م ور ثوي ور ةةحمور ةبق و
ر    ويت ديبور تعويضو نوعلورمثور سل  يرتووف لً و  ل  ونور تلأض نووووووو4512 سة و

اوع لل وقاللحوفللكوقللبريو هلل ويلل نوالوو4510 سللة وو12ضللنوعللورمثور سلل  يرتويقلل و
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يستحلور تعويضو نور ابيورهميكورالوزو ور ةتوفكوويق ييهوضنور ديج ورهو  و
فلكوقلبريوضج للووووي  تنل يورنور لة ور لوريمووووو(4بر ذينويص نوروي آلعوع     وو ة  ل وو

ق  م ور ثوي ويص يورنويكونو صً و  ضلً و تحديلدوضلنو لهور حللوي  ةط  نل ويل  تعويضوووووووو
رهميللكورالورنوضحكةلل ور تة  للهو لل متوض   فلل و  بريرلل ور سلل يلوفللكوقللبريو هلل ويللبق ووو

و401وقاحوي نو  وقبريوضج للوق ل م ور ثلوي ويقل وووووو4552/ور ئ و  ض و/و431
ر للذيويكللونووف للً و  لل  ونور تللأض نوضللنووورللوو لل  ويلل  تعويضورهميللكوو4511 سللة و

فهللووووالويةطنلللو  لل ور حلل التوره للب و4510 سللة وو12عللورمثور سلل  يرتويقلل و
(وفللكوعلدوموضل و ل و   للهوووو201 ل و ل  وي  لدور لة ور علل عور لوريموفلكور ةل م وبووووووو

وي  ت  كوالويجوزور توسعوفكورذرور  بريوه لهورسلتثة ءوورالسلتثة ءوالويجلوزور توسلعوووووو
(وضللنور  لل  ونور ةللد كوين لل وسلل ييً وووو201ف للهووالور   لل سو   للهوورنو لل ور ةلل م وبووو

ويموفلكوقلبريوضج للوق ل م ور ثلوي وووووو ح التور تعويضورهميكوره ب وفكو  لبوضل ووو
و.(2ب

و حنو ب وفكوظموتن ينوضوقهوضحكة ور تة  هور عبرق ل وي  لهويتوجلبو  ل ووووو
ر ةشللبضورنويتللد مو تحديللدوضللنو للهور حلللوي  ةط  نلل ويلل  تعويضورهميللكوفللكوع  لل ووووووو
ر ابيورهميكور ةبتدوضبر  لً وفلكوج لكوضبرللهور  صلوعوف جلبويوالوعصلبو طل قووووووووو

ضنور ةغ ال وفكوت ديبور تعلويضوورنوالويكلونووسل   و  ثلبرءووووور ةد  نواوور حدور    و
وية ويث مول رمور ةد  و   هويوويف سهوورذروض وتأي  وقور دور عدر  و.و

 املبحث الثاني
 إثبات الضرر األدبي

سن حورإل  ي ور  ورنور ابيورهميكويث لبوإ لك    وإرن تلهووج لكو  يعل وضلنوطن عتلهوووووووو
 واو   ورذروويعدورنوصبفة وضعة ور ابورهميكور ةب  ور تكويصعبوتحديدوضع  ةه

ر لل ور  سلل ي و  للبور ة   لل ور تللكوتصلل بوع لل و  ةاللبو ورووضصلل ح و  للبوض   لل ووووووو
ضشبو  وف  هوالويدوضنوتحديدوضنويتحةمو بءويرن تورذرور البيووتحديلدووسل ئموووو

ورإلرن تووسةتة ولوج كوفكور ةط ن نورآلت  نو.
و
و
و
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 املطلب األول
 لضرر االدبيمن يتحمل عبء اثبات ا

ضنوروور ش  ور ذيويك هويإق ض ور د  مويضل عور  ال ءو  ل وورقعل ور البيوووووو
ع  وتة وو.رهميكو؟و جدورإلج ي و نورذرور تس ؤلوفكور  ور دور ع ض وفكورإلرن تو

ر ن ةل و  ل وضلنووووو-بيواًلوو4515 سلة ووو401ر ة م ور س يع وضلنوقل  ونورإلرنل تويقل ووووو
ر ةللد كورللووضللنويتةسللكوي للالفور ظلل ربووو-رم لل وور  ةلل نو  لل وضللنوي كللب(وبر   لل ًو

وور ةةكبورووضنويتةسكويإي  ءورهصم(و.
ووف ً و  ور دور ةسلؤو   ور ت صل بي ور تلكوتتط لبورنوتتح للوييل  هل ور ثالرل وووووووو
عت ويكونوضوجنً و  تعويضوورلكور  طلأوور البيوور بريطل ور سلنن  ويجلبويرنل توووووووو

ر ةصل  وفهلووضلنويتحةلموووووورذ ور عة صبور ثالر وو لذ كوف  ةلد كورلوور ةالبويويووووو
 بءوإرن تور ابيورهميكوور  طأوور بريط ور سنن  واور ةلد كورلوويلد كو لالفووووو
ر ظ ربويصالويوو بعً ويووفبعً وورنور ن ة و   وضنويد كو الفورهصمويةعة و
ضنويتةسكوي  ث يحويصاًلوالويك هوي إلرن تووإ ة وي عو   و  تلوضنويلد كو لالفووو

و(4بتحدثوجديدًرووالنوي  ءورهصمو   ويص ِهوروور    د رذرورهصموي  تن يور هويس

و.و
   ورذروف  ةابويوروور ةد كوورووضنويتحةمو بءورإلرنل توه لهويلد كوووو

اووفإجروض ويق عور د  مو   وتح لور ابيورهميكوو(2ب الفورهصمووروويبرء ور ذض و
كلونوور ت مو لبءورإلرنل توإ ل ور ةلد  و   لهوورلوور ةسلؤولو لنور فعلمور ال يوويوووووووووو

ر ةد  و   هوروور ةد كوفكومفعِهوويكونوضك فً ويإرن تو فكوتح لور ابيورهميلكاوو
وفعبءورإلرن تويكونو   وور ةد كوفكوم ور وور ةد  و   هوفكومفعِهو.و

وإجرول نور ةد كورووضنويد كو الفور ظل ربوف  ظل ربوقلدويكلونويصلالويووووووو
و بعً ويووفبعً وو   ور ةحوورهتكو:و

:ورنورهصللمويؤيللد وظلل ربور حلل لوفللالويحتلل  و تأي للدور للبووو(ور ظلل ربويصللاًلو4
و الفور ظ ربويتأيجيوي نور صدقوور كذ وف حت  وإ  وضبجيووركور ن ة وو ذ كو
فةنويد كو   ور بوي  هوضشغولور ذض ويدينو هوف جبو   لهوإرنل توج لكويل نويثنلحوووووو
ضصللديورللذرورال تللهرعوال للهويللد كو للالفورهصللموو للذ كو  لل ور ةاللبويورنويثنللحوو

و ابيوور  طأوور بريط ور سنن  و.ر
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(ور ظ ربو بعً و:و ةدض ويد كو   ور هومرئنوال بوفهلوويلد كو لالفوووو2
ر ظلل ربويصللاًلوي  تنلل يورنورهصللمويللبرء ور ذضلل وفلل جرورسللتط ضوإرنلل تورم  ئللهوورنللحو
ر شغ لوجضل ور ةلدينوي  لدينوف  ظل ربورنور ةلد  و   لهوضلدينوورلوور ظل ربو بعلً ووووووووووو

و.(4بر ظ ربو بعً وييوإرن تو الفور شغ لوجضتِهوف ةت مو بءوإرن تو الفو
ف وورنحور ابيورهميكوي بية ور  بري و   وتح  هو ةدوريلنور ة تلولوف صلنيوووو
ر ةد  و   هوفكوضبلهور ةد كوويستط عورنويثنحورنورالينوضة طلعو لنوري لهوور لهووووو

و الفور ظ ربو بعً ووروور شغ لوجضتهوي  دينور ذيوضصدي ور فعمور ا يو.و
ظللل ربوفبعلللً و:ووج لللكويورسلللط ور  بيةللل ور    و  للل وورلللكورنويفتلللبصوو(ور 3

ر ةشبضووععً ور يتً ويعفكوضنويتةسكويهوضنو بءورإلرن توو   وضنويد كو الفو
ر  بية ور    و   وإرن تو كسه وور  بية ور    و  ل وتغةلكوضلنوت لبيتو ةصل حتِهو لنووووووو

ر   صل ويفورئلدور تلأ  بووووو.وضثل لور  بيةل ور    و  ل ووو(2بييوم  مور بوضنويم ل ورإلرنل تووو
والو(3بورللكوقبيةلل وق طعلل وور  للبينور   صلل وي  شللبطور جهرئللكوورللكوقبيةلل ويسلل ط 

 القلل و هللذرور ةللوضوضللنوي للورضور ظلل ربوي  اللبيورهميللكو عللدعووجللوموقبيةلل وق  و  لل وو
و  ص ويهذرور ابيو.

 

 املطلب الثاني
 وسائل إثبات الضرر األدبي 

د ور ع ض وفلكووسل ئمورإلرنل تووضلنووووو ب وضنوره جعوي هويجبوينو نح ور    
ر َّو عب و   ووس ئمورإلرن تور   ص وي  ابيورهميكو ةب وضد ور طنل قور  ور لدووو
ر ع ض وفكوتحديدووس ئموإرن تور ابيورهميكو لذروسلةنح وفلكورلذرور ةط لبوو  ل ووووووو

و.ووو(1بفب  نوق  د ورإلرن تور حبور تكو برر ويلثبوضالئة وإلرن تور ابيورهميك
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 األول الفرع
 مبدأ اإلثبات الحر

يعتنلبور البيويصلوي و  ضل وإعل ف و   طلأوور بريطل ور سلنن  ووقل ئعوض ميلل وووووووووو
يجوزوإرن ته ويجة عووس ئمورإلرن توية وف ه ور شه م وور  برئنو.وف  ةابويوُعبوفكو

و.و(4بر ت  يوييوم  موإلرن تور ابي
  ت  كويجلوزووفإنول نور ابيوورقع وض مي وفعدعووقو هويياً وورقع وض مي ووي

وإرن تور وق ئعور ة مي ويجة عورالم  وية وف ه ور شه م وور  برئنو.و
ورنور تثنلحوضلنووقللوضور البيويوو للدعووقو لهوضسللأ  وضوعلو   والويق يلل وووووو

و.(2بف ه و ةحكة ور تة  ه
ويالعأو ةد  وفكور علبرقوإنويق يل وضحكةل ور تة  لهوتشلةمور ورقلعوور  ل  ونوووووووو

ورقعويكونوعكةه و بع و  لة ضوضلنوقنلموضحكةل وووووفإجروي طأتور ةحكة وفكوفه ور 
و.و(3بر تة  هو

ف جرول نوورجن وإرن تور ابيووتح  هوف جبوريالً وررنل توض لدري وو ة صلب ووووو
رالورجرورقتصبور ةد كوفكوم ور و   وط بوتعويضوضؤقحو ةجبموت بيبوضسؤو   و

هورجور ةد  و   هوتةه دًرو  ت دي ويعلدوج لكويط لبور تعلويضور ك ضلمو لنور البيول لوووووووو
يكفكوفكورلذ ور ح  ل وضجلبموررنل تور البيومونوض لدري ويوو ة صلب اورضل ورجرولل نوووووووووو
ر ةد كوقدوت دعويط بور تعويضور ك ضموف جبوررن تووقوضور ابيووررن توض لدري وو
و ة صب وفتكونور ةسأ  وضنوضس ئمور    ونووت اعو بق ي وضحكة ور تة  لهوويهلذرووو

 نور عة صبور ةكو  و  ابيوور تلكوور ةعة وقاحوضحكة ور ة ضور ةصبي وبرنوتع 
يجبورنوتد موفكوعس  ور تعويضوضنور ةس ئمور    و   ور تكوته ةنو   ه وضحكة و
ر ة ضوف جرول نور حك ور ةطعونوف هوقلدوقال ويل  تعويضويصلوي وضجة ل ومونورنوووووو
ين نولةهو ة صبور ابيوف  هويكونوقدو  يُهور نطالنو  صويويسن يهوضة ويستوجبو

وو.(1بور نطالن(
فلإجروييرمور ةللد كوإرنل تور اللبيورهميلكوف جللبورنويثنلحو ة صللب وورللكوالووووو
تتحدموية وف تهوضنولسبووض و ح هوضنو س ي ويموتت بيوفلكوعلوءوللموع  ل و  ل وووووو
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عللد وفللإجروللل نور اللبيوضللثاًلوجة   للً وف جللبورال للذويةظللبورال تنلل يوضللد وجةلل لوووووووووووو
ض وس ص نهوضنور ةابويوووظ فتهووفبصهور تكوقدوتتح لووض ويص يهوضنوتشويهوو

عبيوضست ن كوضح لووضبله ورالجتة  كول ه و ة صبوتد موفكوت بيبور تعويضو
و نور ابيورهميكو.

ولذ كويجوزوررن تو دعوتح لويووتح لور ابيورهميكويجة لعور وسل ئمويةل وووو
 ف ه ور شه م وور  برئنوال ه وورقع وض مي و.

 الفرع الثاني
 الضرر األدبي مدى انطباق مبدأ اإلثبات الحر على إثبات

 ن ي و نوره  وور حهنوورلذرويعتنلبوورقعل وض ميل ووإجرول  لحوللذ كوف جلوزوووووووو
إرن تللهويجة للعووسلل ئمورإلرنلل توورللذروقللدويتعللذيوته ئلل ور للد  مور كتلل يكوفللكو طلل قوووووووووووو
ر ةسؤو   ور ت ص بي اوورنول نويةكنوتصويورالتف قور ةابويوضعور ةسؤولو   و

و.(4برذرورالتف قويسةدو  ميوضثاًلوت ديبور تعويضو نور ابيورهميكوويثنحو
رذرووالويكفكوإرن تور ابيورهميلكويل إلقبريوالنورلذرور البيويضلبوضعةلويووووووو
ل ضنوي  ةفلوف نول نورإلقبريويص يوإلرن تووجلومور البيورهميلكوف  لهوالويصل يوووووو
 ت ديبوعج ور ابيورض عور ةحكة وض و  ويستع نور   عكوي ن باووالوتصل يور  ةل نووو

ر اللبيورهميللكو للةفلور ع لل وفللكورإلقللبريوولللذ كوالنور ةسللؤو   وووور ح سللة وإلرنلل ت
ر ت ص بي وورقع وضبلن وضنو طأووعبيوويريط وسلنن  وفلالويجلوزوتوج لهور  ةل نوووووو
ر ح سة ورالو نوورقع وع سة و  ةهرضاوويا فوإ  وج كوينوتوج هور  ة نور ح سة و

م ل ور لب وإلرنل تووووو حلنو حتل  وإ ل ويووو(2بيعتنبوتة زاًلو ة وسورر وضلنويم ل ورالرنل تووو
وض دريور ابيورهميك.و

ولذ كوي  ةسن و  شه م وفهكوالوتف لدوفلكوإرنل تور البيورهميلكو كةهل وتسل  دوووووووو
ر   عللكوفللكورسللتةن طوقللبرئنوقالل ئ  وضللنو للاللوإرنلل تووقلل ئعوق  و  لل و للنوطبيلللووو

ور شه م .و
رض ور ةع ية وف  ه وتبمو   وره    وورهضورلوضعوره لذوي العت ل طور لالزعوووو

.ووف كللونو  ةحكةل وإجللبرءور ةع يةلل وو(3بنورعتللبرعور شل  ور ةط للو وضع يةتلهووو الة و
  ل ور شل  ور ةالبويو  صلل وفلكوعل التورإلصلل ي ور جسلدي وو كلنور ةع   لل والوووووووو
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تكفللكوإلرنلل توض للدريور اللبيووإ ةلل ويجللبو  لل ور ةحكةلل ورالسللتع   وي ن للبوالرنلل تووو
و.و(4بج ك

رلكور  ب  ل وور  نلب وووووو   ورذرويتن نوينوييسبووس ئموإرن تور ابيورهميك
ووسةتة ولوي  نورذينور د    نوفكور ة صدينورآلت  ن:و

 املقصد األول
 القرينة

ر  بيةلل وورللكورسللتةن طورضللبو  للبور يللحوضللنورضللبور يللحاووقللدوتكللونوق  و  لل ووووو
يستةنطه ور ةشبضوف ة و   هل وفلكور  ل  ونووي  تل  كوتغةلكوضلنوت لبيتو ةصل حتهووووووووو

اوورللذ ور  بيةلل ور    و  لل وت سلل وإ لل وقبيةلل وو(2ب للنوييوم  للموي للبوضللنويم لل ورإلرنلل توو
ق طعل والويجللوزوإرنلل تو كسلله ورالويلل إلقبريوور  ةل نووفللكورهعللورلور تللكوالوتتع لللووو

.وورلذ ور  بيةل ويجلوزوووو(1بوقبية وق  و   ويس ط وق ي  وإلرن تور عكلو(3بي  ةظ عور ع ع
ق ةتهورقموو  اه وي  د  مور عكسكوفإجرورست دضحوفكوورقع وض مي ورووتصبفوق  و ك

و.و(1بضنو ةس ويالفومية يوف جوزو  اه وي  شه م وور  برئنور  ا ئ  و
وقدوتكونور  بية وقا ئ  ويستةنطه ور   علكوضلنووقل ئعور لد و ووضاليسلته وووووو

.و(1باوويةحصبورإلرن توف ه وفكورهعورلور تكوتجوزوف ه ور شه م (1بر ةةظوي ويض ضهو
هلل وي  شلله م وف جللوزوإرن تهلل وي   بيةلل وووووورجروللل نور اللبيوورقعلل وض ميلل ويجللوزوإرن توووو

ر  ا ئ  وفةثاًلور  بري وم  مو   وتح  لور ابيورهميكوفكوع  ل وقتلموقبيلبوو كلنووووو
رذ ور  بية ويس ط وق ي  وإلرن تور عكلولةل و لوورنلحورنوره ور ةط  لبويل  تعويضوووووو

ضةذوو نور ابيورهميكو ت ج وقتموريةِهول نوقدوتبكوريةُهوو بم وو  ويعدويهت ويهوإال
و.وو(1برنو   ويوف تِهوي  تن يوي ه وفبص و  كسبو
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لة وويعتنبوصغبور سنوقبية و   و دعوتح لور ابيورهميكو لد ور صلغ بووو
اوي دور لهويالعلأوفلكورلذرور ةجل لوووووو(4بفكوع   ور ابيورهميكور ةبتدو ت ج وقتموري هو

 وإنوضحكة ور تة  لهور عبرق ل وولةل وسلن حورإل ل ي وقالحوي سلتح  قور صلغ بوعتلووووووووو
  بور ةة هور تعويضو نور ابيورهميكو ت ج وف دورعدوريويهاوف لبيتويل نووالم ووو
راليللنويعللدووفلل  وري للهوتجع للهوضسللتح ً و  تعللويضورهميللكويشللبطورالويكللونوضغلل لوف للهوو

وقاللحوي سللتح  قور صللغ ب وو ةبرلل وسللة وتعللويضويميللكو حبض  هلل وضللنورال وووو(2ب
و.وو(3بوضع   ته وضنوجلور  ت 

   هوضحكة ور تة  هوضنوتعلويضور صلغ بو  لبور ةة لهوووووورذروض ورست بتوووو
ر ذً ويتطويور ديرس تور ةفس  و نوع   ور طفموفكوع  ل وف لدوريويلهووضل ويسلننهوضلنووووووو

و.و(1بر  ووعهنو هوورنويتأ بوج كويعدووقحوو كةهوعبيورميكوضح لو
وقدوجعمور ةشبضور عبرقكوضنوقبية ور  بريل وق  لد وضوعلو   و حصلبوضلنوووووو

و.(1ب نور ابيورهميكور ةبتدوفكوع   ووف  ور ةص  ويستحلور تعويضو
و حنو ب ورنووقوضور ابيورهميكوضفتبصوفكوجة عوصويورال تدرءو   و
ر غ بوو كنورذرورالفتبرصويةكنوررن تو كسهاوو كنور ةشك  وتكةنوفكورنو  ابيو
رهميكو ة صبووض  ميبواليلدوضلنوررن تهل وعتل ويكلونور تعلويضوضسلتح ً وفل جروررنلحوووووووووو

 صبووويرنحور ة دريورنحووقوضور ابيورهميكوورنو  وتثنحو كءوضنوج كوفإنور عة
ر ابيورهميكوو   ورلذروفلأنوورقعل ور البيورهميلكوالويةكلنوت   لدوررن تهل ويلد  موووووووووو

وضع نول   برئنور    و   وضثاًلوور ة ويةكنوإرن ته ويجة عووس ئمورالرن تو.و

 املقصد الثاني
 اخلربة

الرنلل توي جللأوإ  هلل و  حصللولو  لل وضع وضلل توووووورللكورجللبرءوضللنورجللبرءرتوروو
عللبويي وفلللكوضسللل ئموفة للهوو  ة للل و  سلللحوضلللنور تصلل  ور   علللكوور ةللل وضلللنوووو

                          

 
 

 

 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

411 

ر تص  وي    ور بينو ه ور  نب وفلكوضجل لوضعل نويسل  دور   علكوفلكوعسل وووووووو
و.و(4بر د و 

ويتاةنوضوعوضور  نلب ورضلبينورةل ور ت ل يور  ن لبووعج ل ور لد  مور ةل تجووووووووو
و نور  نب و.و
ور ت  يور  ن ب:يواًلو/و

وويت وج كورض و نوطبيلور  صوعوروو نوطبيلور ةحكة :وو
ي(ور ت  يور  صوعو   ن ب:وهيوضنور  صوعوفكور د و وسورءول نور  ص و
ضد  ً ويعوضد  و   هوروو  صلً ور  ثلً ورنويط لبوضلنور ةحكةل وتع ل نو ن لبوفلكوييووووووووو

سللن  ور تللكووضبع لل وضللنوضبرعللمور للد و و للدروضحكةلل ور تة  للهو للبطورنوينلل نورالووووو
ت تاكور  نب وو وضور عةمور ةط و وضةهور    عويهووتأر ب و   ور د و وو  ةحكة و

اوف هضبو ه وجورزيً ورالور هل وض هضل ووو(2بس طهوت ديبي وورسع وفكوإج ي وط بور  ص 
اوويكللونوتع لل نور  ن للبوفللكورللذ ور ح  لل وي تفلل قوو(3بيتسللنبو للدعوره للذويللهووررة  للهوو

و.و(1بر عدمووتبًروضةنوويمورسةهوفكور جدولورطبرفور د و و   ورنويكون
 (ور ت  يور ةحكة و   ن بو.وف جرو  ويتفللور  صلوعو  ل ور ت ل يو ن لبوفل نووووووو
ر ةحكة وتتو  ور ت  يو ن بوضنوجدولور  نبرءوو كنو  لوقنمورنوتك لهور  صلوعووو
ي  ت  يو ن باولة ورنور ةحكة والوتستط عويفلضور ت ل يور  ن لبورجرول  لحو نبتلهوووووو

 ور د  مور وع دوفكور د و وروورنوطن ع ور د و وتتط بو نب وفة  وو  ة  ور ةبجو
فكورضبوض ولة وروور ح لوفكوضسأ  وررن توض دريور ابيورهميلكووت لديبور تعلويضوووو

و.و(1ب ةهو
وتتةلل ولور  نللب ور ةسلل ئمور فة لل وور ع ة لل ومونور ةسلل ئمور    و  لل وف  ةسلل ئمووووو

 ور ت ل يور  ن لبوضلنوقنلمور  صلوعورووووووواوورجروتلو(1برال  ب وضلنور تصل  ور   علكوووو
ور   عكويصديتور ةحكة وقبريًرويتع  نور  ن بوضشتةاًلو   ور ن    تورآلت  و:و

و ورس ور  ن بووضهةتهوو  بوج كوضنور ن    تور در  و   و  ص تهو.و4
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 ورهضويور تكويبرمورالستع   وي نبتهوف ه ووض ويلب  و لهوضلنورت ل ج وضلنوووووو2
ورالقتا ءو.وور تدري بور ع ج  و ةد

و وضو دورال ته ءوضنور ةهة ور ةول  ور  ه.و3
 للور ةن للغور ورجللبوإيدر للهوفللكوصللةدوقور ةحكةلل و حسلل  ويجللويور  ن للبوووووووووو1

ور ةص ييهووضو لدوريدر لهوورسل ور  صل ور ة لهعوي إليلدرضووضل ويصلبفوضلنورلذرووووووووووو
و.و(4بر ةن غوض دضً و

ور   ً و/وعج  ور د  مور ة تجو نور  نب و.
و وت بيبور  ن بويحاويور  صوعووتسأ ه و ة و ديه وضنوت وعور ةحكة ويتال

ر تبرع تووضالعظ توو ه ورنوت وعويد و ور  ن بو ككوتسأ هو ة ويف دوفكوإيا حو
ضوعوضور  نب وو   صوعورياً ورنويسأ ورور  ن بو ة وويموفكوت بيب اووالويجوزو

و.(2بف برتهو  ةحكة ورنوتستةدوإ  وت بيبو ن بو  ضضورووضنه وروور هوضتة قضوفك
ورجرووجللدتور ةحكةلل ورنوت بيللبور  ن للبو  للبوللل ٍفووالويصلل يوسللننً و  حكلل وووو
ف جبورنوتعهدوي  ةهة وإ  و ن بور بوروو نبرءور لبينومونورنوتال و نلبرءوإ ل ووووو

و.(3بر  ن بورهول
ولذ كو   صلوعور طعلنوفلكوت بيلبور  ن لبوضلنور ة ع ل ور ش صل  وي السلتة موووووووووو

ر  صلللوعوو هللل ور طعلللنوف لللهوضلللنور ة ع للل ووو  للل ور شللل  ور  ن لللبوو القتلللهويأعلللد
ر ةوعو   ووج كوفكوضد وض   ف ور ت بيبو  ورقعوروور هول نوضنهة وروو  لبوع سل ووو
  د و و   ورنويكونور طعلنوضسلننً وويكلونوقلبريور ةحكةل و  لبوق يلمو  طعلنورالووووووووو

و.و(1بتنعً و  حك ور ح س وفكور د و 
ن للبوورسللتةت ج تهوروووو  ةحكةلل وسلل ط وت ديبيلل وورسللع وفللكوره للذويللبييور  ووو

طبعهووإرة  هوورالستع   وي ن بور بوويجبورنويكونوقبرير وضسننً ولةل وتسلتط عووو
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رنوتأ للذويللهولللاًلورووجللهءًروورجروضلل وصلل يوت بيللبور  ن للبوويصللنيوع سللةً و  ةللهرضووووووووو
و.وو(11ب(4بف  ةحكة ورنوتت ذ وسننً و حكةه 

 ور ابيورهميكووتعدور  نب وضنورر ورهم  وفكوإرن تور ابيورهميكاوفطن ع
تستد كوج كوفهوورضبول ضنوفكور ةفلوالويةكنو    عكور تثنحوضنوض لدري ورالو لنووو
طبيلورستش ي وفة  وو  ة  وضنويصلح  ور ةعبفل وفلكورلذرورهضلباوففلكوع  ل وقتلمووووووووو
   وي ديور تعويضوالقبي ء وعسبوت بيبور  نبرءووالويستةدوفكوج كوإ  ور  س عو

و.و(2ب ابيورهميكو  لوض بررً ر شب كووج كوالنور تعويضو نور

 :اخلامتة
 أواًل / النتائج : 

ر ابيورهميكو س ي و  بوض    و  تج و نويج ويتةثموي  حهنووره  وورهس و .4
  ت ج ورال تدرءو   و   وفكوعلورووضص ح وضشبو  و  بوض    و.

  اللبيورهميللكو للبوطوالويةكللنور تح  لللوضةهلل ورالويعللدوإرنلل توورقعلل ور اللبيوو .2
  فسه .و

ر اللبيورهميللكوجووطلل يعو  صللكوفللالويةت للمور تعللويضو ةللهورالوي التفلل قورووووو .3
يحك و ه ئكووي  ت  كوالويد مويذض ور ةابويو ةدووف تهوقنموتحديد ووالويعتنبو

 ضنوتبلتهو.و

الويةكنوتعويضولموعبيورميكو   ئو نور فعمور ا يو ةلدض ويكلونوضبتلدًروووو .1
إ  ووس   و ال ت  عويداًلوضلنوووج كو ة وف هوضنورير قو  ةدينوف تحولور تعويضو

 لو هورصالحو  ة   ف وورذرويتة ف وضعور عدر  .و

رجروللل نوالويجللوزوتعللويضور اللبيورلثللبوضللنوضللب وف  للهوالويشللتةموضلل ويةللةيووووووو .1
  ةابويوضنور    تووضس  درتووضك فئ تاوف جبور ةظبو طن ع ور ة لور ذيو

 فةلل ويسلل  و  ةاللبويوضللنور ةللدينورووضللنو لل  ور للبورووجهلل ور للب وفللإجرولووو
تعوياً وفالويجوزور جةعوي ةلهوويل نور تعلويضو لنور البيورهميلكووإنولل نوووووووو

   بوج كوج زور جةعوي ةهة .و
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الويةكللنوعصللبوصللويور اللبيورهميللكوال للهوي اللعو  ظللبوفورالجتة   لل ووووووو .1
ورالقتصلل مي وورللوويشللةمولللمور تللدرءو  لل وعلللور يللحووالويةكللنوعصللبورللذ ووو

 ر ح وقو.و

وقو للهوور ةلل ويجللبوتح لللو ة صللب ووالويكفللكو  تعللويضو للنور اللبيورهميللكو .1
 ويعدر ور تح  لوضنوض دري وو ذ كويبمورالرن تو   ورلثبوضنوورقع و.و

ضسأ  ووقوضور ابيورهميكوو دعووقو هوتسلت مويهل وضحكةل ور ةوعلوضاورضل وووووو .1
 ض دريور ابيورهميكوفهووضسأ  وفة  ويجبورع  ته وإ  ور  نبرءو.و

يل   برئنووالويتعل نوض لدري ورالوووووالويةكنور تثنلحوضلنووقلوضور البيورهميلكورالووووو .5
 نوطبيلور  نبرءوورذ وضسأ  وق  و   وت العوف هل ور ةحكةل و بق يل وضحكةل وووووو

 ر تة  ه.

 ثانيًا / التوصيات : 
 وصكوي ال ذوي  بييور   ئموي ستح  قور تعلويضو لنور البيورهميلكور ةبتلدوووووو .4

فللكوع  لل ووفلل  ور ةاللبويويحصللب وي  ويرلل و كللنوي لل نوج للكويةبرتللبوويللة ووووو
 يو.وصبي

يةكللنو  ةشللبضورنويعفللكور ةاللبويوضللنوررنلل تووقللوضور اللبيورهميللكوي بيةلل وو .2
 ق  و   وق ي  والرن تور عكلويجة عور وس ئموالنور ابيورهميكوورقع وض مي و.و

ضةكللنو  ةشللبضورنويفتللبصور اللبيورهميللكوفبعللً وق طعللً وفللكويعللضوصللوي وو .3
عن لبووعبيل ووولةجبمورال تدرءو   ور ح لوقور ث يتل ول السل وور   لبووعبيل ور تووووو

 ر ةسكنو.و

 وصللكور  الل ءويلل  ةظبوإ لل وضبلللهور ةللد  و   للهوور للذ ويةظللبورال تنلل يوفللكوو .1
ضسأ  ور تعلويضوف جلبورجلبرءوضورز ل ويل نوضبرللهور  صلوعوعتل والوتتحلولوووووووووو
ر د و وإ  ووس   و ال ت  عووتع لوتح  للورلدفور  ل  ونورالجتةل  كووي  تل  كوووووو

 ت تمور عدر  ور تكوركوضط بوجة عور ة سو.و

 ملصادر:ا
 أواًل: مراجع اللغة 

ر صح حوت  ور  غ ووصح حور عبي  والسة   موينوعة مور جوربياومريور ع ل وو .1
 .وو4550اوي بوتاو1  ةالي ناوط

ر ةصن حور ةة بوالعةدوينوضحةدوينو  لكور ف لوضكور ةغبيلكاوميرسل ووتح  للوووووو .2
 يوسهور ش خوضحةداور ةكتن ور عصبي و.و

 ثانيًا/ الكتب القانونية
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او2ور للبور ةللدروياور ةبرفعلل تور ةد  لل اور ع تللكو صللة   ور كتلل  اوطوووووووم.ويمع .1
2005. 

 .و2001او2م.ويمعوور بور ةدروياور ةوجهوفكوق  ونورالرن تاويغدرماوط .2

م.وعسللنو  للكوج للوناور ةنسللوطوفللكو للبحور  لل  ونور ةللد كاومريوورئللمو  ةشللباو .3
 .و2001او4ط

 .وو4511م.وعسنو  كوج وناور ةظبي ور ع ض و ال تهرض تاويغدرماو .4

م.ور سلةهويياور وسلل  وفللكو للبحور  ل  ونور ةللد كور جديللداوضةشللويرتور ح نللكووو .5
 .وو2000اوي بوتاو3ر ح وق  اوط

 .وو4510م.وصالحور دينور ت ركاور ةظبي ور ع ض و ال تهرض تواويغدرماو .6

م.و نللدور عهيللهور  ص صللة او ظبيلل ورال تهرضلل توفللكوعللوءور  لل  ونور ةللد كووووووو .7
 .وو2002او4يزاور دريور ع ة  ور دو   اوطراليم كوور ة  يناوضطنع ورال

او2م.و صةحو ندور ةج داو بحوق  ونورالرنل تاور ةكتنل ور    و  ل اويغلدرماوطوووو .8
 .وو2001

 .و200م.وضحةدوعس نوضةصوياوضص ميورال تهرعاور دريور ج ضع  اوي بوتاو .9

 ضج  ور  ا ءو. .11
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2004. 
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