251-235 : ص ص

جمةل املشاكة يف الاقتصاد التمنية والقانون

2020: الس نة01 :  العدد05 : اجملدل

The problem of practicing the moral rights of the author in the digital
environment

Abstract:
In the last decades the world has witnessed an unprecedented progress in
the information and communication technologies field, and this progress
has had a prominent impact in various areas of life.
This is because the increase in intellectual production has necessitated a
tremendous development in the means of transferring and circulating
works, and thus this latter has become a profitable trade place that has been
benefited by cloners at the expense of the creators, thanks to the use of
technological methods and application that are characterized by accuracy,
low costs, ease of use and circulation.
Since digital technology has touched all sectors, the moral rights of the
author also has not been spared from this development .
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ملدمت:
دزلذ خلىق اإلالىُت ألادبُت والفىُت خحز الاهخمام الػالمي مىر أوازس اللسن  ،19وهي الخلبت
التي شهدث اشدهاز الػلىم والفىىن غلى خد طىاء ،خُث بدأ الاهخمام بلاهىن اإلالىُت الفىسٍت مً حهت
وجؿىز مفهىمه مً حهت أزسي ،وكد أدي الخؿىز الخىىىلىجي اإلادظازع والطُما شبىت ألاهترهِذ ئلى الخأزحر
غلى ؾسٍلت ابخياز اإلاطىفاث وهُفُت الاهخفاع بها ووشسها ،بدُث جدىلذ ؤلابداغاث ؤلاوظاهُت الخللُدًت ئلى
لغت زكمُت  ،ئغافت ئلى ذلً ظهىز مطىفاث أدبُت وفىُت حدًدة لم جىً مػسوفت في الظابم ،فهرا الخؿىز
في مجاٌ الػلىم والفىىن وآلاداب زافله جؿىز في وطائل هلل ؤلاهخاج الفىسي مما أوحد مطىفاث حدًدة
حدًسة بالخماًت واهذ مدل اهخمام ودزاطت مً كبل املخخطحن في مجاٌ اإلالىُت الفىسٍت.
وٍىاحه اإلاإلفىن في البِئت السكمُت الػدًد مً اإلاشاول مً خُث طهىلت الىضىٌ ئلى مطىفاتهم
وطهىلت اطخيظازها أًػا ،وهرا غدم مىاهبت الدشسَػاث الخللُدًت للظسغت التي جخؿىز بها الخىىىلىحُا
الخدًثت ،خُث ظهسث اغخداءاث حدًدة لم جىً مػسوفت مً كبل واللسضىت والاهخداٌ والجسٍمت
اإلاػلىماجُت ،وكد مظذ هره الاغخداءاث الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف بطفت مباشسة وألخلذ أغسازا وزُمت
بأصخابها بطفت زاضت واملجخمؼ بطفت غامت ،ألامس الري دفؼ بىا ئلى البدث غً هُفُت ممازطتها في
البِئت السكمُت.
وَػد مىغىع ممازطت الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف في البِئت السكمُت أخد مىاغُؼ الػطس ألاهثر
ئزازة للجدٌ ،فاهدشاز ألاهترهِذ وطهىلت اطخسدامها كد شاد مً خدة الاغخداءاث ،لرلً وان البد مً
الخفىحر في خلىٌ كاهىهُت جخماش ى والخؿىز الجدًد هرا مً حهت ،ومً حهت أزسي فهره الخلىق أضخذ
الُىم دافؼ للىة اكخطادًت هامت  ،وهي مً أبسش مدسواث الاكخطاد الػالمي ألامس الري ٌظخدعي خخما
الىكىف غىد طبل ممازطتها زطىضا في البِئت السكمُت.
ولخىاوٌ هرا اإلاىغىع هؿسح الاشيالُت الخالُت
هُف ًمىً للمإلف ممازطت خلىكه اإلاػىىٍت في البِئت السكمُت؟ أو بػبازة أزسي ما هي الػىائم التي جلف
أما اإلاإلف في طبُل ممازطخه لخلىكه اإلاػىىٍت في البِئت السكمُت؟
لإلحابت غلى هره ؤلاشيالُت اغخمدها غلى اإلاىهج الىضفي و الخدلُلي ،خُث اطدىدها للمىهج الىضفي هظسا
لؿبُػت اإلاىغىع الري ًدخىي غلى حاهب جلني ًخمثل في البِئت السكمُت ،واهخهجىا اإلاىهج الخدلُلي هظسا
للمشاول التي حػسفها الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف هدُجت الاهتهاواث التي حػسفها في هره البِئت.
وكد كظمىا زؿت الدزاطت ئلى فىسجحن أطاطِخحن
الفكزة ألاولى :الصعىباث اللاهىهيت ملمارست الحلىق املعىىيت للمؤلف في البيئت الزكميت
الفكزة الثاهيت :الصعىباث الخلىيت ملمارست الحلىق املعىىيت للمؤلف في البيئت الزكميت
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مؼ زاجمت هي غبازة غً ئحابت غً الاشيالُت اإلاؿسوخت وكد بِىا فيها الىخائج اإلاخىضل ئليها وهرا اإلاالخظاث
اإلاثازة بشأن اإلاىغىع .
أوال .الصعىباث اللاهىهيت ملمارست الحلىق املعىىيت للمؤلف في البيئت الزكميت
مً اإلالسز أن الخلىق الرهىُت ومىا خلىق اإلاإلف جخػمً حاهبا مػىىٍا كد ًيىن في الىاكؼ هى
الػىطس ألابسش في هره الخلىق  ،ذلً أن هره ألازحرة خُىما جيشأ جيىن مظدىدة في بداًتها للخم اإلاػىىي
وخده ،وغىدما ًباشس اإلاإلف اطخغالٌ مطىفه ًبدأ الخم اإلاادي بالظهىز ئلى حاهب الخم اإلاػىىي ،وحػسف
الخلىق اإلاػىىٍت بأنها ":طلؿت ًلسزها اللاهىن للمإلف ًخمىً مً زاللها خماًت شخطِخه ألادبُت والفىُت
مً ول اغخداء كد ًطِب مطىفه"(،)1
 .1الصعىباث املىضىعيت ملمارست الحم املعىىي للمؤلف في البيئت الزكميت
جمخاش الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف بػدة زطائظ ،ئذ أنها خلىق لطُلت بصخطُت اإلاإلف هما أنها خلىق
مؿللت وغحر كابلت للخطسف فيها أو الدجص غليها فػال غً وىنها خلىق دائمت وال ًمىً أن جخلادم ،لىً
وغلى السغم مً هره الخطائظ ئال أن ممازطت هره الخلىق في البِئت السكمُت لِظذ أمسا هُىا ئذ أن
هىان ضػىباث كاهىهُت حػُم ممازطتها بظالطت .
 :1.1ممارست حم الكشف وحم اليسب في البيئت الزكميت:
ممارست حم الكشف:
()2
مً الىاخُت اللاهىهُت للمإلف وخده الخم في ازخُاز وكذ وميان ئظهاز مطىفه للجمهىز  ،ولىً
مً الىاخُت الىاكػُت فلد أدي ظهىز جلىُاث زكمُت خدًثت ليشس اإلاطىفاث ئلى حػدد زُازاث اإلاإلف في
أطالُب ممازطت هرا الخم ،ئذ أضبذ بامياهه ئجاخت مطىفه للجمهىز غلى دغاماث ووطائـ زكمُت
باطخسدام ألاحهصة الرهُت أو أحهصة الخاطىب أو غبر اطخسدام ألاهترهِذ ،وغلى السغم مً فائدة هره
الخلىُاث ئال أنها اوػىظذ طلبا غلى اإلاإلف بدُث لم ٌػد هى ضاخب اللساز ألاوٌ في جددًد مىغد ئجاخت
اإلاطىف للجمهىز ،ئذ أحبر غلى الخىاشٌ غلى هرا الخم لطالح شسواث اليشس الالىترووي وذلً الغخبازاث
اكخطادًت حظىٍلُت جسدم هره الشسواث بالدزحت ألاولى(. )3
ممارست حم املؤلف في وسبت مصىفه إليه:
والري هى خم اإلاإلف في ذهس اطمه الصخص ي أو الػائلي أو اإلاظخػاز غلى اإلاطىف فاهه مً الطػب
ممازطخه في البِئت السكمُت وذلً بظبب هثرة وحػدد الاغخداءاث غلى هرا الخم ،طىاء باهخداٌ اطم
اإلاإلف ووظبت اإلاطىف ئلى غحر مإلفه الخلُلي أو باكخؿاف أحصاء مىه ودمجه مؼ مطىف آزس دون ذهس
اطمه وهى ما دفؼ بالبػؼ للدظاؤٌ خىٌ ما ئذا وان خم اإلاإلف في وظبت مطىفه ئلُه ماشاٌ مدخفظا
بمػىاه في البِئت السكمُت(.)4
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 :1.1مماست حم السحب وحم احترام السالمت في البيئت الزكميت
ممارست حم املؤلف في سحب مصىفه مً الخداول:
للمإلف الخم في أي وكذ بأن ًػؼ خد الطخغالٌ مطىفه طىاء مً أحل حػدًله أو سخبه نهائُا
شسٍؿت دفؼ حػىٍؼ غادٌ لطاخب خم الاطخغالٌ( ، )5لىً زبـ هرا الخم بالبِئت السكمُت هخج غىه
مطىفاث زكمُت جبث وجيشس ئلىتروهُا غبر شبياث الىٍب ،واإلاإلف هى الىخُد اللادز غلى جلُُم مىكفه
مً بلاء مطىفه أم ال ،ئما خفاظا غلى طمػخه ألادبُت والػلمُت والفىُت أو مً أحل جؿىٍسه ،أو لػدم
مىاهبخه للػطس الخالي ،وبالخالي له الخم في سخب مطىفه شسٍؿت دفؼ حػىٍؼ إلاً أطىد ئلُه خم
الاطخغالٌ.
ومما ججدز الاشازة ئلُه أن ممازطت هرا الخم في البِئت السكمُت شبه مظخدُل وذلً ليىن اليشس
ؤلالىترووي طهل غملُت الاطخيظار وجداوٌ اإلاطىفاث بظهىلت وطسغت ،فػلى طبُل اإلاثاٌ فان وطائل
الخىاضل الاحخماعي حظهل غملُت جداوٌ اإلالفاث ومشازهتها مؼ الغحر ووشسها في مجمىغاث جػم مالًحن
ألاشخاص وبالخالي فال ًمىً الخدًث غً ممازطت خم السخب في خاالث ههره.
ممارست حم احترام سالمت املصىف:
فُما ًخػلم بهرا الخم فاهه ًطػب ججظُد هرا الخم في ظل الخلىُاث الخدًثت مً جفاغل وزبـ
ووضالث ومً أمثلت ذلً جسكُم اإلاطىفاث الظمػُت البطسٍت بغسع وشسها غبر ألاهترهِذ ،ئذ ال ًسسج
اإلاطىف بػد جسكُمه بىفع الدكت التي وغػها اإلاإلف وذلً بظبب ضػىبت جسصًٍ هرا الىىع مً
اإلاطىفاث وهى ما ًإزس طلبا غلى خم اإلاإلف في اخترام اإلاطىف باظهازه بدزحت أكل مً دزحت اإلاطىف
ألاضلي(.)6
 . 1الصعىباث اللاهىهيت ألاخزي التي حعيم ممارست الحم املعىىي في البيئت الزكميت
ئغافت ئلى الطػىباث اإلاىغىغُت اإلاخػللت بالخلىق اإلاػىىٍت هىان ضػىباث كاهىهُت أزسي جخمثل
في اللُىد والاطخثىاءاث اإلافسوغت غلى اإلاإلف ،وهرا ضػىباث جخػلم بخددًد اإلاظإولُت .
 :1.1الليىد والاسخثىاءاث الىاردة على حلىق املؤلف كعائم أمام ممارست الحلىق املعىىيت في البيئت
الزكميت
أكس اإلاشسع الجصائسي حملت مً اللُىد والاطخثىاءاث الىازدة غلى خلىق اإلاإلف والتي وغػذ
هػمان لخدلُم الخىاشن بحن مطلخت اإلاإلف في اطخغالٌ مطىفه والخطىٌ غلى غائد مالي مىه لػمان
مىاضلت البدث والخؿىٍس وبحن مطلخت املجخمؼ في الػلم واإلاػسفت.
وكد أوزد اإلاشسع الجصائسي في الفطل الثاوي مً الباب الثاوي مً أمس  )7(05-03هره اللُىد والاطخثىاءاث،
خُث ًمىً اطخيظار أي مطىف أدبي أو فني أهخج في شيل مؿبىع أو طمعي أو طمعي بطسي أو بأي شيل
آزس ودون ئذن مً اإلاإلف في خاالث البدث الػلمي ،الترحمت ،الاكخباض ،أو الاطخػماٌ الصخص ي أو
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الػائلي أو بغسع املخاواة أو جمثُل اإلاطىف هصلُا أو بسطم وازٍياجىزي أو بغسع الاطدشهاد أو جمثُل
اإلاطىف أو أدائه دازل الدائسة الػائلُت أو اإلاإطظت الخػلُمُت أو اطخيظازه مً كبل اإلاىخبت أو مساهص
الخفظ (ألازشُف) أو لغسع غسغه ئغالمُا.
وغلُه فاهه ًمىً ألي شخظ ؾبُعي ومً أحل اطخػماله الصخص ي أو الخاص أو أن ًيسخ أو ٌسجل أو
ًطىز وسخت واخدة مً أي غمل مدمي بمىحب هرا اللاهىن ،وذلً دون الخاحت إلاىافلت اإلاإلف ودون
دفؼ أي حػىٍؼ له بشسؽ أن ًيىن الػمل اإلاساد اطخيظازه كد وشس بشيل شسعي(.)8
للد طاغدث البِئت السكمُت مً زالٌ جلىُاتها الفػالت للخماًت في الاهخلاٌ مً الاطخئثاز اللاهىوي اإلاىسض
وؾىُا ودولُا ئلى الاطخئثاز الخلني للخم ،وذلً مً زالٌ وغؼ خد الخخياز الىطؿاء وجلُُد مؿلم للىاشس
إلدزاٌ بػؼ الخػدًالث غحر الجىهسٍت غلى اإلاطىف السكمي وفم ما حظخىحبه غسوزاث الطىاغت في
اللؿاع اإلاػلىماحي(.)9
ومً هرا اإلاىؿلم فان مىذ اإلاإلف الخم في الاطخئثاز بمفهىمه الىاطؼ طُإدي ئلى الخماًت الدكُلت
واإلاشددة وهى ما ٌػني اللػاء غلى اللُىد والاطخثىاءاث التي هسطذ كاهىها زدمت للطالح الػام.
 :1.1صعىباث كاهىهيت مخعللت بخحدًد املسؤوليت:
ئن جددًد اإلاظإولُت الىاشئت غً اطخسدام شبىت ألاهترهِذ الهتهان الخم اإلاػىىي للمإلف
ومداولت خطس اإلاظاهمحن في الفػاء السكمي مً اإلاظائل التي جثحر الػدًد مً الطػىباث وىنها جسجبـ
بشبىت واخدة جػم دوٌ بددود مسخلفت ،وبالخالي فلد جيشأ اإلاظإولُت الػلدًت إلاظخسدم ألاهترهِذ مً
أحل الازالٌ بالتزاماجه الخػاكدًت ،طىاء جلً التي جسبؿه بطاخب الخم أو مؼ اللائمحن غلى شبىت
ألاهترهِذ ووطؿائها أو غحرهم خظب الخالت بشسؽ وحىد غلد صخُذ ،أما فُما ًخػلم باإلاظإولُت
الخلطحرًت في البِئت السكمُت فهي ال جسخلف غً هظحرتها في البِئت الخللُدًت ئال في غىطس واخد وهى الخؿأ
الري هى ازجياب أي فػل مسالف لللاهىن غبر شبىت ألاهترهِذ واهتهان خم اإلاإلف بيظبت مطىف أضلي
ئلى غحر مإلفه الخلُلي(.)10
للد أشاز اإلاشسع الجصائسي مً زالٌ اإلاادة  2مً كاهىن  )11(04-09ئلى حػسٍف ملدم الخدماث بأهه أي هُان
غام أو زاص ًلدم إلاظخػملي زدماجه اللدزة غلى الاجطاٌ بىاطؿت مىظىمت مػلىماجُت و/أو هظام
لالجطاالث ،وأي هُان ًلىم بمػالجت أو جسصًٍ مػؿُاث مػلىماحي لفائدة زدمت الاجطاٌ اإلاروىزة أو
إلاظخػمليها ،وما ًالخظ أن اإلاشسع وطؼ في حػسٍفه لِشمل ملدم الخدماث ومخػهد ؤلاًىاء مػا.
وكد خددث اإلاادة  12مً هرا اللاهىن التزاماث مصودي زدماث ألاهترهِذ وما ًالخظ غلى هرا اللاهىن أهه
أكدم مصودي زدماث ألاهترهِذ في جدمل اإلاظإولُت في خالت الاغخداء غلى الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف.
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لىً جؿبُم اللىاغد الػامت للمظإولُت اإلادهُت والجصائُت غلى مصودي زدماث ألاهترهِذ ووطؿائها ًثحر
الػدًد مً الطػىباث لرلً ًخػحن غلى اإلاشسع الخدزل لخددًد التزاماث ول ؾسف غلى خدا في واكؼ
افتراض ي ًسسج في الغالب غً الظُؿسة الياملت للىطؿاء(.)12
ثاهيا .الصعىباث الخلىيت ملمارست الحلىق املعىىيت للمؤلف في البيئت الزكميت
أجاخذ الشبىت السكمُت هما هائال مً اإلاطىفاث ألادبُت والفىُت بمسخلف أهىاغها وضُغها ،وكد
أضبذ مً الظهل حظىٍم هره اإلاطىفاث وبأكل الخيالُف؛ ئغافت ئلى طسغت جىضُلها للجمهىز ودون
الخاحت للمسوز غلى دوز اليشس ،لىً وبملابل ذلً كد أجاخذ البِئت السكمُت طسغت وطهىلت الاطخيظار
والخىشَؼ؛ وهى ما اوػىع طلبا غلى اإلاإلف وذلً بظبب جلىُاث جدمُل وجسصًٍ ؤلابداغاث الفىسٍت التي
أضخذ طهلت الاكخىاء فػال غً وىنها مخاخت غلى الخـ وباملجان ،وغلُه فالبِئت السكمُت وكفذ هػائم
أمام اإلاإلف إلامازطت خلىكه اإلاػىىٍت وذلً بفػل الطػىباث اإلاسجبؿت بالبِئت السكمُت وجلىُاتها ،وهرا
الطػىباث اإلاسجبؿت بالخػدي غلى الخلىق اإلاػىىٍت في البِئت السكمُت.
 :1الصعىباث املزجبطت بالبيئت الزكميت وجلىياتها
أفسشث البِئت السكمُت جددًاث غدًدة واحهذ اإلاإلف في طبُل ممازطخه لخلىكه اإلاػىىٍت ،ومً
هره الطػىباث ما ًخػلم باطخغالٌ اإلاطىف في خد ذاجه  ،أو ما ًخػلم بخلىُاث البِئت السكمُت في خد
ذاتها.
 :1.1الصعىباث املزجبطت باسخغالل املصىف
أجاخذ البِئت السكمُت للمإلف مجاال واطػا ليشس ئبداغاجه وإًطالها للجمهىز غلى هؿاق واطؼ
وزالٌ فترة شمىُت كُاطُت دون الخاحت للخػاكد مؼ دوز اليشس والخىشَؼ ،وبالخالي ًمىىه ممازطت خلىكه
ألادبُت واإلاالُت بدسٍت مؿللت.
وغلى اغخباز أن ألاهترهِذ هي وطُلت لالجطاٌ جدُذ خسٍت جبادٌ وهلل اإلاػلىماث والبُاهاث بيافت
ضىزها طىاء واهذ مىخىبت أو مسئُت أو مظمىغت أو غحر ذلً ،هما أضخذ لِظذ مجسد ضفداث
للمػلىماث فلـ بل ميان للدظىق وألاغماٌ والخدماث وفػاء غحر مخىاه للمإلفاث وألابدار ،هما أضبذ
ًخػمً ؤلاغالن الخجازي لخلىق اإلاإلف والبث اإلاسئي والدسجُل الطىحي لرلً أضبذ هىان مجاٌ واطؼ
()13
.
للدظاؤٌ غً مدي اللدزة غلى خماًت الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف في ظل البِئت السكمُت
للد حػسع مفهىم اليشس ؤلالىترووي لشد وحرب بحن ُم ّ
ىطؼ ُوم ّ
ػُم ،فُلطسه بػػهم غلى" وشس
اإلاػلىماث الخللُدًت الىزكُت غبر جلىُاث حدًدة حظخسدم الخاطباث آلالُت وبسامج اليشس ؤلالىتروهُت في
ؾباغت اإلاػلىماث وجىشَػها ووشسها ،وزمت مً ًخىطؼ به ،فحري أن اليشس ؤلالىترووي ٌػني"ئجاخت الىطىص
في أي شيل ٌظخسدم الخاطب آلالي ،مثال ألاكساص وألاشسؾت أو غبر الاهترهذ ،وٍسي فُه آزسون وشس
وطائل أوغُت اإلاػلىماث غحر الىزكُت ،مثل ألافالم واإلاطغساث وغحرها وكد ًىطػه بػػهم لِشمل ئهخاج
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ً
وادازة وجىشَؼ اإلاػلىماث أًػا ،فُػسفه بأهه اطخسدام ألاحهصة ؤلالىتروهُت في مجاالث ئهخاج وادازة وجىشَؼ
اإلاػلىماث بغسع اطخسدامها في مجاالث شتى ،وهى ًمازل اليشس باألطالُب الخللُدًت الىزكُت ،ئال أن
ُ
اإلاادة الػلمُت حسجل غلى وطائـ ممغىؿت أو مً زالٌ شبىت همبُىجس هشبىت الاهترهذ الدولُت في خحن
ًسي بػػهم أن اليشس ؤلالىترووي هى ئجاخت ألاغماٌ الفىُت أو ألادبُت للجمهىز لالؾالع غليها أو شسائها
والاطخفادة منها غً ؾسٍم ألاكساص اإلامغىؿت أو اإلادمجت أو مً زالٌ شبىت الاهترهذ الدولُت(.)14
ومطىفاث اليشس ؤلالىترووي طىاء واهذ ئلىتروهُت ألاضل أو مػالجت ئلىتروهُا فال حداٌ في وىنها
زلم فىسي ابخيازي مدمي بلىاغد خم اإلاإلف ،وبالخالي فهي حظخىحب غسوزة خماًتها غد ول اغخداء ًلؼ
غبر البِئت السكمُت زطىضا غملُت اليشس غحر اإلاشسوع وبلُت أفػاٌ اللسضىت الفىسٍت(.)15
ئن غملُت اليشس ؤلالىترووي ألي خم مً الخلىق اإلاادًت أو اإلاػىىٍت للمإلف دون ئذن مً ضاخبها
أو مً له الخم غليها طىاء غً ؾسٍم طىاء غً ؾسٍم وسخها أو حػدًلها غلى حهاش همبُىجس أو كسص
مػغىؽ أو أي حهاش آزس أو ججزًل أي حصء مً اإلاطىف السكمي أو ؾباغخه ٌػد ضىزة مً ضىز الاطخغالٌ
غحر اإلاشسوع لخلىق اإلالىُت الفىسٍت السكمُت(.)16
لىً وغلى السغم مً امخُاشاث اليشس ؤلالىترووي لخلىق اإلالىُت ألادبُت والفىُت فاهه ًالخظ جالش ي
طلؿاث اإلاإلف ألادبُت ملابل اإلاطالح اإلاادًت لشسواث ودوز اليشس ؤلالىترووي ،وذلً مً زالٌ جدىمها في
طلؿت اإلاإلف في الىشف غً مطىفه أو سخبه مً الخداوٌ ،وبالخالي ًبلى اإلاإلف ؾسف غػُف في هره
الػالكت وهى ما ًمىً مػه اللىٌ بأن وشس اإلاإلف إلاطىفه في البِئت السكمُت ًبلى ًثحر ضػىباث جلىُت في
مجاٌ ممازطت الخم ألادبي جخػلم باطخدالت السكابت غلى اإلاطىف بػد الىشف غلُه(.)17
حػد كػُت خماًت الخلىق اإلاػىىٍت في البِئت السكمُت أو غبر الىطائل الالىتروهُت مً أهم اإلاظائل
اإلاظخددزت بسطىص مىغىع اإلالىُت الفىسٍت في وكخىا الخاغس ،هظسا إلاا ًلخم بها مً حػد وطسكاث
واهتهاواث ًىمُت وطسَػت ومخىسزة هظسا للؿبُػت الػاإلاُت للبِئت السكمُت التي حشيل ئًجابُت هبحرة الهدشاز
اإلاإلفاث واإلاطىفاث ،ولىً في الىكذ هفظه حشيل الخؿس ألاهبر غلى الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف بظبب
ضػىبت الظُؿسة غليها.
 :1.1الصعىباث املخعللت بخلىياث البيئت الزكميت
مىاهبت للخؿىز الخىىىلىجي اإلارهل في غالم البِئت السكمُت وما هخج غىه مً طهىلت وشس خلىق
اإلاإلف وجىطػذ مػه مظألت الاغخداء غلى الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف؛ فلد أفسشث البِئت السكمُت
مُياهحزماث ومفاهُم خدًثت ومخؿىزة أزسث غلى الخم اإلاػىىي للمإلف طىاء بطىزة مباشسة أو غحر
مباشسة ومً بحن هره ؤلافساشاث:
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 الزكمىت:
حػسف السكمىت بأنها لغت جلىُت زاضت حػسف باللغت الثىائُت أو اإلاصدوحت للسكمحن واخد وضفس ()1.0
والتي ًمىً مً زاللها جدىٍل أًت زطالت ئلىتروهُا ئلى زكمحن واخد وضفس ،وذلً بغؼ الىظس غً الىغاء
الري ًدملها طىاء واهذ هطىص أو أضىاث أو ضىز زابخت أمى مخدسهت(.)18
فسكمىت اإلاطىفاث هي هدُجت لخدىٍل الىظ مً لغت ألاخسف ئلى لغت ألازكام ،وٍلػب التركُم دوز هام
باليظبت لخلىق اإلاإلف وىهه وطُلت ئشهاز هامت حظهل الاؾالع غلى اإلاطىف مً ول أهداء الػالم.
وللتركُم هىغان:
ـ التركيم البسيط:
وهى جدىٍل اإلاطىفاث مً الدغامت الخللُدًت ئلى الدغامت السكمُت هخدىٍل هخاب مً الدغامت
الىزكُت ئلى دغامت زكمُت ،لُطبذ برلً هخاب ئلىترووي ميشىز غلى شبىت ألاهترهِذ.
ـ التركيم املخفاعل:
وهى ئغادة ئظهاز مطىفاث طابلت الىحىد في شيل زكمي بطىزة مػدلت بدُث لم حػد هما واهذ
مً كبلٌ ،ػخبر اإلاطىف اإلاخػدد الىطائـ أبسش مثاٌ غلى هرا الىىع مً اليشس أًً ًخم الدمج بحن غدة
مطىفاث في مطىف واخد ًػم هطىص وأضىاث وضىز.
وبما أن السكمىت حشيلذ اغخداء غلى الخلىق اإلاادًت للمإلف فان الخلىق اإلاػىىٍت لم حظلم هي ألازسي مً
الاغخداء ،ذلً أن جسكُم اإلاطىف طىاء مً كبل شسواث اليشس الالىترووي أو مً كبل الغحر دون ئدن مً
اإلاإلف ٌشيل مظاطا بالخم اإلاػىىي للمإلف ،ومً حهت أزسي حشيل السكمىت مظاطا بسوح اإلاطىف
الفىسي مً زالٌ هلله مً البِئت الخللُدًت ئلى البِئت السكمُت التي جدظم بالالمددودًت واوػدام
الػىابـ(.)19
 الخفاعل:
وهى ٌػني جفاغل وجىاطم اإلاىاد اإلايشىزة ئلىتروهُا مؼ بػػها البػؼ بطفت آهُت مً زالٌ
ئزطاٌ حػلُم للمإلف أو الىاشس غبر البرًد ؤلالىترووي ًخػمً حػلُلا أو هلدا أو جطىٍخا ،وجدُذ هره
الخاضُت لطاخب خم اإلالىُت ألادبُت والفىُت زؤٍت ول ألافػاٌ التي أخدزتها أغماله مً زالٌ حػلُلاث
مخابػُه(.)20
وإذا وان الخفاغل مً أهم الخلىُاث التي حظاغد في جلسٍب اإلاإلف مً اإلاخللي (الجمهىز) ئال أهه أزاز
الػدًد مً الطػىباث في مجاٌ ممازطت الخم اإلاػىىي للمإلف ،وذلً مً زالٌ ئغافت مىاد جفاغلُت مً
أضىاث وضىز أو مً زالٌ الترهُباث أو الخدىٍساث أو مً زالٌ السبـ بمىاكؼ أزسي ،وهى ما ًإدي ئلى
الاهخلاص مً الخم في اخترام طالمت اإلاطىف وأبىجه.
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 الزبط:
وهى وطُلت للىلىج ئلى مػلىماث مسجبؿت بيلمت مػسوغت غلى الشاشت مً زالٌ الىلس غلى هره اليلمت
جدُلىا ئلى مىاكؼ أزسي أو مػلىماث أزسي ،ومً ممحزاث السبـ أهه وطُلت للخىطؼ في مجاالث اإلاػسفت خُث
حظهل غلى الباخث غملُت البدث وجىفس له الىكذ والجهد ،ولىً باإلالابل شُيل مظاطا بالخلىق اإلاػىىٍت
للمإلف وزطىضا طالمت اإلاطىف وزوخه التي ابخغاها اإلاإلف وذلً بفػل زبـ اإلاطىف بمىاكؼ كد ال
جخماش ى وكىاغاث اإلاإلف أو مً زالٌ زبـ اإلاطىف بطفداث ًيىن اإلاسوز غليها بطفت زاهىٍت دون اإلاسوز
غبر الطفدت السئِظُت(.)21
 :1صعىباث مزجبطت بالخعدي على الحلىق املعىىيت في البيئت الزكميت
أجاخذ البِئت السكمُت ضػىباث حمت حػُم ممازطت الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف ،ومً هره
الطػىباث هثرة الاغخداءاث السكمُت التي مىػذ اإلاإلف لِع مً ممازطت خلىكه اإلاػىىٍت فدظب بل
وغػخه في مىكف ال ًمىً مػه ممازطت الخلىق اإلاادًت وال اإلاػىىٍت وال ختى الخػىٍؼ غً الػسز اإلاالي أو
اإلاػىىي ،ومً هره الطػىباث ما ًخػلم بالجسٍمت في خد ذاتها ،أو ما ًخػلم بخددًد اللاهىن الىاحب
الخؿبُم.
 :1.1الصعىباث املخعللت بالجزيمت:
أ ـ صعىبت اكدشاف الاعخداء و إثباجهً :خم الاغخداء غلى الخلىق اإلاػىىٍت في البِئت السكمُت بطىزة زفُت
بدُث ال ًالخظها املجني غلُه ،وكد ال ٌػلم ختى بىكىغها ،فالجاوي ال ًترن أي أزس للجسٍمت ئذ ال وحىد
لجثت وال دم (.)22
هما حشيل ؾبُػت الدلُل السكمي غائلا في اهدشاف الاغخداء ،ذلً أن الدلُل السكمي ًيىن في شيل مجاالث
مغىاؾِظُت ال ًمىً أن جدزن بالخىاض الؿبُػُت ،فهي هابػت مً الػالم الافتراض ي اإلابني غلى الىُفُت
اإلاػىىٍت غحر اإلالمىطت غمً ميىن زكمي في شيل مسخلـ وذلً لػدم ئمياهُت وحىد فسش ذاحي في ئؾاز
الخسصًٍ السكمي(.)23
ب ـ صعىبت حعيين الجاوي واللبض عليه :خُث غادة ما ًخسر الجىاة أطماء مظخػازة ًسجىبىن بها
حسائمهم ،أو ًسجىبىن حسائمهم في أماهً غمىمُت ال جؿلب جىزُم لصخطُت اإلاظخسدم ،هما أهه في خالت
حػُحن الجاوي فاهه ًطػب اللبؼ غلُه غلى اغخباز أن حسائم البِئت السكمُت هي حسائم غابسة للخدود
وبالخالي فاللىاهحن الىؾىُت غاحصة غلى جىكُؼ الػلاب غلى الجاوي هظسا لخلُدها بمبدأ ئكلُمُت اللىاهحن.
وما ًالخظ في هره اإلاظألت أهه مً الطػب جددًد هؿاق ضخاًا الاغخداء غلى وحه الدكت ،وذلً ًسحؼ ئلى
أن هإالء ال ٌػلمىن شِئا غً وكىع الاغخداء ئال بػد شمً ؾىٍل وفي هره الخالت ًسون أهه مً الخىمت غرم
الخبلُغ غنها ،وبالخالي ال ًدبر أهثرهم أن ٌػترف بأن خلىكه كد اهتهىذ وهرا الظلىن ٌػد خافص للمػخدًً
إلاىاضلت اغخداءاتهم(.)24
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ج ـ هلص خبرة سلطاث إلاسخدالل والخحليم :خُث جىاحه الظلؿاث ( زطىضا في الػالم الػسبي)
ضػىبت في اطخسالص الدلُل في هرا الىىع مً الجسائم ،وٍسحؼ ذلً لىلظ الخبرة لري زحاٌ الػبـ
اللػائي وأحهصة ألامً بطفت غامت ،باإلغافت الى غدم وحىد كػاء مخسطظ في الجسائم اإلاػلىماجُت
وضػىبت الظُؿسة غلى اإلاشترهحن ووحىد بػؼ اإلاىاكؼ غبر شبىت ألاهترهِذ حظهل ئزطاٌ السطائل دون
جددًد اطم اإلاسطل(.)25
ومما ًصٍد الؿحن بلت هى افخلاز البِئت السكمُت ألطالُب السكابت وغىابـ الخدكُم واإلاساحػت ،فػال غً ما
جطادفه الجهاث املخخطت مً ضػىباث في الخدسي غً الاغخداء غلى خم اإلاإلف الػابسة للخدود ال طُما
بػد اهدشاز شبىت ألاهترهِذ ،وبالخالي فىثحرا ما جفشل حهاث الخدلُم في حمؼ ألادلت ؤلالىتروهُت ،بل ئن
املخلم كد ًدمس الدلُل السكمي بسؿأ مىه أو بالخػامل الفني الخاؾئ مػه(.)26
 :1.1الصعىباث املخعللت بخحدًد اللاهىن الىاجب الخطبيم
مؼ اهدشاز ألاكماز الطىاغُت وألاهترهِذ ظهسث وطائل حدًدة ليشس الفىس ؤلاوظاوي خُث أضبذ مً
الظهل هلل خلىق اإلالىُت ألادبُت والفىُت مً ئكلُم دولت الى ئكلُم دولت أزسي ،وكد ًددر ذلً دون
الخطىٌ غلى ئدن مً أصخاب هره الخلىق ،وهى ما مً شأهه أن ًإدي ئلى وشىب هصاع دولي ًطػب مػه
جددًد اللاهىن الىاحب الخؿبُم(.)27
وجأحي مظألت جددًد اللاهىن الىاحب الخؿبُم غلى اإلالىُت الفىسٍت غلى كمت اإلاظائل الطػبت في اللاهىن
الدولي الخاص ،وجصداد ضػىبت جددًد اللاهىن الىاحب الخؿبُم في خالت ما ئذا اطخػملذ الخلىق اإلاادًت
ألصخاب اإلالىُت ألادبُت والفىُت غً ؾسٍم اليشس ؤلالىترووي  ،بدُث جطبذ ؤلابداغاث ألادبُت والفىُت
.
مخاخت غبر وافت أزحاء اإلاػمىزة ،وبالخالي جثىز مظألت جددًد اللاهىن الىاحب الخؿبُم
وكد اكترح الفله زالزت خلىٌ إلاػالجت هرا اإلاشيل وجخمثل فُما ًلي:
أ ـ جطبيم كاهى بلد ألاصل :وهى البلد الري جمذ فُه أوٌ غملُت وشس للمطىف أو ألاداء غلى اغخباز أن
اإلايان الري وشس فُه اإلاطىف ألوٌ مسة هى الري ٌػؿي كُمت ذاجُت للمطىف.
ب ـ جطبيم كاهىن بلد طلب الحماًت :خظب هرا السأي فاذا وان اإلاطىف غحر ميشىز وحب الاغخداد
بلاهىن البلد الري ًؿلب فُه اإلاإلف خماًت مطىفه دازله(.)28
ج ـ جطبيم اللاهىن الشخص ي للمؤلف :وهى كاهىن الدولت التي ًدمل اإلاإلف حيظُتها ،باغخباز أن
اإلاطىف هى هخاج الفىس وهرا ألازحر هى مً ألامىز اللطُلت بصخطُت اإلاإلف وبالخالي فان زحر كاهىن
ًيبغي جؿبُله هى كاهىن حيظُت اإلاإلف(.)29
ئن خل مشيل جىاشع اللىاهحن ًخمثل في أن ًؿبم غلى خماًت الخلىق الرهىُت باليظبت للمطىفاث
وألاداءاث التي جيشس بىاطؿت الخاطب آلالي هفع اللاهىن الري ًؿبم غلى ألاغماٌ اإلايشىزة غبر ألاكماز
الطىاغُت(.)30
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ججدز ؤلاشازة ئلى أن اجفاكُت بسن لخماًت اإلاطىفاث ألادبُت والفىُت وغػذ في اإلاادة  03منها مػاًحر لخماًت
خم اإلاإلف وأهمها مػُاز الجيظُت ومػُاز ؤلاكامت ،لىً زغم ذلً فلد هخطادف ببػؼ الخاالث التي ال
ًمىً فيها جؿبم هرًً اإلاػُازًٍ هدالت وكىع اغخداء غلى مطىف في دولت لِظذ ؾسف في اجفاكُت بسن،
وبالخالي في هره الخالت فال مفس مً السحىع ئلى اللىاغد الػامت لخىاشع اللىاهحن.
ئن مشيلت جىاشع اللىاهحن جػاف ئليها مشيلت جىاشع الازخطاص  ،أي جددًد املخىمت املخخطت بالىظس في
الجزاع ،فاإلاشسع الجصائسي اغخبر أن املخىمت املخخطت بدل هصاغاث اإلالىُت ألادبُت والفىُت هي املخىمت التي
ًلؼ غبر ئكلُمها الاغخداء ،في خحن أن الاغخداء غلى هره الخلىق غبر شبىت ألاهترهِذ ال ٌػسف ميان وال
شمان ،ذلً أن شبىت ألاهترهِذ كػذ غلى الخدود ؤلاكلُمُت للدوٌ.
ئن الطػىباث التي أهخجتها شبىت ألاهترهِذ دفػذ بالبػؼ ئلى اللىٌ بأن الخلىق اإلاػىىي للمإلف غحر
مػمىهت في البِئت السكمُت ،ذلً أن مساكبت اطخػماٌ اإلاطىفاث وألاداءاث والدسجُالث غبرها مهمت حد
ضػبت ،وبالخالي ًمىً جأهُد غدم ئمياهُت اخترام هره الخلىق غبرها(.)31
خاجمت:
ئن زبـ خلىق اإلالىُت ألادبُت والفىُت بشبىت ألاهترهِذ هخج غىه اهخلاٌ هره الخلىق مً ضُغتها
الػادًت اللائمت غلى اليشس الخللُدي ئلى ضىزة حدًدة أطاطها اليشس ؤلالىترووي وظهىز ما ٌظمى
باإلاطىفاث السكمُت.
وَشترؽ لخماًت هره الخلىق غبر شبىت ألاهترهِذ هفع الشسوؽ اإلاؿلىبت لخماًتها في البِئت
الخللُدًت مً أضالت وججظُد مادي ،هما أن البِئت السكمُت جمىذ للمإلف هفع الخلىق التي جمىدها
البِئت الخللُدًت ،غحر أهه وهدُجت للخؿىز الخىىىلىجي الهائل الري طهل غملُت وشس وهلل ؤلابداغاث
ألادبُت والفىُت ظهسث حسائم خدًثت لم جىً مػسوفت في الظابم ؾالذ ول اإلاطىفاث اإلايشىزة غبر شبىت
ألاهترهِذ وزلفذ ضػىبت بالغت مً خُث ضػىبت اهدشافها وميافدتها والخدلُم فيها واللبؼ غلى
مسجىبيها.
وهظسا لألهمُت اإلاتزاًدة للخلىق اإلاػىىٍت للمإلف في البِئت السكمُت فلد أبسمذ الػدًد مً
الاجفاكُاث الدولُت السامُت لخماًت هره الخلىق مً الاغخداءاث الىاكػت غليها ،غحر أن ما ًمحز هره
الاجفاكُاث أنها ذاث ؾابؼ غام أي أنها وغػذ لخماًت هره الخلىق بطفت غامت بغؼ الىظس غً البِئت
التي جىحد فيها ،لىً اشدًاد الخؿىز والخلدم الخىىىلىجي واهدشاز وطائل اليشس واليسخ وهثرة الاغخداءاث
أضخذ هره الاجفاكُاث غاحصة غلى جىفحر الخماًت اإلاالئمت في البِئت السكمُت ،ومً جم بسشث الخاحت
الجفاكُاث أزسي جخماش ى والخؿىز الخىىىلىجي ،وهدُجت لرلً أبسمذ غدة اجفاكُاث لخماًت هره الخلىق
في البِئت السكمُت.
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أما غلى الطػُد الىؾني فػلى السغم مً أن ألامس  05-03هظ ضساخت غلى خماًت بسامج الخاطىب
وكىاغد البُاهاث والتي حػخبر مً أهم اإلاطىفاث الخدًثت ،ئال أن هرا ألامس لم ًىظم بطفت مفطلت اإلاظائل
ألاطاطُت اإلاخػللت بالخلىق اإلاػىىٍت في البِئت السكمُت ،وبالخالي فىظسا لغُاب كاهىن زاص بدماًتها غبر
شبىت ألاهترهِذ أو بػبازة أزسي هظسا لغُاب ما ٌػسف بلاهىن اإلالىُت الفىسٍت السكمُت فان هره الخلىق
جظل زاغػت للخماًت وفم الىطائل الخللُدًت اإلاىطىص غليها في ألامس.05-03
غحر أن جؿبُم هره الىطائل غلى الاغخداءاث اإلاسجىبت في البِئت السكمُت أزاز ضػىباث غدًدة منها
مشيلت جىاشع اللىاهحن وجددًد اللاهىن الىاحب الخؿبُم  ،وهرا مشيلت جددًد املخىمت املخخطت وغحرها
مً اإلاشاول ألازسي ،هما أزازث شبىت ألاهترهِذ جددًاث كاهىهُت وفىُت بشأن آلُاث مباشسة ئحساءاث
الخفخِش والػبـ والخػامل مؼ ألادلت السكمُت اإلاخػللت بهره الجسائم.
وأمام هثرة الطػىباث والخددًاث التي ؾسختها شبىت ألاهترهِذ وعجص الىطائل اللاهىهُت الدولُت
والىؾىُت غلى جىفحر الخماًت الفػالت للخلىق اإلاػىىٍت للمإلف في البِئت السكمُت اغؿس أصخاب هره
الخلىق للبدث غً وطائل أزسي لخماًت ئبداغاتهم فياهذ الخماًت غً ؾسٍم الىطائل الخلىُت زحر بدًل
خُث وفسث لهم الخماًت اإلايشىدة وطهلذ غليهم اطخغالٌ ئبداغاتهم هما ٌشاؤون.
لىً وغلى السغم مً أن الخماًت الخلىُت كد اوػىظذ ئًجابا غلى اإلاإلفحن وأصخاب الخلىق
املجاوزة ئال أنها اوػىظذ طلبا غلى مطلخت املجخمؼ وىنها حػُم الىضىٌ ئلى اإلاطىفاث بما في ذلً جلً
الىاكػت في اإلالً الػام ،هما أن هره الخماًت جمىؼ مً ممازطت الاطخثىاءاث اإلاػترف بها كاهىها والتي وغػذ
غماها لخدلُم الخىاشن بحن مطلخت اإلاإلف ومطلخت املجخمؼ في الػلم واإلاػسفت.
وأمام غُاب أي حشسَؼ وؾني – في الجصائس – ًسطم بىغىح مػالم وخدود الخماًت الىؾىُت و
الخلىُت جبلى مظألت ممازطت الخلىق اإلاػىىٍت للمإلف في البِئت السكمُت مً اإلاظائل الشائىت التي أفسشتها
الخىىىلىحُا الخدًثت والتي جبدث غً خل نهائي وغادٌ ،لرلً ًمىً اللىٌ بأن البِئت السكمُت حػخبر بِئت
غحر آمىت هظسا لخؿىزتها غلى أصخاب خلىق اإلالىُت ألادبُت والفىُت مً حهت واملجخمؼ مً حهت أزسي ذلً
أن كىاهحن خماًت اإلالىُت الفىسٍت الخللُدًت لم حػد كابلت للخؿبُم في البِئت السكمُت ألامس الري ٌظخلصم
غسوزة وغؼ حشسَػاث أزسي جخماش ى والخؿىز الخىىىلىجي الخاضل.

1

- ETIENNE DESHOULIERES, le droit moral de l’auteur sur les œuvres numériques, mémoire
de master, )université panthéon-assas , paris 2, 2005-2006(, p 13.

- MIREILLE BUYDENS, droit d’auteur et internet, bureau des affaires scientifiques,
techniques et culturelles, sstc, Europe, p 21.
2
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 .كائمت املزاجع:
أوال :املصادر
ـ أمس  05-03مإزر في  19حىٍلُت ً 2003خػلم بدلىق اإلاإلف والخلىق املجاوزة ،حسٍدة زطمُت غدد 44
مإززت في  24حىٍلُت .2003
ـ كاهىن  04-09مإزر في ً 2009/08/05خػمً اللىاغد الخاضت للىكاًت مً الجسائم اإلاخطلت
بخىىىلىحُاث ؤلاغالم وؤلاجطاٌ وميافدتها ،الجسٍدة السطمُت ،غدد  47الطادزة في .2009/08/16
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ثاهيا :املزاجع
 .Iاملزاجع باللغت العزبيت
 1ـ الكخب
 زامي ئبساهُم خظً الصواهسة ،اليشس السكمي للمطىفاث وأزسه غلى الخلىق ألادبُت واإلاالُت للمإلف،
داز وائل لليشس ،غمان ،الؿبػت ألاولى.2013 ،
 شدي غبد حمػت مىس ى السبُعي ،الخأمحن غلى مساؾس اهتهان خلىق اإلالىُت الفىسٍت السكمُت ،داز
الجامػت الجدًدة ،الاطىىدزٍت.2019 ،
 ضالح الدًً حماٌ الدًً ،خماًت خم اإلاإلف في غىء اطخسدام البث الفػائي للبرامج باألكماز
الطىاغُت ـ مشيلت جىاشع اللىاهحن ـ داز الفىس الجامعي ـ ؤلاطىىدزٍت ،مطس.2006 ،
 غامس مدمىد الىظىاوي ،اللاهىن الىاحب الخؿبُم غلى مظائل اإلالىُت الفىسٍت ،داز وائل ،غمان،
ألازدن ،الؿبػت ألاولى..2010 ،
 غبد الفخاح بُىمي حجاشي ،الدلُل الجىائي والتزوٍس في حسائم الىمبُىجس وألاهترهِذ ،داز الىخب
اللاهىهُت ،مطس.2005 ،
 غلي غادٌ ئطماغُل ،الجسائم اإلااطت بدلىق اإلالىُت الفىسٍت ؤلالىتروهُت ،ميشىزاث الخلبي الخلىكُت،
بحروث ،الؿبػت ألاولى.2017 ،
 غظان زباح ،خماًت اإلالىُت الفىسٍت والفىُت الجدًدة ،ميشىزاث الخلبي الخلىكُت ،بحروث ،ؽ ، 3
 .2016هسٍم وازم غبد الظالم أبىدًىا ،خماًت خلىق اإلاإلف غبر ألاهترهِذ ،داز الجامػت الجدًدة،
الاطىىدزٍت.2019 ،
 فخىح الشادي و ـ غفُفي وامل غفُفي ،حسائم الىمبُىجس وخلىق اإلاإلف واإلاطىفاث الفىُت  ،ميشىزاث
الخلبي الخلىكُت  ،بحروث ،الؿبػت الثاهُت.2007 ،
 وىزس ماشووي ،كاهىن اإلالىُت الفىسٍت في مىاحهت الخىىىلىحُا الخدًثت ـ الخجسبت الجصائسٍت ـ داز هىمه،
بىشزَػت.2016 ،
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 1ـ الزسائل الجامعيت
أ ـ مذكزاث املاجسخير
ـ بىمػصة طمُت ،خلىق اإلاإلف في الىؿاكحن الخللُدي والسكمي في ظل الدشسَؼ الجصائسي ،مرهسة ماحظخحر،
ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت باجىت.2016 ،
ـ خداد فػُلت ،الخم اإلاػىىي للمإلف في الدشسَؼ الجصائسي وجددًاجه في البِئت السكمُت ،مرهسة ماحظخحر،
ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت باجىت2016 ،
ب ـ أطزوحاث الدكخىراه
ـ دمحم بً فسٍدة  ،ؤلازباث الجىائي للجسائم اإلاػلىماجُت باألدلت السكمُت  ،أؾسوخت دهخىزاه ،ولُت الخلىق،
طػُد خمدًً ،حامػت الجصائس. 2015/12/07 ،1
ـ ملُىت غؿىي ،الخماًت اللاهىهُت لخلىق اإلالىُت الفىسٍت غلى شبىت ألاهترهِذ ،أؾسوخت دهخىزاه ،ولُت
ؤلاغالم والاجطاٌ ،حامػت الجصائس .2010 ،2009 ،1
ـ طىفالى أماٌ ،خماًت اإلالىُت الفىسٍت في البِئت السكمُت ،أؾسوخت دهخىزاه ،ولُت الخلىق طػُد خمدًً،
حامػت الجصائس .2017-2016 ،1
 3ـ امللاالث
ـ دمحم طػُد غبد هللا الشُاب ،الىظام اللاهىوي لليشس ؤلالىترووي ،مجلت دزاطاث غلىم الشسَػت
ّ
واللاهىن ،املجلد  ، 42الػدد .2015 ،2
 4ـ امللخلياث
ـ زشا مػاوٍت خاج ئبساهُم ،اطخغالٌ اإلالىُت الفىسٍت بالىطائل الالىتروهُت ،وزكت غمل ،مإجمس خماًت
خلىق اإلالىُت الفىسٍت في فلظؿحن ـ الخددًاث وآلافاق ـ حامػت الىجاح الىؾىُت ،فلظؿحن.2009 ،
 .IIاملزاجع باللغت ألاجىبيت
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