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 الممخص: 

 الحياة في لمحؽ الجزائية بالحماية الخاصة المادة دراسة عمى عممت تناولت الدراسة التحميؿ حيث

وكذلؾ  .المستطاع قدر األصمية مصادرىا مف وجمعيا الحاسوب، جرائـ في"  الخصوصية" الخاصة

 اسة المنيجكما تناولت الدر  .مف خبلؿ تحميؿ المادة وفرزىا حسب موضوعاتيا،التحميمي المنيج

 بالحماية الخاصة القانونية األحكاـ الى اإلشارة مف بد ال كاف إذ ،والمنيج المقارف ،اإلستنباطي

 التشريعات في وردت والتي الحاسوب جرائـ في"  الخصوصية" الخاصة الحياة في لمحؽ الجزائية

 .اإلمكاف قدر وذلؾ الوطني أو الدولي المستوى عمى المختمفة

مف  ،في الفصميف االوؿ والثاني انتياؾ حرمة الحياة الخاصة في مجاؿ المعموماتيةناقشت الرسالة 

والحماية الجزائية لمحؽ في الحياة الخاصة في  ،حيث مفيوـ الخصوصية في نطاؽ المعموماتية

كما ناقشت الرسالة وسائؿ حماية .وجرائـ انتياؾ الخصوصية في نطاؽ المعموماتية ،التشريعات العقابية

 .ة الخاصة في مجاؿ المعموماتية ووالدليؿ الرقمي في اطار المعموماتيةالحيا

 ضرورة :لمعالجة ىذه الجرائـ المستحدثة أىميا ،وخمصت الرسالة الى مجموعة مف النتائج والتوصيات

 مف وكذلؾ وجوب العمؿ ".االلكترونية" المعموماتية لمجرائـ فمسطيني وعصري خاص قانوف إصدار

 الجرائـ حوؿ القضائية والضابطة العامة والنيابة  القضاة قدرات تنمية عمى دمحد برنامج خبلؿ

 .أدلتيا واكتشاؼ اكتشافيا وآليات المعموماتية
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Criminal protection of the right to privacy in cybercrime 

(A comparative study) 

Prepared by: “Mohammad Ayad” Fadl Salem Ajloune 
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Abstract 

The study dealt with inductive analysis, where it studied and extrapolated the article 

on the criminal protection of the right to private life "privacy" in computer crimes, 

and collected from the original sources as much as possible. As well as the 

analytical method, through the analysis of the material and sorted by subject. The 

study also dealt with the deductive approach and the comparative approach. It was 

necessary to refer to the legal provisions for the criminal protection of the right to 

private life of computer crimes, which are included in various legislations at the 

international or national level, to the extent possible. 

In the first and second chapters, the letter discussed the violation of privacy in the 

field of informatics, in terms of the concept of privacy in the field of informatics, 

the criminal protection of the right to private life in penal legislation, and the 

violation of privacy in the field of informatics. The message also discussed the 

means of protecting private life in the field of informatics, Digital Informatics 

Framework. 

The letter concluded with a set of conclusions and recommendations to deal with 

these new crimes. The most important of these are the necessity of issuing a special 

and modern Palestinian law for cyber crimes. As well as the need to work through a 

specific program on the development of the capacity of judges and prosecutors and 

the judiciary on information crimes and mechanisms of discovery and discovery of 

evidence. 
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 المقدمة

وكاف في  ،الخاصة الحياة حرمة في الحؽالحديثة المجتمعات في اإلنساف حقوؽ أىـ مف        
مقتصر عميو وحده  وليس  قمعتو، ىو اإلنساف سكف أف الخاصة، الحياة لحرمة والفيـ التصور السابؽ

 العممية التطورات نتيجة ولكف. مسكنو داخؿ الفرد الحؽ في االطبلع عمى خصوصيات آلخريفل
 مف الخاصة الحياة حرمة لحماية كافيا وحده يعد لـ الحصينة قمعتو ىو اإلنساف منزؿ مفيوـ أصبح
 فتصدر األفراد وحريات حقوؽ عمى بالحفاظتيتـ  الدوؿ ومف ىذا المنطمؽ أصبحت. واالنتياؾ التطفؿ

 غاية أف بحيث .األمـ ورقي لتقدـ مقياسا يعد إنما الحقوؽ ىذه ألف احتراـ لحمايتيا، مختمفة تشريعات
 الحفاظ مع الخاصة، األفراد ومصالح حريات عمى الحفاظ بغية المجتمع تنظيـ شؾ دوف ىي القانوف
 .والتوازف بيف المصمحة العامة والمصمحة الخاصة فيو، النظاـ باقرار المجتمع كياف عمى

 لمشخص المبلزمة األساسية الدستورية الحقوؽ مف يعد إنما الخصوصية في الحؽ بأف اليـو نزاع ال
 السابقة الحقوؽ مف يعد كما سميـ، مجتمع كؿ بنياف أساس فيو عاـ، كأصؿ اإلنسانية بصفتو الطبيعي

 دوؿ في كبيرة وقانونية دستورية بحماية لؤلفراد الخاصة الحياة حظيت لذلؾ ذاتيا، الدولة وجود عمى
 ىذه لدواعي مختمفة مستويات عمى تشريعية استجابة األخيرة السنوات شيدت حيث قاطبة، العالـ

 قصوى أىمية مف لؤلفراد الخاصة لمحياة لما الفقو مف مؤيداً  ممحوظ بتجاوب القضاء وسايرىا الحماية،
 .سواء حد   عمى والمجتمع الفرد كياف عمى

 إنما الخاصة الحياة في لمحؽ الجزائية الحماية عف حديثنا ِخضـ في نفسو يطرح الذي السؤاؿ إف
 تفاصيميا بكؿ لحياتنا الحاسوب غزو بعد العصر الحالي في كأفراد خصوصيتنا حوؿ يتمحور

 وأصبحت والعامة الشخصية وبياناتنا لمعموماتنا رقمية مستودعات الحواسيب أضحت ِإذ وخصوصيتيا،
 مفاىيـ في وكذلؾ الدوؿ، مف لكثير الوضعية القوانيف في القدـ منذ مألوفاً  مصطمحاً  المعمومات بنوؾ
قميمياً  عالمياً  استعماالً  األكثر أصبحت التي اإلنترنت شبكة أف كما ،القانوني الفقو  أية مف ومحميًا، وا 
 االجتماعية والشبكات الدردشة ومواقع اإللكتروني البريد خبلؿ مف اآلخريف مع لمتواصؿ أخرى وسيمة

 وحياتنا، أنفسنا عف وواردة شاردة كؿ فيو نضع رحباً  الكترونياً  وفضاء الحديث العصر صيحة غدت قد
 .الشخصية خصوصيتنا وكذلؾ
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 األفراد أفكار عمى الرقابة مف لمحد قروف لعدة بذلت التيالداخمية والدولية  الجيود أف قيؿ تقدـ لما
 الحرية أجؿ مف النضاؿ محور كانت إنما واجتماعاتيـ السرية واتصاالتيـ الخاصة وتصرفاتيـ وحديثيـ

 إرساء إلى قادت التي األسباب مف الخاصة الحياة حرمة انتياؾ كاف ليذا ،كافة المجتمعات في
 والتشريعات الوطنية. الدوؿ دساتير في اإلنساف حقوؽ لحماية الدستورية المبادئ

 مف بجزء لنفسو االحتفاظ عمى تحممو التي النفسية الفرد احتياجات تمبى إنما الخصوصية فاف ليذا
 ضد األفراد خصوصية حماية أصبحت لذلؾ. المجتمع عمـ عف بعيدا شخصيتو، مكونات صميـ

 القاعدة تشكؿ األىداؼ ىذه أف بإعتبار الحديثة، الدستورية المبادئ أىداؼ صميـ مف ىي االنتياكات
 .الحر لممجتمع األساسية

 تشكؿ إنما الحاسوب جرائـ في الخاصة الحياة في لمحؽ الجزائية الحماية مسألة أف الى نشير كما
لقاء توضيحيا يتعيف ثـ ومف البحث، لموضوع األساسية القاعدة  .وعناصرىا صورىا عمى الضوء وا 

"  الخصوصية" الخاصة الحياة في لمحؽ الجزائية الحماية لموضوع دراستي في اعتمدت فقد تقدـ لما
 :التالية المناىج الحاسوب جرائـ في

ستقراء دراسة عمى عممت حيث :اإلستقرائي المنيج :أوال  في لمحؽ الجزائية بالحماية الخاصة المادة وا 
 .المستطاع قدر األصمية مصادرىا مف وجمعيا الحاسوب، جرائـ في"  الخصوصية" الخاصة الحياة

 بحسب فرزىا ثـ ومف جمعتيا، التي المادة تحميؿ عمى عممت حيث: التحميمي المنيج: ثانيا
 .ومطالب بمباحث موضوعاتيا

 النتائج وضع عمى عممت ومقارنتيا القانونية النصوص تحميؿ بعد :اإلستنباطي المنيج :ثالثا
 .البحث مسائؿ مف مسألة كؿ عمى تعقيبا منيا المستفادة والتوصيات

 لمحؽ الجزائية بالحماية الخاصة القانونية األحكاـ الى اإلشارة مف بد ال كاف إذ :المقارف المنيج :رابعا
 عمى المختمفة التشريعات في وردت والتي الحاسوب جرائـ في"  الخصوصية" الخاصة الحياة في

 .اإلمكاف قدر وذلؾ الوطني أو الدولي المستوى
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 :اختياره وسبب البحث موضوع أىمية

 بيف لمجدؿ المثيرة الحقوؽ اكثر وىو,  باالنساف المصيقة الحقوؽ مف الخصوصية في الحؽ يعتبر
 وال,  خاصا زخما الحؽ ىذا اعطى واالنترنت المعمومات وثورة الحواسيب ظيور ولعؿ .القانوف فقياء
 عمى خطرا يشكؿ مما نت االنتر شبكات عبر االجتماعي التواصؿ بيستيريا يسمى ما انتشار بعد سيما
 ليذا اختياري اسباب اىـ ولعؿ .المعموماتية مجاؿ في االنتياؾ مف الخاصة الناس حياة حرمة

 واعراضيـ انفسيـ في الناس ليمس خطره وامتداد بالواقع مساسو ومدى لحداثتو يعود إنما الموضوع
 صونا وذلؾ المعموماتية الثورة ليذه لمتصدي تشريعات وسف عميو الضوء تسميط يستوجب مما ،وامواليـ
 ىذه مرتكبو يستغمو فمسطيف في تشريعي فراغ ىناؾ واف خصوصا .لبلنساف الخاصة الحياة في لمحؽ

 االلكترونية الجرائـ ىذه مف فكثير .أفعاليـ تجـر التي القانونية النصوص غياب مف مستفيديف الجرائـ
 الساري 1960 لسنة 16 رقـ االردني العقوبات قانوف في المألوفة العقابية النصوص عمييا تنطبؽ ال

 القانونية لمقاعدة استنادا التجريـ دائرة مف الجرائـ ىذه استبعاد الى ادى مما فمسطيف دولة في المفعوؿ
 .(بنص اال عقوبة وال جريمة ال)

 تطورت فقد أدى التطور العممي الى فقد اإلنسانية، بالشخصية الخصوصية ىذه الرتباط ونظراً 
 بالبياناتبالمعمومات و  ترتبط خصوصية ىناؾ أصبح الحواسيب ىذه بظيور إذ ،اإلنساف خصوصية

 عمى تشتمؿ أصبحت ِإذ الفرد، خصوصية تطورت اإلنترنت شبكة بظيور كذلؾ و عمييا، المخزنة
 اإلنترنت تقنية باستخداـ وذلؾ،وكذلؾ عمى رسائمو الخاصة ،وتسجيبلتو الشخصية وصوره مكالماتو

 القارئ تعريؼ حوؿ تتركز إنما البحث أىمية فاف ليذا لئلنسانية، ىائمة خدمات مف تقدمو ما بكؿ
 الحماية وأساليب حمايتيا وقوانيف انتياكيا وأساليب وصورىا المعموماتية ميداف في اإلنساف بخصوصية
 اإللكترونية، الوسائط عبر الخصوصية بصوف الدولية األسرة اىتماـ مف بدءاً  واإلجرائية الموضوعية

 مف بالغة أىمية تكتسي إنما ىذا، بحثنا موضوع دراسة فإف وعميو والعربية، األجنبية المقارنة العقابية
 وشبكات االلي الحاسب عبر وذلؾ الخصوصية، في بالحؽ الماسة األفعاؿ تمؾ تجريـ حداثة حيث

 نطاؽ حيث مف تختمؼ إنما الجرائـ ليذه الحديثة المقارنة العقابية التشريعات نظرة أف كما ،االنترنت
 مف الخاصة الحياة في الحؽ حماية ضرورة  في يتمثؿ واحد، لموقؼ تّبنييا مع األفعاؿ لتمؾ التجريـ

 .اعتداء أي
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 زاوية ومف زاوية مف ىذا الواقع حيث مف بالغة أىمية ذو يعد إنما الموضوع، ليذا تناولنا فاف لذلؾ
 وىو الفرد حياة في ركف أىـ يمس ألنو واالىتماـ الجدية مف بنوع تناولتو قد التشريعات فاف ثانية

 بالغا اىتماما أولتو قد واإلقميمية، الدولية واالتفاقيات العالمية اإلعبلنات اىتماـ أف كما خصوصياتو،
 قد الحديثة الدساتير جميع أف إليو يضاؼ وواضحة، صريحة قانونية مواد نصوص في أوردتو كما

 .الفردية الحقوؽ أىـ أنو عمى الحؽ ىذا إلى أشارت

 الجرائـ خبلؿ مف بيا المساس مف الخاصة الحياة بحرمة الخاص الموضوع ليذا دراستنا جاءت وقد
 عمى وذلؾ سواء، حد عمى واإلجرائية الموضوعية الوجية مف تناولناه وقد -مقارنة دراسة - المعموماتية

 .الزاويتيف مف الموضوع ىذا دراسة بيف وثيؽ االرتباط أف اعتبار

 الجريمة ىذه مبلحقة قواعد تحديد خبلؿ مف الدراسة ىذه في التحميمي الوصؼ منيجية استخداـ تـ كما
 سيطرة ظؿ في وخصوصا ،العممي بالواقع ربطيا خبلؿ مف وتحميميا والدولية الوطنية التشريعات في
 لمجرائـ مرتكب اكبر تعتبر وىي الفمسطيني االلكتروني الفضاء عمى اإلسرائيمي االحتبلؿ دولة

 واكتشاؼ لمبلحقة عائقا تعتبر كما ذلؾ، صد عمى المقدرة دوف الفمسطينية األراضي عمى االلكترونية
 .الجرائـ ىذه

 :البحث أىداف

 عمى والتعرؼ مبلحقتيا وكيفية فمسطيف في الجريمة ىذه طبيعة عمى لمتعرؼ الدراسة ىذه تيدؼ
 الجرائـ ىذه صور عمى التركيز خبلؿ مف وذلؾ .الجرائـ ىذه ومبلحقة تجريـ تنظـ التي التشريعات
 ىذه تناولت قد وبحوث ومقاالت ودراسات شروحات مف مستفيديف القوانيف عمييا نصت كما وأركانيا
 الحواسيب عف -موجزة بصورة- ولو فكرة القارئ إعطاء بنا حري لذلؾ والتعقيب، بالشرح الجرائـ
 البريد وتقنية وتنظيميا اإلنترنت لشبكة القانونية والطبيعة وتطورىا بظيورىا يتعمؽ فيما اإلنترنت وشبكة

 ذات التعريفات شرح عف فضبلً  الدردشة وبرامج ومواقع االجتماعي التواصؿ وشبكات اإللكتروني
 .بالموضوع الصمة

 االنترنت شبكة عمى الخاصة الحياة في لمحؽ الجنائية الحماية إسباغ كيفية عمى التعرؼ وكذلؾ
 في التقميدية النصوص صبلحية مدى وبياف. المعموماتي والمجـر المعموماتية بالجرائـ المقصود وتحديد
 حجية ومدى الرقمي الدليؿ عمى التعرؼ الوقت نفس وفي .المستحدثة المعموماتية الجرائـ مع التعامؿ
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 فيما الفمسطيني العقوبات قانوف مشروع الى االشارة مع .الجنائي االثبات في االلكترونية المستخرجات
جرائياً  موضوعياً  الخاصة الحياة بحماية يتعمؽ  كما وأركانيا الجرائـ ىذه صور عمى التركيز خبلؿ مف وا 
 ىذا بحثنا ننيي اف الى الجرائـ ىذه الىـ والتطرؽ. الفمسطيني العقوبات قانوف مشروع عمييا نص

 .فائدة ذات تكوف أف نتمنى التي والمقترحات التوصيات ببعض

 :البحث مشكمة

 مجاؿ في الخاصة لمحياة  اىمية اولت التي واالبحاث الدراسات مف قمة ىناؾ أف الى االشارة نود
 اشكاؿ بكافة ميددة الخاصة الحياة أصبحت حيث لمجتمعاتنا التكنولوجيا غزو بعد والسيما المعموماتية
 مواقع مثؿ لمجتمعاتنا االجتماعي التواصؿ شبكات غزت عندما وخاصة واالنتياكات االعتداءات

 قدرا وضعوا قد االفراد مف الكثير اف حيث،وغيرىا والفايبر اب والواتس والتويتر والفيسبوؾ الدردشة
 اف غير احد يصميا لـ مأمف في انيا اعتقادىـ خاصة فيديوا ومقاطع وصورىـ خصوصياتيـ مف كبيرا
 وكذلؾ اليكرز قبؿ مف او الغير لخصوصيات والتعرض التطفؿ خاصية لدييـ االفراد مف الكثير ىناؾ
 االبتزاز بغرض وذلؾ الخصوصية ليذه الوصوؿ يستطيعوف الذيف االكتروني االجراـ محترفي قبؿ مف
 ىذه مثؿ عمى ويعاقب يجـر تشريع الى بحاجة ىؤالء مثؿ اف وحيث ذلؾ غير او االساءة او التيديد او

 مجرد االف لغاية بقي وانما تشريع ىكذا مثؿ فمسطيف في يصدر لـ االف ولغاية لؤلسؼ ولكف االفعاؿ
 يعاقب خاص قانوف وجود لعدـ المجرميف ىؤوالء مبلحقة اعاؽ الذي االمر االف لغاية يقر ولـ مشروع
 اإلجراـ مجاؿ في التشريعي الفراغ سد الفمسطيني المشرع عمى نتمنى ونحف االنتياكات ىذه مثؿ عمى

 .المعموماتي

 مجاؿ في الخاصة الحياة حرمة انتياؾ جريمة ماىية تحديد في البحث اشكاليات اولى تكمف ليذا
 حرمة عمى االعتداء جريمة الرتكاب وسيمة الحاسوب يعتبر وىؿ نطاقيا تحديد ثـ ومف المعموماتية

 اـ جريمة اداة االنترنت او الحاسوب يعتبر ىؿ اخر بمعنى أي المعموماتية مجاؿ في الخاصة الحياة
 .الجريمة ىذه اركاف مف ركف

 مف الخصوصية أف لدينا المعموـ مف .ذاتيا الخصوصية بمفيـو المتعمقة وىي الثانية االشكالية اما
 لمدوؿ الحضاري والموروث الثقافات وبيف واخر مجتمع بيف وتتبدؿ تتغير التي المرنة النسبية المفاىيـ
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 اولتيا والتي القدـ منذ عرفت التي ذاتيا ىي الخصوصية بيذه المقصود فيؿ, واخر زماف بيف وكذلؾ
 .سبؽ عما مختمؼ اليوـ مفيوميا اف اـ,  وحماية رعاية والقوانيف الدساتير

 الجنائي فالقانوف الجنائي، القانوف في والقضاء الفقو رجاؿ مف لكؿ تحديا اإلنترنت شبكات شكمت كما
 اف يعني وىذا ،« بنص إال عقوبة وال جريمة ال» بمبدأ الشرعية والتجارية المدنية القوانيف عف يتميز

 الجنائية القاعدة عف ينحرؼ او يقيس اف يستطيع ال واثناء تطبيقو لقانوف العقوبات الجنائي القاضي
 األشخاص تجريـ القضاة عمى الصعب مف كاف ولذلؾ المجتمع، في ومحدداً  معيناً  فعبلً  تجـر التي
 .اعماال لمبدأ الشرعية المذكور الخاصة االفراد حياة عمى معتديف االلكترونية الشبكات يخترقوف الذيف

 وىؿ االثبات مجاؿ في االلكتروني الدليؿ عمى االعتماد امكانية مدى االشكاليات قبيؿ مف يعد كما
 وسائؿ وجود مف بد ال انو اـ الحاسوب جرائـ في الخاصة الحياة في الحؽ لحماية كاؼ وحده القانوف
 الثقة وفقداف االنتياؾ خطر مف الخاصة الحياة لحماية الجنائي القانوف الى اضافة وتقنية تنظيمية
 .االنترنت وباالخص التكنولوجي بالتطور

 :البحث وخطة منيجية

 نقـو حيث تأصيمي منيج أوال فيو. ومقارنا وتحميميا تأصيميا منيجا الموضوع ىذا دراسة في نتبع سوؼ
 األركاف إلى نردىا الكمبيوتر جرائـ مف جريمة نعالج فعندما النظرية، أصوليا إلى التفصيمية النقاط برد

 بيف لممقارنة مقارنا منيجا وسنتخذ ،حدة عمى جريمة كؿ نشرح نحمؿ وعندما. التجريـ في العامة
 :التالي النحو عمى فصوؿ ثبلثة الى البحث ىذا قسمنا وقد. الدوؿ تشريعات

 .لألفراد الخاصة الحياة ومفيوم ماىية :تمييديالفصل ال

 .الخاصة الحياة في الحؽ ومفيوـ ماىية: األوؿ المبحث

 الخاصة الحياة في الحؽ ماىية: األوؿ المطمب. 
 والمعنوييف الطبعييف لبلشخاص الخاصة الحياة في الحؽ مفيوـ: الثاني المطمب. 

 .القانونية وطبيعتو الخاصة الحياة في الحؽ: الثاني المبحث

 الخاصة الحياة في الحؽ عناصر: األوؿ المطمب. 
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 الخاصة الحياة في لمحؽ القانونية الطبيعة: الثاني المطمب. 
 الخاصة الحياة في الحؽ نطاؽ: الثالث المطمب. 

 .المعموماتية مجال في الخاصة الحياة حرمة انتياك :األول الفصل

 .المعموماتية نطاؽ في الخصوصية مفيوـ: األوؿ المبحث

 اراضي في المطبقة العقابية التشريعات في الخاصة الحياة في الحؽ حماية: األوؿ المطمب 
 .الفمسطينية السمطة

 المعموماتية نطاؽ في الخصوصية انتياؾ جرائـ: الثاني المطمب. 
 الخصوصية عمى االلكتروني التعدي صور: الثالث المطمب.

 .الخاصة الحياة في الحؽ عمى واالنترنت المعموماتية ومخاطر اثر: الثاني المبحث

 الخاصة الحياة في الحؽ عمى االنترنت وخدمات المعمومات مكننة اثر: األوؿ المطمب. 
 الخاصة الحياة في الحؽ عمى واالنترنت المعموماتية مخاطر: الثاني المطمب. 
 المعموماتية إطار في الخصوصية انتياؾ جرائـ مف الجنائي الفقو موقؼ: الثالث المطمب. 

 .المعموماتية مجال في الخاصة الحياة حماية وسائل: الثاني الفصل

 .المعموماتية إطار في الخصوصية لحماية والتنظيمية التقنية الوسائؿ :االوؿ المبحث

 المعموماتية إطار في الخصوصية لحماية التقنية الوسائؿ: األوؿ المطمب. 
 المعموماتية إطار في الخصوصية لحماية التنظيمية الوسائؿ: الثاني المطمب. 

 المعموماتية إطار في الخصوصية لحماية التشريعية الوسائؿ: الثاني المبحث

 الدستورية الحماية: األوؿ المطمب. 
 الموضوعية القانونية الحماية: الثاني المطمب. 
 اإلجرائية القانونية الحماية: الثالث المطمب. 
 المعموماتية إطار في الرقمي والدليؿ الخاصة الحياة حرمة: الرابع المطمب. 
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 :تمييديالفصل ال

____________________________________________________ 

 :لألفراد الخاصة الحياة ومفيوم ماىية

بؿ لـ  ،نود االشارة الى أف المعاجـ المغوية لـ تتضمف تعريؼ لمصطمح " الحياة الخاصة "
نقابؿ ىذا المصطمح فييا، واف كاف يمكف أف نصؿ إلى ىذا التعريؼ عف طريؽ البحث في معنى لفظ 

فيقاؿ خصو بالشيء، ،" الخصوصية "، حيث أف الخصوصية في المغة ىي مف الفعؿ "خصص"
وتأخذ  ،(2وىي بالفتح أصح) (.1يخصو، خصوصا، وخصوصية، تأتي ىذه األخيرة بالفتح والضـ )

ويتفرع منيا الخاصة وىي خبلؼ العامة، والخصوص خبلؼ  ،النفراد بالشيء دوف غيرهمعنى ا
، ويقصد بالخاصة مف تخصو لنفسؾ. وخاصة الشيء ىو ما يختص بو دوف غيره، ويتبيف مف  العمـو
ذلؾ أف الخصوصية لغة ىي ما ينفرد بو اإلنساف لنفسو دوف غيره مف األمور واألشياء، ليذا فاف 

 ة ىي التي يختصيا اإلنساف لنفسو بعيدا عف تدخؿ الغير.الحياة الخاص

لفكرة الحياة الخاصة، سواء أكاف ذلؾ في  محدد مف الناحية القانونية تعريؼ قانوني لـ يرد
 فكرة الخصوصية أو الحياة الخاصة رجاؿ القانوف عمى أف اعتبرحيث  .الدساتير أو في التشريعات

                                                           
 264   صفحة-بدوف سنة النشر-  -الطبعة الثالثة -مصر -المطبعة األميرية -المصباح المنير -الفيومي - 1
 263صفحة    - 1997سنة  -لبناف –دار صادر لمطباعة والنشر  -الجزء الثاني -لساف العرب -ابف منظور  - 2
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(، ويرجع ذلؾ الى أف ىذه 1تثير النقاش والخبلؼ في القانوف المقارف)مف األمور الدقيقة التي ما زالت 
الفكرة إنما تتسـ بالمرونة والتطور، كما تختمؼ مف مجتمع ألخر، وحسب األخبلقيات السائدة في 
الجماعة والظروؼ الخاصة بكؿ شخص ومدى تقدير كؿ مجتمع لمقيـ الذي تسود فيو، وعمى ىذا 

ات المقارنة إلى عدـ إيراد تعريؼ لمحياة الخاصة، حيث لـ يرد لو تعريؼ األساس فقد اتجيت التشريع
اكتفت  وبدورىا(، تاركة ىذا األمر لمفقو والقضاء، 2محدد سواء في الدساتير أو في القوانيف الحديثة)

 حماية الحؽ في حرمة الحياة الخاصة ومف ثـ تعدد صور االعتداء عميو.تشريعات تضمف  بسف

ال يوجد تعريؼ عاـ متفؽ عميو ليذا الحؽ، سواء في المجاؿ التشريعي، أو ضافة الى ذلؾ إ
غالبا عف وضع تعريؼ لفكرة غامضة الحدود، يصعب  يتجنبالقضائي أو الفقيي، فالقضاء مف جانبو 

 .(3العكس) معيا القوؿ مسبقا أيف تنتيي الحياة الخاصة، ومتى تبدأ الحياة العامة، أو

أما الفقو فقد وقع في حيرة وتردد، بيف رافض ليذه الفكرة أصبل ومؤيد ليا، وأصحاب ىذا الرأي 
تعريؼ الحياة اتجو إلى األخير يترددوف بيف التعريفات السمبية واألخرى االيجابية، حيث أف الفقو 

ارتف" بأنيا الحؽ في الخاصة مف الناحية االيجابية إلى تمؾ التعريفات المتعددة ومنيا ما ذكره الفقيو "م
 الحياة األسرية والشخصية والداخمية والروحية لمشخص عندما يعيش وراء بابو المغمؽ.

يعتبر مف اشير التعريفات لمحؽ في الحياة التعريؼ الذي وضعو معيد القانوف األمريكي  إف
كؿ شخص ) :وىو التعريؼ الذي يعرؼ الحؽ في الحياة الخاصة مف زاوية المساس بيا ىوالخاصة، 

حؽ شخص أخر في أف ال تصؿ أموره وأحوالو إلى الغير، وأف  ،ينتيؾ بصورة جدية وبدوف وجو حؽ
مف ، كما عرفيا جانب آخر (عد مسؤوال أماـ المعتدى عميوي ،ال تكوف صورتو عرضة ألنظار الجميور

والى أي مدى  مطمب األفراد والجماعات والمؤسسات في أف يحددوا ألنفسيـ متى وكيؼ،:)الفقو بأنيا
، وىناؾ جانب ثالث كبير مف الفقو استند في (المعمومات الخاصة بيـ إلى الغير يمكف أف تصؿ

حؽ الفرد في أف يترؾ وشأنو، أو ):تعريفو لمحؽ في الحياة الخاصة عمى فكرة السكينة، فعرفت بأنيا
احتراـ )  :ابع بأنياكما عرفيا جانب ر ،(وحده ال يعكر عميو أحد صفو خموتوحؽ الفرد في أف يترؾ 

                                                           
 -1993سنة -مصر -دار النيضة العربية -ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسبلـ، الطبعة األولى -حسف الجندي - 1

 37صفحة   
 - دار الثقافة -رسالة دكتوراه جامعة القاىرة  -حماية الحياة الخاصة في القانوف الجنائي المقارف -يوسؼ الشيخ يوسؼ - 2

 25ص  ،1996سنة -األردف -لمنشر والتوزيع
 230صفحة    - 1959سنة -بالفرنسية( )القانوف المدني  -سر الحياة الخاصة، المجمة الفصمية -مارتف لوسياف - 3
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، وقد تبنى األستاذ " (والسكينة دوف تعكير لصفو حياتو الصفة الخاصة لمشخص والحؽ في اليدوء
فيي عنده لسيت مجرد العزوؼ عف إنشاء  ،جوف شاتوؾ" تعريفا واسعا لمحؽ في الحياة الخاصة

آلخريف، ولكنيا المعمومات مف غير مقتضى، وليست الحؽ في أف يظؿ اإلنساف بمنأى عف تطفؿ ا
أنيا تعني أف يعيش المرء كما يحمو لو، أف يعيش مستمتعا بممارسة  ،تمتد لتشمؿ ما ىو أبعد مف ذلؾ

القضاء  ، بينما حاوؿ الذي يسمكو مرئيا مف جميع الناس أنشطة خاصة معينة، حتى ولو كاف السموؾ
ياة الخاصة حيف قاؿ أنيا الفقو المقارف وخصوصا الفرنسي منو إعطاء مفيوـ ضيؽ لمحوبعض رجاؿ 

وأف يدعو في سكينة ينعـ باأللفة دوف تطفؿ ،أنو ليس ألحد أف يقتحـ عمى غيره عالـ أسراره)تعني 
 (.1عميو( )

الستر، و يعني ذلؾ أال يشيع الفاحشة  دائما اف يتحمى بصفة ىامة وىي االنساف ويحرص
داخؿ أسرتو و المجتمع الذي يعيش فيو، لمحفاظ عمى الفضيمة و األخبلؽ داخؿ المجتمع، و لمنع 

وبالتالي يمكف القوؿ أف العورات التي تستر ىي التي يقوـ صاحبيا  .اآلخريف مف سموؾ طريؽ الجريمة
 .ائيا طي الكتمافومصمحتو تقتضي عدـ كشفيا وبق بالستر عمى نفسو

ويعرؼ الفقو القانوني السر في ىذا الخصوص بأنو: )واقعة أو صفة ينحصر نطاؽ العمـ بيا 
اذا كانت ثمة مصمحة يعترؼ بيا القانوف لشخص أو اكثر في أف يظؿ ،في عدد محدود مف الناس

الوقائع التي ال  العمـ بيا محصورا في ذلؾ النطاؽ(. مف خبلؿ ىذا المفيوـ الدقيؽ لمسر نستبعد كافة
تتمتع بحماية القانوف كأسرار خاصة وتمؾ الوقائع التي يوجب القانوف ضرورة العمـ بيا مف قبؿ جية 

وكذلؾ واجب الطبيب المعالج في االببلغ عف أي  ،مف ذلؾ عدـ كتماف الجريمة لمف عمـ بيا ،ما
 .(2مرض معد او غريب يكشؼ عنو)

                                                           
رسالة دكتوراه،جامعة القاىرة مكتبة دار الثقافة لمنشر  -حماية الحياة الخاصة في القانوف الجنائي المقارف -ممدوح خميؿ بحر  - 1

 159صفحة    - 1996سنة -األردف –والتوزيع 
 -دراسة تحميمية مقارنة–جرائـ الحاسب االلي واالنترنت –اسامة احمد المناعسة وجبلؿ محمد الزعبي وصايؿ فاضؿ اليواوشو  - 2

 216صفحة 2001الطبعة االولى سنة–دار وائؿ لمنشر 
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أف الحياة الخاصة تدخؿ اساسا في نطاؽ السرية التي  وقد ذىب البعض في الفقو الفرنسي الى
فالسرية ىي الوسيمة لضماف حماية الخصوصية ضد الغير وتدخمو ،تكوف لمشخص عمى بعض انشطتو

 .(1وىو الحؽ الذي يتوخاه كؿ شخص في حياتو الخاصة)،ومف ثـ فيي تضمف حؽ المرء في السكينة

تورية وقانونية في مختمؼ تشريعات الدوؿ ولقد حظيت الحياة الخاصة لبلفراد بحماية دس
 .(2لما لخصوصية االفراد ىذه مف اىمية قصوى عمى كياف الفرد والمجتمع معا)،المتقدمة

ويرى الدكتور نبيو صالح انو يمكف القوؿ اف الحياة االجتماعية اصبحت اليوـ اكثر مف أي 
وسبب ذلؾ راجع الى التطور  ،تعاني مف داء التطفؿ عمى الحياة الخاصة وانتياكيا ،وقت مضى

مثؿ الحاسب االلي الذي اصبح  ،والتقدـ السريع في مجاؿ ثورة المعمومات ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة
مما  ،حيث اصبح بامكاف ىذه االجيزة االلكترونية اف تجعؿ العالـ عاريا ،سيد الختراعات الحديثة

تصوير ومراقبة وتسجيؿ معمومات وغيرىا مف  يستوجب تتبع االنساف في كافة ممارساتو وتحركاتو مف
تكنولوجيا المعمومات التي عزت كؿ منحى مف مناحي الحياة المتعددة. ليذا يمكف القوؿ اف لمتكنولوجيا 

في حيف الوجو السمبي اآلخر ،الحديثة وجياف ىما ايجابي وىو الوجو المشرؽ لممعموماتية والتقدـ التقني
 (3).يدد الحياة الخاصة لممواطفإنما يحمؿ في طياتو اخطارا ت

ولما تخمقو  ،ليذا يرى الباحث ونظرا لما تممكو ىذه التكنولوجيا مف قدرات ىائمة في المجتمع
مما يستوجب القوؿ اف حماية الحؽ في  ،وعدـ استقرار ،مف قمؽ وخوؼ ورعب في نفوس المواطنيف

ولتطوره السريع اعة نظرا الىميتو يشكؿ حديث الس الخصوصية، ضد جرائـ الحاسب االلكتروني، انما
 .وبات ال يمكف االستغناء عنو

 

 

 
                                                           

نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة او -جامعة القاىرة–قوؽ استاذ القانوف المدني في كمية الح–الدكتور محمود عبد الرحمف محمد - 1
 117بدوف سنة نشر صفحة –دار النيضة العربية –دراسة مقارنة –الخصوصية 

 58صفحة    –دار الثقافة لمنشر والتوزيع – 2004الطبعة االولى سنة –المحامي محمد اميف احمد الشوابكة  - 2
ورقة عمؿ بعنواف الحماية الجزائية لمحؽ في الخصوصية  –فمسطيف –جامعة القدس د نبيو صالح استاذ القانوف الجنائي في  - 3

 1صفحة 
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 ماىية ومفيوم الحق في الحياة الخاصة: المبحث األول

، باعتبار أف حؽ كما اسمفنا سابقا الحؽ في حرمة الحياة الخاصة مف أىـ حقوؽ اإلنساف
الشخصية التي تشكؿ اإلنساف في حرمة حياتو الخاصة إنما يعتبر مف جوىر الحقوؽ و الحريات 

االطار الذي يستطيع اإلنساف في داخمو أف يمارس حقو في حرمة حياتو الخاصة، فبل بد مف توافر 
ىذه الحقوؽ و الحريات الشخصية بصفة عامة وذلؾ حتى يمكف لئلنساف بعد ذلؾ أف يتمتع 

 محدد لـ يرد تعريؼ وكما اسمفنا سابقا أنو (. و رغـ ذلؾ1بخصوصياتو و أف يطالب بحماية حقو فييا)
لذلؾ الحؽ في كؿ مف التشريعات العربية أو األوروبية وىذا بدوره يعكس صعوبة بياف ماىية حرمة 

 الحياة الخاصة.

ونشير الى أف صعوبة بياف ماىية ذلؾ الحؽ إنما يرجع إلى أف التشريعات التي نصت عمى 
ولو، مما زاد صعوبة ذلؾ. حيث قد حمايتو لـ تضع تعريفا لو، كما لـ يتفؽ الفقو عمى تحديد مدل

تتداخؿ مسألة الحؽ في حرمة الحياة الخاصة في أمور أخرى تتشابو معيا، مما يعني أنيا مرآة تعكس 
 نواحي كثيرة  لحياة اإلنساف. 

تمؾ الرابطة القانونية التي بمقتضاىا يخوؿ  الى أف المقصود بالحؽ رجاؿ الفقو وذىب
قتضاء أداء معيف مف شخص آخر، الشخص عمى سبيؿ اإلنفراد واإل ستئثار والتسمط عمى شيء، وا 

ويقصد باالستئثار، إختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دوف غيره، ونسبتيا إليو وتبعيتيا لو دوف 
العامة كذلؾ تمؾ القيمة المعنية، السمطة والسيطرة والييمنة بما يقتضيو ذلؾ مف حرية التصرؼ في 

البد وأف يكوف مستندا إلى القانوف كما أف حرية التصرؼ البد وأف تكوف  تمؾ القيمة، ىذا االستئثار
 .(2مشروطة بعدـ اإلضرار بالغير)

تنقسـ ىذه الحقوؽ إلى حقوؽ عامة تنشأ مف تمؾ العبلقات  نبلحظ أف ىذه الحقوؽلما تقدـ 
ىي طرؼ في تمؾ التي تحكـ قواعد القانوف العاـ، حيث أف الدولة أو أحد األشخاص المعنوية العامة و 

                                                           
 - 1983دار النيضة العربية  -القاىرة -الحماية الجنائية لحؽ اإلنساف في حرمة حياتو الخاصة -محمد يحى الديف عوض  - 1

 3صفحة
-منشورة-رسالة دكتوراه  -جامعة القاىرة -السياسي في اإلسبلـالحريات العامة في الفكر والنظاـ  -عبد الحكيـ حسف العبمي  - 2

سنة  -مصر -بدوف دار النشر -في تعريؼ الحؽ-المدخؿ في دراسة القانوف  -. وحسف كيرة176صفحة  -1983سنة  -مصر
 365صفحة    - 1954
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العبلقات ذات السيادة وىي حقوؽ عامة، باعتبارىا أنيا تضمف مزايا لؤلفراد تجاه السمطة العامة، 
تمؾ الحقوؽ الخاصة، وىي تمؾ التي تنشأ بيف أشخاص يتعامموف بصفتيـ بعيدا عف  اضافة الى

جية بعضيـ البعض، السيادة و السمطة وتحكميما قواعد القانوف الخاص، وتكوف ىذه الحقوؽ في موا
 .(1)والحقوؽ العامة ىي التي تنقسـ إلى الحقوؽ السياسية والحقوؽ المصيقة بالشخصية والحقوؽ الفكرية

 ماىية الحق في الحياة الخاصة: المطمب األول

ما يصعب  الحؽ في الخصوصية ىو أحد الحقوؽ المصيقة التي تثبت لئلنساف، والتي غالباً       
 مف يعدلبلنساف وما والتمييز بحدود واضحة بيف وما يعد مف الحياة العامة  ،المختمفة ياجوانبحصر 
 (.2) لو الخاصة الحياة

إف التشريعات العقابية التي نصت عمى الحؽ في الحياة الخاصة لـ تضع تعريفًا لو، وذلؾ 
لذلؾ  ،(3أو مستقرة )ألف فكرة الحياة الخاصة إنما ىي مف األفكار المرنة التي ليس ليا حدود ثابتة 

نرى أف كؿ مف الفقو والقضاء في مختمؼ النظـ القانونية قد ردىا إلى اتجاىيف اثنيف ىما االتجاه 
المعياري الذي يحاوؿ أنصاره تحديد مدلوؿ الحؽ في الحياة الخاصة استنادًا إلى معيار معيف دوف 

ىذا الحؽ عف طريؽ ي فقد حدد مفيوـ التعدادالتطرؽ إلى بياف عناصره وتحديد حاالتو. أما االتجاه 
وضع قوائـ بتعداد حاالتو وتحديد العناصر المكونة لو. وبعضيـ وضع الحياة الخاصة في إطاريف 
طار  إطار موضوعي يقوـ عمى التمييز بيف الحياة العامة لؤلشخاص، وما يعد مف الحياة الخاصة وا 

خاص في المجتمع مف زاوية اختبلؼ نسبي يتناوؿ حياة األشخاص الخاصة مف خبلؿ دراسة األش
وىناؾ مف قسـ الخصوصية وفؽ تطورىا التاريخي إلى ثبلث  .(4الزماف والمكاف مف زاوية أخرى )

محطات رئيسة تختصر رحمتيا بيف الماضي والحاضر وىي الخصوصية المادية والخصوصية 

                                                           
صفحة    - 2012سنة -مصر -ديدةدار الجامعة الج -الحماية الجنائية لحقوؽ المتيـ وحريتو -محمد رشاد قطب إبراىيـ - 1
18 
دارالنيضة  -مصر -مكافحة جرائـ الحاسوب واإلنترنت في القانوف العربي النموذجي -الدكتور.عبد الفتاح بيومي حجازي - 2

 604صفحة    2009العربية سنة
مصر دار النيضة  -مية والقانوفجرائـ اإلنترنت بيف الشريعة اإلسبل -األستاذ محمد األلفي -الدكتور حسيف بف سعيد الغافري - 3

 64صفحة -العربية
مف دوف  -جامعة القاىرة -أطروحة دكتوراه -الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة -الدكتور محمد محمد الدسوقي الشياوي - 4

 129صفحة -تاريخ نشر
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ياة الخاصة مف أجؿ فيـ (. لذلؾ يمكف تحديد عناصر الحؽ في الح1المعنوية وخصوصية المعمومات )
 ماىيتو.

وبالرغـ مما تقدـ ال يمكننا تحديد عناصر ىذا الحؽ تحديدًا مانعًا جامعًا، ولكف مف أىـ تمؾ 
العناصر الحياة العاطفية، والزوجية، والعائمية، والحالة الصحية، والرعاية الطبية، المحادثات الياتفية 

السياسية، والمعتقدات الدينية، وموطف الشخص، ومحؿ  واألحاديث الخاصة، والذمة المالية، واآلراء
إقامتو، وحرمة مسكنو، وحرمة مراسبلتو، واسمو، صورتو، وحرمة جسمو، وحياتو المينية والوظيفية، 

 (.2وقضاء أوقات فراغو)

يرجع ذلؾ إلى أف و تعريؼ الحؽ في الخصوصية مف أدؽ األمور التي تثير الجدؿ  حتى االف
ة إنما ىي فكرة مرنة ليس ليا حدود ثابتة، فيي ال تختمؼ باختبلؼ األقطار حرمة الحياة الخاص

أف  رغـمع ذلؾ و . وثقافتيـ فحسب بؿ باختبلؼ األفراد أنفسيـ بحسب أعمارىـ و شخصياتيـ
ال تمنع مف أف نممس فيي الصعوبات التي تحوؿ دوف وضع تعريؼ محدد لمحؽ في الخصوصية، 

بيف  والتفرقةجية ىذا الحؽ مف  مدلوؿبيا في تحديد  واالستئناس دبعض األسس التي يمكف اإلسترشا
لوصوؿ إلى تحديد في سبيؿ افكرة حرمة الحياة الخاصة و األمور المتشابية معيا مف جية أخرى 

 اإلطار الموضوعي و النسبي لحرمة الحياة الخاصة.ما يعرؼ ب ىوىذا الحؽ، و المقصود مف 

لجنة الخبراء في  حيث انتيت ،لمحؽ في حرمة الحياة الخاصةأما بالنسبة لبلطار الموضوعي 
المجمس األوروبي بصدد بحثيا لمسألة حقوؽ اإلنساف، إلى أنو ال يوجد مفيوما عاما متفؽ عميو لحرمة 
الحياة الخاصة سواء في التشريعات العقابية أو عمى مستوى القضاء، أو مف ناحية الفقو، اما 

إلطار النسبي لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة، كما أنو الفكرة التي بخصوص االطار النسبي فيو ا
فقا لطبيعة الوسط الذي و تتسـ باالختبلؼ بيف األفراد بحسب ما إذا كاف الشخص عاديا أـ عاما، وذلؾ 

                                                           
 –لبناف منشورات الحمبي الحقوقية  -عموماتيةالدكتور بوليف أنطونيوس أيوب: الحماية القانونية لمحياة الشخصية في مجاؿ الم - 1

 10سنة صفحة   2009
السياسة الجنائية في مواجية جرائـ اإلنترنت)دراسة مقارنة( أطروحة دكتوراه جامعة عيف  -الدكتور حسيف بف سعيد الغافري - 2

 111صفحة -شمس 
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 والتقاليدعادات اليعيشوف فيو، نظرا لكونو ذو طابع نسبي تتغير بتغيير الزماف و المكاف مف حيث 
 (1) العوامؿ البيئية مف ثقافية و اجتماعية و سياسية و اقتصادية. يرتغو  ،واالخبلؽ

وقد ذىب البعض في الفقو الفرنسي الى اف الحياة الخاصة إنما تدخؿ اساسا في نطاؽ السرية 
حيث أف السرية ىي الوسيمة لضماف حماية الخصوصية  .التي تكوف لمشخص عمى بعض انشطتو

وىو الحؽ الذي يتوخاه كؿ ،يي تضمف حؽ المرء في السكينةومف ثـ ف ،ضد تطفؿ الغير وتدخمو
 .(2شخص في حياتو الخاصة)

 مفيوم الحق في الحياة الخاصة لالشخاص الطبيعيين والمعنويين: المطمب الثاني

، وعدـ جعميا عرضة ألف تموكيا ألسنة حؽ لكؿ فرد الخاصة ةحياالالمحافظة عمى سرية  اف
لمنشر، فاإلنساف لو الحؽ في أف يترؾ وشأنو يعيش حياة ىادئة بعيدة الناس، أو أف تكوف موضوعًا 
(. ومف الصعوبة بمكاف وضع تعريؼ دقيؽ وشامؿ لمفيوـ الحياة 3عف العمنية والنشر واألضواء )

الخاصة، والسبب في ذلؾ يعود إلى تبدؿ ىذا المفيوـ وتطوره باستمرار، تبعًا لتبدؿ المفاىيـ 
المستمر وتبدلو بيف دولة واخرىوبيف  والسياسية والدينية والثقافية وتطورىا االجتماعية واالقتصادية

ياة الخاصة في مكاف يكوف مف األسيؿ تعداد العناصر التي يتكوف منيا مفيوـ الح وقد. منطقة واخرى
لذلؾ البد لنا مف الحديث عف حؽ اإلنساف في الخصوصية ومفيومو وتطوره وطبيعتو  .وزماف محدديف

 ية إلدراؾ مفيوـ الحياة الخاصة الذي كاف عصيًا عمى التعريؼ مف قبؿ الفقو الجنائي.القانون

بحرمة حياتيـ  الطبيعيلما تقدـ ىناؾ اختبلؼ بيف تمتع كؿ مف الشخص العاـ و الشخص 
مسؤولياتو، ارتباطا وثيقا بحياتو و الخاصة فالشخص العاـ قد ترتبط حرمة حياتو الخاصة بحياتو العامة 

المساواة في تفسير الحياة العامة بيف شخص عاـ و فرد عادي ففي  المتصور مف غير و لذلؾ
، و مع ذلؾ فيجب أف نضع حالة الفرد العادييتسع نطاؽ الحياة العامة إضعافو في  الشخص العاـ

 االفرادفي االعتبار أف ذوي الصفة العمومية ليـ حرمة حياتيـ الخاصة شأنيـ شأف غيرىـ مف 
الحماية الجنائية لتصبح  ال تشممياصفتيـ العمومية ال تعني أف حرمة حياتيـ الخاصة  ، والطبعييف

                                                           
بحث مقدـ لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في  -ة مقارنة دراس:الحماية القانونية لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة -عاقمي فضيمة  - 1

 منشور عمى النت –قسنطينة  –جامعة اإلخوة منتوري  -القانوف الخاص
 117مرجع سابؽ  صفحة –الدكتور محمود عبد الرحمف محمد  - 2
 40صفحة  -مرجع سابؽ  -الدكتور بوليف أنطونيوس أيوب - 3
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 .، فالجانب الخاص مف حياتيـ يخضع لذات الحماية التي يخضع ليا بقية األفرادعرضة لبلنتياؾ
و إنما يضيؽ نطاؽ حرمة  ،فالحؽ في حرمة الحياة الخاصة ال استثناء عميو مف أجؿ حرية االعبلـ

مما يؤدي الى اتساع  نطاؽ حياتيـ وميماتيـ ة الخاصة لبعض الشخصيات بحكـ أوضاعيـ الحيا
 (1العامة عمى حساب حياتيـ الخاصة.)

 لو بيف الحياة العامةو  لمشخصية العامةبيف حرمة الحياة الخاصة  لما تقدـ يجب أف نميز
أعضاء أسرتو و أصدقائو التي تفيد المصمحة العامة فاألولى تتعمؽ بأسرار الشخص نفسو و و 

فأنشطة الحياة التي يزاوليا الشخص  .المقربيف، والثانية تتعمؽ بالعبلقات االجتماعية و األنشطة العامة
يمكف أف تكوف أخبارىا محبل لمعبلنية أو البحث و االستقصاء ألنيا تخرج عف نطاؽ حرمة الحياة 

ة الحياة العامة ال يعني رضاؤه الضمني الخاصة لمشخص العاـ بارادتو، فاقداـ الشخص عمى مباشر 
إال ( فحرمة الحياة الخاصة لصيقة باإلنساف و ال يمكف أف تزوؿ 2عف نشر أخبارىا والبحث عنيا.)

إال بالقدر البلـز الىتماـ الجميور  ياأسرار صاحب تكوف سببا يبيح انتياؾال يمكف لمشيرة أف برضائو، و 
 حوز ثقة الجماىير.بالعمؿ الذي يقـو بو و الذي يجب أف ي

وقد اتفؽ رجاؿ القانوف وشراحو عمى أف فكرة الخصوصية أو الحياة الخاصة، تعتبر مف 
(، ويرجع ذلؾ الى أف ىذه 3األمور الدقيقة التي ما زالت تثير النقاش والخبلؼ في القانوف المقارف)

ت السائدة في الجماعة الفكرة تتسـ بالمرونة والتطور، كما تختمؼ مف مجتمع ألخر، وحسب األخبلقيا
والظروؼ الخاصة بكؿ شخص ومدى تقدير كؿ مجتمع لمقيـ الذي تسود فيو، وعمى ىذا األساس فقد 
اتجيت التشريعات العقابية المقارنة إلى عدـ إيراد تعريؼ لمحياة الخاصة، حيث لـ يرد لو تعريؼ محدد 

مفقو والقضاء، وقد اكتفت بوضع نصوص (، تاركة ىذا األمر ل4في كؿ مف الدساتير والقوانيف الحديثة)
 قانونية تكفؿ حماية الحؽ في حرمة الحياة الخاصة وتعدد صور االعتداء عميو.

حيث نرى ،لما تقدـ تبيف لنا أنو مف الصعوبة بمكاف وضع مفيـو دقيؽ لمحؽ في الخصوصية
واستندوا ،الخصوصية اف ىناؾ جانبا مف الفقو قد اتجو الى تعداد العناصر التي يتكوف منيا الحؽ في

                                                           
صفحة  -سنة 1991-دار النيضة العربية-القاىرة -سرار األفراد في مواجية النشرالحماية الجنائية أل -طارؽ فتحي سرور - 1

155 
 36صفحة  -مرجع سابؽ  -طارؽ فتحي سرور - 2
 37صفحة  -مرجع سابؽ -حسف الجندي - 3
   25صفحة  -مرجع سابؽ -يوسؼ الشيخ يوسؼ - 4
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انما يتغير تبعا لبلعراؼ والعادات المتبعة في كؿ مجتمع مف ،في ذلؾ الى اف مفيوـ ىذا الحؽ
وىذا ما انتيى اليو عمماء  ،وذلؾ تبعا لممفاىيـ االقتصادية والسياسية واالجتماعية المختمفة ،المجتمعات

انما ىو حاجة ناشئة اجتماعيا، ومف  االنتروبولوجيا )دراسة االنساف( وىو اف الحؽ في الخصوصية
 ،وذلؾ وفقا لمستوى التطور في المجتمع،ىنا تختمؼ الحاجة الى الحؽ في الخصوصية اختبلفا كبيرا

 (1).يجري تعريفو داخؿ المجتمع ذاتو،وىذا يدعو الى عدـ االستغراب بأف الحؽ في الخصوصية

االعبلـ و مف واجباتيا متابعة خبلصة ما تقدـ، يرى الباحث أنو و إف كاف مف حؽ وسائؿ 
األمانة و الدقة و تجنب التشيير  اال أف ذلؾ يتطمب قدر مفأدائيا،  كمراقب عمىالشخصيات العامة 

و كؿ ما يمس خصوصيات تمؾ الشخصيات العامة، كما يجب عند نشر الوقائع أف تنطوي عمى قدر 
بيدؼ التقييـ واالنتقاد أف يتـ النشر و ،وفوبحدود ما يسمح بو القانمف الجسامة و األىمية االجتماعية 

 .وليس التشيير والنيؿ مف خصوصية الفرد المصمحة العامةالبناء لمحفاظ عمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

رقة عمؿ بعنواف الحماية الجزائية لمحؽ في الخصوصية و  -فمسطيف  –جامعة القدس –د نبيو صالح استاذ القانوف الجنائي  - 1
 3صفحة  -في جرائـ الحاسب االلكتروني
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 الحق في الحياة الخاصة وطبيعتو القانونية: المبحث الثاني

 ،االلكترونيمف الجدير ذكره اف الحماية الجنائية لمحؽ في الحياة الخاصة في جرائـ الحاسب 
وبقاء اسرارىـ طي ،انما تجد مكانيا الصحيح في اف يكوف ليـ مستودع اليداع اسرارىـ الخاصة

ىذه االسرار بقيت فترة مف  .كما ال تمتد ليا يد العابثيف ،الكتماف بحيث ال يعمـ بيا احد مف الناس
 ،اسب االلي االلكترونيومف ثـ ظير الح ،الزمف حبيسة في النفوس حتى انفجرت ثورة التقدـ التقني

في مكاف خاص وبدوف رضاء المجني  ،ليذا كاف ينبغي اف تقع جرائـ االعتداء عمى الحياة الخاصة
كما يجب اف يقع مثؿ ىذا االعتداء عمى الحؽ في الخصوصية في جرائـ الحاسب  .عميو

 .(1االلكتروني)

ليا معنى ومضموف نسبي تختمؼ مف شخص آلخر  وكما ذكرنا سابقا وعميو فاف الخصوصية
مف  تعدوأحوالو الخاصة، فقد تكوف ىناؾ حاالت بالنسبة لفرد معيف وثقافتو وبيئتو حسب طبيعة الفرد 

  .آخر وذلؾ حسب طبيعة كؿ شخصلشخص بالنسبة  تعد كذلؾالخصوصية، بينما ال 

اصة نرى أف ىناؾ  مسألة وبصرؼ النظر عف اإلختبلؼ الذي طاؿ تحديد عناصر الحياة الخ
أخرى أشغمت كؿ مف الفقو و القضاء تتعمؽ بتحديد الطبيعة القانونية لمحؽ في الحياة الخاصة  و ما 

 .الفقو في ىذا اإلطار كما سنرى ينتج  عف ذلؾ مف أثر و إنقساـ

 

 :(الطبيعة القانونية لمحق في الحياة الخاصة )الحق في الخصوصية: المطمب االول

باؿ مف الفقو والقضاء منذ زمف بعيد،  قد شغمتالطبيعة القانونية لمحؽ في الخصوصية  اف
حتى قبؿ أف تتدخؿ بعض التشريعات العقابية كالتشريع الفرنسي، و ينظر إليو بوصفو حقا مستقبل يمـز 

 .أف توفر لو الحماية

و الى اكثر مف اتجاه، وحوؿ الطبيعة القانونية لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة، لقد انقسـ الفق
منيـ مف اعتبر الحؽ في الحياة الخاصة مف حقوؽ الممكية، ومنيـ مف اعتبره مف الحقوؽ المبلزمة 

 :لصفة االنساف الشخصية حسب االتي
                                                           

 16ص  -مرجع سابؽ -فمسطيف  –جامعة القدس –د نبيو صالح استاذ القانوف الجنائي  - 1
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ىذا االتجاه أف الحؽ بسرية الحياة الخاصة ال يتمتع بصفة الحؽ انصار يرى  االتجاه األول: 
 (. 1الشخصي)

الحقوؽ الشخصية  أف الحؽ في السرية يشبو إلى حد كبير مؤيدي ىذا االتجاه يرى االتجاه الثاني:
ف منظور حؽ السرية إنَّما يعد مف خصائص الشخصية اإلنسانية، ومف ثـ يؤلؼ  أ الى ويذىب ىؤالء
 .(2حقًا شخصيا )

مكف يميؿ ىذا الجانب لبلعتقاد بأف الحؽ بالخصوصية يؤلؼ حقًا معنويًا بحيث ي االتجاه الثالث:
ومف ثـ يجوز تصنيؼ ىذا الحؽ في  ،تشبيو حؽ الفرد في حياتو الخاصة مثؿ حؽ الممكية األدبية

 (3إطار الحقوؽ المعنوية. )

 بالحؽ الخاصة بالحياة الحؽ تشبيو والقضاء الفقو مف جانب يفضؿ االتجاه ىذا بموجب :االتجاه الرابع
 ينظر توجياً  الفقو مف جانب تبنى وقد بالتقادـ تممكو يمكف وال لمتصرؼ، قابؿ أبدي حؽ وىو العيني،

 (.4) ممكية حؽ مجرد بوصفو الخاصة الحياة في الحؽ إلى

حيث يرى الدكتور نبيو صالح  اف حرمة الحؽ في الحياة الخاصة انما تجد اساسيا القانوني 
ا ما اكدتو وىذ،باعتبارىا مف حقوؽ االنساف التي يجب حمايتيا واحتراميا مف اجؿ حياة حرة وكريمة

مف االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف والميثاؽ الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية الذي اقرتو  (12المادة )
حيث نصت  ،1976والذي اصبح نافذا سنة  1966( ديسمبر 16الجمعية العامة لبلمـ المتحدة في )

 (.5اصة )مف ىذا الميثاؽ عمى الحماية الجنائية لمحؽ في الحياة الخ 17المادة 

ومف خبلؿ دراسة الطبيعة القانونية ال بد لنا مف البحث في عناصر الحؽ في الحياة الخاصة 
 )الحؽ في الخصوصية(.

                                                           
 -لبناف-القانوف المقارفمخاطر المعموماتية واإلنترنت )المخاطر عمى الحياة الخاصة وحمايتيا( دراسة في  -د.نعيـ مغبغب - 1

 29منشورات الحمبي الحقوقية صفحة 
 .30مرجع سابؽ صفحة  -د. نعيـ مغبغب - 2
 31المرجع السابؽ، ص  -نعيـ المغبغب - 3
 137صفحة  2005-2004اطروحة دكتوراه جامعة دمشؽ سنة –الحؽ في الحياة الخاصة –كندة الشماط  - 4
ورقة عمؿ بعنواف الحماية الجزائية لمحؽ في الخصوصية في جرائـ  –جامعة القدس –الجنائي د نبيو صالح استاذ القانوف  - 5

 17الحاسب االلكتروني ص
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 :(الحق في الخصوصية(عناصر الحق في الحياة الخاصة: المطمب الثاني

تمؾ االمور او القيـ التي يحمييا ىذا الحؽ ضد  يقصد بيا عناصر الحؽ في الحياة الخاصة
فانيـ  ،وكما اف رجاؿ الفقو الجنائي لـ يتفقوا عمى ماىية الحياة الخاصة .التدخؿ الخارجي مف الغير

 (.1اختمفوا ايضا في حصر عناصر الحؽ في الحياة الخاصة )

جامعًا، ولكف مف أىـ  ال يمكننا تحديد عناصر ىذا الحؽ تحديدًا مانعاً  وكما ذكرنا سابقا أنو
تمؾ العناصر الحياة العاطفية، والزوجية، والعائمية، والحالة الصحية، والرعاية الطبية، المحادثات 
الياتفية واألحاديث الخاصة، والذمة المالية، واآلراء السياسية، والمعتقدات الدينية، وموطف الشخص، 

، وصورتو، وحرمة جسمو، وحياتو المينية ومحؿ إقامتو، وحرمة مسكنو، وحرمة مراسبلتو، واسمو
 .والوظيفية، وقضاء أوقات فراغ

اختمؼ الفقياء فيما بينيـ بشأف تحديد عناصر الحؽ في الحياة الخاصة حيث كاف  وايضا
بعضيا محؿ اتفاؽ بيف ىؤالء الفقياء والبعض اآلخر كاف محؿ اختبلؼ بينيـ، وذلؾ عمى النحو 

 :التالي

 الحياة الخاصة محل االتفاق:أوال: عناصر الحق في 

نود االشارة أنو رغـ تعدد صور الحؽ في الخصوصية، فإف الفقو قد اتفؽ عمى بعض عناصر 
الحؽ ومنيا الحؽ في حرمة المسكف والمكاف الخاص، والحؽ في سرية المحادثات والمكالمات 

ة الطبية وتمقييـ الشخصية وحؽ األفراد في سرية المراسبلت وحقيـ في الحفاظ عمى سرية الرعاي
 .(2)را الحؽ في سرية الحياة األسريةالعبلج، وأخي

 

 

 

                                                           
 144مرجع سابؽ ص (نطاؽ الحؽ في الحياة الخاصة )او الخصوصية–د محمود عبد الرحمف محمد  - 1
عقد في كمية -تمر الحؽ في حرمة الحياة الخاصةنطاؽ الحؽ في حرية الحياة الشخصية، "بحث مقدـ إلى مؤ  -رمسيس بيناـ - 2

 1صفحة  ،1987مصر،  -جامعة اإلسكندرية" -الحقوؽ
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 :حرمة المسكن :3

تعتبر حرمة المسكف مف أىـ عناصر الحؽ في الحياة الخاصة لبلنساف في القانونيف المصري 
 .(1الف مسكف الشخص يعتبر بمثابة مستودع خصوصياتو واسراره)،والفرنسي

حرمة مسكنو بوصفو أحد عناصر الحؽ في الحياة الخاصة يتمتع كؿ فرد بالحؽ في كما 
حيث يعد ىذا الحؽ مف أقدـ الحقوؽ وأىميا عمى اإلطبلؽ نظرا الرتباطو باستقبللية اإلنساف وكيانو 
الذاتي بعيدا عف العامة، فالمسكف مستودع أسرار قاطنو، وأساس تسمية المسكف بذلؾ أف اإلنساف يجد 

عيدا عف أعيف وأسماع اآلخريف، كما يعيش متحررا مف قيود الحياة، وال يمكف فيو السكينة برفقة أسرتو ب
 (2لمغير الدخوؿ إلى ىذا المكاف إال بعد موافقتو حفاظا عمى خصوصية ذلؾ المسكف.)

فحرمة المساكف مصونة بموجب الدستور وال يجوز دخوليا وتفتيشيا بدوف إذف مف السمطة 
مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى أنو "لممساكف حرمة،  (17المختصة وعمى ذلؾ نصت المادة )

 فبل يجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب وفقًا ألحكاـ القانوف.

و يقصد بالمسكف أو المنزؿ مكاف مسور يستخدـ لئلقامة فيو لفترة محددة أو عمى سبيؿ 
 (.3الدواـ)

مكاف خصصو حائزه إلقامتو وسائر مظاىر حياتو وقد عرفو جانب مف الفقو بأنو:" كؿ 
(،وعرفو جانب آخر إف "المسكف ىو ذلؾ المكاف الذي يقيـ فيو بعض الناس، حيث الخمود 4الخاصة" )

، ويشمؿ  إلى الراحة، والخموة إلى النفس"، ومباشرة مظاىر الحياة الطبيعية كاألكؿ والراحة والنـو
 ممحقاتو التابعة لو".

                                                           
 200مرجع سابؽ صفحة –الدكتور محمود عبد الرحمف محمد  - 1
 401ص فحة - 1986 -مصر -دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية-القانوف الدستوري -ماجد راغب الحمو - 2
 1985 -مصر -دار الجيؿ لمطباعة -ئ اإلجراءات الجنائية في القانوف المصري، الطبعة السادسة عشررؤوؼ عبيد، مباد - 3
 372صفحة -
 588ص  - 1988محمود نجيب حسني، شرح قانوف اإلجراءات الجناية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، مصر،  - 4
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القانوف االجرائي أف المقصود بالمنزؿ "محؿ السكنى، حيث يتحدد مدلوؿ ويرى بعض شراح 
المسكف في ضوء ارتباط المسكف بحياة صاحبو الخاصة، فيو كؿ مكاف خاص مقيـ فيو الشخص 

 (.1)بصفة دائمة أو مؤقتة"

لما تقدـ فاف المقصود بالممحقات ىي تمؾ المنافع الخاصة بو، وىي جزء منو، ومنيا الحديقة 
(، ومف المقرر قضاءًا أف ممحقات المسكف ىي جزء مف المنزؿ وتشمؿ الحديقة وما 2بيا مف مباف) وما

وتتمتع  ،بيا مف حجرات أو أكشاؾ أو مرأب أو مستودع، أوغير ذلؾ مف المنافع الممحقة بالمسكف
الممحقات تأخذ  لمسكف بالحماية القانونية ذاتيا المقررة لو، فيذه فعبل ممحقات المكاف المسكوف أو المعد

حكمو، ويراد بالمسكف ىو ذلؾ المكاف المستخدـ فعبل لئلقامة فيو أو المعد لذلؾ وممحقاتو، ومظير 
السكف ىو أف يقيـ الشخص في ذلؾ المكاف، و ال عبرة بالمواد المستخدمة في بناء ذلؾ المنزؿ، 

خ أو الكشؾ أو السفينة أو فيستوي أف يصنع مف الطوب أو الخشب أو غير ذلؾ، كما تمتد الحرمة لمكو 
(، والمعيار ىنا، ىو إقامة 3العوامة أو العربة أو الخيمة التي يقيـ فييا اإلنساف في المناسبات والموالد)

الشخص في المكاف وسكوف اإلنساف وخموده لمنـو داخمو، بصرؼ النظر عف أسباب حيازتو لذلؾ 
ممكية نظرا المتبلكو ذلؾ المنزؿ أو اإليجار المسكف، فقد يكوف أساس وجود الشخص متمثبًل في حؽ ال

 (4بوصفو مستأجرا لو، أو إقامتو فيو عمى سبيؿ التسامح والرضى أو االستضافة بمفرده.)

ويتمتع المكاف المعد لمسكف بذات الحصانة والحرمة المقررة لممكاف المسكوف، فاألوؿ ىو 
مصيؼ أو الريؼ، فرغـ تردد صاحبو عمى المسكف المييأ لئلقامة فيو بصفة مؤقتة، مثؿ الشقة في ال

 (5).فترات لئلقامة فيو إال أف ذلؾ المسكف يتمتع بحرمتو، ويعد مستودعا ألسرار مالكو

لقد وضع المشرع االجرائي حصانة خاصة تمنع رجاؿ الضبطية القضائية مف تفتيشو إال في 
 .حة الفرد قاطف المسكفحاالت استثنائية حددىا القانوف مرجحا فييا مصمحة المجتمع عمى مصم

                                                           
دار  -اـ التي يخضع ليا التحقيؽ االبتدائي في التشريع البحرينيمرحمة االستدالؿ واألحك -الدكتور عمي فضؿ البوعينيف - 1

 128صفحة  2004سنة -بيروت -النيضة العربية
 71صفحة -مرجع سابؽ-رمسيس بيناـ - 2
 165صفحة  - 2005سنة-مصر -دار النيضة العربية -الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة -محمد الدسوقي الشياوي - 3
 268صفحة  -سنة 1993 -مصر -بدوف دار النشر-التفتيش، الطبعة األولى -إجراءات األدلة الجنائية -بكر عبد المييمف - 4
 1978-مصر  -بدوف دار النشر -الطبعة األولى -اإلثبات في المواد الجنائية في القانوف المقارف-محمود محمود مصطفى - 5
 5صفحة -
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 ولقد استقرت أحكاـ النقض المصرية عمى أنو يجب أف ينتفع الشخص بالمسكف بوصفو مكانا
 (1تحديد.) خاصا وليس مكانا عاما، لذلؾ ليست ىناؾ حصانة لممحؿ التجاري المفتوح لمعامة دوف

لوؿ األماكف المعدة لما تقدـ تخرج المنازؿ المقامة حديثا وكذا المساكف المعدة لئليجار عف مد
(، ونظرا لما تقدـ فإف تفتيش المساكف الخالية المقامة حديثا أو المعدة لئليجار إنما تنظمو 2لمسكف)

 .ال تخضع لمقواعد الخاصة بتفتيش المساكفمشرع والمتعمقة بتفتيش األشخاص و القواعد التي أوردىا ال

المسكف يجب أف ينطوي عمى معنييف في حيف يذىب جانب في الفقو الفرنسي إلى أف مفيوـ 
ىما: المعنى األوؿ: ىو المكاف الذي يستخدـ بالفعؿ في اإلقامة والسكف، أما المعنى الثاني فيو 

ف لـ يستخدـ بالفعؿ في اإلقامة والسكف إال أنو مخصص ليذا الغرض) ( ومف المبلحظ 3المكاف الذي وا 
و مف أفراد أسرتو أو توابعو، أو مف يحضر أف حرمة المسكف تمتد لصاحبو وجميع المقيميف داخم

( كما يتمتع حائز المسكف بحقوؽ كثيرة عمى المسكف الذي يحوزه استنادا لعقد 4).لزيارتو بصورة مؤقتة
الممكية أو اإليجار أو غير ذلؾ، ويحمي القانوف ىذه الحقوؽ، ولو أيضا مطمؽ الحرية في اختيار 

سكف، واستثناءا مف ذلؾ يقيد القانوف مف حرية اختيار العقار مسكنو، ولو أيضا حؽ االنتفاع بذلؾ الم
لمف يوضع تحت مراقبة الشرطة، كما يجب إقامة بعض األشخاص في أماكف محددة سمفا الرتباط 

 ذلؾ بمينة معينة.

ويقصد بتفتيش المسكف التنقيب والبحث عف أدلة في شأف جريمة ارتكبت وىو مف أعماؿ 
نساف اختيار المكاف الذي يفضمو ليقيـ فيو ويتخذه مستودعا ألسراره ويحيطو (كما يستطيع اإل5التحقيؽ)

 .داخمو إال بعد استئذاف صاحبوبسياج مف الكتماف، وال يستطيع الغير الدخوؿ 

ومف خبلؿ ذلؾ وتأسيسا عمى ما تقدـ وباستعراض التشريع االجرائي الفمسطيني واالردني 
تنص   2001لسنة  3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 39والمصري نجد بأف المادة )

أو   عمى أف "دخوؿ المنازؿ وتفتيشيا عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ إال بمذكرة مف قبؿ النيابة العامة

                                                           
 166صفحة  -نفس المرجع السابؽ -محمد الشياوي - 1
 69صفحة  - 1956سنة -مصر -مطبعة النيضة -جرائـ الماؿ -حسف صادؽ المرصفاوي - 2
 167صفحة  -مرجع سابؽ -محمد الشياوي  - 3
 52صفحة  -  1993سنة -مصر -مكتبة رجاؿ القضاء -الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية -أحمد فتحي سرور - 4
 578صفحة  -مرجع سابؽ-محمود نجيب حسني - 5
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في حضورىا، بناء عمى اتياـ موجو إلى شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب جناية أو جنحة 
 .".. إلخ.أو باشتراكو في ارتكابيا، أو لوجود قرائف قوية عمى أنو يحوز أشياء تتعمؽ بالجريمة

مأموري  مف خبلؿ ما تقدـ لـ نجد في نصوص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ما يمنح
الضبط  القضائي سمطة تفتيش المنازؿ في حالة التمبس بالجريمة، كما ىو الحاؿ بالنسبة لتفتيش 
األشخاص، كما حدد تفتيش المنازؿ بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يجوز أف يتـ إال بمذكرة مف قبؿ 

 .النيابة العامة أو بحضورىا، وىذا ما فعمو المشرع األردني ايضاً 

( مف قانوف 47شارة إليو أف المشرع االجرائي المصري قد نص في المادة )ومما نجدر اإل
اإلجراءات الجنائية المصري عمى منح مأموري الضبط القضائي سمطة تفتيش منزؿ المتيـ في حالة 
التمبس بجناية أو جنحة، والتي نصت عمى أنو "لمأمور الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أو 

ؿ المتيـ ويضبط فيو األشياء واألوراؽ التي تفيد في كشؼ الحقيقة إذا اتضح لو جنحة أف يفتش منز 
  ."مف إمارات قوية أنيا موجودة فيو

تفتيش منزؿ المتيـ في حالة التمبس  بموجب ىذه المادة سمطة لمأمور الضبط القضائيو 
 02/06/1984بتاريخ بجناية أو جنحة دوف إذف مف سمطة التحقيؽ وذلؾ أسوة بتفتيش المتيـ إال أنو و 

( مف 44أصدرت المحكمة الدستورية العميا حكميا بعدـ دستورية ىذه المادة لمخالفتيا نص المادة )
الدستور والتي تنص عمى أف: "لممساكف حرمة فبل يجوز دخوليا وال تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب 

ثـ انعدمت سمطة رجؿ مأمور  وفقًا ألحكاـ القانوف"، وبناًء عمى ذلؾ يتـ تعطيؿ ىذا النص، ومف
الضبط القضائي في أف يقوـ بتفتيش المسكف دوف إذف مف السمطة المختصة كما أف ىذا اإلذف الذي 

  (.1)تمنحو السمطة المختصة يجب أف يكوف مسبباً 

 وتجدر االشارة ىنا الى حكـ محكمة النقض المصرية المتعمؽ بالتفتيش المحظور:

انوف عمى رجاؿ الضبطية القضائية إنما ىو التفتيش الذى يكوف فى إجرائو إف التفتيش الذى يحرمو الق)
أما التفتيش الذى يقوـ بو رجاؿ البوليس  .إعتداء عمى الحرية الشخصية أو إنتياؾ لحرمة المساكف

أثناء البحث عف مرتكبى الجرائـ و جمع اإلستدالالت الموصمة إلى الحقيقة حيث ال يترتب عمى إجراؤه 
وبالتالي يصح اإلستشياد بو كدليؿ فى  ،حرية األفراد أو لحرمة مساكنيـ فبل بطبلف فيوالتعرض ل

                                                           
 201، ص2001د. عصاـ زكريا عبد العزيز، حقوؽ اإلنساف في الضبط القضائي، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 1
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فإذا كاف الثابت بالحكـ أف عسكرى البوليس لـ يفتش شخص المتيـ و ال منزلو بؿ كمفو برفع  .الدعوى
ثـ ظيرت لو الورقة التى  ،سمة كانت معو فرفعيا فمما إقترب منيا أشتـ رائحة األفيوف تنبعث منيا

فإف ذلؾ يكوف معو المتيـ فى حالة تمبس بجريمة إحراز المخدر ومف ثـ توجب  ،تحوى ىذ المخدر
إحضار المتيـ أماـ أحد أعضاء النيابة العمومية أو تسميمو ألحد  ،و قد عاينيا ،عمى العسكرى

عة مف قانوف تحقيؽ كما ىو صريح وواضح مف نص المادة الساب ،مأمورى الضبطية القضائية
كبل بؿ ىو مف قبيؿ التحرى  .و ال يقاؿ إف ما فعمو العسكرى ىو مف قبيؿ التفتيش الممنوع .الجنايات

وبالتالي فاف  سمطة التحرى و جمع  .عف وجود الجرائـ و جمع اإلستدالالت الموصمة إلى التحقيؽ
 ،خوليا القانوف لمرؤوسييـ أيضاً  اإلستدالالت ليست مقصورة عمى رجاؿ الضبطية القضائية أنفسيـ بؿ

حيث أف رجاؿ البوليس  .كما ىو واضح وصريح مف نص المادة العاشرة مف قانوف تحقيؽ الجنايات
فميـ بيذه الصفة الحؽ فى  ،الممكى ىـ مف مرؤوسى رجاؿ الضبطية القضائية مف رجاؿ البوليس

بأف رجاؿ البوليس ليس مف حقيـ ثـ إنو ليس بصحيح القوؿ  .إجراء التحريات و جمع اإلستدالالت
ألف المادة العاشرة تجيز ليـ أيضًا إجراء التحريات عف  ،إجراء التحريات إالعف الوقائع التى تبمغ إلييـ

الوقائع التى يعمموف بيا " بأية كيفية كانت " مما يفيد تخويميـ حؽ التحرى عف الوقائع التى يشاىدونيا 
  .(1( )رىـبأنفسيـ و لو لـ تبمغ إلييـ مف غي

لكؿ ما تقدـ نرى أف القانوف األساسي الفمسطيني قد بيف بنص واضح وصريح عمى أف 
لممساكف حرمو فبل يجوز دخوليا إال بإذف أصحابيا واألحواؿ المنصوص عمييا في القانوف وبالتالي 

وبالشروط فإف الدستور قد أحاؿ في مسألة تنظيـ كيفية دخوؿ المسكف وتفتيشو استثناًء إلى القانوف 
 .التي تـ بيانيا سابقاً 

وعميو ال يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوؿ المنازؿ وتفتيشيا إال بإذف مف النيابة العامة 
 .أو بحضورىا

إال أف المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني وكذلؾ المشرع االجرائي في 
ضائي دخوؿ المنازؿ في حاالت محددة أوردىا المشرع الدوؿ المقارنة قد أجاز لمأموري الضبط الق

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والتي 48عمى سبيؿ الحصر وىي ما نصت عميو المادة )
                                                           

تفتيش / الموضوع  :الموضوع 1943-11-15تاريخ   334ع  صفحة رقـ 6مجموعة عمر   13لسنة   2081الطعف رقـ   - 1
 1 :التفتيش المحظور  فقرة رقـ :الفرعي
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نصت عمى أنو "ال يجوز دخوؿ المنازؿ مف السمطات المختصة بدوف مذكرة إال في إحدى الحاالت 
 :التالية

 .طمب المساعدة مف الداخؿ -1
 .الحريؽ أو الغرؽحالة  -2
 .إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسًا بيا -3
 ."في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو، أو شخص فر مف مكاف أوقؼ فيو بوجو مشروع -4

( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى أنو "ال يجوز لرجاؿ السمطة 45وقد نصت المادة )   
في القانوف أو في حالة طمب المساعدة مف الدخوؿ في أي محؿ مسكوف إال في األحواؿ المبينة 

  ."الداخؿ أو حالة الحريؽ أو الغرؽ أو ما شابو ذلؾ

انما تعني أف الحاالت  ،الواردة في ىذا النص (وتجدر االشارة الى اف عبارة )او ما شابو
 .االستثنائية قد وردت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

مات الجزائية األردني عمى أنو "يجوز ألي ( مف قانوف أصوؿ المحاك93كما ونصت المادة )
إذا كاف  -1مأمور شرطة أو درؾ أف يدخؿ إلى أي منزؿ أو مكاف دوف مذكرة وأف يقوـ بالتحري فيو: 

 -2لديو ما يحممو عمى االعتقاد بأف جناية ترتكب في ذلؾ المكاف أو أنيا ارتكبت فيو منذ أمد قريب. 
إذا استنجد أحد الموجوديف في ذلؾ المكاف  -3شرطة أو الدرؾ. إذا استنجد الساكف في ذلؾ المكاف بال

إذا كاف يتعقب شخصًا فر  -4بالشرطة أو الدرؾ وكاف ثمة ما يدعو لبلعتقاد بأف جرمًا يرتكب فيو. 
  ."مف المكاف الموقوؼ فيو بوجو مشروع ودخؿ ذلؾ المكاف

ف خبلؿ النصوص السابقة نرى أف المشرع االجرائي الفمسطيني قد أورد عمى سبيؿ الحصر م
الحاالت التي يجيز فييا دخوؿ السمطات العامة لممنزؿ بدوف مذكرة مف الجية المختصة، ولـ يسمح 
النص المذكور رغـ السماح بالدخوؿ إلى المنزؿ لـ يسمح بتفتيشو، حيث جاء ىذا النص لمموازنة بيف 

  .بيف حماية أرواح وممتمكات المواطنيف وحفظ األمف والنظاـ العاـو حرمة المنازؿ 

ي حيف نرى أف المشرع االجرائي المصري لـ ينص عمى حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر ف
  .لحالة دخوؿ المنازؿ بدوف مذكرة كما فعؿ المشرع الفمسطيني، والمشرع األردني
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ره مف دراستنا لحرمة المساكف أف نشير إلى بعض ويمكننا القوؿ مف خبلؿ ما سبؽ ذك
  الحاالت المشابية ليذه الحرمة وىي: حرمة المحبلت العامة وحرمة السيارة.

باالطبلع عمى نصوص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والتشريعات المقارنة نجد انيا قد 
ص عابرة، في حيف نجد أف نظمت مسألة تفتيش المنازؿ، كما تناولت تفتيش األشخاص في نصو 

المشرع لـ يتطرؽ إلى مسألة تفتيش السيارات والمحبلت العامة ومثؿ ىذا اإلجراء ىؿ يتطمب إذف 
 تفتيش مف السمطات المختصة أـ ال؟

 .لئلجابة عمى مثؿ ىذا التساؤؿ سنتناوؿ آراء الفقو في ذلؾ الموضوع   

بشأف تفتيش السيارات إال أنو وبالرجوع إلى  لما تقدـ نرى أنو ال يوجد نص في القوانيف المقارنة
اتجاىات الفقو وقضاء محكمة النقض المصرية في ىذا الشأف وجدنا أف ىناؾ تفرقة بيف السيارات 

 الخاصة والسيارات العامة.

 :حرمة المحالت العامة - أ

بمجرد غمؽ إف المحبلت العامة بالرغـ مف انفتاحيا عمى العامة دخوال وخروجا، إال أف ليا حرمة 
أبوابيا، حيث يحظر عمى العامة حينيا الدخوؿ حيث تصبح ليا حصانة المسكف، كما تتمتع تمؾ 

 (1الغرؼ الخاصة بتمؾ المحاؿ المفتوحة لمعامة بنفس الحرمة لممساكف)

الضبط القضائي سمطة الدخوؿ إلى المحبلت العامة، وذلؾ وقد أجاز المشرع االجرائي لرجاؿ 
الموائح المتعمقة بيذه األماكف، حيث يعد ىذا الدخوؿ مجرد إجراء إداري يقصد بو لمتأكد مف احتراـ 

الكشؼ عف تمؾ الجرائـ المرتبطة بيذا الجانب، وبالتالي ال يجوز حينيا لرجاؿ الضبطية القضائية 
الدخوؿ مف أجؿ التفتيش، حيث فإف السمطة الممنوحة ليؤالء مقيدة حاؿ دخوليـ ىذه المحبلت العامة، 

بل يمكف تجاوز ما سمح ليـ القانوف بو مف صبلحيات وىي التأكد مف تطبيؽ القانوف فقط داخؿ ىذا ف
المحؿ العمومي، دوف غيره مف إجراءات البحث والتفتيش المنصوص عمييا قانونا، أما إذا أغمؽ ىذا 

                                                           
دار    -سمسمة دراسات قضائية -المركز القومي لمدراسات القضائية -اضرات في اإلجراءات الجنائيةمح -محمود عطيفة - 1
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ضائي الدخوؿ المكاف العاـ أو كاف اليوـ المخصص لمراحة األسبوعية، فحينئذ  يجوز لرجاؿ الضبط الق
 (.1)لقانوف اإلجراءات الجزائيةإليو إال بإذف قضائي وفقا 

ليذا إذا قاـ أحد رجاؿ الضبطية القضائية أثناء وجوده في المحؿ العاـ بالبحث عف مواد أو 
أشياء وضعيا مالؾ ىذا المحؿ في مكاف خاص كاف ذلؾ اإلجراء باطبل، كما أف التعرض لحرية 

ؿ ىذا المحؿ العاـ ومحاولة معرفة كنو األشياء المعمقة غير الظاىرة المواطنيف الموجوديف داخ
الموجودة بحوزتيـ فانو يعد إجراءا باطبل أيضا، والعمة في ذلؾ أف دخوؿ المحبلت العامة، ال يخوؿ 
فييا لرجاؿ الضبط القضائي سوى مراقبة تنفيذ القوانيف والموائح التنظيمية واإلجراءات القانونية المنظمة 

مينة أو النشاط فقط، دوف التعرض لؤلشخاص إال في حالة التمبس بالجريمة، فينا يجوز القبض عمى لم
 الشخص والقياـ بالتفتيش معًا.

وقد اتجو جانب مف الفقو إلى أف الحصانة المقررة لممسكف ال تمتد إلى جميع األماكف وذلؾ 
المحاماة، ولكوف ىذه األماكف ليست ألنيا خصصت لممارسة بعض األعماؿ كالعيادات ومكاتب 

(، كما يرى اتجاه آخر مف الفقو 2مستودعا ألسرار مالكيا أو حائزىا كما أنيا ليست ليا حرمة المساكف)
إلى أف ىذه األماكف إنما تتمتع بنفس المكانة التي تتمتع بيا المساكف في الحرمة، ليذا وجب حمايتيا 

ال استنادا لمضوابط القانونية، نظرا ألف ىذه األماكف إنما تعد قانونًا، وبالتالي ال يجوز تفتيشيا إ
المشرع االجرائي الجزائري مستودعا ألسرار حائزىا حيث ال يجوز لمغير انتياكيا، وىذا ما ذىب إليو 

كما نصت الفقرة الرابعة مف المادة  .مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري 47،46،45في المواد 
وكؿ موظؼ يدخؿ بصفة " لعقوبات االردني الساري المفعوؿ في الضفة الغربية عمى:مف قانوف ا 181

بآحاد الناس ومحاؿ إدارتيـ في  كونو موظفًا محبًل مف المحاؿ الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة
التي يفرضيا القانوف يعاقب بالحبس  غير الحاالت التي يجيزىا القانوف أو دوف أف يراعي األصوؿ

 أشير أو بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينارًا."حتى ستة 
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 :حرمة السيارة - ب

لقد تعددت أراء الفقياء بشأف حرمة السيارة ومدى اعتبارىا داخمة في مفيوـ المكاف الخاص 
حيث ذىب جانب مف الفقو إلى الرأي القائؿ بتمتع السيارة الخاصة بالحرمة مثؿ السكف وبالتالي ال 

القضائي تفتيشيا إال بعد الحصوؿ عمى اإلذف مف السمطة القضائية يستطيع رجاؿ الضبط 
(، في حيف اتجو جانب آخر مف الفقو الجنائي إلى بسط حماية أكبر لمسيارة، فشممت إلى 1المختصة)

(، في حيف ذىب جانب 2جانب السيارة العامة، عمى اعتبار أف لكؿ منيا حرمة مطابقة لحرمة المسكف)
ف أساس تمتع السيارة بالحرمة ىو مكاف تواجدىا فإذا كانت داخؿ المسكف أو ثالث مف الفقو الى أ

ممحقاتو فميا حرمة المسكف، أما إذا وجدت خارجو فبل تتمتع حينيا بالحرمة، كما أف السيارات العامة 
 (3تعد محبلت عامة حسب رأيو.)

في البداية  تتطور عبر العديد مف القضايا حيث قضقد فمحكمة النقض المصرية  اما موقؼ
ومف ثـ يجوز تفتيشيا وىي سائرة في الطريؽ العاـ، وال يعتبر التفتيش  ،بأف السيارة ال تعتبر مسكنا

(. وفي مرحمة ثانية 4حينئذ تعرضا لمحياة الشخصية، النيا ليست مسكنا حتى يكوف ليا حرمتو)
يا بدوف إذف مف سمطة تتمتع بحرمة المسكف، وحكمت بعدـ جواز تفتيش الخاصة أف السيارةاعتبرت 
إذا كانت في الطريؽ العاـ، ويفيد ظاىر الحاؿ الى أف صاحبيا قد تخمى عنيا،أو أنيا في  اال التحقيؽ

حالة تمبس،أما السيارة العامة فقد اعتبرىا القضاء كالمحؿ العاـ وال حرمة ليا، وىذا بخبلؼ سيارة 
الي ال يجوز تفتيشيا كالمسكف إال في حالة األجرة التي تكوف في حيازة سائقيا وراكبيا معا، وبالت

التمبس، فإذا توافرت حالة التمبس قبؿ أي منيما جاز حينئذ  تفتيش األشخاص والسيارة معًا، أما قياـ 
رجاؿ الضبط القضائي بفتح سيارة األجرة وىي واقفة في نقطة مرور لمبحث عف مرتكبي الجرائـ وجمع 

بيـ في دائرة اختصاصيـ وبالتالي ال ينطوي عمى تعرض لحرمة  االستدالالت الموصمة فييا فيو منوط
الركاب الشخصية، كما قضت في حكـ آخر بأف حرمة السيارة إنما ىي مستمدة مف اتصاليا بشخص 
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صاحبيا أو حائزىا، وبالتالي يشمؿ األمر الصادر مف النيابة العامة بتفتيش شخص المتيـ بالضرورة 
 (1لخاصة.)ما يكوف متصبل بو وبسيارتو ا

وفي حكـ اخر قضت ىذه المحكمة بأف القيود الواردة عمى التفتيش إنما تنصرؼ إلى السيارة 
الخاصة بالطرؽ العامة فتحوؿ دوف تفتيشيا إال في األحواؿ االستثنائية التي رسميا القانوف، طالما أنيا 

صاحبيا عنيا سقطت في حيازة أصحابيا، أما إذا كانت خالية وكاف ظاىر الحاؿ يشير إلى تخمي 
نما  حينئذ  ىذه الحماية وجاز تفتيشيا، بالرغـ مف أف ىذا ال يعد تفتيشًا بالمعنى الذي يبتغيو القانوف، وا 
ىو ضرب مف ضروب التحري عف مالؾ السيارة أو قائدىا عمو ييتدي إلى معرفة شيء مف محتوياتيا، 

 (.2)وال جناح عمى الشرطة في ذلؾ

بأف تفتيش السيارة الخاصة الذي ال يحتاج الى إذف مف النيابة العامة مف خبلؿ ما تقدـ نرى 
إنما ىو في حالة ما إذا تخمى صاحب السيارة عنيا باختياره أما بما عدا غير ذلؾ مف األحواؿ فإنو 
يتوجب الحصوؿ عمى إذف مف النيابة العامة لتفتيش السيارات، كأف تكوف السيارة الخاصة مثبًل في 

ـ في حوزة صاحبيا أو سائقيا، فإنو والحالة ىذه يجب أف يكوف ىناؾ إذف تفتيش مف الطريؽ العا
النيابة العامة، ولكف إذا تـ ضبط المتيـ في جريمة متمبس بيا فإنو والحالة ىذه نكوف في غنى عف 

لجـر إذف التفتيش ألف التفتيش ىنا تـ في حالة تمبس بيا وبالتالي تنطبؽ عمييا ما تـ تقديمو في حالة ا
المشيود، ومف ثـ يجوز تفتيش سائؽ السيارة وتفتيش السيارة باعتبارىا مف ممحقاتو أو توابعو ذلؾ أف 
تفتيش الشخص بالضرورة يقتضي تفتيش ما يتصؿ بو. اما السيارات العامة مثؿ الحافبلت والقطارات 

جوز لمجميور استخداميا وما في حكميا مف وسائؿ النقؿ العامة فانيا تأخذ حكـ األماكف العامة، إذ ي
دوف تمييز ومف ثـ فيي غير مخصصة لممارسة أي نشاط خاص، وعمى ذلؾ فيي ليست مستودع 
سر ألحد، وبالتالي فاف تفتيشيا ال ينصرؼ إلى ركابيا وأمتعتيـ فيؤالء تسري عمييـ قواعد تفتيش 

 خذ حكـ السيارات الخاصة.أما سيارات األجرة والمعروفة بالسيارات السياحية فنرى انيا تأ .األشخاص
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 :حرمة المراسالت - 7

تعتبر حرمة المراسبلت مف العناصر اليامة في الحياة الخاصة النيا تعتبر مستودعا 
 .لخصوصيات االنساف فبل يجوز المساس بيا اال بموافقة مف تتعمؽ المراسمة بحياتو الخاصة

طريؽ البريد أو بواسطة شخص، كما يقصد بالمراسبلت كافة الرسائؿ المكتوبة، سواء أرسمت بو 
ينصرؼ معنى المراسبلت أيضا إلى البرقيات أذ ليس ىناؾ أية شروط فيما يتعمؽ بالمظروؼ "المغمؼ" 
الموضوع بو الرسالة، فقد يكوف مغمقا أو مفتوحا كما قد تكوف بطاقة مكشوفة طالما أف الواضح مف 

وقد قضت محكمة النقض المصرية  (.1)مييزقصد المرسؿ أنو لـ يقصد إطبلع الغير عمييا بغير ت
 (.2عمى ضرورة عدـ افشاء سرية المراسبلت اال اذا اقتضت مصمحة التحقيؽ ذلؾ )

ونود االشارة الى أف الرسائؿ تعد ترجمة مادية ألفكار شخصية أو لرأي خاص وبالتالي ال 
عمييا فإف ذلؾ يعد انتياكا يجوز لغير طرفي الرسالة معرفتيا، فاذا قاـ أحد األشخاص باإلطبلع 

(، ومف ثـ فيو انتياؾ لحرمة الحياة الخاصة، ومف ثـ ال يجوز اإلطبلع عمييا إال 3لحرمة المراسبلت)
بإتباع إجراءات محددة وحاالت نظميا القانوف، حيث يتعمؽ بالمراسبلت حقاف، أوليما الحؽ في 

 (4الممكية وثانييما الحؽ في الحياة الخاصة.)

فيو أف لممراسبلت حرمة مفادىا أنو ال يجوز اإلطبلع عمى ىذه المراسبلت إال مف ومما الشؾ 
(، وذلؾ بصرؼ النظر عما تحتويو ىذه المراسبلت، حتى ولو تضمنت 5المرسؿ أو المرسؿ إليو)

 .معمومات ال تتعمؽ بالحياة الخاصة ليما، فينا يتعيف احتراـ ىذه المراسبلت

القضاء الفرنسي حرمة المراسبلت عمى الخطابات الخاصة  وفي نطاؽ العبلقة الزوجية يطبؽ
ألنو بالرغـ  ،فبل يجوز الحدىما فتح الرسائؿ المرسمة الى االخر أو افشاء مضمونيا،بأي مف الزوجيف

فاف لكؿ منيما حياة خاصة ينفرد بيا  ،مف حياتيما المشتركة واالختبلط الجزئي بيف حقييما في االلفة
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ومف حقو بطبيعة الحاؿ المحافظة عمييا بعيدا  ،حتى واف كاف في حدود ضيقة،بياواسرارا ذاتية يستقؿ 
 (.1ولو كاف زوجو )،عف عيوف واسماع االخريف

ليذا فاف لمرسائؿ حرمة مف لحظة إرساليا مف المرسؿ حتى لحظة وصوليا إلى المرسؿ إليو، 
جوز فتحيا ومعرفة محتوى تمؾ فاذا كانت مغمقة ومازالت في الطريؽ لـ تصؿ إلى المرسؿ إليو فبل ي

الرسالة، حتى ولو كانت تحمؿ معمومات عامة ليست ليا صمة بالحياة الخاصة وبالتالي فاف مف 
يرتكب ذلؾ الفعؿ، وىو فض ىذه الرسالة واإلطبلع عمى محتواىا أو الخطاب، فحينئذ يعد مرتكبا 

 .لمجريمة متعديا عمى حرمة المراسبلت

 1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ 1فقرة )(356ليذا قد نصت المادة )
يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة كؿ شخص ) :الساري المفعوؿ في فمسطيف / الضفة الغربية عمى

ممحؽ بمصمحة البرؽ والبريد يسيء استعماؿ وظيفتو ىذه بأف يطمع عمى رسالة مظروفة أو يتمؼ أو 
 .(إلى غير المرسؿ إليو يختمس إحدى الرسائؿ أو يفضي بمضمونيا

كؿ شخص يتمؼ أو :)( مف قانوف العقوبات االردني المذكور عمى357كما نصت المادة )
 .يفضي قصدًا رسالة أو برقية غير مرسمة إليو يعاقب بغرامة ال تتجاوز الخمسة دنانير(

 2001لسنة  3(مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 3( فقرة )50كما نصت المادة )
اذا وجد في المنزؿ الذي يتـ تفتيشو أوراؽ مختومة أو مغمقة بأية طريقة أخرى فبل يجوز لمأمور ) :عمى

 .(الضبط القضائي أف يفضيا

 :حرمة الحياة العائمية- 1

 لمغير كافة األمور والمعمومات الخاصة بأسرتو التي ال يجوزيقصد بيا العائمية حرمة الحياة 
االسرار الحؽ في الحفاظ عمى  لبلشخاصوقد ذىب جانب مف الفقو إلى أف  .معرفتيا إال بموافقتو

( بحسب أف ذلؾ يعد مف عناصر الحؽ في الخصوصية، وبالتالي ال يجوز 2حياتيـ العائمية)ب الخاصة
 يشمؿ ايضاحيث ب ،اإلطبلع عمى أسرار حياة غيره، إال بموافقة ىذا األخير والسماح لو بذلؾ ألي كاف

                                                           
 214مرجع سابؽ صفحة  –ر محمود عبد الرحمف محمد الدكتو  - 1
صفحة  2001سنة  -مصر -دار الفكر العربي -الحياة الخاصة ومسؤولية الصحفي -مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي - 2
44 



33 
 

العائمية لمشخص، فيشمؿ األمومة والطفولة، كما يحظر نشر أية معمومات تتعمؽ بدعاوى نطاؽ الحياة 
( وفي ىذا االتجاه ذىب القضاء الفرنسي عمى 1األحواؿ الشخصية حفاظا عمى سمعة ومكانة األسرة)

أف الحياة العائمية عنصر مف عناصر الحؽ في الخصوصية وقد أكدت ذلؾ فيما قضت بو إحدى 
رنسية بأف الكشؼ عف العبلقات الغرامية والعاطفية إلحدى الفتيات إنما يعتبر اعتداء عمى المحاكـ الف

حرمة الحياة الخاصة ليا ولوالدييا ولؤلسرة التي تنتمي إلييا، وبالتالي قضت ىذه المحكمة بصفة 
 مستعجمة بأنو ال يجوز نشر صورة فناف عمى فراش الموتى إال بعد الحصوؿ عمى موافقة األسرة.

وقد أيدت محكمة النقض المصرية ما ذىبت إليو محكمة باريس مف أف المساس بالحياة 
الخاصة المرأة متزوجة إنما يعتبر أيضا اعتداء عمى حؽ الزوج في الحياة الخاصة، كما قضت ىذه 
المحكمة أيضا باف المعمومات والبيانات الخاصة بأصوؿ الشخص أو الزوج وفروعو وزوجتو إنما ىي 

 (2مور المتعمقة بحياتو الشخصية الخاصة.)مف األ

 :الحالة الصحية - 4

يقصد بالحالة الصحية كؿ ما يتعمؽ باألمراض التي تصيب الشخص ومف ثـ تمقيو العبلج 
 .وأسباب ذلؾ

ومما الشؾ فيو أف حالة الفرد الصحية والرعاية الطبية وتمقيو العبلج إنما تعد مف أدؽ األمور 
ع حجبيا عف العامة، وأحيانا ينتج عف اإلصابة باألمراض اعتزاؿ الحياة الخاصة بو، يفضؿ الجمي

العامة، والبعد عف األىؿ واألقارب والجيراف، فقد يصاب المريض بآالـ شديدة نتيجة لمشاىدة الغير لو 
وفي حاالت كثيرة يؤدي حجب المعمومات المتعمقة بالحالة الصحية  ،في حالة صراعو مع المرض

ا المشاىير منيـ، إلى سرعة التماثؿ لمشفاء، وىو األمر الذي عد معو النشر آنذاؾ جريمة لؤلفراد السيم
يعاقب عمييا القانوف، باعتبار أف ذلؾ يشكؿ اعتداء عمى الحؽ في الخصوصية لمشخص، ليذا فاف 

(، فبل يجوز تصوير شخص 3الحالة الصحية إنما تعد عنصرًا مف عناصر الحؽ في الحياة الخاصة)
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( 1وىو مريض أثناء نقمو لمعبلج خارج الببلد، ألف ذلؾ يشكؿ انتياكا لحقو في الخصوصية) مشيور
وفي ىذا االتجاه أكدت المحاكـ الفرنسية عمى عدـ جواز نشر األخبار المتعمقة باألمراض التي تصيب 
الشخص، وكذا حظر تصويره عمى فراش المرض أو نشر ىذه الصور، في حيف يباح النشر بموافقة 

ف تـ التقاط الصورة لو أو ورثتو في حالة وفاتو، كما قضى باف المريض لو الحؽ في الحصوؿ عمى م
 (2الرعاية الصحية وتمقي العبلج دوف أف يتعرض لمنشر أو العبلنية.)

كما يسرى حظر النشر عمى األطباء، إذ ال يجوز ليـ اإلفشاء بأسرار مرضاىـ أو اإلدالء بأية 
تتعمؽ بالحالة الصحية لمف يقوموف بعبلجيـ، ألف ذلؾ يشكؿ مخالفة لقواعد تصريحات أو معمومات 

مينة الطب، وبالتالي فيـ ممزموف بالحفاظ عمى أسرار عمميـ الطبي، حيث تعد الحالة الصحية وتمقي 
 العبلج مف األمور السرية.

 :حرمة المحادثات الشخصية - 5

المتعمقة باألفراد، فيي عنصر مف  تتضمف المحادثات الشخصية بعض الخصوصيات واألمور
عناصر الحؽ في الحياة الخاصة، وبالتالي يجب أف يتمتع كؿ إنساف بالحرية والسرية الكاممة بشأف 

 .أحاديثو

حيث يستوي أف يتحدث الشخص بالمغة العربية أو اية لغة أخرى، فجميع المغات تصمح أف 
ألف ىذه األخيرة تعد لغة أيضا، ومفاد ذلؾ أف  (، كما يأخذ حكـ المغة الشفرة،3تكوف محبل لمحماية)

األلحاف الموسيقية أو النغمات إنما تخرج عف نطاؽ الشخصية وىي تشمؿ المكالمات الياتفية، وبالتالي 
تعد مف ضمف وسائؿ الحياة الخاصة لؤلفراد، حيث أف مف خبلؿ تمؾ األحاديث ييدأ الشخص 

بواسطة وسائؿ الياتؼ بكؿ أشكاليا، إذ يتـ مف المتحدث إلى شخص آخر سواء بطريؽ مباشر أو 
خبلؿ ىذه المحادثات والمكالمات الياتفية تبادؿ بعض المعمومات واألسرار واألفكار المتعمقة بأشخاص 

(، 4طرفي الحديث أو المكالمة دوف حيطة أو حذر، وذلؾ بعيدا عف شبية التصنت واستراؽ السمع)
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ة عمى ىذه األحاديث الشخصية الخاصة وذلؾ حفاظا عمى ومف ىنا أضفى المشرع االجرائي الحماي
 (.1)حقوؽ األشخاص

عمى ىذا النحو مف االىمية في ،مباشرة كانت أو غير مباشرة،واذا كانت المحادثات الشخصية
فانيا يجب أف تتمتع بحرمة تكفؿ ليا الحماية ضد جميع وسائؿ التنصت ،حياة االنساف الخاصة

يجوز تسجيميا او مراقبتيا بأية وسيمة اال وفؽ القانوف وبالحاالت والشروط بحيث ال ،واالستماع والنشر
 (.2التي ينص عمييا القانوف )

لما تقدـ فقد استقر الفقو عمى توافر االعتداء عمى حرمة المحادثات الشخصية أو الخاصة 
ا بشخص (، وذلؾ مع تعمقي3باألفراد في حالة صدور ىذه األحاديث أو المحادثات في مكاف خاص)

المتحدث، وبأمور خاصة ليس مف حؽ األفراد الحصوؿ عمييا أو معرفتيا وىنا يثور تساؤؿ ىاـ 
 وجوىري حوؿ ماىية معيار الصفة الخاصة لمحديث،ىؿ ىو مكاف وصفتو أـ الموضوع وصفتو؟

مف المتفؽ عميو أف الحديث إذا أجرى في مكاف فمو حرمة يتعيف احتراميا والمحافظة عمى 
خص في التعبير خبلؿ تمؾ المحادثات التي يجرييا في مكاف خاص، فإذا ما تـ استراؽ حرية الش

السمع أو تسجيؿ ىذه المحادثات دوف استصدار إذف مف الجيات القضائية المختصة فإف ذلؾ يشكؿ 
وقد ذىب المشرع الجنائي المصري والفرنسي الى أنو يتوجب لقياـ  .(4انتياكا لحرمة الحياة الخاصة)

باعتبار أف ،ة استراؽ السمع أو تسجيؿ أو نقؿ المحادثات الشخصية أف تقع في مكاف خاصجريم
ويقصد بالمكاف الخاص المكاف الخاص الذي ال يمكف أف .المكاف ىو مستودع الخصوصية ووعاءىا

وتنسحب حماية القانوف عمى .أو أف يمجو الغير اال باذف مف صاحبو،تنفذ اليو نظرات الناس مف الخارج
مف يوجد في ىذا المكاف أيا كانت صفتو نأي سواء كاف مالكا أو مستأجرا أو زائرا أو موجودا فيو  كؿ

 (.5بصفة عارضة ألي سبب كاف )
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( لسنة 3رقـ ) ( مف قانوف االتصاالت السمكية والبلسمكية الفمسطيني86ليذا نصت المادة )
شبكة اتصاالت عامة أو رسالة )أ( كؿ مف نشر أو أشاع مضموف أي اتصاؿ بواسطة ) :عمى 1996

ىاتفية اطمع عمييا بحكـ وظيفتو أو قاـ بتسجيميا دوف سند قانوني يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى 
( دينار أو بكمتا العقوبتيف. )ب( كؿ مف حرض بطريؽ الخداع 300سنة أو بغرامة ال تزيد عمى )

دينار وال تزيد  100بغرامة ال تقؿ عف شخصًا مؤتمنًا عمى سر المخابرات عمى خرؽ ىذا السر يعاقب 
 .دينار وبالحبس لمدة ال تقؿ عف شير وال تزيد عمى سنة أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف( 300عمى 

كؿ مف اعترض أو أعاؽ أو حور أو شطب محتويات رسالة ) :منو عمى 92وكذلؾ نصت المادة 
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عمى شير بواسطة شبكات االتصاالت أو شجع غيره عمى القياـ بيذا العمؿ 

( دينار أو بكمتا 200دينار وال تزيد عمى ) 50وال تزيد عمى ستة أشير أو بغرامة ال تقؿ عف 
عمى عقوبة  1960لسنة  16مف قانوف العقوبات االردني رقـ  356/2كما نصت المادة  .العقوبتيف(

كما نص  .عمييا بحكـ وظيفتو أو عممولمف كاف ممحقا بمصمحة الياتؼ وافشى مخابرة ىاتفية اطمع 
منو عمى حرمة المراسبلت الشخصية لبلفراد وعدـ المساس  48القانوف االساسي الفمسطيني في المادة 

 .بيا اال بالحدود التي يجيزىا القانوف

 ثانيا: عناصر الحق في الحياة الخاصة محل االختالف:

كونة لمحؽ في الحياة الخاصة والتي كانت نود االشارة الى أنو بالنظر إلى تمؾ العناصر الم
محؿ اتفاؽ بيف رجاؿ الفقو في القانوف الجنائي، إال أف ىناؾ عناصر أخرى ترتبط أساسا بيذا الحؽ 

 لعددة اعتبارات منيا ما يرتبطوتعد مف مكونات الحياة الخاصة، لكنيا كانت محؿ خبلؼ بيف الفقياء 
نوني الذي يحكـ مجتمع ما ونظرة المشرع ليا عمى اعتبار بخصوصيات المجتمع أو طبيعة النظاـ القا

أنيا مكونات عامة ال ترقى إلى درجة الخصوصية وىي تشمؿ الحؽ في االسـ، الحؽ في حرمة 
الجسد، الحؽ في أوقات الفراغ، الحؽ في النشاط الوظيفي أو الميني، الحؽ في الصورة، الحؽ في 

 (1الدخوؿ في طي النسياف.)
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 االسم:حرمة  -3

وىو يتكوف في القانوف .اسـ الشخص ىو وسيمة تعيينو وتمييزه عف غيره مف افراد المجتمع
االسـ االوؿ لمشخص الذي يطمؽ عمى المولود عند والدتو ويميزه عف سائر :الفرنسي مف عنصريف ىما

كافة افراد ىذه  افراد اسرتو أو عائمتو، ثـ المقب وىو اسـ العائمة التي ينتمي الييا الشخص ويشترؾ فيو
 (.1االسرة أو العائمة التي ينتمي الييا وبذلؾ يتميز بيذا المقب عف باقي افراد المجتمع )

وقد عرؼ أحد الفقياء اسـ الشخص بأنو: " المفظ الذي يستخدـ عادة لتحديد الشخص وتمييزه 
وحده، وقد عف غيره مف األشخاص، وقد يستخدـ االسـ بالمعنى الضيؽ لمداللة عمى اسـ صاحبو 

( وينقسـ الفقو الفرنسي بشأف مدى اعتبار الحؽ 2يستخدـ بالمعنى الواسع لبياف اسـ الشخص ولقبو")
 :في االسـ عنصر مف عناصر الحؽ في حرمة الحياة الخاصة إلى رأييف وىما

يرى أف االسـ ىو احد عناصر الحؽ في الخصوصية، وذلؾ عمى اعتبار أف الفرد لو  الرأي األول:
الحؽ في التمتع بالخصوصية وىو يعني إقامتو في ىدوء وسكينة بمنأى عف تطفؿ اآلخريف إال في 
أضيؽ الحدود، وترتيبا عمى ذلؾ فمف الطبيعي اعتبار أف االسـ مف ضمف عناصر الحؽ، وبالتالي ال 

عنو إال بإذنو، وفي ىذا ذىبت بعض المحاكـ الفرنسية إلى اعتناؽ ىذا الرأي، حيث  يجوز الكشؼ
قضت بإدانة أحد المحبلت لقياميا بنشر معمومات تتعمؽ باالسـ الحقيقي ألحد الممثميف ومحؿ إقامتو 
ورقـ ىاتفو الخاص بو، مما سيؿ لمجميور مبلحقتو والتطفؿ عمى أموره الخاصة، وقد ذىبت المحكمة 

لى أف النشر ىنا يشكؿ اعتداء عمى حقو في الحياة الخاصة، والسيما وأنو قد اختار اسما مستعارا إ
وتزعـ ىذا الرأي االستاذ  (3عرؼ بو، مما يعني اختياره لحياة مينية مستقمة عف حياتو الشخصية.)

 .)ىيبار(

الخصوصية ألف : فيو يرى أف االسـ الشخصي ليس عنصرا مف عناصر الحؽ في أما الرأي الثاني
ىذه المسألة ال تتصؿ بحؽ الفرد عمى اسمو، إنما تتعمؽ بواجب عميو تحميو بعض الدعاوى المقامة 
أماـ المحاكـ، في حيف يرى البعض اآلخر أف حؽ الشخص في اسمو ىو أحد الحقوؽ الشخصية 

افر صفة المصيقة، غير أف ذلؾ ال يدخؿ في نطاؽ حقو في الخصوصية، بؿ ىو متميز عنو لعدـ تو 
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السرية، فيي أساس الحؽ في الحياة الخاصة، ألف اسمو يتصؼ بالعبلنية، وبالتالي فيو أساس تميزه، 
وتفرده عف اآلخريف، ليذا ال يشكؿ المساس باالسـ اعتداء عمى الحياة الخاصة، حيث يتحقؽ االعتداء 

لو أو استعمالو بطريقة ضارة، ىنا، بانتحاؿ الغير لو، أو الخمط بينو وبيف غيره مف األسماء المشابية 
كما أف االسـ ىو حؽ متميز أو مستقؿ عف الحؽ في حرمة الحياة الخاصة لمشخص، فبل يدخؿ 
ضمف عناصر الحؽ في الخصوصية، كما أنو يختمؼ عف سائر الحقوؽ الشخصية األخرى كالحؽ في 

 (. 2مصر مع ىذا الرأي)ويتفؽ الفقو والقضاء في  (1الشرؼ واالعتبار والحؽ في الييئة والصورة.)

 :حرمة الجسد -7

مف اىـ الحقوؽ التي يتمتع بيا الفرد في المجتمع بعد الحؽ في الحياة ىو الحؽ في حرمة 
فضبل عف ،ويقصد بيذا الحؽ عدـ المساس بسبلمة جسده وبالعمؿ الطبيعي لوظائؼ اعضائو .جسمو

 .(3)تحرره مف االالـ البدنية والنفسية 

بأنو المكاف الذي يحتفظ فيو بأسرار حياتو، فيو يعبر عف إرادة اإلنساف،  وقد عرفو أحد الفقياء
ويختمؼ كؿ شخص عف اآلخريف مف خبلؿ صورتو أو مبلمح جسده، ويقصد بالحؽ في حرمة الجسد 

جميع أعضائو بوظائفيا بصورة  (، وبالتالي قياـ4ىو عدـ المساس بسبلمة وأمف جسد اإلنساف)
 (5طبيعية.)

مف الفقو إلى أف الحؽ في حرمة جسد اإلنساف إنما يعد مف عناصر الحؽ وقد ذىب جانب 
في الحياة الخاصة، وعمى النقيض مف ذلؾ اتجو جانب آخر مف الفقو إلى أف ذلؾ الحؽ ليس مف 
ضمف عناصر الحؽ في الخصوصية وعميو، فإف الرأي األوؿ يرى أنصاره أف حرمة الجسد ىي مف 

حيث انقسـ ىذا الرأي إلى اتجاىيف أحدىما يرى أف جميع الجرائـ  عناصر الحؽ في الحياة الخاصة،
سواء في الكياف المادي أو المعنوي تعد مف قبيؿ االعتداء عمى الحؽ في حرمة  –التي تصيب الجسـ 

داخمة في ىذا  ،الحياة الخاصة وبالتالي تكوف الجرائـ الماسة بالجسد مثؿ القتؿ والضرب والجرح
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، أما االتجا ه الثاني فقد استبعد أصحابو االعتداء الواقع عمى الكياف المادي لمجسـ في إطار المفيـو
انتياؾ الحؽ في الخصوصية، بحيث يقتصر االعتداء الواقع عمى ىذا الحؽ عمى تمؾ االنتياكات التي 
تصيب الكياف النفسي أو المعنوي فقط، ومف ثـ يكوف انتياؾ الحياة الخاصة وفقا ليذا االتجاه مف 

ؿ ما يجرى عمى الجسـ مف تجارب أو فحوص طبية نفسية دوف موافقة الشخص نفسو، كما أنو ال خبل
يجوز إجراء أي تفتيش مف شأنو المساس بحرمة الحياة الخاصة، مع ضرورة أف يكوف التفتيش منصبا 

 (1عمى ما أذف بو القانوف فقط.)

ىو حؽ مستقؿ عف الحؽ في الحياة  مف الفقياء الذيف اعتبروا أف حرمة الجسد أما االتجاه الثاني
الخاصة وبالتالي ليست أحد عناصر ىذا الحؽ، ونرى أف أساس ىذا االتجاه إنما يتمثؿ في اعتبار 
حرمة جسد اإلنساف جزءا مف عناصر الحياة الخاصة بحيث يعد أمرا فيو خمط بيف الحرية الفردية 

حياة الخاصة ليس إال مف مظاىر الحرية بصفة عامة وحرمة الحياة الخاصة، فسبلمة الجسد وحرمة ال
الفردية، وذلؾ لكونيما ييدفإف إلى الحفاظ عمى حرية الفرد، كما يؤدي ذلؾ إلى الخمط بيف حرمة الحياة 
والحياة نفسيا، وذلؾ ألف سبلمة الجسد يقصد منيا المحافظة عمى الحياة ذاتيا، في حيف أف حرمة 

، وبالتالي فاف الحؽ في الخصوصية يمنح قدرا محددا مف الحياة الخاصة ذاتيا ىي التمتع بالحياة
التمتع بيذه الحياة، ولكنو ال يتعمؽ باإلبقاء عمى الحياة والمحافظة عمييا، كما أف الحياة الخاصة ليست 
مرادفا لمشخص أو الشخصية، بحيث يكوف كؿ ما يحمي الشخص أو الشخصية داخبل في نطاقيا، 

 (2اإلنساف خارجو عف نطاؽ الحياة الخاصة.)وبالتالي يكوف معو حرمة جسـ 

واألرجح مف الزاوية الفقيية وىو رأي غالبية الفقو، إنما يتمثؿ في أف حرمة جسـ اإلنساف تعد 
عنصرا مف عناصر الحؽ في الحياة الخاصة، ذلؾ أف ىذه الحرمة لمحياة الخاصة ال تتحقؽ إال إذا 

عمى حريتو، وفي نفس الوقت يجب محاربة وتجريـ  كاف اإلنساف حرا جسدا وروحا دوف ضوابط وقيود
أي اعتداء أو ضرر يتعرض لو اإلنساف دوف مبرر قانوني، وذلؾ حفاظا عمى حرمة الحياة الخاصة، 
كما أنو ال يوجد فاصؿ بيف الحياة ذاتيا وبيف التمتع بالحياة، ألف ىذا األخير ال يتصور إال إذا كانت 

ا كاف ىناؾ انتياؾ لسبلمة الجسد، سواء بتفتيشو حيث ال توجد ىناؾ حياة، ال يتصور ذلؾ إال إذ
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جريمة متمبس بيا أو استيقافو في حالة ما إذا وضع نفسو موضع الشؾ والريبة، وأيضا إرغامو عمى 
 .(1عمى االعتراؼ بجـر لـ يرتكبو)تناوؿ مواد مخدرة وذلؾ لحممو 

جدر باالتباع ألف حرمة الحياة ويرى الدكتور محمود عبد الرحمف محمد أف الراي االوؿ ا
وىذا  .الخاصة ال تتحقؽ اال اذا ترؾ لبلنساف حرية قيادتو لجسمو ونفسو في المجاؿ المحيط بو

التصدي ألي ضرر :ويقتضي ثانيا،عدـ وضع قيود عمى مباشرة تمؾ الحرية بدوف مبرر:يستوجب أوال
وبدوف ىذيف االمريف لف تتحقؽ  .يقع عمى جسـ الشخص أو نفسو بدوف مسوغ أثناء تمؾ المباشرة

 (.2لمحياة الخاصة حرمتيا عمى الوجو االكمؿ)

ونود االشارة الى أف الدساتير كفمت حرمة الحياة الخاصة واعترفت التشريعات االجرائية 
الجنائية بيا وعميو فإف حرمة جسـ اإلنساف ىي أحد عناصر الحؽ في الحياة الخاصة، ومف ثـ ال 

ال اعتبر القبض أو التفتيش 3نساف وتفتيشو إال في األحواؿ المبينة قانونا)يجوز القبض عمى اإل (، وا 
كما أف قانوف العقوبات االردني النافذ  .بغير سند قانوني ومف ثـ اعتداء عمى الحؽ في الحيمة الخاصة

كـ ىو الحاؿ في جرائـ  ،في فمسطيف قد جـر كؿ فعؿ مف شأنو الحاؽ الضرر بجسد انساف اخر
ء والتسبب بعاىة دائمة وغير ذلؾ مف االفعاؿ التي نص عمييا في الفصميف االوؿ والثاني مف االيذا

  .الباب الثمف منو

 :حرمة قضاء أوقات الفراغ -1

تعتبر الخصوصية ضرورية لبلفراد النيا تتيح ليـ الفرصة لمتحرر، أي الفرصة ليكونوا بعيديف 
أو اية ،أو االحباط، أو الحزف،ويعبروا عف الغضب،تأىبعف المراقبة العامة ولكي ال يكونوا في حالة 
وفي ،وأف مثؿ ىذه المحظات يمكف اف تأتي في العزلة .عاطفة قوية اخرى دوف خوؼ مف رد الفعؿ

 (.4قضاء أوقات الفراغ)
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ذىب إلى أف قضاء  احدىمالـ يتفؽ الفقو بشاف قضاء أوقات الفراغ، حيث انقسـ إلى اتجاىيف، 
، وأساس ىذا االتجاه الفقيي أف الفرد حيف خصوصيتوالشخص ألوقات فراغو إنما يعد جزءا مف 

العامة والعيش في ىدوء وراحة، بصرؼ النظر عف مكاف عف قضائو ألوقات فراغو فأنو يفضؿ البعد 
عنو، ألف  خبري أنشر تتبعو أو في حيف ال يجوز ألي شخص  ،تواجده وما إذا كاف عاما أو خاصا

ذلؾ يشكؿ انتياكا لحقو في قضاء أوقات فراغو واعتداء عمى حقو في حرمة حياتو الخاصة، أما 
اذا كاف  االتجاه الثاني فأنو يرى أف قضاء أوقات الفراغ ال يدخؿ ضمف عناصر الحؽ في الخصوصية

يع الجميور التواجد فيو يستط لتواجده في مكاف عاـيدخؿ في نطاؽ الحياة العامة  وانما في مكاف عاـ
يعد موافقة ضمنية منو بإطبلع الغير عمى بعض األمور  في مكاف عاـدوف تمييز، ألف تواجده 

( وقد أخذت إحدى المحاكـ الفرنسية بيذا الرأي، حيث قضت بعدـ جواز نشر صور 1الخاصة بو)
تدوف ثيابا غير لبعض السياح حاؿ قضائيـ ألوقات فراغيـ في بعض األماكف السياحية، وىـ ير 

منسقة، وكاف عمى الناشر إخفاء وجوه الذيف تـ تصويرىـ بحيث ال يستطيع أحد تحديد شخصيتيـ 
بمثابة تيديد لمخموة والراحة  ومعرفة المكاف الذي يقضوف فيو أوقات فراغيـ، ألف ذلؾ األمر إنما يعد

عبلف عف المكاف الذي كما يعد مف قبيؿ االعتداء عمى الحؽ في الخصوصية، ليذا قضى بأف اإل
يقضي فيو الفرد وقت فراغو إنما يشكؿ اعتداء عمى الحؽ في حرمة الحياة الخاصة لو وحقو في الراحة 
والحياة واليدوء بعيدا عف أعيف الغير، لذلؾ اتجو السائد في الفقو عمى اعتبار أف قضاء الفرد لفترات 

 .(2في الحياة الخاصة)الراحة أو أوقات الفراغ إنما ىو عنصر مف عناصر الحؽ 

لما تقدـ يجوز نشر المعمومات الخاصة بأوقات الفراغ في حالة موافقة صاحب الشأف شريطة أف 
يكوف رضاؤه سابقا عمى ذلؾ النشر، كما قيؿ إف صفة الخصوصية إنما تستمد مف حالة األفراد ال مف 

رغبتيـ في نشر أخبارىـ، فأنو يتعيف  طبيعة المكاف المقيموف فيو، فإذا توافرت الدالئؿ الكافية عمى عدـ
 .احتراـ ذلؾ، وعدـ انتياؾ حرمة أوقات ىذا الفراغ

 حرمة النشاط الوظيفي والميني -4

، وبالتالي يعتبر اإلخبلؿ بواجب كتماف السر الميني يجب الحفاظ عمى اسرار المينة وحمايتيا
 كما أفالمطالبة بالتعويض،  المتضررةلمجية  االمر الذي يرتب الحؽواقعة تعرض مرتكبيا لمعقوبة، 
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ليذا يقصد بإفشاء األسرار الكشؼ عف واقعة ليا  ،يعرض نفسو لممبلحقة الجزائيةمرتكب ىذه الجريمة 
( ولقد تعددت آراء الفقياء حوؿ مدى 1صفة السر، ممف عمـ بيا بمقتضى مينتو مع قصده ذلؾ)
ؽ في الحياة الخاصة، حيث تمخض ىذا اعتبار النشاط الوظيفي والميني عنصرا مف عناصر الح

 :الخبلؼ الى ثبلثة آراء لمفقياء وىي

أحد عناصر الحؽ في الخصوصية  يعتبرأف النشاط الوظيفي  مؤيدي ىذا الرأي يرى الرأي األول:
فإنو أما الرأي الثاني: المشرع بالحفاظ عمى أسرار المينة وحظر إفشاءىا،  حرصوعمى ىذا األساس 
عناصر الحؽ في الحياة الخاصة، حيث أف األفراد يمارسوف حياتيـ  ال يعد مفاط يرى أف ىذا النش

المينية داخؿ المجتمع عمى مرأى ومسمع مف الجميور، وبالتالي ال تعد أمورىـ الوظيفية مف عناصر 
الحؽ في حياتيـ الخاصة، وفي ىذا االتجاه أخذت إحدى المحاكـ الفرنسية بيذا الرأي، حيث قضت 

لدعاوي باف النشاط الوظيفي ال يعتبر مف قبيؿ عناصر الحياة الخاصة و ال يعد مظيرا مف في إحدى ا
 .مظاىر ىذه الحياة

فأنو يرى أف النشاط الوظيفي ذو طبيعة مزدوجة، حيث يتجيوف إلى أف  أما الرأي الفقيي الثالث:
ؾ في أحياف النشاط الميني ىو احد عناصر الحؽ في الخصوصية في بعض األحياف، وأنكروا ذل

أخرى، وقد أرجعوا ذلؾ إلى نوع الوظيفة، فإذا كانت ال تحظى باىتماـ األفراد، مثؿ الموظؼ في مقر 
عممو والعامؿ في المؤسسة الصناعية، ففي مثؿ ىذه االحواؿ تدخؿ الحياة المينية كعنصر مف 

صاحب المينة عناصر الحؽ في الحياة الخاصة، أما إذا حظيت الوظيفة باىتماـ الجميور وحرص 
عمى كسب رضاء األفراد، كالموسيقى والممثؿ والفناف، فتخرج ىذه الوظيفة آنذاؾ مف نطاؽ عناصر 
الحؽ في الخصوصية، بحيث أنيا تشكؿ الحياة العامة لمشخص،وقد يكوف األفضؿ نشر أخبارىا، وفي 

تحظى باىتماـ مف عامة  ىذه الحالة اعتنؽ القضاء الفرنسي مبدأ مفاده أنو فيما يتعمؽ بالوظائؼ التي
الشعب وشأف الجانب المعمف عنيا، فإف أسرار المينة ىنا ال تعد مف عناصر الحؽ في الخصوصية، 
أما إذا كانت الوظيفة تحظى باىتماـ الجميور وفيما يتعمؽ بالجانب أو الزاوية غير المعمنة منيا، فإف 

وبالتالي تحتاج إلى بسط الحماية البلزمة، أسرار المينة ىنا تعد مف عناصر الحؽ في الحياة الخاصة، 
وقد صدر حكـ مف المحكمة ورد فيو أف تناوؿ مقاؿ نشر في صحيفة يعد انتياكا ألسرار مينة 

 القاضي، كما يشكؿ ذلؾ انتياكا لحقو في الحياة الخاصة.
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في حيف ذىب جانب آخر مف الفقو إلى أف أساس اعتبار المينة مف عناصر الحؽ في الحياة 
ال  ،الخاصة ىو طبيعة الوظيفة فإذا كانت المينة تتعمؽ بأمور خاصة لمقائـ بيا فمف ثـ يجوز نشرىا، وا 

عد ذلؾ اعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة النتياؾ النشر ألسرار المينية، أما إذا كانت مينة الشخص 
 (1خصوصية.)تتعمؽ بالتعامؿ مع الجميور ففي ىذه الحالة ال تعد مف ضمف عناصر الحؽ في ال

 :حرمة الدخول في طي النسيان - 5

صود بيذه الحرمة حؽ األفراد في الدخوؿ إلى دائرة النسياف، وحقيـ في بقاء ماضييـ محاط بسياج قالم
مف الكتماف، وعدـ خروجو بعد مرور فترة زمنية إلى حيز الضوء أو بمعنى آخر عدـ إلقاء األضواء 

األفراد في ىذا اإلطار، حيث إف الحؽ في الدخوؿ في طي عمى أحداث ووقائع مضت مف حياة 
لقاء األضواء عميو")  (.2النسياف ىو "حؽ الشخص في عدـ بعث الماضي مف ظممات النسياف وا 

لما تقدـ فقد انقسـ الفقو الفرنسي في ىذا إلى اتجاىيف حوؿ مدى اعتبار حؽ الدخوؿ في طي 
ف عدمو، وسبب ذلؾ ىو إقامة دعوى قذؼ عرفت النسياف ضمف عناصر الحؽ في الحياة الخاصة م

باسـ قضية "الندرو" وتتمخص وقائع ىذه الدعوى في أف ىناؾ فيمما سينمائيا تعرض لحياة أحد 
المجرميف ذوي الشيرة الذي كاف عمى عبلقة غرامية بإحدى السيدات، وقد لجأت تمؾ السيدة إلى 

وأنيا بمغت سف الشيخوخة، وتوارت عف  القضاء بدعوى أف المجـر قد مات منذ عشرات السنيف،
األنظار، ودخمت في طي النسياف، وأف عرض مثؿ ىذا الفيمـ قد أعاد ماضييا إلى األذىاف، ولكف 
القضاء رفض دعواىا عمى أساس أنيا لـ تكف حريصة عمى إسداؿ ستار النسياف عمى ىذه الحقيقة مف 

ذكراتيا عف حياتيا مع المجـر الذي دار الفيمـ تاريخيا، حيث أنيا كانت تسعى لدى دور النشر لنشر م
عف حياتو، وعميو فقد انقسـ الفقو في ذلؾ إلى رأييف أوليما ىو اعتبار حؽ الدخوؿ في طي النسياف 
ىو حؽ مستقؿ، حيث يرى أصحاب ىذا االتجاه أف ىذا الحؽ ليس عنصرا مف عناصر الحؽ في 

ألنو حؽ مستقؿ، وقد أرجعوا ذلؾ ألمريف  الخصوصية، فبل يدخؿ في نطاؽ الحؽ في الخصوصية،
 :ىما
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: أف األحداث والوقائع المراد إحاطتيا بسياج مف الكتماف وعدـ الكشؼ عنيا لمرور فترة زمنية أوال
طويمة عمى حدوثيا، احتماؿ ال يتوافر فييا صفة أو وصؼ الخصوصية وذلؾ بسبب وقوع تمؾ 

نشرىا بدوف موافقة الشخص الذي تتعمؽ بو اعتداء  األحداث عمنا أو بصورة عمنية، ومف ثـ فبل يعد
عمى حياتو الخاصة، بؿ يعتبر انتياكا لحقو في النسياف، ومف ثـ يقوـ القائموف بحمايتو مف ىذا 
المنطمؽ فقط، وأساس حؽ اإلنساف في النسياف إنما يتمثؿ في مضي فترة زمنية عمى حدوث الواقعة أو 

عمنية، وذلؾ بالسكوت عف طرحيا لمدة زمنية طويمة، وىنا إذا  تقادـ الوقائع حتى ولو حدثت بصورة
توافر التقادـ فبل يجوز قطعو، وذلؾ النو ال يجوز إال بناء عمى إذف مف اإلنساف الذي حدثت الوقائع 

 .لو واتصمت بو

: أنو نظرا لتوضيح بعض المواقؼ والقرارات التاريخية كاف مف األفضؿ اإلعبلف عف أحداث ثانيا
تتصؿ بحياة بعض األشخاص بصورة خاصة، ألف معرفة ذلؾ يسيؿ اإللماـ والمعرفة بأحداث  ووقائع

التاريخ، وكمثاؿ عمى ذلؾ حياة الزعماء ورؤساء الحكومات ورؤساء الدوؿ والمموؾ واألمراء، سواء 
لعديد كانت حياتيـ العاطفية أو الصحية أو العائمية أو األسرية وطبيعة دخميـ، كؿ ىذه األمور تفسر ا

مف القرارات التاريخية المصيرية وكما تعكس أيضا تمؾ األسرار أسباب النصر واليزيمة في الحروب 
العسكرية، وىنا ال مجاؿ لمقوؿ بالحؽ في الخصوصية ومف ثـ يمنع نشر مثؿ ىذه األحداث، والعمة في 

حداث وصدقيا ذلؾ أف المصمحة العامة أو مصمحة المجتمع في سرد الحقائؽ تكوف شاىدة عمى األ
 (.1أىـ وأكثر غمبة مف مصمحة األفراد الشخصية)

فإنو يرى أف حؽ الدخوؿ في طي النسياف ىو أحد عناصر الحؽ في  أما االتجاه الفقيي الثاني
الخصوصية، حيث أف غالبية الفقياء يتجيوف نحو ىذا الرأي، وعمة ذلؾ أف حرمة الحياة الخاصة إنما 

التي عاشيا اإلنساف في الماضي أو يعيشيا في الحاضر، وبالتالي يجب تشمؿ جميع األمور والمسائؿ 
وضع سياج مف السرية والكتماف عمى األسرار والوقائع الخاصة بالشخصية، وذلؾ نظرا لمرور فترة 
ف تـ اإلعبلف والكشؼ عف تمؾ األسرار فإف ذلؾ يعد انتياكا واعتداءا واضحا عمى  زمنية عمييا، وا 

 .شخاص، وىو مجَرـ قانوناالحياة الخاصة لؤل

ليذا نود االشارة الى أف الحؽ في النسياف إنما  يحمي الوقائع واألحداث واألسرار واألمور المتعمقة 
بالحياة الخاصة لؤلفراد، وكذا الحياة العامة ليـ عمى حد سواء وذلؾ في حالة ما إذا دخمت ىذه الوقائع 
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الحؽ في النسياف ال يعد مظيرا مف مظاىر الحياة (، وقد ذىب رأي آخر إلى أف 1في طي النسياف)
الخاصة، كما أنو ال يعتبر حقا مستقبل، فالحؽ في الخصوصية فريضة قانونية يجب إقرارىا لضماف 
امف وسكينة الجانب الشخصي في حياة األفراد ليذا يعد االعتراؼ بالحؽ في النسياف بمثابة نافمة 

بمعناىا الواسع، والذي يشمؿ مظاىر ىذا الجانب الحاضرة قانونية يغنى عنيا الحؽ في الخصوصية 
 (.2)والماضية، كما يغنى عف حؽ اإلثبات في شرفو واعتباره الذي ال يتجزأ بيف حاضره وماضيو

ليذا قضت إحدى المحاكـ الفرنسية في حكما ليا ورد فيو أف سبؽ نشر معمومات وأخبار عف 
ع مف وجود مساس بالحؽ في الحياة الخاصة في حالة ما إذا العبلقة الغرامية بيف فنانة وفناف ال يمن

كانت إعادة النشر قد حدثت بعد أربع سنوات عمى واقعة النشر األولى، وخبلؿ السنوات األربع اىتـ 
الطرفاف بفرض سياج مف السرية عمى عبلقتيما، مما يتضح معو رغبتيما في إسداؿ النسياف عمييا في 

ؾ أف االعتداء عمى الحياة الخاصة إنما يتوافر في حالة الكشؼ أو اإلعبلف مواجية الجميور، ومفاد ذل
عف أشياء أو أسرار عرفت فيما مضى وأسدؿ عمييا ستار النسياف لمرور فترة زمنية، كما أنو يتوافر 

 في حالة الكشؼ عف خصوصية وأسرار الشخص لممرة األولى.

 :حرمة الصورة -6

الجسدية وتعكس ما يدور في خمده مف افكار وما  صورة الشخص تكشؼ عف مبلمحو المادية
التي  مرآةفيي ترتبط بو ارتباطا وثيقا باعتبارىا ال.يعتريو مف انفعاالت وما يخفيو مف مشاعر ورغبات

وقد قرر القضاء الفرنسي منذ  .تكشؼ عف ذاتو، ومف خبلليا يمكف التعرؼ عميو ورصد مكونات نفسو
اسع عشر أف لبلنساف حقا عمى صورتو يخولو االعتراض عمى بداية النصؼ الثاني مف القرف الت

أحد الفقياء  وقد عرؼ .(3انتاجيا أو نشرىا دوف رضائو ولو لـ يصبو ضرر مف جراء ىذا الفعؿ)
فصورة الشخص ىي الشكؿ الظاىر  ."الفرنسييف الصورة بأنيا " في الحقيقة شبو شخص مع شبو وجو

 (4وتعد تعبيرا عف حاالت الفرح والحزف التي يمر بيا. ) ،لروحو، الكامنة في جسده، فيي تبرز األنا
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ليذا يقصد بالحؽ في الصورة أف لئلنساف سمطة منع التقاط صورة لو دوف موافقتو، وكذا حظر نشرىا 
 .رغـ إرادتو

بشأف اعتبار الحؽ في الصورة أحد عناصر الحؽ في ومما ادى الى اختبلؼ الفقو الفرنسي 
 :الخصوصية انقسـ ىذا الفقو الى إلى ثبلثة اتجاىات فقيية وىي

يرى أنصاره أف الحؽ في الصورة ىو أحد عناصر الحؽ في الخصوصية وأساس ذلؾ  االتجاه األول:
ساف ببل وجو، وأىمية أف الصورة أساس مف أسس ىذه الحياة وبالتالي يرتبط بيا فبل يتصور وجود إن

الحؽ في الصورة إنما تفوؽ حياة الشخص العائمية والعاطفية، بحيث أف ذلؾ يسعى عمى الدواـ لحماية 
الحياة الخاصة كما يتسع ذلؾ ليشمؿ الحالة التي ترسـ الصورة فييا مبلمح اإلنساف، وذلؾ ألف ىذه 

 .(1)المبلمح تظير شخصية صاحب الصورة

تقاط صورة معناه أخذ جزء مف ذات الشخص، وعمة ذلؾ يتمثؿ في كما أضاؼ البعض أف ال
(، مما يؤدي بنا القوؿ الحؽ في ىذه الصورة إنما يعد أحد 2الصمة القوية بيف الصورة وألفة اإلنساف)

 .عناصر الحؽ في الحياة الخاصة

عمى ما تقدـ ذكره، فإف أي اعتداء عمى حؽ اإلنساف في صورتو إنما يمثؿ انتياكا  ءوبنا
 .لحرمة الحياة الخاصة، كما لو صفة االعتداء الفاضح الذي ال يمكف أف يتسامح المجني عميو عنو

وقد أكدت في ىذا اإلطار محكمة باريس، احتراـ الحؽ في الصورة، بحيث أنو مف ضمف 
وصية، وقد ورد في أحد أحكاميا أف اإلنساف لو صبلحية إقامة دعوى يختص عناصر الحؽ في الخص

 .(3)فييا مف قاـ بنشر صورة لو دوف الحصوؿ عمى رضا صاحب الصورة

، فأنو يرى أف الصورة ال تعد عنصرا مف عناصر الحؽ في الحياة الخاصة، أما االتجاه الثاني لمفقو
لمشخص حاؿ ممارستو لحياتو العامة وثـ نشرىا فيو  فإذا تـ التقاط صورة ،بؿ ىو حؽ منفصؿ عنيا

أمر مقبوؿ، شريطة أال يسيء ىذا النشر لمشخص، أو يقمؿ مف وضعو، في حيف إذا تـ ذلؾ ونتج عف 
النشر اإلساءة لمفرد، عد ذلؾ اعتداء عمى حؽ الشخص في الصورة، وليس اعتداء عمى حقو في 

                                                           
 231مرجع سابؽ صفحة  -الدكتور محمود عبد الرحمف محمد - 1
 202صفحة  -مرجع سابؽ -محمد الشياوي - 2
 232مرجع سابؽ صفحة  -الدكتور محمود عبد الرحمف محمد - 3



47 
 

( وقد استند بعض 1ـ يمحقو أي ضرر مف ذلؾ.)الخصوصية، بحيث أف الحؽ في الحياة الخاصة ل
أنصار ىذا الرأي أف الفصؿ بيف كؿ مف الحؽ في الصورة والحؽ في الخصوصية حيث أف األوؿ 
يحمي جسـ اإلنساف، أي الجانب المادي، أما الحؽ في الخصوصية فيحمي الجانب المعنوي في 

عض أحكامو، حيث قضى بأف حؽ شخصية الفرد، وقد اعتنؽ القضاء الفرنسي ىذا االتجاه في ب
الشخص في الصورة قد يكوف موضعا لبلعتداء حاؿ ممارسة الفرد لحياتو العامة دوف أي مساس 

 .بالحؽ في الحياة الخاصة

أف الحؽ في الصورة إنما ىو  اتخذ موقفا وسطا بيف الفريقيف السابقيف حيث يرى :أما االتجاه الثالث
اتو مستقبل في بعض األحياف عف الحؽ في الخصوصية، وأحيانا ذو طبيعة مزدوجة إذ يكوف قائما بذ

أخرى يعد عنصرا مف عناصر الحؽ في الحياة الخاصة، حيث يكوف في ىذه الحالة األخيرة إذا تعمقت 
الصورة بحياة الشخص، ومثاؿ ذلؾ إذا كانت صورتو تعبر عف جزء مف حياتو العاطفية وىنا إذا تـ 

ذلؾ انتياكا لحرمة الحياة الخاصة، ومف ثـ يكوف الحؽ في الصورة  نشرىا دوف موافقة صاحبيا عد
قائما بذاتو، مستقبًل عف الحؽ في الخصوصية إذا تـ التقاط ونشر صورة لمفرد في مكاف عاـ، فينا 

  .(2)يكوف أساس فرض الحماية ىو الحؽ في الصورة بصفة منفردة

 :الحياة الخاصةنطاق الحماية الجزائية لمحق في : المطمب الثالث

ر الحماية الفعالة لمحؽ في الخصوصية، و الوقاية ليست يعمى توف الوطنية والدوليةتحرص التشريعات 
خيرا مف العبلج فقط بؿ ىي الحماية الحقيقية لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة بحيث أف الحياة الخاصة 
عكس العمومية و العبلنية، فالحماية الحقيقية تكمف في منع العبلنية و اإلبقاء عمى الخصوصية، أما 

لحماية القانونية و إف كانت موجودة إال أف فعاليتيا تكوف أضعؼ بكثير، كما متى تمت العبلنية فإف ا
في الكشؼ عف  أحياناساىـ تالمساس بالخصوصية فقد أف الدعوى التي ترفع لممطالبة بالتعويض بعد 

حرمة الحياة الخاصة، لدى فئات مف الناس قد ال يصؿ إلى عمميا األمور التي سبؽ أف كشؼ عنيا. 
وريات والمجبلت القانونية المتخصصة والد والجميورورجاؿ القانوف  واعوانيـ ؾ القضاءفمثبًل ىنا

ما بالتالي فاف المطالبة بالتعويض أحيانا قد تؤدي إلى تأصؿ الداء بدال مف أف استئصالو.القضائية. و 
 .لـ تكف جمسات المحاكمة سرية
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ضفاء ود االشارة الى أنو بالنظر إلى تمؾ المصمحة الفردية في نو  حرية الحياة الخاصة وا 
 ،السرية عمى نشاط الفرد فيما يرتبط بجانبو الذاتي وتعمقو بكتماف وطي جانب ميـ مف حياتو الخاصة

والذي يعد أمرا جوىريا وىاما في حياة الفرد، ىو ما كرستو جّؿ القوانيف والدساتير وكذا المواثيؽ 
ة بالغة تكفمت بو السمطات العامة في كؿ دولة الدولية، وىو مطمب مشروع والدفاع عنو يعد ذو أىمي

بحسب نموذجيا التشريعي ونظاميا القانوني، غير أف المصمحة العامة قد تتعارض مع ىذا االتجاه وقد 
تصؿ إلى درجة التنازع والتناحر بيف مصمحة الفرد ومصمحة الجماعة التي تمثميا السمطة العامة في 

لحؽ في الحياة الخاصة إنما يتحدد بناءا عمى معياريف أساسيف وىما البمد، وبالتالي فإف نطاؽ ومجاؿ ا
ذا دققنا البحث في المعيار  ،معيار مصمحة الفرد مف جية ومف جية أخرى معيار مصمحة المجتمع وا 

الثاني الذي يعني حؽ المجتمع في توجيو وترشيد سموؾ أفراده، والبحث والمعرفة عف تمؾ المعمومات 
في حدود معينة وبوسائؿ مشروعة عمى أف تكوف مطابقة لمقانوف، وذلؾ قصد حماية  المرتبطة باألفراد

مصالح الجماعة وعمى رأسيا حماية األمف والنظاـ العاـ وكذا الحؽ في الصحافة واإلعبلـ ونشر 
  .(1األخبار وىو الحؽ المكفوؿ بو تحت مسمى حؽ حرية الرأي والكممة)

ذا نظرنا إلى جانب تمؾ المصمحة ا أسموب  اختيارلفردية والتي تتمثؿ في حرية الفرد في وا 
ما يشاء أثناء ممارسة حياتو  يختار لنفسو فعؿحياتو بعيدا عف تدخؿ وتطفؿ اآلخريف، فيو حر في أف 

)مع ضرورة االخذ بعيف االعتبار بأف حرية الفرد تنتيي عندما تبدأ حرية  الشخصية دوف قيد أو شرط
حقو في إضفاء طابع السرية والكتماف عمى تمؾ المعمومات واألخبار ، اضافة إلى جانب االخريف(

المتولدة عف ممارسة حياتو الخاصة، ولو كامؿ الحؽ في االستقبللية الذاتية دوف كشفيا أو تعريفيا 
لآلخريف، غير أف ممارسة تمؾ الحرية الذاتية التي يتمتع بيا الفرد أثناء عزلتو أو حتى ضمف كيانو 

ف يكوف خصوصيا ال يكوف بالضرورة مطمقا بدوف حدود مف الوجية الواقعية والقانونية، إذ الذي يريده أ
ال يمكف لمحاجة الفردية أف تسيطر عمى مقاليد األمور في المجتمع، وال يمكف أف نترؾ لتمؾ المصمحة 

 الشخصية حؽ الييمنة عمى مصالح الجماعة، إذ الفرد جزء داخؿ نسيج وكياف المجتمع.

ء تمؾ الحاجة الفردية توجد تمؾ الحاجة االجتماعية والمتمثمة في حؽ المجتمع مف وعمى ضو 
خبلؿ توجيو السموؾ الشخصي لؤلفراد، ومعرفة بعض األخبار عنيـ، وىي تعبر في حقيقة األمر عف 
مصمحة اجتماعية وليست تدخبل سافرا في شؤوف الفرد الخاصة وحياتو الذاتية، إذ أف السموؾ 
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وأف يكوف مطابقا لمقانوف حتى واف كاف ذلؾ السموؾ االنعزالي يعبر عف الذاتية  الشخصي ال بد
الفردية، فقد يكوف مخالفا لما جاء بو القانوف، وعمى ىذا فإف المصمحة العامة ىي التي ترسـ حدود ىذا 

في  الحؽ كما تحدد نطاقو وفقا لمبدأ المشروعية، وذلؾ عف طريؽ الموازنة بيف مصمحة الفرد في الحؽ
حرمة حياتو الخاصة، وبيف حاجة المجتمع لؤلمف والنظاـ العاميف وحؽ الصحافة واإلعبلـ وحرية 

 .ضمف حدود القانوف (1الرأي)

ومما ال شؾ فيو أف الحياة االجتماعية إنما تضمف حاالت وأوضاع تقوـ عمى جمع األخبار 
لسمطة، وىو األمر الذي وجب والمعمومات دوف تعسؼ أو استغبلؿ أو ابتزاز لؤلفراد عمى حساب ا

تنظيمو وتوجييو بواسطة آليات قانونية تعبر عف سمطة الدولة تجاه أفرادىا مف خبلؿ محاربة الجريمة 
ال كيؼ بنا أف نتصور محاربة اإلجراـ في مجتمع ما  بكؿ أنواعيا وكذا فرض األمف والنظاـ العاميف، وا 

أف نتصور أف أفعاؿ الفرد في عزلتو وأثناء ممارساتو دوف تتبع آثاره أو حتى اجتناب مسبباتو حيثيمكف 
التي تمحؽ أضرار بميغة  ،السرية، أف بعضيا قد يكتنفو جانب مف الريبة واالنحراؼ نحو أفعاؿ اإلجراـ

بالمجتمع ككؿ، وعمى ىذا األساس فإف السمطة أو الدولة قد تستخدـ المعمومات الشخصية لتحقيؽ 
محاربة كؿ أنواع ، و حماية األمف الداخمي والخارجي، و سياسة العامةإعداد ال (2ثبلثة أغراض ىي: )

  .الجريمة

وعمى ضوء ذلؾ فقد ازدادت حاجة الدولة الحديثة لتمؾ المعمومات الشخصية المرتبطة بالفرد 
مف زاوية قانونية ووفقا لمتطمبات واقعية ومقنعة وليست مطمقة وذلؾ مف أجؿ تشغيميا واستغبلليا 

مف  أكبر قدر ممكفإلى  بحاجةبإدارة الموارد العامة لمدولة، وبالتالي فإف الدولة ضمف ما يعرؼ 
 .المعمومات لتقرير وجود الموارد وكمياتيا ومف أجؿ ضماف االستخداـ األمثؿ ليا

ليذا نود االشارة الى أف جمع تمؾ المعمومات الشخصية إنما تبرز أىميتيا مف خبلؿ استغبلليا 
لمنظمة وتتبع تمؾ المنظمات اإلرىابية الخفية، كما أف أسموب التحري والبحث في مكافحة الجريمة ا

الذي أقره قانوف اإلجراءات الجزائية إنما ىو إحدى تمؾ السبؿ في محاربة الجريمة بكؿ أنواعيا وحماية 
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(، وقد أجازت عمى ضوء ذلؾ جميع الدساتير والتشريعات االجرائية الحديثة المساس 1األمف القومي )
 بحرمة الحياة الخاصة، وذلؾ تحقيقا لممصمحة العامة في إطار ضمانات معينة. 

 ،حاجة المجتمع لؾلمحؽ في حرمة حياتو الخاصة، وكذ مما سبؽ، يتبيف لنا أف حاجة الفرد
بيف مصمحة الفرد في  التوازفكمتا الحاجتيف تيـ المجتمع، ولتغميب مصمحة عمى أخرى البد مف فعؿ 

النظاـ ة ومصمحة المجتمع في االنتياؾ المشروع ليذه الحرمة ألجؿ مقتضيات حرمة حياتو الخاص
، وعمى أف يتـ تحديد المصمحة األولى بالرعاية وفقا لممبادئ األساسية التي تحكـ ييفاألمف العامو 

 النظاـ القانوني في الدوؿ. 

لدولية عمى مف جية أخرى، فإننا نجد أف مف بيف الحريات والحقوؽ التي حرصت المواثيؽ ا
إقرار حمايتيا قانونيا، كما أكدتيا أغمب الدساتير والتشريعات االجرائية المقارنة، كما حرصت عمييا 
المجتمعات الحديثة مف خبلؿ التأكيد عمى حرية الرأي والتعبير كحؽ قانوني لؤلفراد، حيث كفؿ القانوف 

 (2النقد.) حرية الرأي متمثمة في حرية الصحافة واإلعبلـ وحؽ

ومما الشؾ فيو، فاف التطور التكنولوجي في وسائؿ اإلعبلـ، وفي تطور تقنية جمع المعمومة 
صوتا وصورة ونقميا واستغبلليا وتخزينيا، كؿ ذلؾ أدى إلى سرعة انتشار األخبار والمعمومات 
، وتداوليا عمى نطاؽ واسع وفي وقت واحد، إذ العالـ اليوـ أصبح قرية صغيرة واحدة ومكشوفة لمغير

حتى كاد ذلؾ العالـ المترامي األطراؼ عبارة عف صفحة واحدة يمكف أف نراىا أمامنا وفي أقرب وقت 
وفي أي لحظة، كما ازدادت أىمية اإلعبلـ في كؿ التجمعات وازدادت معيا حركية شبكات اإلذاعة 

ية في آف وتقنيات الياتؼ ووسائؿ التصوير الرقمي المتطور لمحصوؿ عمى األخبار المثيرة والمغر 
واحد، وال سيما تمؾ المرتبطة بالحياة الخاصة وأسرارىا وخبايا الشخصيات الفنية والسياسية واالجتماعية 

وبذلؾ أصبحت وسائؿ اإلعبلـ والصحافة مف جية ومف جية ثانية سموكيات  .والرياضية وغيرىا
ويجيا , وحتى أنيا في الفضولييف والمتطفميف تتعقب خصوصيات األفراد وأسرارىـ وتقوـ بنشرىا وتر 

بعض األحياف تسعى إلى االبتزاز والتيديد والمساومة مما قد يشكؿ ذلؾ ضيقا وألما حقيقيا لآلخريف 
لتعمقيا بشؤوف حياتيـ الخاصة وأسرارىـ الذاتية، وذلؾ سعيا وراء المكاسب المالية أو السياسية أو حتى 

                                                           
 19صفحة  -مرجع سابؽ -يوسؼ الشيخ يوسؼ - 1
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ى انتياؾ حرمة الحياة الخاصة وكشؼ حجاب النوايا اإلجرامية في كثير مف األحياف، مما أدى إل
 (1سريتيا وبالتالي ازدادت معيا الحاجة نحو حماية ىذه الحياة مف خطر العبلنية. )

ذا نظرنا إلى حرية الرأي والتعبير كحؽ قانوني، والتي تعرؼ امتيازا مسجبل في تمؾ  وا 
الحياة الخاصة لو أيضا  المجتمعات الديمقراطية بوصفيا مف حقوؽ اإلنساف، فإف الحؽ في حرمة

أولوية وتميزا في الحماية والصيانة في تمؾ المجتمعات، والواقع أف كؿ مف حرية اإلعبلـ وحؽ النقد 
ىو سبب مف أسباب اإلباحة في مواجية سمطة اإلتياـ وذلؾ بمناسبة أفعاؿ المساس باآلخريف دوف نية 

نا إنما يقتضي بالضرورة توافر شروط معينة في إجرامية متعمدة، إال أف توافر ىذا السبب المشروع قانو 
 .ضوئيا يتحدد النطاؽ الذي يحميو القانوف لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة

ذا كاف المساس بالحؽ في حرمة الحياة الخاصة ىو فعؿ يجرمو  القانوف وىو بالتالي سموؾ  وا 
مساس إنما يتوقؼ عمى يقع تحت طائمة التجريـ، فإف تحديد النطاؽ المسموح بو إلجراء ىذا ال

المفاضمة بيف قاعدتيف أوالىما قاعدة تحقيؽ المصمحة الخاصة لمفرد وىي حماية حياتو الخاصة 
وثانييما ىو قاعدة تحقيؽ المصمحة العامة وىي حماية حرية الرأي سواء في صورة حرية الصحافة أو 

(، وكبلىما مقيد بما 2نتائجو)في صورة حؽ النقد أو حرية البحث العممي بما في ذلؾ االستفادة مف 
تقتضيو مصمحة المجتمع، التي تقرر عند التنازع بيف الحقيف المصمحة األولى بالرعايا بالنسبة 

 لممجتمع بعد الموازنة بينيما.

وبالتالي فإف الحياة الخاصة ليست مشكمة فردية إنسانية بحتة، بؿ ىي نوع مف المشكبلت 
إذا كاف مف  ،الحرمة عمى حياة الفرد الخاصة ىي حاجة اجتماعية السياسية واالجتماعية إذ أف إضفاء

فاإلنساف رغـ واجباتو االجتماعية ال يمكف أف ييب نفسو  ،شأنيا اإلسياـ في استقرار المجتمع وأمنو
طواؿ الوقت لآلخريف ناسيا بذلؾ ذاتيتو واستقبللية بكيانو الخاص، فيو يحتاج بأف يخمو إلى نفسو، 

وصيات يحس فييا بحريتو ويشعر فييا بذاتو، وىي ممارسة إنسانية ضرورية لكي وأف تكوف لو خص
 يكوف أكثر فعالية وايجابية في أداء واجبو االجتماعي عمى أحسف وجو.
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الخاصة وحؽ  ـفي حياتي االفراديتضح لنا بشكؿ واضح وجمي أف التناقض بيف حؽ  ولما تقدـ
ة أخبارىـ وتتبع معموماتيـ الشخصية في نطاؽ محدد المجتمع في توجيو وترشيد سموؾ أفراده ومعرف

وكذلؾ حقيـ  في حرية اإلعبلـ وحؽ النقد ال يعكس ذلؾ التناقض بيف المصمحتيف أي بيف حاجة الفرد 
وحاجة الجماعة فيما يعبراف عف مصمحتيف اجتماعيتيف يجب حمايتيما، عمى أنو يجب إقامة نوع مف 

 (1).صمحة األعمى بينيماالتوازف بيف المصمحتيف وتغميب الم

ىي التي ترسـ حدود ىذا الحؽ وُتحدد نطاقو مصمحة المجتمع وتأسيسا عمى ما تقدـ نجد أف 
وفقًا لمبدأ المشروعية، وذلؾ عف طريؽ الموازنة بيف مصمحة الفرد في الحؽ في الخصوصية، وبيف 

العامة والمصمحة الخاصة وفي حاؿ التعارض بيف المصمحة  حاجة المجتمع لؤلمف والنظاـ واإلعبلـ.
 .فاف المصمحة العامة أولى بالرعاية مف المصمحة الخاصة
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 : الفصل األول

______________________________________________________ 

 :انتياك حرمة الحياة الخاصة في مجال المعموماتية

 مقدمة:

يطمؽ عمى العصر الحالي بعصر الفتوحات  أصبح،نظرا لغزو الحاسوب لجميع جوانب حياتنا
فعممية خزف المعمومات أدت إلى ظيور بنوؾ المعمومات التي حظيت بحماية قانونية في  ،المعموماتية

كثير مف التشريعات، وظير ما يسمى باإلجراـ المعموماتي، الذي أخذ ينتشر بشكؿ أكثر حدة مع 
نسانية ال تقؿ خطورة عف اآلفات انتشار اإلنترنت، فقد ولدت ىذه التكنولوجيا مش كبلت اجتماعية وا 

التي عرفتيا البشرية في تاريخيا ولمعرفة الجريمة المعموماتية ال بد مف تعريؼ الحاسب اآللي الذي ىو 
الجياز الذي يقبؿ أو يعالج، أو يخزف أو يسترجع أو ينتج بيانات أو برامج، فيو عبارة عف سمسمة 

وص بشكؿ يكوف مقبواًل لمحاسب اآللي، بحيث يمكنو معالجة البيانات مشفرة مف التعميمات أو النص
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عطاء نتائج تمؾ المعالجة ) في أي وقت مف خبلؿ حفظيا عمى اسطوانات ممغنطة، ال تتطمب  (1وا 
  .(2مكانًا كبيرًا لحفظيا )

وكما سبؽ ذكره أف الحؽ في الخصوصية يعد مف الحقوؽ المصيقة باإلنساف، و ىو مف أكثر 
الحقوؽ المثيرة لمجدؿ بيف فقياء القانوف منذ زمف بعيد، و كذلؾ حرمة الحياة الخاصة و قدسيتيا التي 
صانتيا الحضارات القديمة و األدياف السماوية و الدساتير و القوانيف الوضعية في غالبية دوؿ العالـ. 

المفيوـ و تبدلو بيف كما أف مفيوـ الخصوصية ىو مف المفاىيـ النسبية المرنة بمعنى تغير ىذا 
مجتمعات و أخرى و بيف الثقافات و الموروث الحضاري لمدوؿ، و كذلؾ بيف زماف و آخر. و لعؿ 
ظيور الحواسيب و ثورة المعمومات و اإلنترنت أعطى ىذا الحؽ زخمًا خاصًا، و السيما بعد انتشار 

، و ما يسمى بيستيريا ا لتواصؿ االجتماعي عبر شبكة بنوؾ المعمومات في ثمانينيات القرف المنصـر
اإلنترنت مف خبلؿ مواقع الدردشة و غرفيا و الشبكات االجتماعية، ِإذ ال يتوانى الناس كبارًا و صغارًا 
عف وضع كثير مف معموماتيـ الشخصية و صورىـ و مقاطع فيديو خاصة بيـ أو بأسرىـ عمى شبكة 

كثر استخدامًا لئلنترنت، مما يَؤلُِّؼ خطرًا ال اإلنترنت، و خاصة الشباب و المراىقيف و ىـ الفئة األ
يستياف بو عمى حرمة حياة الناس الخاصة مف االنتياؾ في مجاؿ المعموماتية. األمر الذي أوجب 

 تدخؿ المشرع في كثير مف دوؿ العالـ لسف قوانيف خاصة بجرائـ الحاسوب واإلنترنت.

عمى إجراء العممّيات الحسابّية، ومعالجة  وعميو فقد عرَؼ الجياز الحاسوبي بأنو: ىو آلة تعمؿ
البيانات بدّقة وسرعة عالية. يتعامؿ الحاسوب مع كمّيات ىائمة مف المعمومات، كما يتمّكف مف حّؿ 
المسائؿ الرياضّية المعّقدة، وفي نفس الوقت يستوعب آالؼ البيانات الفردّية الّصغيرة، ويقوـ بتحويميا 

تناىية، ودّقة تكاد ال تخفؽ أبدًا، وىناؾ بعض الحواسيب ذات لمعمومات  أكثر فائدة بسرعة م
 المواصفات العالية تستطيع إجراء ببلييف العممّيات الحسابّية في الثّانية الواحدة.

)كؿ عمؿ أو امتناع يأتيو اإلنساف :أما الجريمة المعموماتية فيعرفيا بعض رجاؿ الفقو بأنيا
اء عمى حؽ، أو مصمحة أو أية بيانات معموماتية يحمييا بواسطة نظاـ معموماتي معيف، إما اعتد

                                                           
 2003سنة -تكنولوجيا المعمومات في التشريع السوري و التشريعات المقارنةاألبعاد القانونية الستخدامات  -عفاؼ شمديف - 1

 121صفحة 
-2002سنة -دار النيضة العربية-مصر -أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة -الدكتور جميؿ عبد الباقي الصغير - 2

 89صفحة  -سنة
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ما إضرارًا بالمكونات المنطقية لمحاسب ذاتو أو بنظـ شبكات المعمومات المتصمة بو، إذا  القانوف، وا 
 .(1كانت الواقعة تمس حدود أكثر مف دولة )

المشروع عف  وُطور ىذا ،1969أما شبكة اإلنترنت فقد ولدت في وزارة الدفاع األمريكية عاـ 
طريؽ مراكز البحوث الجامعية في أثناء الحرب الباردة، وكاف اليدؼ منو إقامة شبكة بيف خطوط 
الحاسوب طويمة المدى، وأنظمة الراديو واألقمار الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية في أنحاء العالـ 

العسكري عف الشبكة، وفي  ونتيجة لنجاح المشروع فصمت وزارة الدفاع الشؽ 1983كّمو، وفي عاـ 
تزايدت أعداد المتعامميف مع ىذه الشبكة، وخصوصًا بعد السماح لؤلفراد العادييف  1987عاـ 

 (. 2باستعماليا )

الشبكة بأنَّيا ترابط مف األجيزة الحاسوبية والمنظومات ( 3) فقد عرؼ المشرع السوري
يف مرسؿ ومستقبؿ أو مجموعة مف المستقبميف المعموماتية، يسمح بتبادؿ المعمومات أو التشارؾ فييا ب

 .وفؽ إجراءات محددة

 :جرائـ الحاسب اآللي وحدد فيو الجرائـ التالية (4)عماف وكما حدد مرسـو سمطنة

واي  ،والدخوؿ غير المشروع ألنظمة الحاسب االلي،أي التقاط غير مشروع لممعمومات أو البيانات-
واتبلفيا أو محوىا أو جمعيا واعادة  ،تجسس أو تنصت عمى بيانات ومعمومات الغير او تزويرىا

وكذلؾ نشر واستخداـ برامج الحاسب االلي مما يشكؿ انتياؾ لقوانيف حقوؽ ،استخداميا أو تسريبيا
 .(5) الممكية واالسرار التجارية وانتياؾ خصوصيات الغير أو التعدي عمى اسرارىـ بأي شكؿ

أما في فمسطيف ال يوجد تشريع خاص يتعمؽ بجرائـ الكمبيوتر واإلنترنت إال أنو يمكف مبلحقة 
الساري  1960لسنة  16ىذه الجرائـ عف طريؽ تطويع بعض نصوص قانوف العقوبات االردني رقـ 

وبعض القوانيف االخرى مثؿ قانوف االتصاالت السمكية  ،المفعوؿ في فمسطيف /الضفة الغربية
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بعض الجرائـ المتعمقة بالكمبيوتر  تناولت، بحيث 1996( لسنة 3االسمكية الفمسطيني رقـ رقـ )و 
  .كنصوص جرائـ التيديد واالبتزاز والتشيير والتنصت وغيرىا كما سنرى فيما بعد 

فانو لـ يتحقؽ سوى القميؿ مف االتفاؽ حوؿ ما  ،عمى الرغـ مف االىتماـ الموجو لمخصوصية
وقد ركز ارنولد سيميؿ عمى الجانب المعياري اكثر مف الجانب الوصفي  .ةتعنيو الخصوصي
لكنيا ليست  ،واالستقبلؿ الذاتي ،والسرية ،)اف الخصوصية مفيـو يتعمؽ بالعزلة: لمخصوصية بقولو

ففوؽ الجوانب الوصفية البحتة لمخصوصية مثؿ العزلة عف صحبة،  ،مرادفة ليذه المصطمحات
ىو: الحؽ في التحكـ المطمؽ في  ،تنطوي الخصوصية عمى عنصر معياري ،وتاثير االخريف ،وفضوؿ

لكنيا جزء ال يتجزء  ،. كما أف الرغبة في الخصوصية ال توجد في العزلة(الوصوؿ الى العوالـ الخاصة
وعمى ضوء ذلؾ فاف الخصوصية صراع مف اجؿ  .مف نظاـ القيـ الذي ينظـ العمؿ في المجتمع

 (.  1بيف الفرد والمجتمع) ،التحكـ

 مفيوم الخصوصية في نطاق المعموماتية: المبحث األول

الخصوصية بمعنى خصوصية المعمومات:" ىو حؽ األفراد أو المجموعات أو المؤسسات أف 
يحددوا ألنفسيـ، متى وكيؼ أو إلى أي مدى يمكف لممعمومات الخاصة بيـ أف تصؿ لآلخريف." كما 

عممية جمع المعمومات الشخصية عنو، وعممية معاممتيا آليًا، ضبط حؽ الفرد في عرفت ايضًا بأنَّيا 
فيرى البعض أف ليس  .(2وحفظيا، وتوزيعيا، واستخداميا في صنع القرار الخاص بو أو المؤثر فيو )

 ال تمس المعمومات بحقوؽ اإلنساف، أوقد المعمومة بسرية الحياة الخاصة،  مف الضروري أف تتعمؽ
أو العامة، إنما يكوف لمشخص الحؽ في الدخوؿ إلى ىذه المعمومات،  الخاصةبحياتو  ،بكرامتو

( أما مصطمح 3، ومحوىا إذا كانت محظورة. )بحاجة الى ذلؾاالطبلع عمييا، وتصحيحيا، إذا كانت و 
وتيدؼ إلى خدمة غرض معيف،  موضوع معيفب تتعمؽبنؾ المعمومات فيو تكويف قاعدة بيانات 

مختمفيف في أغراض  يستفيد منيا اشخاص، إلخراجيا في صورة الحاسب االليومعالجتيا بواسطة 
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أو بوضع ىذه المعمومات في البريد اإللكتروني، الذي ىو خط مفتوح عمى أنحاء العالـ  .(1متعددة )
أو حتى عمى  .(2ريد مف رسائؿ )كؿ ما يواستقباؿ مف خبللو، إرساؿ  الشخصّكمو، والذي يستطيع 

شبكات التواصؿ الذي يعد مف أكثر المواقع  االجتماعية انتشارًا عمى الصعيد العالمي مثؿ الفيسبوؾ، 
والذي ولد عمى  يد الطالب الجامعي األمريكي مارؾ زوكربيرغ الذي كاف طالبًا في جامعة ىارفرد 

 معة.فاخترع ىذا الموقع لكي يتواصؿ مع زمبلئو في الجا

كما أف ىناؾ نوع خاص مف المعمومات كونيا تتعمؽ بالشخص ذاتو وتنتمي إلى كيانو كإنساف 
 تبلـز كؿ فردشكؿ بيانات بفيي معمومات  ،والعنواف وغيرىا مف المعموماتورقـ الياتؼ مثؿ اإلسـ 

 .طبيعي معرؼ أو قابؿ لمتعريؼ

 حت ىذه النوعية مف المعمومات وفي ظؿ فمسفة المعموماتية المعاصرة اصب في وقتنا الحاضر
اىتمامات و التطور  مواكبةسيما وأف فكرة العالـ الرقمي، ال يمكف ليا  ،عمى درجة كبيرة مف األىمية

 .. مف ىنا ظير ما يعرؼ بالخصوصية المعموماتيةوالبيانات إال باستخداـ المعمومات االفراد

لبلفراد بأنو )واقعة أو صفة ينحصر نطاؽ كما عرؼ الفقو القانوني السر في الحياة الخاصة 
اذا كانت ثمة مصمحة يعترؼ بيا القانوف لشخص أو ألكثر في ،العمـ بيا في عدد محدود مف الناس

  (3.)(أف يظؿ العمـ بيا محصورا في ذلؾ النطاؽ

لذلؾ نرى انو يقصد بمبدأ الخصوصية المعموماتية حؽ الفرد في التحكـ بالمعمومات والبيانات 
 .ي تخصوالت

، أي يختمؼ تعريفيا نسبيلما تقدـ يتبيف لنا أف الخصوصية وبصفة عامة، ىي مقياس 
ولكف الصفة المشتركة في جميع ىذه التعريفات إنما تتمثؿ في أف  .وحدودىا مف بيئة إلى أخرى

الخصوصية ىي إحدى حقوؽ اإلنساف في حياتو، ولكنيا تعتمد بشكؿ أساسي عمى البيئة والسياؽ. اما 

                                                           
. 1988سنة -جامعة القاىرة -مصر -الحماية الجنائية لمحياة الخاصة و بنوؾ المعمومات -الدكتور أسامة عبد اهلل قايد - 1

 48صفحة 
سنة  -دار الكتب القانونية  -مصر -الحماية الجنائية المعموماتية لمحكومة اإللكترونية -ومي حجازي الدكتور عبد الفتاح بي - 2

 33صفحة  2007
اسامة احمد المناعسة وجبلؿ محمد الزعبي  وصايؿ فاضؿ -جرائـ الحاسب االلي–اسامة احمد المناعسة وجبلؿ محمد الزعبي - 3
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58 
 

مف وجية نظر روجر كبلرؾ، االستشاري والخبير في خصوصية البيانات واألعماؿ االلكترونية، فقد 
عرؼ الخصوصية بأنيا "قدرة األشخاص عمى المحافظة عمى مساحتيـ الشخصية في مأمف مف 

 التدخؿ مف ِقبؿ منشآت أو أشخاص آخريف"، وقاـ بتحديد مستويات )أبعاد( مف الخصوصية وىي:

والتي تعني سبلمة الفرد في جسده، مثؿ قضايا التطعيـ أو نقؿ الدـ دوف  :الشخصخصوصية -3
 .الحصوؿ عمى موافقة الشخص المعني، أو اإلجبار عمى تقديـ عينات مف سوائؿ الجسد أو أنسجتو

وىي كؿ ما يتصؿ بالجوانب السموكية، وبشكؿ خاص األمور  :خصوصية السموك الشخصي-7
سياسية والممارسات الدينية، سواًء في الحياة الخاصة أو األماكف العامة، وقد الحساسة، مثؿ األنشطة ال

 يشار إليو "بوسائؿ الخصوصية".

وىي مطالبة األشخاص بأف ال تكوف  البيانات الخاصة عنيـ  :خصوصية االتصاالت الشخصية-1
متوفرة تمقائيًا لغيرىـ مف األفراد أو المنظمات، حتى في حالة أف تكوف البيانات ممموكة مف طرؼ 

  .آخر، فميـ القدرة عمى ممارسة قدر كبير مف السيطرة أو التحكـ بتمؾ البيانات وطريقة استخداميا

" روجرة المعمومات أو خصوصية البيانات. وقد عّرفيا "وىذا ما يعرؼ " بخصوصي
أو عمى األقؿ التأثير بشكؿ كبير في كيفية التعامؿ مع بياناتو  ،"رغبة الشخص بالتحكـ:بأنيا

 الشخصية" 

لما تقدـ فاف الخصوصية ىي حؽ أساسي ال يموت، وليذا فإف القوانيف ما زالت قادرة عمى 
ف كاف ىناؾ صعوبات تحوؿ دوف حماية ىذا حماية األفراد مف االنتياكات اال لكترونية لمخصوصية، وا 

وذلؾ بالنظر إلى الوتيرة السريعة لتطّور  .الحؽ بشكؿ مطمؽ، فضبًل عف طابع ثورة المعموماتية
 (1).االنترنت، مما يجعؿ التعامؿ مع ظاىرة انتياؾ الخصوصية أمرًا بالغ التعقيد

ية التي عنيت بالخصوصية وبحقوؽ االنساف في ضوء كما أف الدراسات القانونية األكاديم
التطورات التقنية المحدودة بشكؿ عاـ، ويمكف القوؿ اف نياية الستينات والسبعينات شيدت انطبلؽ مثؿ 
ىذه الدراسات، واف ىذه الفترة تحديدا ىي التي أثير فييا الوؿ مرة وبشكؿ متزايد مفيوـ خصوصية 

ة مفاىيـ الخصوصية وتحديدا التدخؿ المادي ومسائؿ الرقابة، ونود المعمومات كمفيوـ مستقؿ عف بقي

                                                           
  1994سنة  -دار النيضة العربية -الحماية الجنائية لمحياة الخاصة وبنوؾ المعمومات -الدكتور اسامة عبد هلل قايد - 1
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االشارة الى انو يعزى الفضؿ في توجيو االنتباه لمفيوـ خصوصية المعمومات في ىذه الفترة الى 
 1967مؤلفيف أمريكييف ىاميف في ىذا الحقؿ، األوؿ كتاب الخصوصية والحرية لمؤلفو ويستف عاـ 

وكبلىما قدما مفيوما وتعريفا لخصوصية  ،عمى الخصوصية لمؤلفو ميمر والثاني كتاب االعتداء،
المعمومات. فوفقا لػ )ويسترف(، فانو يرى أف خصوصية المعمومات تعني " حؽ االفراد في تحديد متى 

 وكيؼ والى أي مدى تصؿ المعمومات عنيـ لبلخريف".

ر الحؽ في خصوصية مع اف ويستف يعتبر منظ –في حيف جاء تعريؼ )ميمر( اكثر عمقا 
اذ عرؼ خصوصية المعمومات بانيا "قدرة االفراد عمى التحكـ بدورة المعمومات التي  -المعمومات 
ومف خبلصة ىذه الدراسات األكاديمية في الفترة المشار إلييا، يمكف القوؿ أف  .تتعمؽ بيـ"

الحكومة لمبيانات  الخصوصية مف حيث مفيوميا فقد جرى التعامؿ معيا كحؽ لمنع إساءة استخداـ
 التي يصار لمعالجتيا آليا او الكترونيا أو تقييد استخداميا وفؽ القانوف فقط.

جراء عمميات المعالجة والتحميؿ  وقد كاف لمتطورات التقنية، وتحديدا إنشاء بنوؾ المعمومات وا 
وميمر(  سترفوقد كاف الفقياء )وي ،بواسطة الكمبيوترات، األثر في خمؽ مفيوـ خصوصية المعمومات

 مف اوائؿ مف ساىموا في اثارة مسألة نظاـ خصوصية المعمومات وتوضيح مبلمحو.

حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريعات العقابية المطبقة في اراضي السمطة : المطمب األول
 :الفمسطينية

وقوع دولة فمسطيف لمختمؼ الدوؿ  عفواقع الجرائـ االلكترونية ومبلحقتيا في فمسطيف  يختمؼ
الذي يسيطر عمى سماء وفضاء فمسطيف االلكتروني سيطرة تامة، مما  الصييونيتحت االحتبلؿ 
عند مبلحقة ىذه الجرائـ. ومف جية اخرى تعاني دولة فمسطيف مف إشكاليات قانونية يخمؽ اشكاليات 

شطري الوطف مف جية ومف  في المجاؿ الجنائي تقـو عمى ازدواجية قوانيف العقوبات المطبقة فييا بيف
جية أخرى بسبب قدـ ىذه القوانيف، ففي الضفة الغربية )المحافظات الشمالية( يطبؽ قانوف العقوبات 

وفي قطاع غزة  ،1960غير شامؿ أية تعديبلت أجريت عميو بعد عاـ  1960لعاـ  16األردني رقـ 
عبلوة  .1936لسنة   74النتدابي" رقـ )المحافظات الجنوبية( يطبؽ فييا قانوف العقوبات الفمسطيني "ا

 .عمى عدـ سف تشريع خاص بيذه الجرائـ
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في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة مف نصوص صريحة  الفافذةلقد خمت قوانيف العقوبات 
خدمات  وسنيا قبؿ دخوؿالقوانيف  قدـ ىذهتبيف أفعاؿ محددة توصؼ اليوـ بالجرائـ االلكترونية بسبب 

الكمبيوتر والياتؼ وغيرىا مف ىذه التقنيات الخدمة الفعمية لمبشر، وكوف أف مبدأ  االنترنت وأجيزة
الشرعية الجنائية القائـ عمى مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني إنما تستوجب عدـ القياس كما 

في تبنى عمى اليقيف ال التأويؿ والشؾ، ليذا يتوجب عمينا معرفة كيؼ يتـ التصدي ليذه الجرائـ 
 .فمسطيف

لقد صدر في فمسطيف بعض القوانيف الخاصة التي أشارت مف خبلليا إلى بعض الجرائـ 
كونيا غير متخصصة في ىذا النوع مف االلكترونية ضمف نصوص بسيطة ال تفي بالغاية المقصودة، 

مف النيابة العامة لعميا تخفؼ و  القضاء وىذه النصوص لطالما تعطش إلييا العامموف في .الجرائـ
الضغوط المجتمعية والرسمية التي تطالبيـ بمبلحقة ىذه الجرائـ واقامة الدعاوى عمى مرتكبييا، فكانت 

ة العامة وقضت بأحكاميا ىذه النصوص سيدة الموقؼ عند مبلحقة ىذه الجرائـ، فاستندت إلييا النياب
 المحاكـ.

 :ومف ىذه القوانيف

  (1):الييئة الفمسطينية لتنظيم قطاع االتصاالتبشأن   7119لسنة  35القرار بقانون رقم  - أ

 مف ىذا القرار بقانوف عدد مف موظفي الييئة صفة الضابطة القضائية،  50منحت المادة 

 الييئة صبلحيات بممارسة مجموعة مف أعماؿ الرقابة. 51فيما منحت المادة 

تجريـ بعض األفعاؿ  كما نص ىذا القرار بقانوف عمى مجموعة مف المواد القانونية المتضمنة
وقد حددت  ،(58و 57و52المتعمقة بيذا القطاع مف خبلؿ بياف عقوبة تمؾ األفعاؿ ضمف المواد )

كما فرضت نصوص ىذه المواد إلى جانب العقوبة الجنحوية  ،العقوبة لتمؾ الجرائـ عمى أساس جنحوي
( 61جمع، بينما نصت المادة )غرامات مالية، وغالبا ما كانت ىذه الغرامات عمى سبيؿ التخيير أو ال

 مف ىذا القرار بقانوف عمى التعويضات المدنية لممتضرر سواء أكاف المتضرر الييئة أو شخص اخر.

                                                           
مدينة راـ في  4/6/2009بشأف الييئة الفمسطينية لتنظيـ قطاع االتصاالت صدر بتاريخ   2009لسنة  15القرار بقانوف رقـ  - 1
 اهلل
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 -:وقد جاءت ىذه النصوص عمى النحو التالي

"كؿ مف نشر أو أشاع مضموف أي اتصاؿ بواسطة شبكة اتصاالت  :عمى 52نصت المادة 
كـ وظيفتو أو قاـ بتسجيميا دوف سند قانوني يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ أو رسالة ىاتفية اطمع عمييا بح

( دينار، 1200( دينار، وال تزيد عمى )200عف شير وال تزيد عمى سنة أو بغرامة مالية ال تقؿ عف )
 أو بكمتا العقوبتيف."

"كؿ مف أقدـ، بأي وسيمة مف وسائؿ االتصاالت، عمى توجيو  :عمى 57كما نصت المادة 
رسائؿ تيديد أو إىانة أو رسائؿ منافية لآلداب العامة أو نقؿ خبر كاذب بقصد إثارة الفزع يعاقب 

 ( دينار."200بالحبس مدة ال تقؿ عف شير وبغرامة مالية ال تقؿ عف )

و غير أو شطب محتويات رسالة بواسطة " كؿ مف اعترض أو أعاؽ أ:منو عمى 58كما نصت المادة 
شبكات االتصاالت أو شجع غيره عمى القياـ بيذا العمؿ يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير وال تزيد 

( دينار، أو بكمتا 1000( دينار وال تزيد عمى )200عمى ستة شيور، وبغرامة مالية ال تقؿ عف )
 العقوبتيف."

 (1)صاالت السمكية والالسمكية بشأن االت 3996لسنة  1القانون رقم   - ب

مف ىذا القانوف عمى منح موظفي الوزارة المفوضيف صفة الضبطية  83لقد نصت المادة 
يعمؿ بتقاريرىـ وفقا لذلؾ، كما دعت السمطات المدنية وأجيزة األمف تقديـ كؿ مساعدة  القضائية وأف

المفوضيف مف رجاؿ الضبطية "يعتبر موظفو الوزارة :ممكنة ليـ لمقياـ بمياميـ. فقد نصت عمى
القضائية ويعمؿ بتقاريرىـ وفقا لذلؾ وعمى السمطات المدنية أو أجيزة األمف أف تقدـ ليـ كؿ مساعدة 

 ممكنة لمقياـ بمياميـ."

" )أ( كؿ مف قاـ بتيديد أي شخص أو إىانتو أو نقؿ  :منو عمى 91في حيف نصت المادة 
االت بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير خبرًا مختمقًا بأي وسيمة مف وسائؿ االتص
( دينار أو بكمتا العقوبتيف. )ب( 200دينار وال تزيد عمى ) 50وال تزيد عف سنة أو بغرامة ال تقؿ عف 

كؿ مف قاـ أو ساىـ بتقديـ خدمات اتصاالت مخالفة لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة يعاقب بالعقوبات 

                                                           
 في مدينة غزة  18/1/1996صدر بتاريخ  1996لسنة  3قانوف االتصاالت السمكية والبلسمكية رقـ  - 1
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الفقرة )أ( مف ىذه المادة باإلضافة إلى تطبيؽ األحكاـ المنصوص عمييا في المنصوص عمييا في 
 ( مف ىذا القانوف."31المادة )

 (1):7113لسنة  1قانون االجراءات الجزائية رقم   - ت

 :منو عمى ضبط المراسبلت لدى مكاتب البرؽ والبريد حيث جاء فييا 51لقد نصت المادة 
لنائب العاـ أو أحد مساعديو أف يضبط لدى مكاتب البرؽ والبريد الخطابات والرسائؿ والجرائد -1"

كما يجوز لو مراقبة المحادثات -2.والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعمقة بالجريمة وشخص مرتكبيا
جراء تسجيبلت ألحاديث في مكاف خاص بناًء عمى إذف مف قاض ي الصمح متى السمكية والبلسمكية، وا 

-3.كاف لذلؾ فائدة في إظيار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة
يجب أف يكوف أمر الضبط أو إذف المراقبة أو التسجيؿ مسببًا، ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا قابمة 

 لمتجديد لمرة واحدة."

إجراءات التحقيؽ أو نتائجيا حيث نصت منو عمى حظر إفشاء   59في حيف نصت المادة 
"تكوف إجراءات التحقيؽ أو النتائج التي تسفر عنيا مف األسرار التي ال يجوز إفشاؤىا، ويعتبر :عمى

 إفشاؤىا جريمة يعاقب عمييا القانوف."

كما نص قانوف االجراءات الجزائية المذكور عمى اجراءات تفتيش المنازؿ ودخوليا وكذلؾ 
 :شخاص في المواد التاليةعمى تفتيش اال

دخوؿ المنازؿ وتفتيشيا عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ إال بمذكرة  " :نصت عمى 39المادة 
مف قبؿ النيابة العامة أو في حضورىا، بناًء عمى اتياـ موجو إلى شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو 

قرائف قوية عمى أنو يحوز أشياء تتعمؽ بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكو في ارتكابيا، أو لوجود 
تحرر المذكرة باسـ واحد أو أكثر مف مأموري  -3.يجب أف تكوف مذكرة التفتيش مسببة -2.بالجريمة

 الضبط القضائي."

"تفتيش المنازؿ يجب أف يكوف نيارًا وال يجوز دخوليا  :عمى أف 41في حيف نصت المادة 
 يا، أو كانت ظروؼ االستعجاؿ تستوجب ذلؾ".ليبًل، إال إذا كانت الجريمة متمبسًا ب

                                                           
 في مدينة غزة  12/5/2001صدر بتاريخ  2001لسنة  3قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  - 1
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"إذا اشتبو ألسباب معقولة بأف شخصًا موجودًا في المحؿ  :عمى 44في حيف نصت المادة 
الذي يجري التفتيش فيو يخفي مادة مف المواد التي يجري التفتيش عنيا جاز لمأمور الضبط أف 

 يفتشو."

"إذا كاف  :ذه المادة المذكورة عمىمنو عمى تفتيش االنثى حيث نصت ى 47ونصت المادة 
 الشخص المراد تفتيشو أنثى، فبل يجوز تفتيشيا إال بواسطة أنثى ينتدبيا لذلؾ القائـ بالتفتيش."

منو عمى شروط دخوؿ المنازؿ دوف مذكرة حيث نصت ىذه المادة  48كما وضعت المادة 
مذكرة إال في إحدى الحاالت  " ال يجوز دخوؿ المنازؿ مف السمطات المختصة بدوف:المذكورة عمى

إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسًا -3 .حالة الحريؽ أو الغرؽ-2 .طمب المساعدة مف الداخؿ -1 :التالية
 في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو، أو شخص فر مف مكاف أوقؼ فيو بوجو مشروع." -4 .بيا

"ال يجوز القبض  :نصت عمى أففقد نصت عمى احتراـ كرامة المقبوض عمييـ حيث  29أما المادة 
عمى أحد أو حبسو إال بأمر مف الجية المختصة بذلؾ قانونًا، كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو، وال 

 يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا."

فقد نصت عمى إثبات واقعة بالرسائؿ واألحاديث المتبادلة بيف المتيـ ومحاميو  211أما المادة 
 يجوز إثبات واقعة بالرسائؿ واألحاديث المتبادلة بيف المتيـ ومحاميو." "ال :حيث جاء فييا

 ( 1):7135لسنة  71قانون مكافحة غسيل االموال رقم   - ث

"يجوز لمنائب العاـ وبناًء عمى قرار صادر مف المحكمة  :منو عمى 33لقد نصت المادة 
الوصوؿ إلى -2 .أالخرى مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثمة-1المختصة صبلحية: 

-4 .اإلخضاع لممراقبة أو تعّقب االتصاالت-3  .أنظمة وشبكات الحاسوب وأجيزة الحاسوب الرئيسية
 .اعتراض وحجز المراسالت-5 .التسجيؿ المسموع والمرئي أو تصوير األفعاؿ والسموؾ أو المحادثات

إلقاء الحجز التحفظي عمى األمواؿ والوسائط المرتبطة بجريمة غسؿ األمواؿ أو تمويؿ اإلرىاب، -
 ويكوف قرار المحكمة بالحجز التحفظي قاببل لبلستئناؼ أماـ المحكمة المختصة."

                                                           
في مدينة راـ  28/12/2015ويؿ االرىاب صدر بتاريخ ـ بشأف مكافحة غسؿ االمواؿ وتم2015لسنة  20قرار بقانوف رقـ  - 1
 اهلل
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 :3961لسنة  36قانون العقوبات رقم   - ج

الخاصة والتي يمكف  لقد تضمف ىذا القانوف بعض النصوص الخاصة بحماية الحؽ في الحياة
المجوء الى تطبيقيا في حاؿ االعتداء عمى الحؽ في الحياة الخاصة بواسطة الوسائؿ االلكترونية 

 :ومنيا

األعماؿ والحركات إذا حصمت في محؿ -1 :" تعد وسائؿ لمعمنية:والتي نصت عمى 73المادة 
ف المحاؿ المذكورة غير عاـ أو مكاف مباح لمجميور أو معرض لؤلنظار أو حصمت في مكاف ليس م

 .أنيا جرت عمى صورة يستطيع معيا أف يشاىدىا أي شخص موجود في المحاؿ المذكور

 الكبلـ أو الصراخ سواء جير بيما أو نقبل بالوسائؿ اآللية بحيث يسمعيا في كبل الحالتيف-2

الكتابة والرسوـ والصور اليدوية والشمسية واألفبلـ والشارات والتصاوير -3 .مف ال دخؿ لو في الفعؿ
عمى اختبلفيا إذا عرضت في محؿ عاـ أو مكاف مباح لمجميور، أو معرض لؤلنظار أو بيعت أو 

 عرضت لمبيع أو وزعت عمى أكثر مف شخص."

ر حيث جاء منو عمى الذـ والقدح والتحقي 190و  189و 188في حيف نصت كؿ مف المواد 
 :188في نص المادة 

مف شأنيا أف تناؿ  -ولو في معرض الشؾ واالستفياـ  -ىو إسناد مادة معينة إلى شخص  :الذـ -1"
مف شرفو وكرامتو أو تعرضو إلى بعض الناس واحتقارىـ سواء أكانت تمؾ المادة جريمة تستمـز العقاب 

ولو في معرض الشؾ  -و أو اعتباره القدح: ىو االعتداء عمى كرامة الغير أو شرف-2 .أـ ال
ذا لـ يذكر عند ارتكاب جرائـ الذـ والقدح اسـ المعتدى -3 .مف دوف بياف مادة معينة-واالستفياـ وا 

عميو صريحًا أو كانت اإلسنادات الواقعة مبيمة، ولكنو كانت ىنالؾ قرائف ال يبقى معيا تردد في نسبة 
ف ماىيتيا، وجب عندئذ أف ينظر إلى مرتكب فعؿ الذـ أو تمؾ اإلسنادات إلى المعتدى عميو وفي تعيي

 القدح كأنو ذكر اسـ المعتدى عميو وكأف الذـ أو القدح كاف صريحًا مف حيث الماىية."

الذـ أو القدح الخطي، وشرطو -3 ":منو 4و 3في الفقرتيف 189في حيف جاء في نص المادة 
 :أف يقع

 عمى فئة منيـ مف الكتابات أو الرسـو أو الصور بما ينشر ويذاع بيف الناس أو بما يوزع -أ
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 .االستيزائية، أو مسودات الرسـو )الرسـو قبؿ أف تزيف وتصنع(

 .بما يرسؿ إلى المعتدى عميو مف المكاتب المفتوحة )غير المغمقة( وبطاقات البريد -ب

 :الذـ أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطو أف يقع -4

 .ليومية أو المؤقتةبواسطة الجرائد والصحؼ ا -أ

 بأي نوع كاف مف المطبوعات ووسائط النشر." -ب

 -غير الذـ والقدح  -" التحقير: ىو كؿ تحقير أو سباب :عمى أف 190كما نصت المادة 
يوجو إلى المعتدى عميو وجيًا لوجو بالكبلـ أو الحركات أو بكتابة أو رسـ لـ يجعبل عمنييف أو بمخابرة 

 عاممة غميظة."برقية أو ىاتفية أو بم

 :مف ىذا القانوف عمى جريمة اىانة الشعور الديني حيث جاء فييا 278كما نصت المادة 
نشر  -1 :"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلثة أشير أو بغرامة ال تزيد عمى عشريف دينارًا كؿ مف

الشعور الديني  انةشيئًا مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزًا مف شأنو أف يؤدي إلى إى
تفوه في مكاف عاـ وعمى مسمع مف شخص -2 ألشخاص آخريف أو إلى إىانة معتقدىـ الديني، أو

 آخر بكممة أو بصوت مف شأنو أف يؤدي إلى إىانة الشعور أو المعتقد الديني لذلؾ الشخص اآلخر."

بالغرامة مف خمسة دنانير "يعاقب  :منو عمى المحظور نشره حيث جاء فييا 225كما نصت المادة  
 :إلى خمسة وعشريف دينارًا مف ينشر

 .وثيقة مف وثائؽ التحقيؽ الجنائي أو الجنحي قبؿ تبلوتيا في جمسة عمنية-1

 .محاكمات الجمسات السرية -2

 .المحاكمات في دعوى السب -3

 كؿ محاكمة منعت المحكمة نشرىا." - 4

الوظيفة مف موظفي مصمحة البرؽ والبريد  فقد نصت عمى اساءة استعماؿ 356أما المادة 
يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة كؿ شخص ممحؽ بمصمحة  -1" :ومصمحة الياتؼ حيث جاء فييا
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البرؽ والبريد يسيء استعماؿ وظيفتو ىذه بأف يطمع عمى رسالة مظروفة أو يتمؼ أو يختمس إحدى 
قب بالحبس مدة ستة أشير أو بالغرامة ويعا -2 .الرسائؿ أو يفضي بمضمونيا إلى غير المرسؿ إليو

حتى عشريف دينارًا مف كاف ممحقًا بمصمحة الياتؼ وأفشى مخابرة ىاتفية اطمع عمييا بحكـ وظيفتو أو 
 عممو."

مف القانوف المذكورقد احتوت عمى جريمة التعرض لآلداب واألخبلؽ العامة  319اما المادة 
عمى ثبلثة أشير أو بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينارًا "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  :حيث جاء فييا

 :كؿ مف

باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو  -1
رسـ أو نموذج أو أي شيء آخر، يؤدي إلى إفساد األخبلؽ، أو طبع أو أعاد طبع مثؿ ىذه األشياء 

 .رى بقصد بيعيا أو توزيعياوالمواد بأية طريقة أخ

عرض في محؿ عاـ أي تصوير أو صورة شمسية أو رسـ أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد  -2
 يؤدي إلى إفساد األخبلؽ، أو وزع مثؿ ىذه األشياء لعرضيا في محؿ عاـ، أو

 أدار أو اشترؾ في إدارة محؿ يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو -3
 أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسـو أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد األخبلؽ،

 أعمف أو أذاع بأية وسيمة مف الوسائؿ أف شخصًا يتعاطى بيع ىذه المواد واألشياء البذيئة أو -4

 طبعيا أو أعاد طبعيا أو عرضيا أو توزيعيا."

 جريمة التيديد بأي وسيمة كانت.منو عمى  354و 353في حيف نصت المادتيف 

عمى أف: "التيديد بجنحة المتضمف أمرًا إذا وقع كتابة أو بواسطة  353حيث نصت المادة 
 شخص ثالث يعاقب عميو بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشير."

" كؿ تيديد آخر بإنزاؿ ضرر غير محؽ، إذا حصؿ بالقوؿ :عمى أف 354كما نصت المادة 
وكاف مف شأنيا التأثير في نفس المجني عميو تأثير شديدًا  73المذكورة في المادة  أو بإحدى الوسائؿ

 يعاقب عميو بناء عمى الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة ال تتجاوز الخمسة دنانير".
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مف ذات القانوف فقد تعرضت لعقوبة جريمة محاولة اقتطاع جزء مف االراضي  114أما المادة 
" يعاقب باألشغاؿ :سواء باالعماؿ أو الخطب أو الكتابة. حيث نصت عمى،لة اجنبيةاالردنية لصالح دو 

الشاقة المؤقتة خمس سنوات عمى األقؿ كؿ أردني حاوؿ بأعماؿ أو خطب أو كتابات أو بغير ذلؾ أف 
دولة يقتطع جزءًا مف األراضي األردنية ليضميا إلى دولة أجنبية أو أف يممكيا حقًا أو امتيازًا خاصًا بال

 األردنية."

عمى عقوبة اثارة النعرات او الحض عمى النزاع بيف الطوائؼ  150في حيف نصت المادة 
" كؿ كتابة وكؿ خطاب أو :حيث جاء فييا .سواء بالكتابة أو الخطب أو أي عمؿ اخر بأي وسيمة

يف الطوائؼ عمؿ يقصد منو أو ينتج عنو إثارة النعرات المذىبية أو العنصرية أوالحض عمى النزاع ب
ومختمؼ عناصر األمة يعاقب عميو بالحبس مدة ستة أشير إلى ثبلث سنوات وبغرامة ال تزيد عمى 

 خمسيف دينارًا."

فقد نصت عمى عقوبة العمؿ عمى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او  152أما المادة 
مف ذات  73المادة  اسنادىا بوقائع ممفقة او مزاعـ كاذبة باحدى الوسائؿ المنصوص عمييا في

" مف أذاع بإحدى الوسائؿ المذكورة في الفقرتيف الثانية والثالثة مف المادة :حيث نصت عمى ،القانوف
وقائع ممفقة أو مزاعـ كاذبة إلحداث التدني في أوراؽ النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة  (73)

ة المالية العامة يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى نقد الدولة وسنداتيا وجميع اإلسناد ذات العبلقة بالثق
 ثبلث سنوات وبغرامة ال تزيد عمى مائة دينار."

"المؤامرة ىي كؿ اتفاؽ تـ بيف  :فقد نصت عمى أف ،التي عرفت المؤامرة 107في حيف المادة 
 عمى ارتكاب جريمة بوسائؿ معينة".شخصيف أو أكثر 

بيؽ نصوص قانوف العقوبات المذكور عمى الجرائـ عمى الرغـ مما ذكر اعبله مف امكانية تط
اال أف قانوف العقوبات المذكور لـ  ،وسائؿ التكنولوجيا الحديثة الواردة اعبله في حاؿ ارتكبت بواسطة

نما جاءت نصوص  يتضمف أية إشارة إلى جرائـ الكمبيوتر واإلنترنت باعتبار أنيا جرائـ مستحدثة، وا 
ئـ بشكؿ تقميدي كجرائـ النصب والسرقة وخيانة األمانة واإلتبلؼ والجرائـ قانوف العقوبات لتعالج الجرا

المذكورة اعبله وغيرىا، إال أف ىذه النصوص لـ تعد كافية لمواجية ظاىرة جرائـ الكمبيوتر واإلنترنت 
ليذا كمو شرع المشرع الجنائي الفمسطيني بوضع سياسة جنائية متطورة تمبي احتياجات المجتمع 
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ي وتغطي العجز الجنائي في التشريعات الجنائية الحالية حيث قامت السمطة التنفيذية ممثمة الفمسطين
في ديواف الفتوى والتشريع بوزارة العدؿ بإعداد مشروع قانوف العقوبات الذي عالج جرائـ الحاسب اآللي 

كما نص .جراـبشكؿ يتماشى مع األحداث المتبلحقة والسريعة لمواجية ىذا النوع الجديد مف صور اإل
  :مشروع قانوف العقوبات جرائـ الحاسب اآللي وذلؾ عمى النحو التالي

كؿ مف اقتحـ بطريؽ الغش نظاما لمعمومات حاسب آلي -أ :عمى أف 393فقد نصت المادة 
خاص بالغير أو بقي فيو يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تجاوز ألؼ دينار أو بإحدى 

  .يفىاتيف العقوبت

ذا نتج عف ذلؾ تعطيؿ تشغيؿ النظاـ أو محو المعمومات التي يحتوي عمييا أو تعديميا تكوف -ب وا 
  .العقوبة الحبس وغرامة ال تجاوز ثبلثة آالؼ دينار أو إحدى ىاتيف العقوبتيف

مف مشروع القانوف المذكور جريمة إفساد أو عرقمة الحاسب اآللي  394كما أوضحت المادة 
مف عرقؿ أو أفسد عمدا تشغيؿ نظاـ حاسب إلى خاص بالغير أو أدخؿ أو عدؿ  فنصت عمى)كؿ

بطريؽ الغش معمومات تخالؼ المعمومات التي تحتوي عمييا يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز ثبلثة 
 آالؼ دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف(.

فنص في المادة  كما جـر مشروع القانوف وبشكؿ واضح جريمة التزوير واإلضرار بالغير
كؿ مف زور إضرارا بالغير وثائؽ حاسب آلي أو أستعمؿ وثائؽ مزورة مع عممو " :منو عمى (395)

 .بتزويرىا يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز ثبلثة آالؼ دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف

ـ جريمة ونرى في ىذه الحالة أف المشرع الجنائي قد خرج عف النظاـ العقابي التقميدي وجر 
كؿ )منو عمى أف )396السرقة بشكؿ يتماشى مع التطور اليائؿ الذي لحؽ بالجريمة فنص في المادة 

مف سرؽ معمومات مف نظاـ حاسب آلي خاص بالغير يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز ثبلثة آالؼ 
ت خاصة دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، وكذلؾ يعاقب بنفس العقوبة كؿ مف حصؿ عمى معموما

بالغير أثناء تسجيميا أو إرساليا بأية وسيمة مف وسائؿ المعالجة المعموماتية التي مف شأف إفشائيا 
 .المساس بسمعة صاحبيا أو بحياتو الشخصية مما يمكف إطبلع الغير عمى تمؾ المعمومات دوف أذنو
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نفس العقوبة وأخيرا نرى أف المشرع الجنائي قد عاقب عمى الشروع بجرائـ الحاسب اآللي ب
عمى ما يمي: "يعاقب عمى الشروع في الجرائـ المنصوص  397المقررة لمجريمة التامة فنص في المادة 

  .(1)العقوبة المقررة لمجريمة التامة"عمييا في ىذا الفصؿ بذات 

 :مشروع قانون اإلنترنت والمعموماتية الفمسطيني  - ح

مف الدور الرئيس الذي يقوـ بو ديواف الفتوى والتشريع بوزارة العدؿ في تجسيد الوجود  انطبلقاً 
الفمسطيني في قضاء اإلنترنت والمعموماتية والحاسب اآللي والمحاؽ بالتطورات اليائمة التي لحقت 

وقو بالمجتمع الدولي ومواكبة التقدـ في ىذا المجاؿ مف أجؿ حماية المجتمع الفمسطيني وصيانة حق
أفرادا ومؤسسات فقد شرع ىذا الديواف بالتعاوف مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بإعداد 

مادة عالج فييا الموضوعات ذات الصمة  86مشروع قانوف اإلنترنت والمعموماتية والذي يتكوف مف 
شخاص، كما حدد باإلنترنت والمعموماتية كما وضع أحكاما وقواعد وقاـ بتجريميا حماية لحقوؽ األ

مياـ مركز الحاسوب ودور الحاسوب الحكومي ودور وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مع وزارة 
التربية والتعميـ في وضع الخطط البلزمة لبلستفادة مف تقنية المعمومات واالتصاالت في خدمة التعميـ، 

عمومات، وفي نفس الوقت وضع المشروع كما حدد مشروع القانوف عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا الم
أحكاما لتنظيـ اإلنترنت وتطبيقاتو كما وضع مجموعة مف اإلجراءات فيما يتعمؽ بمنح التراخيص 
واألذونات المتعمقة بإنشاء أو تشغيؿ خدمات اإلنترنت والمعموماتية عامة وخاصة، أما فبما يتعمؽ بأمف 

زارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مع الجيات الشبكات والبيانات فقد منح مشروع القانوف و 
المختصة العمؿ عمى التكامؿ الواسع والشامؿ بيف المعمومات وأجيزة الحاسب اآللي وذلؾ لمواجية 
مخاطر التعدي عمى الخصوصية والسرقة والتيديد والجريمة وغيرىا مف مظاىر اليجمات عبر 

 (2).اإلنترنت

 

 

                                                           
جرائـ الكمبيوتر واالنترنت في التشريع الفمسطيني بقمـ: المستشار/د.عبد الكريـ خالد الشامي رئيس إدارة األبحاث والدراسات  - 1

 القانونية ديواف الفتوى والتشريع /منشور عمى موقع دنيا الوطف االلكتروني
 بيوتر واالنترنت في التشريع الفمسطيني بقمـ: المستشار/د.عبد الكريـ خالد الشامي /مرجع سابؽجرائـ الكم - 2
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 :االتفاقيات الدولية  - خ

وقعت فمسطيف عمى اتفاقيات إقميمية ودولية تحتوي عمى نصوصا تتعمؽ بالجرائـ لقد 
االلكترونية بشكؿ مباشر أو تمؾ التي تعالج الجرائـ العابرة لمحدود بشكؿ عاـ، وأىـ ما تـ التوقيع عميو 

 :ىو

 .ـ 2010االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات لسنة  -1

 ـ، والتي 2010ة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة االتفاقية العربي -2

منيا المتعمقة باالستعماؿ غير المشروع لتقنية أنظمة  21تتضمف نصا خاصا مف خبلؿ المادة 
المعمومات. وسيتـ مف خبلؿ الصفحات القادمة التعرؼ عمى االتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعمومات 

جرى التوقيع عمييا وتصديقيا بموجب مرسـو مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس،  والتي 2010لسنة 
 -:حيث أف أىـ ما جاءت بو ىذه االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات ىو ما يمي

لقد تألفت ىذه االتفاقية مف خمسة فصوؿ تضمنت موادىا الثبلثة واألربعيف وديباجتيا 
مواد األحكاـ العامة مف أىداؼ  4قد عرض في الفصؿ األوؿ والمكوف مف وأحكاميا الختامية، و 

وتعريفات ومجاالت تطبيؽ ىذه االتفاقية وصوف سيادة الدوؿ، وقد لوحظ غياب تعريؼ الجرائـ 
 وحسنا ما فعمت. 2االلكترونية مف بيف المصطمحات التي عرفتيا المادة 

أحكاـ تتعمؽ بدعوة الدوؿ األطراؼ إلى مادة ب 17في حيف جاء الفصؿ الثاني والمكوف مف 
 تجريـ األفعاؿ المبينة في ىذا الفصؿ ضمف قوانينيا الداخمية، وقد حصرت تمؾ األفعاؿ فيما يمي:

جريمة الدخوؿ غير المشروع مع كؿ أو جزء مف تقنية المعمومات مع تشديد العقوبة في حاالت -1
 .ى معمومات حكومية سريةالضرر التي يسببيا الدخوؿ أو إذا حصؿ المخترؽ عم

 جريمة االعتراض غير المشروع بشكؿ متعمد لخط سير البيانات. -2

جريمة إساءة استخداـ وسائؿ تقنية المعمومات وفقا لمتفاصيؿ  -4االعتداء عمى سبلمة البيانات. -3
 .واردة فيياجريمة االحتياؿ وفقا لمشروط ال -6جريمة التزوير لمبيانات.  -5التي أوردتيا ىذه المادة. 

جريمة االعتداء عمى حرمة  -9جريمة اإلباحية بشروطيا والجرائـ االخرى المرتبطة بيا.  -8و  7
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الجرائـ المتعمقة باإلرىاب وبالجرائـ المنظمة والمرتكبة عبر وسائؿ تقنية  - 11و  10الحياة الخاصة. 
االستخداـ غير  -13جاورة. الجرائـ المتعمقة بانتياؾ حؽ المؤلؼ والحقوؽ الم - 12المعمومات. 

وىذه المادة  .الشروع واالشتراؾ في ارتكاب ىذه الجرائـ - 14المشروع ألدوات الدفع االلكترونية. 
 . المسؤولية الجنائية لؤلشخاص الطبيعية  - 15اختيارية لمدوؿ األطراؼ ليا أف تمتـز بيا أو ال تمتـز

 ادية إذا ما ارتكبت بواسطة تقنية المعمومات.تشديد العقوبات عمى الجرائـ الع – 16والمعنوية. 

مف خبلؿ نظرة شاممة لنصوص ىذه المواد يمكف القوؿ إف ىذه االتفاقية قد غطت كثير مف 
مجاالت جرائـ تقنية المعمومات إال أف ذلؾ ال يعني بحاؿ مف األحواؿ الكماؿ ألف ىذه الجرائـ كما 

 (1ت التكنولوجية.)سبؽ القوؿ تتجدد بأشكاؿ مختمفة ووفقا لمتطورا

 :جرائم انتياك الخصوصية في نطاق المعموماتية: المطمب الثاني

االنترنت عبارة عف شبكة اتصاالت دولية تتألؼ مف مئات الحاسبات االلية المرتبطة بعضيا 
وتمتد حوؿ العالـ لتؤلؼ في  ،ببعض عف طريؽ خطوط التميفوف أو عف طريؽ االقمار الصناعية

النياية شبكة ىائمة بحيث يمكف لممستخدـ ليا الدخوؿ الى أي منيا في أي وقت وأي مكاف يتواجد فيو 
فيو شبكة دولية متصمة بشبكات المعمومات الدولية في جميع انحاء العالـ وبنوؾ  ،عمى الكرة االرضية

 (.2لمعمومات)

معمومات المخزونة بالحاسوب المرتبط بشبكة مف السيؿ الحصوؿ عمى ال ولذلؾ أصبح
لذلؾ قيؿ: اف شفافية اإلنساف  ،حاسوبأكثر مف يمكف تبادؿ المعمومات بيف و اإلنترنت، كما 

وليس ىناؾ  .(3وخصوصيتو باتت عارية أماـ ما تمخض عنو العمـ مف إعجاز في عالـ الحواسيب)
وبالتالي فاف  ،المعموماتية كظاىرة مستحدثةاتفاؽ بيف فقياء القانوف الجنائي حوؿ تعريؼ الجريمة 

موضوع الجريمة المعموماتية يختمؼ بحسب اذا ما كاف االعتداء موجو ضد أحد مكونات النظاـ 

                                                           
اعداد الدكتور محمد فياد  –الجرائـ المعموماتية /بحث مقدـ الى المؤتمر العممي الحادي عشر لكمية القانوف في جامعة جرش  - 1

  2015نيساف  15سطيف فم–الشبللدة والدكتورعبد الفتاح الربعي /جامعة القدس 
دار النيضة العربية –الجرائـ االلكترونية في الشريعة االسبلمية والقوانيف الوضعية –الدكتور الشحات ابراىيـ محمد منصور  - 2

  73صفحة  2002سنة 
صفحة  -منشورات الحمبي الحقوقية  -لبناف -الحماية القانونية لمعمومات شبكة اإلنترنت -الدكتور سميـ عبد اهلل الجبوري - 3

372  
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المعموماتي ف أو كاف وسيمة لتنفيذ الجريمة. واف الجريمة المعموماتية كظاىرة اجرامية ذو طبيعة 
 (.1لغالب بما يسمى بالقانوف الجنائي المعموماتي)والتي تتعمؽ في ا ،ليا ذاتيتيا الخاصة ،خاصة

تعد حجة السرية التي يكفميا النظاـ اآللي لمعالجة البيانات حجة مقنعة، إذ أصبحت  وعميو لـ
ذا أضفنا إلى ذلؾ احتماؿ الخطأ في 2حاالت اقتحاـ النظاـ اآللي مسألة واردة وليست مستحيمة ) ( وا 

، فضبًل عف إمكاف تحويرىا أصبًل لتضاعؼ الخطر الذي ييدد عمؿ اآللة، وصعوبة تصحيح المعمومة
حياة اإلنساف الخاصة بسبب النظاـ اآللي لمعالجة المعمومات. فالبيانات الشخصية المتصمة بالحياة 
الخاصة لمفرد أو عائمتو غالبًا ما يقدميا الشخص بنفسو، أو قد تتوصؿ الييئات إلييا بوسيمة أو 

د المساس بالحياة قد يثور إذا أفشيت ىذه المعمومات دوف رضاء منو، أو بأخرى، ومف ثـ فاف تيدي
نشرت بإحدى طرؽ العبلنية دوف موافقتو، سواء أكانت ىذه المعمومات عمى شكؿ خبر أو تعميؽ أو 

 (. 3صورة، بحيث تكوف متصمة بأسرار حياتو الخاصة أو العائمية ولو كانت صحيحة)

، وىي دائما في ازدياد نتيجة التطور التكنولوجي كثيرة ومتنوعةالمعموماتية ليذا فاف الجرائـ 
أو الحقوؽ الذىنية كاالعتداء عمى حقوؽ  أو الماؿ،، وقد يكوف محؿ االعتداء فييا: األشخاص،السريع
. حيث سنوضح ذلؾ مف خبلؿ المطمب الثالث المتضمف صور التعدي االلكتروني وغيرىا المؤلؼ

 .عمى الخصوصية

 :صور التعدي االلكتروني عمى الخصوصية: لثالمطمب الثا

والدساتير، أصبح اآلف وفي ظؿ  التشريعاتالتعدي عمى الحؽ في الخصوصية الذي صانتو 
 شبكة، السيما في أعقاب ظيور المتطورةتطور الوسائؿ التقنية مف األفعاؿ الشائعة في المجتمعات 

 اإلنترنت.

                                                           
صفحة  2004دار الجامعة الجديدة لمنشر سنة –جامعة االسكندرية –كمية الحقوؽ –الجرائـ المعموماتية  –محمد عمي العرياف  - 1
43 
دوف اسـ  -مصر -المشكبلت اليامة في الجرائـ المتصمة بالحاسب اآللي وأبعادىا الدولية -ؽ الحسينيعمر فارو الدكتور  - 2

  30صفحة  1995سنة  -ناشر
دار النيضة العربيةسنة -مصر -الجرائـ الناشئة عف االستخداـ غير المشروع لشبكة اإلنترنت -الدكتور محمد عبيد الكعبي - 3

 187صفحة  2009
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 االصؿ، إال أف ىذا الحياة الخاصةاألصؿ وفقًا لمقانوف، ىو عدـ جواز التعدي عمى الحؽ في 
أجاز القانوف معالجة  فقد ،المصمحة العامة لمحفاظ عمىعميو بعض اإلستثناءات المحددة قانونًا  يرد

ت أمنية البيانات الشخصية لؤلفراد بالقدر البلـز ووفقًا لضوابط قانونية محددة، وبموجب ضمانا
حيث اف  ،كما اجاز القانوف في حاالت استثنائية المساس بيذا الحؽ لممصمحة العامة .واضحة

وىذا يعتبر مف قبيؿ االستثناء عمى االصؿ  ،المصمحة العامة اجدر بالرعاية مف مصمحة الفرد
 .ال يجوز القياس عميو أو التوسع بوواالستئناء 

دـ قواعد بل يجوز أف يكوف عمى حساب ىفممارسة الحؽ في حرية التعبير بوفيما يتعمؽ 
إذ يجب أف تنتيي حدود حرية التعبير، عندما يصطدـ أو يؤدي إلى ىدـ  ،األخبلؽ واآلداب العامة

داب العامة عبر قواعد األخبلؽ واآل وتكوفقواعد األخبلؽ واآلداب العامة الراسخة في المجتمع، 
قواعد ليذه النظرًا إلختبلؼ النظرة اإلجتماعية  في سبيؿ حمايتيا، التعقيدات بعضيكتنفيا  اإلنترنت

مف مجتمع إلى مجتمع آخر، مما يشكؿ تحديًا واضحًا في مواجية ىذه الطائفة مف اإلجراـ مف ناحية 
ف تتخذىا ىذا مف جية ومف جية أخرى مف ناحية اإلجراءات األمنية التي يجب أ  سف التشريعات

 .ة في سبيؿ المحافظة عمييا وضماف حمايتيااألمنية المختص السمطات

قد أدى إلى نشوء جرائـ ناتجة عف ذلؾ االستخداـ، غير العادي لمحاسوب  يذا التطورل ونظرا
أداة في يد  الحاسوب حيث يصبح توتقع بواسط أو التيتقع عمى الكمبيوتر ذاتو، سواء الجرائـ التي 

اإلجرامية. وعميو فاف االعتداء عمى الحؽ في الحياة الخاصة مف  الجاني يستخدمو لتحقيؽ أغراضو
 :خبلؿ االنظمة المعموماتية إنما لو مفيوـ واسع وشامؿ كما يأخذ ابعادا واشكاال مستحدثة ابرزىا

مرض  يرى المتخصصوف  بأف الفايروس عبارة عف التجسس اإللكتروني عمى الحياة الخاصة: :اوال
 األسطوانات و بالفبلشة وفيروس الحاسوب عبارة عف برنامج صغير يزرعالحاسوب. يصاب بو 
الحاسوب  ، مثؿ تدمير البيانات والمعمومات المخزنة داخؿبيدؼ تدميرهالخاصة بالحاسوب  واالقراص

 فايروس بالحاسوب يقصد التطفؿ عمى الحياة (. كما قد يزرع1)أو تغييرىا تدميرًا كامبًل أو تعديميا
 ىذه المعمومات بصورة غير واستغبلؿشخصية عنو، المعمومات ال، وذلؾ لموصوؿ إلى الخاصة لمغير

                                                           

-لبناف -دراسة مقارنة في ضوء القوانيف الوضعية واالتفاقيات الدولية -التنظيـ القانوني لشبكة اإلنترنت -طوني عيسى  1 -
 169صفحة  2001سنة -منشورات الحمبي الحقوقية 
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 (. كما أف ىناؾ تيديد آخر لمحؽ في احتراـ الحياة الخاصة، ِإذ يقوـ الفايروس بمعالجة1مشروعة)
المعمومات االسمية لشخص معيف لمحصوؿ عمى معمومات أخرى جديدة وذلؾ بوسائؿ متعددة مثؿ 

دماج العناصر المختمفة، وربطياالتقريب والم عداد اإلحصائيات، وا  ببعضيا؛  قابمة بيف المعمومات، وا 
المعمومات في  وبذلؾ يمكف ترجمة حياة الفرد في ثواف  معدودة، بحيث يستخدـ المجـر المعموماتي ىذه

 .أغراض غير مشروعة مثؿ فضح ماضي الفرد وابتزازه

 ،المخزنة داخؿ الحاسوب التسمؿ اإللكتروني إلى البياناتمف خبلؿ وذلؾ  التزوير المعموماتي: ثانيا:
سرية، ومف ثـ  تكوف غالبوبالإلى ىذه المعمومات  وصوالالدخوؿ إلى النظاـ بيقوـ القراصنة  حيث

وتعديميا أو إضافة المعمومات  وشطبيا أو تجري عممية خرؽ ىذه المنافذ والوصوؿ إلى قاعدة البيانات،
بيدؼ االستفادة غير المشروعة مف تمؾ البيانات. وقد اختمفت األعماؿ واالعتداءات  اوعمييالمغموطة 

(  وىـ Frekearsالتي يقوـ بيا القراصنة كما تعددت التسميات، فمنيـ مف يسمييـ الفريكرز )
شبكة الياتؼ المحمية  القراصنة الذيف وجدوا قبؿ وجود اإلنترنت، و تقتصر أعماليـ عمى التعدي عمى 

فيـ مف المبرمجيف وأصحاب خبرة كبيرة ىدفيـ مياجمة مواقع  Hackers) )ما الياكرز أ .(2لدولية )وا
الشركات والمؤسسات الكبيرة والمؤسسات الحكومية ومواقع القواعد العسكرية , وأخيرًا الكراكرز 

(Krackers ،وىـ كالياكرز يتمتعوف بخبرة ومعرفة كبيرة باألنظمة المعموماتية ) ويوصفوف بأنيـ حمقى
 (.3ومخربوف وتفكيرىـ يتجو نحو التخريب والنسخ غير المشروع وشف اليجمات والتزوير والتقميد )

ويدخؿ ضمف التزوير المعموماتي ايضا تزوير التوقيع االلكتروني وىذا النوع مف الجرائـ بدأ 
ة دوؿ العالـ ومف خواص ىذا يظير ويزداد كوف أف التوقيع االلكتروني اصبح شائع االستخداـ في كاف

النوع مف الجرائـ عدـ التحديد بقيد جغرافي أو مكاني لمجريمة وىي ذات الخاصية التي تتمتع بيا باقي 
 (.4الجرائـ التي تتعمؽ باالنترنت )

يمكف تحديد  أو تسجيل أو نقل المكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية: التقاطجريمة  :ثالثا
مف المادي  الركنيفمف خبلؿ تحديد نطاؽ التجريـ ووصؼ الفعؿ المجـر حيث أف  الجريمةاركاف ىذا 

                                                           
 167صفحة  -المرجع السابؽ -د. بوليف أنطونيوس - 1
 186المرجع السابؽ صفحة  -د. بوليف أنطونيوس أيوب - 2
 186المرجع السابؽ صفحة  -بوليف أنطونيوس أيوب د. - 3
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الذي يعد و  المفترض الركف الشرعي اضافة الىالمعنوي يعداف الركناف األساسياف في ىذه الجريمة و 
 . ()ال جريمة وال عقوبة اال بنص:أساس التجريـ وذلؾ استنادًا لمقاعدة القانونية

النتيجة و مف ثبلثة عناصر وىي النشاط اإلجرامي  يتكوف بصفة عامة الماديالركن حيث اف 
اإلجرامية وعبلقة السببية. حيث يقوـ ىذا الركف في ىذه الجريمة بتحقيؽ إحدى صور النشاط اإلجرامي 

كما يجب أف تتوافر   .االلتقاط أو التسجيؿ أو النقؿ لممكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية :وىي
 :معينة في ىذا الركف ىي شروط

االلتقاط أو التسجيؿ أو نقؿ المكالمات أو األحاديث ويكوف مف خبلؿ نشاط إجرامي فعؿ أو  .1
 .الخاصة أو السرية

 .التي ارتكب الفعؿ بموجبياوسيمة ال .2
 .خصوصية المكالمات موضوع الجريمةسرية أو  .3
 .صاحبيا رضادوف ارتكاب الجريمة خمسة أي  .4

اإلجرامي فيو عبارة عف سموؾ ايجابي في ىذه الجريمة ولو ثبلث صور ىي:  وفيما يتعمؽ بالنشاط
 االلتقاط، التسجيؿ، النقؿ لممكالمات أو األحاديث الخاصة أو السرية.

نود االشارة الى أف جريمة االلتقاط أو التسجيؿ أو النقؿ لممكالمات أو : الركن المعنوياما 
ية، يتخذ فييا الركف المعنوي صورة القصد الجنائي األحاديث الخاصة أو السرية ىي جريمة قصد

(. 1يقوـ عمى عنصريف ىما العمـ واإلرادة) والقصد الجنائي العاـ )ال يتطمب قصد جنائي خاص(،العاـ
 وتتجو ارادتو الى اتماـ ىذه االفعاؿ، ،أي أف يعمـ الجاني بأف األفعاؿ التي يأتييا إنما تشكؿ جريمة
ذا انتفى العمـ فبل قياـ لمركف المعنوي وال تتوافر الجريمة آنذاؾ.  وا 

وبالرغـ مف ذلؾ فقد تّطمب أحد الفقياء توافر نية خاصة في ىذه الجريمة، وىي قصد المتيـ 
انتياؾ أو المساس أو االعتداء عمى حؽ األفراد في الخصوصية، حيث أف القصد الخاص ىنا ىو 

  .مة، وقد يكوف فضوال أو تطفبل أو مصمحةالباعث عمى ارتكاب الجري

                                                           
 642صفحة  - 1986سمة -مصر -لعربيةدار النيضة ا -شرح قانوف اإلجراءات الجنائية -فوزية عبد الستار - 1
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( وىي 1لما تقدـ يتعيف أف تتجو إرادة الجاني إلى ارادة ارتكاب الفعؿ وارادة تحقيؽ النتيجة)
 الحصوؿ عمى الحديث أو المكالمة، فإذا إنعدمت اإلرادة فبل قياـ لمقصد الجنائي ومف ثـ فبل جريمة.

عماال لما تقدـ، فبل يعد مرتكبا ليذا  الفعؿ المجـر مف استمع إلى مكالمة ىاتفية بيف شخصيف نتيجة وا 
مكاف خاص سجؿ ىذا الجياز حديثا  تداخؿ الخطوط الياتفية، أو إذا ترؾ الشخص جياز تسجيؿ في

وال تقوـ الجريمة أيضا في حالة التقاط شخص لمحادثة (2بيف أشخاص حاؿ تواجدىـ في ذلؾ المكاف)
الياتفية نظرا لعيوب في الشبكة الياتفية، وأساس انتقاء الجريمة  عبر الياتؼ نتيجة تبلمس الخطوط

 (3)ىنا ىو انعداـ عنصري القصد الجنائي وىما: العمـ واإلرادة.

ليذا يذىب بعض الفقو في مصر إلى أف اإلىماؿ إنما يستوجب المساءلة الجنائية في حالة 
إلىماؿ وعدـ التبصر أو التقصير، استراؽ السمع أو التسجيؿ أو النقؿ لمحديث الياتفي بطريؽ ا

ذا  واستنادا ليذا الرأي يعاقب عمى مف يتصنت عمى المحادثات الياتفية وال يتـ ذلؾ بطريؽ اإلىماؿ، وا 
تعمد الجاني التصنت يتعيف ىنا تشديد العقوبة، ويؤسس أنصار ىذا االتجاه رأييـ عمى أف سرية 

سمع أو قياـ الجاني بتسجيؿ أو نقؿ الحديث الياتفي، المكالمات الياتفية إنما تنتيؾ بمجرد استراؽ ال
 (.4ويستوي في ىذه الحالة أف يتـ ارتكاب الفعؿ بصورة عمدية أو غير عمدية)

في حيف يرى بعض الفقو في القانوف الجنائي المصري، أف ىذه الجريمة مف جرائـ القصد 
رادة، باإلضافة إلى القصد الخاص الخاص، كما يجب أف يتوافر فييا القصد العاـ بعنصريو العمـ واإل

وىو نية خاصة، تتجو إلى استخداـ التسجيؿ أو الصورة، أو بمعنى آخر قصد المساس بالحياة 
الخاصة لمغير، وذلؾ بحسباف أف الفعؿ أي االستراؽ أو التسجيؿ ال ينطوي عمى خطورة إذا ما تـ 

 (5)فصمو عف النية الخاصة سالفة الذكر.
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بأف ىذه الجرائـ ىي مف الجرائـ التي  ،ب اليو الرأي األخير مف الفقوونحف نتفؽ مع ما ذى
حيث يتطمب نية خاصة  ،تتطمب القصد الخاص بجانب القصد العاـ المتمثؿ بعنصريو العمـ واالرادة

 .تتجو الى قصد المساس بحياة االفراد الخاصة

 البريد االلكتروني  :رابعا

دخوؿ البرامج الضارة أو ما يسمى بػ بالبريد االلكتروني تتمثؿ  وسمبيات عيوباىـ  مف
تقوـ بإتبلؼ البرامج والممفات الفيروسات وىذه  مف خبلؿ عممية االتصاؿ بشبكة االنترنت ()الفيروسات

تقوـ باكتشاؼ  التيلفيروسات بالبرامج المضادة حوربت ىذه اوقد  ،جزئيًا أو كميًا وبأساليب مختمفة
إلى النظاـ وذلؾ لتأميف سبلمة المعمومات  وتحوؿ دوف دخولياالفيروسات ب المصابةالممفات والبرامج 

 والبيانات الموجودة في ذاكرة الحاسوب.

االمر الذي غير صاحبو  مف خبلؿ الدخوؿ اليو مفكما تتجمى خطورة البريد االلكتروني أيضًا 
ضرر الجسيـ بصاحب البريد االلكتروني، لما يحتويو ىذا البريد مف والحاؽ اليؤدي إلى فضح أسراره 

ألي كاف االطبلع عمييا إال بموافقتو وىذا  صاحبيارسائؿ ومعمومات تتضمف أسرار شخصية ال يسمح 
ىو الحؽ في السرية الذي أصبح الحفاظ عميو مف المسممات البدييية التي طالما سعى إلييا المستخدـ 

البريد  المخزنة فيالتي  والمعموماتالرسائؿ ىذه وتعتبر  ،دة خدمة البريد االلكترونيوكذلؾ الشركة مزو 
ال لال يجوز لغير مصدرىا و  صاحب البريد االلكتروني ترجمة ألفكار مف توجو إليو االطبلع عمييا وا 

ال  وعميو فاف حرية المراسبلت .وبالتالي انتياؾ لمحياة الخاصة،كاف ذلؾ انتياؾ لحرمة المراسبلت
الخطابات فقط بؿ تمتد إلى كؿ وسائؿ المراسبلت األخرى كالمحادثات التمفونية أو البريد  تقتصر عمى

االلكتروني أو أي وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة. أذف ال يجوز انتياؾ سرية ىذه المراسبلت ومف 
دي أو الكتروني إال في سرىا بأي طريؽ كاف تقمي افشاءثـ ال يجوز أف يسترؽ إلى ىذه المحادثات أو 

 .األحواؿ التي ينص عمييا القانوف

فيكوف  ،حؽ ممكية عمييا لومحتويات البريد االلكتروني مف وقت تسممو ل حؽ المرسؿ إليو اف
منوط بقيد يتمثؿ في عدـ غير أف ذلؾ  ،والتصرؼ فييا ياتالحؽ في االنتفاع بيذه المحتو لو وحده 

وذلؾ الف مشروعية حؽ المالؾ بالتصرؼ في ممكو إنما  المساس بالحياة الخاصة لممرسؿ أو غيره 
تنتيي عند المساس بحقوؽ الغير أو إلحاؽ الضرر الفاحش بالغير كما أف خروج المالؾ عف حدود 
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زالتو عمبل و)الضرر  (يف )ال ضرر وال ضراربالقاعدتً المشروعية إنما جزاؤه أف يتحمؿ دفع الضرر وا 
 (1.)(يزاؿ

وذلؾ  ،وىناؾ مف يرى اف المراسبلت االلكترونية تختمؼ بطبيعتيا عف المراسبلت العادية
واما بالنسبة لمسؤولية مقدـ الخدمة فمف الصعوبة ،لصعوبة تحديد المسؤولية بالنسبة لمف ارسؿ الرسالة

إنما تقتصر مسئوليتو عمى ما  ،او مراقبة المستخدميفتوجيو المسؤولية اليو النو ال يستطيع التحكـ 
 (2).يقوـ بانتاجو ونشره

وىنا يثار تساؤؿ حوؿ مدى احقية رؤساء المصالح والمؤسسات العامة والخاصة مف مراقبة 
 البريد االلكتروني لمموظفيف المرؤوسيف ليـ ؟

المدراء داخؿ الشركات لقد تفجرت موجة مف الجدؿ بالواليات المتحدة االمريكية حوؿ احقية 
والمؤسسات المختمفة في مراقبة الموظفيف مف خبلؿ مراقبة البريد االلكتروني الخاص بيـ مف حيث 

وذلؾ عقب االعبلف عف نتائج دراسة اجرتيا جمعية ادارة الموارد البشرية  ،الصادر والوارد منيـ والييـ
% مف الموظفيف 74ف ما نسبتو والتي تبيف مف خبلليا ا ،االمريكية مف مجموعة وست جروب

المسؤوليف عف الموارد البشرية في شركاتيـ يراقبوف البريد االلكتروني لمعامميف لدييـ تفاديا النخفاض 
 .انتاجية العمؿ ولمتعرؼ عمى التصرفات غير البلئقة

يرى البعض أف ىذا التصرؼ مف قبؿ رؤساء المصالح والييئات العامة أو الخاصة واف كاف 
 ،اال انو مف النوع المحمود اليدؼ منو حماية المصمحة أو الييئة ،عا مف التجسس والتنصتيعد نو 

حيث أف ىذا الوقت الذي يستغرقو الموظؼ اماـ شاشة الكمبيوتر الغراض شخصية ال تمت لمعمؿ 
اضافة الى أف الموظؼ قد يستخدـ الجياز الذي  .بأي صمة انما ىي حؽ ليذه الييئة أو المؤسسة

عمى بيانات ومعمومات خاصة بعمؿ المؤسسة أو الييئة وحساسة قد يستطيع الغير الولوج الييا يحتوي 
 (. 3أو جعميا متاحة أماـ الجميع وبالتالي عرضة لبلختراؽ )،مف خبلؿ اتصاؿ الجياز بشبكة االنترنت

 
                                                           

راسات عمـو الشريعة والقانوف تصدر عف عمادة البحث كريـ كشاكش ػ حماية حؽ سرية المراسبلت ػ بحث منشور في مجمة د - 1
 .261ػ صفحة  1996ػ عمـو الشريعة والقانوف العدد الثاني ػ كانوف األوؿ ػسنة  23العممي في الجامعة األردنية ػ المجمد 
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 350صفحة  2009دار الفكر الجامعي سنة –فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ االلكترونية –الدكتور خالد ممدوح ابراىيـ  - 3
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 :الجرائم الجنسية والممارسات غير االخالقية وتشمل :سادسا

 :االباحية الموقع والقوائم البريدية -3

حيث جعمت  ،لقد وفرت شبكة االنترنت اكثر الوسائؿ فعالية وجاذبية لصناعة ونشر االباحية الجنسية
 .شبكة االنترنت االباحية متوفرة بشتى وسائؿ عرضيا وبمتناوؿ الجميع وىذا مف اكبر سمبيات االنترنت

ابيا فيو االساس الذي ترتكز وحاليا يكوف التأثير المباشر عمى أي دولة مف خبلؿ التأثير عمى شب
  (.1عميو الببلد في تحقيؽ نموىا ومستقبميا )

الشراء منيا أو انشائيا وقد اصبح االنتشار سواء  ،يندرج تحت ىذا البند جرائـ ارتياد المواقع االباحيةو 
ذات اىتماـ عالمي في الوقت  اشكاليةالواسع لمصور واالفبلـ االباحية عمى شبكة االنترنت يشكؿ 

تختمؼ المواقع االباحية عف و  .مستخدمي االنترنت حوؿ العالـل التزايد المستمروذلؾ بسبب  الحالي
القوائـ البريدية التي تخصص لتبادؿ الصور واالفبلـ االباحية  في اف المواقع االباحية غالبا ما يكوف 

مقابؿ مشاىدة فيمـ  يفمعيذه المواقع دفع مبمغ لمتصفح العمى  يوجب الذياليدؼ منيا الربح المادي 
عمما بأف ىناؾ بعض المواقع االباحية  .ةخدمال ىذهلوقت محدد أو دفع اشتراؾ شيري أو سنوي مقابؿ 

  .المجانية

في ىذه القوائـ  مجانية ويقوـ اعضائيا مف المشتركيف بتبادؿما تكوف أما القوائـ البريدية فيي غالبا 
القوائـ البريدية ابعد ما تكوف عف  ىذه بريدية وربما تكوفالصور واالفبلـ عمى عناوينيـ ال البريدية

  .امكانية المتابعة االمنية

ويوجد عمى شبكة االنترنت حاليا االؼ المواقع والقوائـ البريدية االباحية، والتي اصبحت اكثر 
ومنيا  ،ومنيا مف ىو متخصص في الصور ،تخصصية، منيا مف ىو متخصص في افبلـ الفيديو

 .وىذه المواقع والقوائـ تجد الكثير مف االقباؿ عمييا ،محادثةمتخصص بال
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 :التكييف القانوني ليذه الجريمة
في  التشريعاتالعربية بؿ وفي الكثير مف  التشريعاتاالباحية الجنسية ىي امر مجـر في كافة 

ويعد مف " التعرض لبلداب واالخبلؽ العامة" :معظـ ببلد العالـ حيث تندرج تحت جريمة مسماىا
 -:االمور المشددة في التجريـ امريف ىما

 .العمنية اثناء ممارسة ىذا الفعؿ- أ
 .العمنية في التحريض عمى ممارستو - ب

ومثاؿ ذلؾ ما ىو منصوص عميو في قانوف العقوبات المصري مف تجريـ لتمؾ االفعاؿ وعقاب 
لعاـ أو مكاف مطروؽ )كؿ مف وجد في الطريؽ ا :منو عمى 296حيث نص في المادة  .مف يقوـ بيا

)كؿ فعؿ عبلنية :منو عمى 278. كما نص في المادة (يحرض المارة عمى الفسؽ باشارات أو اقواؿ
 (1.)(فاضحا مخبل بالحياء

 أو " اتياف االعماؿ الفاضحة عمنية والتحريض عمى ممارستيا ".

الضفة ) فمسطيفالساري المفعوؿ في  1960لسنة  16كما جـر قانوف العقوبات االردني رقـ 
منو عمى: )يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلثة  319حيث نصت المادة  ،مثؿ ىذه الجريمة (الغربية

 :أشير أو بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينارًا كؿ مف

باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو   -1
أو أي شيء آخر، يؤدي إلى إفساد األخبلؽ، أو طبع أو أعاد طبع مثؿ ىذه األشياء رسـ أو نموذج 

 .والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعيا أو توزيعيا

عرض في محؿ عاـ أي تصوير أو صورة شمسية أو رسـ أي نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد  -2
 محؿ عاـ، أو يؤدي إلى إفساد األخبلؽ، أو وزع مثؿ ىذه األشياء لعرضيا في

أدار أو اشترؾ في إدارة محؿ يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو  -3
 مخطوطة أو صورة شمسية أو رسـو أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد األخبلؽ، أو
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اء البذيئة أوطبعيا أعمف أو أذاع بأية وسيمة مف الوسائؿ أف شخصًا يتعاطى بيع ىذه المواد واألشي -4
 أو أعاد طبعيا أو عرضيا أو توزيعيا.

ولما كانت شبكة االنترنت تعد مكانا مطروقا مف الكثير مف االشخاص مف كافة الجنسيات 
 .وىو ما يجعميا تحمؿ نفس خصائص الطريؽ العاـ أو المكاف المطروؽ ،عمى مستوى العالـ

أف مف يقوـ بفعؿ عمى الشبكة يكوف بامكاف كما اف شبكة االنترنت تحمؿ صفة العمنية بمعنى 
 .أي مف مرتادي الشبكة االطبلع عميو

ولما كانت المواقع االباحية المنتشرة عمى شبكة االنترنت ىي مواقع تحرض عمى الفسؽ ليس 
وانما أكثر مف ذلؾ  ،مف قانوف العقوبات المصري 269فقط باالشارة والقوؿ كما جاء في نص المادة 

مف  319الفسؽ بالصور وأفبلـ الجنس وىو الفعؿ الذي تـ النص عميو في المادة  فيي تحرض عمى
 .قانوف العقوبات االردني المذكور

كما أف المحادثات الجنسية التي تتـ غالبا مف خبلؿ ما يعرؼ بغرؼ المحادثات تندرج تحت 
مف  278وفؽ المادة فعؿ االفعاؿ االباحية الفاضحة التي تتـ عبلنية والتي تـ النص عمى تجريميا 

 .مف قانوف العقوبات االردني المذكورتيف اعبله 319قانوف العقوبات المصري ونص المادة 

ما  الساري المفعوؿ في قطاع غزة بو 1936قانوف العقوبات الفمسطيني لسنة  كما تضمف
في الفصؿ السابع عشر ما ورد خاصة  الجريمة كما افرد ليا عقابمف النصوص لمعالجة ىذه  يكفي

مف  169الى  151منو المتعمؽ بالجرائـ التي تقع عمى اآلداب العامة، وذلؾ وفقا ألحكاـ المواد مف 
القانوف، كما أولى المشرع الجنائي الفمسطيني عناية وأىمية ليذه الجرائـ في مشروع قانوف العقوبات، 

فساد األ)والذي خصص لو الفصؿ الثامف بعنواف   خبلؽ(.البغاء وا 

 :وتشويو سمعة االشخاص مواقع قذف وسب -7
انتشار الشائعات واالخبار الكاذبة التي تطوؿ وتمس رموز الشعوب سواء كانت فكرية أو سياسية أو 

فقد ظيرت بعض المواقع المشبوىة والتي كاف اليدؼ منيا بث االخبار الكاذبة وتشويو سمعة  ،دينية
ىذه المواقع ابتزاز بعض االشخاص بنشر الشائعات عنيـ  وقد يكوف اليدؼ مف انشاء مثؿ .االشخاص

 .اذا لـ يرضخوا ويدفعوا مقابؿ مادي لتجنب الفضيحة والتشيير بيـ
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وفي ظؿ ،التشيير والقذؼ في شبكة االنترنت كثيرة فقد وجد ضعفاء النفوس في شبكة االنترنتوجرائـ 
متنفسا ،التي تحدث اثناء استخداـ االنترنت ىذه الجرائـوالجيات المسؤولة عف متابعة  عدـ وجود قوانيف

مف أمف العقاب أساء )الحقادىـ ومرتعا لشيواتيـ المريضة دوف رادع أو خوؼ مف المحاسبة وقد قيؿ 
  .(األدب

ومثاؿ ذلؾ عندما تمكنت المباحث المصرية مف ضبط ميندس كمبيوتر مصري بتيمة نشر 
مصري وعائمتو وابنتو مف خبلؿ تصميـ موقع عمى معمومات كاذبة عمى االنترنت لمتشيير بمسؤوؿ 

 (.1االنترنت ليذا الغرض)
فقد نصت المواد  ،والقذؼ فعؿ مجـر قانونا كونو يساعد عمى اشاعة الفاحشة بيف الناس

الساري المفعوؿ في الضقة  1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ 358-359-360)
 .ا افردت لو عقوبةالغربية عمى تجريـ ىذا الفعؿ كم

 :التكييف القانوني لمجريمة
تعد جريمة السب والقذؼ والتعرض لمحياة الشخصية لبلفراد بغرض التشيير والخوض في 
اعراضيـ مف الجرائـ الخطرة سواء كانت تتـ بالطرؽ التقميدية أو بالطرؽ الحديثة بواسطة شبكة 

يعاقب كؿ :)( منو358في المادة ) 1960ة لسن 16حيث نص قانوف العقوبات االردني رقـ .االنترنت
بالحبس مف شيريف إلى سنة(. كما نص في  (188)مف ذـ آخر بإحدى الصور المبينة في المادة 

يعاقب عمى القدح بأحد الناس المقترؼ بإحدى الصور الواردة في المادتيف :)( منو عمى359المادة )
بالحبس مف  (190)الواردة في المادة  ( وكذلؾ عمى التحقير الحاصؿ بإحدى الصور189و  188)

 أسبوع إلى ثبلثة أشير أو بالغرامة مف خمسة دنانير إلى خمسة وعشريف دينارًا(.
ىو إسناد مادة معينة إلى  :الذـ -1) :منو الذـ والقدح حيث نصت عمى 188كما عرفت المادة 

مف شأنيا أف تناؿ مف شرفو وكرامتو أو تعرضو إلى  -ولو في معرض الشؾ واالستفياـ  -شخص 
 .العقاب أـ ال بعض الناس واحتقارىـ سواء أكانت تمؾ المادة جريمة تستمـز

 -ستفياـولو في معرض الشؾ واال -القدح: ىو االعتداء عمى كرامة الغير أو شرفو أو اعتباره  -2
 .مف دوف بياف مادة معينة

ذا لـ يذكرعند ارتكاب جرائـ الذـ والقدح اسـ المعتدى عميو صريحًا أو كانت اإلسنادات الواقعة  -3 وا 
مبيمة، ولكنو كانت ىنالؾ قرائف ال يبقى معيا تردد في نسبة تمؾ اإلسنادات إلى المعتدى عميو وفي 
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تكب فعؿ الذـ أو القدح كأنو ذكر اسـ المعتدى عميو تعييف ماىيتيا، وجب عندئذ أف ينظر إلى مر 
 وكأف الذـ أو القدح كاف صريحًا مف حيث الماىية(.

لكي ) :منو عمى صور الذـ والقدح المعاقب عمييا حيث جاء فييا 189كما نصت المادة 
 :يستمـز الذـ أو القدح العقاب، يشترط فيو أف يقع عمى صورة مف الصور اآلتية

 :قدح الوجاىي، ويشترط أف يقعالذـ أو ال -1
 .في مجمس بمواجية المعتدى عميو -أ

 .في مكاف يمكف ألشخاص آخريف أف يسمعوه، قؿ عددىـ أو كثر -ب
الذـ أو القدح الغيابي، وشرطو أف يقع أثناء االجتماع بأشخاص كثيريف مجتمعيف أو -2

 .منفرديف
 :الذـ أو القدح الخطي، وشرطو أف يقع -3
يذاع بيف الناس أو بما يوزع عمى فئة منيـ مف الكتابات أو الرسوـ أو الصور بما ينشر و  -أ

 .االستيزائية، أو مسودات الرسـو )الرسـو قبؿ أف تزيف وتصنع(
 .بما يرسؿ إلى المعتدى عميو مف المكاتب المفتوحة )غير المغمقة( وبطاقات البريد -ب
 :الذـ أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطو أف يقع -4
 .بواسطة الجرائد والصحؼ اليومية أو المؤقتة -أ

 بأي نوع كاف مف المطبوعات ووسائط النشر.- ت

التحقير: ىو كؿ تحقير أو )منو عمى تعريؼ التحقير حيث جاء فييا  190كما نصت المادة 
 يوجو إلى المعتدى عميو وجيًا لوجو بالكبلـ أو الحركات أو بكتابة أو رسـ -غير الذـ والقدح  -سباب 

 لـ يجعبل عمنييف أو بمخابرة برقية أو ىاتفية أو بمعاممة غميظة(.

يعاقب ) :منو عمى المس بكرامة الممؾ او الممكة حيث نصت عمى 195وكما نصت المادة 
 :بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنوات كؿ مف

 .ثبتت جرأتو بإطالة المساف عمى جبللة الممؾ -1

 يوجو إلى جبللتو أية رسالة خطية أو شفوية أو أيةأرسؿ أو حمؿ غيره عمى أف يرسؿ أو  -3
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صورة أو رسـ ىزلي مف شأنو المس بكرامة جبللتو أو أف يضع تمؾ الرسالة أو الصورة أو الرسـ بشكؿ 
 .يفيد المس بكرامة جبللتو وكؿ مف يذيع ما ذكر أو يعمؿ عمى إذاعتو بيف الناس

ضد جبللة الممكة أو ولي العيد أو أحد أوصياء يعاقب بالعقوبة نفسيا إذا كاف ما ذكر موجيًا  -3
 العرش أو أحد أعضاء ىيئة النيابة.

)مف حقر أحد الناس خارجًا عف الذـ والقدح قواًل أو  :( منو عمى360كما جاء في المادة )
فعبًل وجيًا لوجو أو بمكتوب خاطبو بو أو قصد اطبلعو عميو، أو بإطالة المساف عميو أو إشارة 

معاممة غميظة، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى شير أو بغرامة ال تزيد عمى عشرة مخصوصة أو ب
 دنانير(.

( في المادة 199( لسنة 3كما نص قانوف االتصاالت السمكية والبلسمكية الفمسطيني رقـ )
كؿ مف قاـ بتيديد أي شخص أو إىانتو أو نقؿ خبرًا مختمقًا بأي وسيمة مف وسائؿ  -)أ :منو عمى 19)
تصاالت بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير وال تزيد عف سنة أو بغرامة ال تقؿ اال

كؿ مف قاـ أو ساىـ بتقديـ خدمات  -( دينار أو بكمتا العقوبتيف. ب200دينار وال تزيد عمى ) 50عف 
الفقرة )أ( مف  اتصاالت مخالفة لنظاـ العاـ أو اآلداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عمييا في

 ( مف ىذا القانوف(.31ىذه المادة باإلضافة إلى تطبيؽ األحكاـ المنصوص عمييا في المادة )

كذلؾ الحاؿ في قانوف العقوبات المصري فقد تـ تجريـ تمؾ االفعاؿ حيث تـ النص في قانوف 
 .310وحتى المادة  302العقوبات المصري عمى تجريـ تمؾ االفعاؿ في المادة 

نرى أف جريمة القذؼ والسب والتشيير التي تتـ بالطرؽ الحديثة مثؿ شبكة االنترنت وعميو 
 .التي تقع تحت نفس النصوص التي تجـر تمؾ االفعاؿ متى تمت بالطرؽ التقميدية

الى أف  1999ديسمبر سنة  15ذىبت محكمة استئناؼ باريس في حكميا الصادر بتاريخ 
ولكف نشر الخبر او المعمومة أو  .ورة مف صور جرائـ النشرجريمة القذؼ عبر شبكة االنترنت ىي ص

..... والفعؿ االجرامي ىنا يطوؿ .المستند عمى شبكة االنترنت يختمؼ عف النشر بالوسائؿ االخرى
 (.1طالما بقيت الرسالة عمى الموقع وسيمة الوصوؿ الى الجميور)
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ارتباط جميع مستخدمي ىو برنامج يقـو بحصر و البروكسي وتجدر االشارة الى برنامج 
والمعنى المتعارؼ عميو لدى مستخدمي االنترنت ،االنترنت في جية واحدة ضمف جياز موحد

لمبروكسي ىو ما يستخدـ لتجاوز المواقع المحجوبة ,والتي عادة ما تكوف ىذه المواقع المحجوبة اما 
  .(1مواقع جنسية أو سياسية معادية لمدولة)

دخاؿ خدمة االنترنت بيا اال بعد اجراء ما يسمى بفمترة المواقع أي اف الكثير مف الببلد ال يتـ ا
الدولة تقوـ بفمترة بعض المواقع التي تجد انيا غير مناسبة لمدخوؿ عمييا سواء السباب دينية أو 

وعميو يعد الدخوؿ الى تمؾ  .وعميو فيي تقوـ بفمترة المواقع وحجب ما ترى انو غير مناسب ،سياسية
  تمؾ الببلد جريمة يعاقب عمييا القانوف. المواقع في

ونحف في فمسطيف ال توجد أي مواقع محجوبة فالدولة تنتج سياسة ترؾ االنترنت دوف أي 
 .حجب وتعمؿ بنفس الوقت عمى التوعية الدينية والثقافية ألفراد الشعب

 

 :اثر مخاطر المعموماتية واالنترنت عمى الحياة الخاصة: المبحث الثاني

كتقنيات رقابة كاميرات  ،في تزايد مستمر التقنيات الحديثة عمى حماية الخصوصيةمخاطر 
 ، وقاعدة البيانات،والتعريؼ اإللكترونية،  ووسائؿ اعتراض ، وبصمات العيف،الفيديو، وبطاقات اليوية
 وغيرىا. ورقابة البريد واالتصاالت

غير المحدودة في مجاؿ و  المزىمة تونرى أنو بفعؿ الكفاءة العالية لموسائؿ التقنية واإلمكانا
قواعد البيانات ما يسمى  واسترجاع المعمومات، اتجيت جميع دوؿ العالـ الى إنشاء  ومعالجة تحميؿ

وذلؾ قد ازداد استخداـ الحواسيب لجمع وتخزيف ومعالجة البيانات الشخصية  أفلتنظيـ عمميا، كما 
 لضرورةالمجتمعات  حاجةت الوطنية، ومع ألغراض متعددة فيما يعرؼ ببنوؾ ومراكز المعموما

بمخاطر تقنية المعمومات  أيضا، الشعور متزايدظير بشكؿ  الخصوصاستخداـ الحواسيب في ىذا 
وتيديدىا لمخصوصية. حيث نرى أف ىذا الشعور قد نما وتطور بفعؿ الحاالت الواقعية لبلستخداـ غير 

في الحياة الخاصة مما  وؽ االشخاصعمى حق االعتداء وتزايد حاالتالمشروع لمبيانات الشخصية 
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في الحياة  الفرد حماية حؽ  ياحرؾ الجيود الدولية واإلقميمية والوطنية، إليجاد مبادئ وقواعد مف شأن
لجمع وتخزيف وحاجتو المجتمع  مصمحةالخاصة، حيث نرى أنو مف الضرورة إيجاد التوازف بيف 

حماية ىذه البيانات مف مخاطر االستخداـ غير المشروع  وضماف، لبلفراد ومعالجة البيانات الشخصية
 .مف قبؿ االخريف

الخاصة عموما، وحمايتيا مف  لمحؽ في الحياةالجيود الدولية واالتجاه نحو الحماية  وحيث أف
لتقنية الصائب في مواجية األثر السمبي  االتجاهمخاطر استخداـ الحواسيب عمى نحو خاص، تمثؿ 

قد  رافقو اتجاه متشائـ الستخداـ ىذه التقنية  التوجوالحياة الخاصة، فاف ىذا في الحؽ عمى  المعمومات
الستخداـ الحواسيب قد أثار المخاوؼ مف  غير المحدودفي معالجة البيانات الشخصية. فالتوسع 

الحياة الخاصة، ومكمف إثارة ىذه المخاوؼ، أف ىذه المعمومات المتعمقة  الحؽ في انتياؾ احتماؿ
يمكف جمعيا وخزنيا لفترة غير محددة، كما يمكف الرجوع  حيثبجميع جوانب حياة الفرد الشخصية، 

 . وبأي وقت إلييا بمنتيى السرعة والسيولة

ات قد تصبح عمى أف التقنوقراطية، وىي تممؾ الكمبيوتر  Robert M.Bowie -:ليذا يقوؿ
تحبس الحياة الخاصة داخؿ حدود ضيقة، وتكيؼ حياة الفرد وأسرتو بيذه  درجة بالغة مف القوة بحيث

األجيزة في المحظة التي تكوف ليا في ذلؾ مصمحة اقتصادية أو اجتماعية، وبذلؾ يصبح اإلنساف 
بلؿ، ومفرغا أخيرا مف معامبل كاألرقاـ بكمبيوتر مسموب اإلرادة في اتخاذ قراراتو بوعي واستغ

 .(1)كمبيوتر بؿ جياز ،ليذا فاف ما ييدد الجنس البشري ليس حربا نووية ،شخصيتو

كما يظير لنا إنما ىي نظرة متشائمة مف شيوع استخداـ الحواسيب واثرىا عمى أف ىذه النظرة 
ـ التخوؼ مف ، اال أنيا تعكس حجنوع مف المبالغة تيديد الخصوصية، وىي واف كانت نظرة تبدو فييا

الحؽ في الحياة الخاصة،  وامكانية اختراقيا لتيديداالستخداـ غير المشروع لمتقنية، وتحديدا الحواسيب، 
حؽ في وبالتالي يمكننا فيما يمي إجماؿ المعالـ الرئيسة لمخاطر الحواسيب وبنوؾ المعمومات عمى ال

  -:الحياة الخاصة بما ياتي

التي تجمع عف األفراد بيانات والمؤسسات الكبرى لحكومية الخاصة الكثير مف الشركات اىناؾ  اوال:
 أو العادات االجتماعية أو الصحي بالوضع المادي أو التعميمي أو سواء المتعمقةعديدة ومفصمة 
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ومعالجتيا والربط بينيا وتحميميا حيث تستخدـ الحاسبات وشبكات االتصاؿ في خزنيا  ،.الخ.العائمي
مى نحو غير واختراقيا ععؿ فرص الوصوؿ الى ىذه البيانات وىو ما يج ،ومقارنتياونقميا واسترجاعيا 

كما يفتح مجاال أوسع إلساءة استخداميا أو توجيييا توجييا منحرفا أو  ،اكثر مف ذي قبؿمشروع 
 (.1)خصوصياتيـ  وانتياؾخاطئا أو مراقبة األفراد 

حيث سيؿ استراؽ السمع  ،مشكمة أمنية النقؿ الرقمي لمبيانات قد خمؽب ما يعرؼأف شيوع  كما
ففي مجاؿ نقؿ البيانات تتبدى المخاطر الميددة لمخصوصية وذلؾ في عدـ قدرة  .والتجسس اإللكتروني

شبكات االتصاؿ عمى توفير األماف المطمؽ أو الكامؿ لسرية ما ينقؿ عبرىا مف بيانات وامكانية 
بحيث لـ تحؿ وسائؿ األماف  ،مى المعموماتاستخداـ الشبكات في الحصوؿ بصورة غير مشروعة ع

 التقنية مشكمة ىذه المخاطر.

أف اكثر معالـ خطر بنوؾ المعمومات عمى الحياة الخاصة ىو ما يمكف أف تحويو مف بيانات  :ثانيا
 .غير دقيقة أو معمومات غير كاممة لـ يجر تعديميا بما يكفؿ إكماليا وتصويبيا

عناصر الحوسبة مع االتصاالت والوسائط المتعددة وسائؿ رقابة متطورة تكامؿ لقد اتاح نظاـ   :ثالثا
االنترنت بواسطة ىذه  كما اتاح ،وجمع المعمومات آليا التتبع انظمةاضافة الى  ،سمعية ومرئية

معالجتيا عبر تقنيات الذكاء الصناعي التي تتمتع و العناصر جميعا القدرة العالية عمى جمع المعمومات 
حيث اف الشخص عندما  ،انظمة الكمبيوتر المستضيفة وانظمة مزودي الخدمات وىي بيا الخوادـ

اف ترده رسائؿ بريد  يمكفكما  ،في دخوليا يرغبمواقع يظير لو يتصؿ باحد مواقع المعمومات البحثية 
 .الكتروني تسويقية مف جيات لـ يتصؿ بيا قد تغطي ميولو ورغباتو

 ىو إنما إلييا التوصؿ ثـ ومف ،متفرقة منعزلة قبؿ فيما كانت التي الشخصية المعمومات أف :رابعا
 مف اكثر متاح المناؿ، سيمة متكاممة متوافرة مجمعة المعمومات بنوؾ في تصبح بحيث متعذر صعب

 أف -:ميممر ارثر مقولة صائبة تبدو وىكذا ،األفراد عمى الرقابة أغراض في استخداميا قبؿ ذي
 وذاكرتو الخطا في وقوعو عدـ حوؿ ذاعت التي والسمعة ،لممعمومات تشبع ال التي بشراىتو الحاسب

 يحوؿ قد رقابي لنظاـ العصبي المركز تصبح قد ،ينمحي أو ينسى أف فييا يختزف لما يمكف ال التي
 العقمية وحالتنا واجتماعاتنا ،المالية ومعامبلتنا بيوتنا عارية فيو ترقد شفاؼ عالـ الى المجتمع
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 وخدمات المعمومات مكننة أثر خبلؿ مف ذلؾ سنبحث ليذا. (1)عابر مشاىد ألي وذلؾ والجسمانية
 -:التالي النحو عمى والثاني االوؿ المطمبيف وفؽ الخاصة الحياة في الحؽ عمى ومخاطرىا االنترنت

 :أثر مكننة المعمومات وخدمات االنترنت عمى الحق في الحياة الخاصة: المطمب األول

اف ىذه المعمومات قد انتقمت  بالضرورة اف تخزيف المعمومات ال يعني،االساسيةمف المبادىء 
تداوؿ االباحة بكما اف الرضاء بالتجميع والتخزيف ال يعني ،الخصوصية الى العمنيةحالة مف 

  .الى الكافة يانقمالمعمومات واالطبلع عمييا أو 

واثر خدمات ،والحياة الخاصة لبلفرادليذا نوضح فيما يمي العبلقة ما بيف كؿ المعمومات 
 -:االنترنت عمييا مف خبلؿ نواح مختمفة تتمثؿ في ما يمي

 :طبيعة المعمومات المتعمقة بالحياة الخاصة :اوال

ىؿ  ومسألة الخصوصية الشخصية ؟ ب تتعمؽىؿ كؿ معمومة يتـ تداوليا عبر شبكة االنترنت 
 بتداوؿ ىذه المعمومات ؟ اذف لجية معينةاقع او يعتبر الرضاء باعطاء بيانات شخصية الحد المو 

حيث اف المجيوؿ ال ،المعمومات المجيولة التي ال تدؿ عمى مف تتعمؽ بو ال تثير اية صعوبة
مما يؤدي الى  ،ولكف االمر يدؽ في حاؿ المساس بالمعمومات المتعمقة بأفراد معروفيف،خصوصية لو

وبالتالي فانيا تسمح بالتعرؼ عمى الشخص  ،سميةفتكوف بذلؾ المعمومات ا،المساس بخصوصياتيـ
 .محؿ ىذه المعمومات بطريقة مباشرة او غير مباشرة

وقد تكوف ىذه المعمومة موضوعية أي ال تعكس اراء شخصية، بمعنى انيا تتعمؽ ببيانات 
تتعمؽ  وبالتالي فانيا تعتبر مف مميزات الشخصية لمف ،الموطف اومجردة مثؿ االسـ او الحالة المدنية 

 .بو المعمومة

حيث يختمؼ مؤلفيا عف  ،وكذلؾ قد تكوف ىذه المعمومة ذاتية أي تحمؿ رأيا ذاتيا عف الغير
 .الشخص موضوع المعمومة كالمقاؿ الصحفي أو الممؼ االداري
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فاف  ،أما اذا كانت المعمومة الموضوعية او الذاتية غالبا ما تتعمؽ بالحياة العامة لبلفراد
أوالحؽ في ،ية المخزنة في بنوؾ المعمومات ىي التي تمس الحياة الخاصة لؤلفرادالمعمومة االسم

البيانات الشخصية التي تتعمؽ )وبالتالي تعرؼ البيانات االسمية عمى أنيا  .الخصوصية المعموماتية
كالبيانات الخاصة بحالتو الصحية والمالية والوظيفية والمينية ،بالحؽ في الحياة الخاصة لممرء

 (1).وعندئذ  تكوف ىذه البيانات محبل لممعالجة االلية(،ائميةوالع

 :حماية الحياة الخاصة :ثانيا

 ،اف موضوع البيانات االسمية المتعمقة بالحياة الخاصة ليست المعمومات المخذنة بحد ذاتيا
وبما اف االنترنت  .انما تتمثؿ في المصالح التي تتيددىا ىذه المعمومات غير الصحيحة أو المشوىة

فانو يمكف الربط بسيولة بيف المعمومات الشخصية التي تجمع عف  ،يتمتع ببنية شبكة عالمية
سواء تـ الحصوؿ عمى ىذه البيانات مف خبلؿ االستمارات االلكترونية التي تعبأ مف قبؿ  ،المستخدـ

صرة عف طريؽ المستخدـ أو مف خبلؿ استخداـ برمجيات خاصة بالتجسس تجمع معمومات مخت
أو تستخدـ مثؿ تمؾ البانات  ،متضمنة معمومات حساسة مثؿ ارقاـ بطاقات االئتماف الخاصة،االنترنت

 .(2النتحاؿ شخصية صاحب الحؽ في ىذه البيانات واستخداميا بشكؿ غير مشروع )

 :اثر المعمومات عمى العالقة ما بين الحرية والمسؤولية :الثثا

سواء –المعمومات ىو الغاية النيائية مف استخداـ شبكة االنترنت اذا كاف الحصوؿ عمى 
أو ليدفع بيا كمدخبلت ،حيث قد يحصؿ عمييا المتمقي كمعمومات نيائية -بارساؿ او نقؿ ىذه المعمومة

فاف ما يمكف اثارتو في ىذا الصدد يكمف في العبلقة ما بيف الحرية ،الى نظاـ معالجة اخر
ومسؤوليتو تجاه ما تواضع عميو المجتمع في  ،في ممارسة حريتو مف ناحيةأي حؽ الفرد ،والمسؤولية

 .اطار فكرة النظاـ العاـ مف ناحية اخرى

واذا كانت البيانات الشخصية المتصمة بالحياة الخاصة لمفرد غالبا ما يقدميا الشخص 
د يثور اذا افشيت فاف تيديد الحرية الشخصية ق،أو قد تتوصؿ الييئات الييا بوسيمة أو باخرى،بنفسو
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أو اذا نشرت البيانات الشخصية بصورة مغايرة عف تمؾ التي سبؽ وأف تـ ،ىذه المعمومات دوف موافقتو
أو في حالة الخطأ والتحوير في المعمومات التي تسجؿ عف الشخص طبقا لرأي محكمة ،نشره بيا

 (1).النقض الفرنسية

ا عف طريؽ أجيزة االتصاؿ الحديثة مف خبلؿ ما تقدـ نجد اف تدفؽ المعمومات وانسيابي
 .وخاصًة الكومبيوتر واالنترنت إنما لو أثر إيجابي في مجاؿ المعامبلت القانونية المدنية والتجارية

وقد يقابؿ األثر اإليجابي لوسائؿ االتصاؿ الحديثة أثر سمبي وعمى مختمؼ األوضاع 
 .خمي لمدوؿ أـ عمى المستوى الدولياالجتماعية واالقتصادية والثقافية سواء عمى المستوى الدا

وال يتوقؼ األثر السمبي إلى ىذا الحد، إنما يمتد ليشمؿ حقوؽ اإلنساف وحرياتُو األساسية، 
ومف أىـ ىذه الحقوؽ التي تعرضت لبلنتياؾ األلكتروني في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات ىو الحؽ في 

 الخصوصية أو الحؽ في الحياة الخاصة.

قد أحدثت تغيرات مستمرة  بما رافقيا مف تطورات مذىمة ى أف تقنية المعموماتنود االشارة ال
وأجيزة  شبكات االنترنتعممية انتقاؿ المعمومات عبر  أففي اساليب العمؿ والمياديف كافة، حيث 

التي ال يمكف االستغناء عنيا وذلؾ لتأثيرىا  ومف االمور الروتينية في عصرنا الحالي  الكمبيوتر
 يافي تسييؿ متطمبات الحياة العصرية مف خبلؿ تقميؿ حجـ االعماؿ وتطوير اساليب خزنالواضح 

المحوسبة إنما أدى الى اف تكوف عرضة  وتوفير المعمومات حيث أف انتشار انظمة المعمومات
لبلختراؽ لذلؾ أصبحت ىذه التقنية سبلحا ذو حديف تحرص المنظمات عمى اقتناءه وتوفير سبؿ 

 الحماية لو.

 ،عمى قدر مف األىمية في عصرنا الحالي أو المعموماتما وأصبحت خصوصية البيانات ك
تمؾ التي تقـو  ،خاصة في إدارة بيانات المؤسسات واإلدارات الحكومية وكذلؾ الشركات الخاصة

بتخزيف مئات اآلالؼ أو المبلييف مف سجبلت العمبلء أو المواطنيف، والتي تتضمف بياناتيـ الشخصية 
تحميؿ ىذه البيانات ومقارنتيا وسيولة نقميا  امكانيةمع  ،واألنشطة التي قاموا بيا وميوليـ واىتماماتيـ

 . قصير وقتفي  الدوؿبيف 
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حوؿ حفظ خصوصياتيـ إنما يجب أف يكوف رد  االفرادقبؿ  المتزايد مف التخوؼفإف  وعميو
فعؿ لطريقة استخداـ المنشآت لتمؾ المعمومات وليس لتقنية المعمومات بذاتيا، حيث اف التقنية ىي 

وكما سنرى في المطمب الثاني حوؿ  .موفأي الحديف يستخدم وفمف يحدد ـى واالفرادسبلح ذو حديف 
 .ى الحؽ في الحياة الخاصة لبلفرادمخاطر المعمومات واالنترنت عم

 : الحياة الخاصة مخاطر المعموماتية واالنترنت عمى الحق في: المطمب الثاني

 وكثرة الحديثة التقنيات تزايد معزادت المخاطر عمى حؽ اإلنساف في الخصوصيةلقد 
كما ترصد أعمالو  ،شتى مجاالت حياتوحيث أصبح الفرد منا مقيدا في  ،التكنولوجية االبتكارات
إذا تجمع البيانات الشخصية حولو وتخزف وتعالج بواسطة الوسائؿ المعموماتية كتقنيات  ،وحركاتو

وىي بدوف شؾ تؤلؼ تيديدا  .البريد واالتصاالت وغيرىاو  البيانات قواعدورقابة  ،المراقبة الفيديويو
ال سيما ، متمثمة في بنوؾ المعموماتمباشرا وجديدا عمى الحياة الخاصة وذلؾ بصورتيا المستحدثة وال

 .إذا استغمت المعمومات والبيانات المجمعة لغايات وأغراض مختمفة وذلؾ بدوف رضا أصحابيا

مف التطور التكنولوجي السريع الذي ادى الى خمؿ  ،وأف الثورة التي اتت ولـ تكف في الحسباف
لقد  .في المجتمع بعدما اصبح تحميؿ المعمومات المتبادلة بيف االفراد والمؤسسات يتـ بواسطة الحاسوب

فالمعمومات التي يستطيع جمعيا عنو ال تترؾ لو أية  ،اضحى االنساف مكشوفا أماـ ىذا الكمبيوتر
فالحؽ باالنزواء والتستر والعزلة الذي كاف مكسبا لبلنساف , أصبح  .زاوية يمكنو أف يختبىء وراءىا

 (.1دوف مغزى بعد تجميع خصوصية المعمومات العائدة لو )

سيما وأف كؿ اتصاؿ بيا ،ونود االشارة الى شبكة اإلنترنت ليست بمنأى عف ىذا اإلمكانيات
يا مثبًل تتدفؽ المعمومات واالتصاالت يمكف أف يترؾ أثرا ما حتى ولو لـ يدرؾ مستخدـ الشبكة ذلؾ ففي

فاألفراد مثبًل قد  ،ودونما احتراـ لسيادة أية دولة ،عبر الحدود دوف أي اعتبار لحدود جغرافية أو سياسية
يعطوف معموماتيـ لجيات مختمفة قد تكوف داخمية وقد تكوف خارجية وربما جيات ليس ليا مكاف 

ـ ىذه البيانات خاصة في دوؿ ال تتوفر فييا الحماية وىو ما يثير مخاطر إساءة استخدا ،معروؼ
 القانونية لمبيانات الشخصية.
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فالشخص منا وىو بصدد استخداـ شبكػة اإلنترنت إنما يتوقع قدرا مف الخفية في نشاطو أكثر 
لكف الحقيقة ىي عكس ذلؾ ففي ىذا العالـ الرقمي يترؾ  ،مما يتوقعو في العالـ المادي الواقعي

آثار ودالالت كثيرة تتصؿ بو عمى شكؿ سجبلت رقمية وذلؾ حوؿ الموقع الذي زاره والوقت المستخدـ 
الذي قضاه عمى الشبكة حيث أف األمور التي بحث عنيا والمواد التي قاـ بتنزيميا والوسائؿ التي 
أرسميا والخدمات والبضائع التي قاـ بطمبيا وشرائيا نرى أنيا عبارة عف سجبلت تتضمف تفاصيؿ 

قيقو عف شخصية وحياة وىوايات وميوؿ المستخدـ عمى الشبكة وىي سجبلت مؤتمتة ذات محتوى د
 .شخصي يتصؿ بالفرد

وميما تكف الطريقة التي تجمع المعمومات بواسطتيا فإنو يمكف الجـز بأف استخداـ شبكة 
لمستخدـ التي اإلنترنت ولو لفترة قصيرة قد يؤدي إلى تجميع معمومات و بيانات شخصية متعددة عف ا

وبالتالي فإنيا تستغؿ في  ،قد تستغؿ كميا أو جزء منيا في تكويف صورة جانبية عف مستخدمي الشبكة
 .مراقبتيـ

لكؿ ما تقدـ يتبف لنا أف ىناؾ تحديات جديدة أوجدتيا شبكة اإلنترنت في مواجية خطط حماية 
و أتاحت ،جمعة والمعالجة والمنشاةالخصوصية أو الحياة الخاصة. فيي قد زادت مف كمية البيانات الم

 .وبالتالي فقداف المركزية وآليات السيطرة والتحكـ ،عولمة المعمومات واالتصاالت

لنا أف تيديد التطور التكنولوجي لؤلفراد في حياتيـ الخاصة إنما أصبح  يتبيفومف خبلؿ ذلؾ 
 .ديةحيث استطاع التغمب عمى عوائؽ المسافة والموانع الما ،أمرا ومعروفا

 لمبيانات الشخصية إلى جانب الحماية التقنية  الحماية القانونية  موضوع وبالتالي أصبح
قوانيف في  مف خبلؿ اصدارمف العوامؿ الرئيسة في المناشدة بضرورة توفير حماية تشريعية  ،لؤلفراد
قميمي ووطني ،المجاؿىذا   .حيث أصبحت محؿ اىتماـ دولي وا 

 :الجنائي من جرائم انتياك الخصوصية في إطار المعموماتية موقف الفقو: المطمب الثالث

 عمى تصبح قد التي الحواسيب تممؾ وىي التقنوقراطية، إف : فيقوؿ Robert  روبرت أما
 وأسرتو الفرد حياة تتكيؼ كما ضيقة، حدود داخؿ الخاصة الحياة تحبس بحيث القوة مف بالغة درجة
 يصبح وبذلؾ اجتماعية، أو اقتصادية مصمحة ذلؾ في ليا تكوف التي المحظة في األجيزة بيذه
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 مف أخيراً  ومفرغاً  واستغبلؿ، بوعي قراراتو اتخاذ في اإلرادة مسموببحاسوب كاألرقاـ،  يعامؿ اإلنساف
 .مستقؿ حاسوب جياز ىو إنما نووية، حرباً  ليس البشري الجنس ييدد ما أف شخصيتو،

، "إف الحاسوب بشراىتو لجمع 1972في عاـ   Mellorلقد كتب الفقيو الفرنسي ميمر 
قد  ،المعمومات عمى نحو ال يمكف وضع حد ليا، وما يتصؼ بو مف دقة ومف عدـ نسياف ما يخزف فيو

يقمب حياتنا رأسًا عمى عقب بحيث يخضع فييا األفراد لنظاـ رقابة صاـر إذ يتحوؿ المجتمع بذلؾ إلى 
 (1المالية وحياتنا العقمية والجسمانية عارية ألي مشاىد.)عالـ شفاؼ تصبح فيو بيوتنا ومعامبلتنا 

بينما يرى فقياء آخروف أف ىذه الطائفة مف الجرائـ إنما ترتكز عمى االعتداء عمى الحرية 
الشخصية لؤلفراد مف خبلؿ ما يسمى بنوؾ المعمومات التي تتضمف بيانات خاصة وأحوااًل شخصيًة 

 (2).عمى إحاطتيا بنوع مف السرية والكتمافتتعمؽ بحياة األفراد التي يحرصوف 

فانو يعتمد في تحديده لصور االنتياؾ المعموماتي لحرمة الحياة الخاصة  Sieberأما األستاذ 
عمى معيار موضوعي قوامو تحديد الوسيمة المستخدمة في انتياؾ الخصوصية، حيث يمكف التمييز 

 :ؾ أو التيديد وىيوفقًا ليذا المعيار بيف أربعة أشكاؿ ليذا االنتيا

استخداـ بيانات شخصية غير صحيحة، سواء بتغيير ىذه البيانات أو محوىا عف طريؽ أشخاص  -1
  .غير مصرح ليـ بذلؾ، أو مف خبلؿ جمع بيانات شخصية غير صحيحة أو معالجتيا أو نشرىا

  .(3جمع بيانات صحيحة ومف ثـ تخزينيا عمى نحو غير مشروع )دوف ترخيص() -2
ساءة استخداميا. االفشاء غير -3  المشروع لمبيانات الشخصية وا 
  .(4مخالفة القواعد الشكمية التي تدخؿ في نطاؽ الحماية التشريعية لخصوصية المعمومات )  -4

ونبلحظ مما سبؽ أنَّو ال يوجد فرؽ بيف ما وضعو الفقو مف صور النتياؾ البيانات الشخصية في 
 الوضعية.مجاؿ المعموماتية وما نصت عميو القوانيف 

                                                           
األردف عماف بحث -يونس عرب محامي: المخاطر التي تتيدد الخصوصية و خصوصية المعمومات قي العصر الرقمي - 1

   www.arablaw.comمنشور عمى اإلنترنت عمى موقع  
عاـ  -بحث مقدـ لمؤتمر القانوف والحاسوب واإلنترنت ،الدكتور  نائؿ عبد الرحمف صالح: الحماية الجزائية لمبيانات الشخصية - 2

 198ص  -جامعة اإلمارات  2004طبعة عاـ  2000
لبناف منشورات  الحمبي  -فنيةعفيفي كامؿ عفيفي: جرائـ الحاسوب وحقوؽ المؤلؼ، المصنفات ال–د. فتوح الشاذلي  - 3

 275صفحة  2007سنة  -الحقوقية
 110صفحة  - 2006منشأة المعارؼ باإلسكندرية سنة  -مصر -جرائـ الحاسوب واإلنترنت -محمد عبد اهلل أبو بكر سبلمة - 4
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 : الفصل الثاني

_____________________________________________________ 

 : وسائل حماية الحياة الخاصة في مجال المعموماتية

 مقدمة:

 وىو في ذلؾ ،والقوانيف لقد اىتـ المشرع الجنائي بحماية الحياة الخاصة في جؿ التشريعات
قد واكب حركة التطور العممي والتكنولوجي التي باتت فييا تمؾ الوسائؿ والتقنيات المتطورة  يكوف

القوانيف العقابية في عمى تمؾ التعديبلت القانونية  فاصدرتالحؽ في الخصوصية،  خطرا عمى تشكؿ 
قد  اءحمايتو جنائيا مف أي اعتد واخذت عمى عاتقياتمؾ الدوؿ، التي أقرت ىذا الحؽ كحؽ مستقؿ 

عميو، لذلؾ اتجيت تمؾ التشريعات الجنائية لتضفي حمايتيا عمى حرمة الحياة الخاصة، بالرغـ  يمس
 .في وجية نظر المشرع لكؿ نظاـ قانوني االختبلفاتمف وجود بعض 

ليذا شممت تمؾ األفعاؿ المجرمة والتي تعد اعتداءات عمى الحؽ في الخصوصية بعدما شيدت 
 وظيور التقنيات المتطورة في نقؿ وتسجيؿ والتواصؿ في وسائؿ االتصاؿ ىائبلالمجتمعات تطورا 

حيث أصبح مف الضروري قانونيا تجريـ تمؾ االعتداءات عمى حرمة الحياة الخاصة  ،الصورةو  الصو
أو  باستعماؿ أجيزة التنصت والتجسس المتطورة، وبالتالي شكمت جريمة تسجيؿ أو نقؿ المكالمات

أو نقؿ صورة الشخص في مكاف خاص، وجريمة االحتفاظ  الخاصةأو  السريةث أو األحادي التقاطيا
أو الوضع أو السماح أو اإلعبلف لمتسجيبلت أو الصور، مف أىـ الجرائـ الماسة بالحؽ في 
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ليذا سوؼ نتطرؽ إلى ذلؾ مع دراسة أىـ المقارنات بيف التشريع المصري والفرنسي  ،الخصوصية
 :زائري عمى النحو التاليواالمريكي والبريطاني والج

 الوسائل التقنية والتنظيمية لحماية الخصوصية في إطار المعموماتية: المبحث االول

 أنيابمعنى الخصوصية في البيئة الرقمية إنما ىي عممية وليست إجراء، أي الحؽ إف حماية 
بحيث تكوف مخرجاتيا عبارة عف حزمة مف الوسائؿ  ،وحددة الميالـ تنطمؽ مف رؤية واضحة األىداؼ

دارة النظـ التقنية بوصفيا عممية تكاممية ) نعرض س، لذلؾ (1واإلجراءات في مياديف التقنية والقانوف وا 
البد مف و ف االقتصار عمى أحداىا غير كاؼ  لحماية البيانات الشخصية الخاصة، ألىذه الوسائؿ تباعًا 

 لحماية خصوصية المعمومات في البيئة الرقمية.زات محددة ومرتكاستراتيجيات وجود 

اف االعتداء عمى الحياة الخاصة والبيانات الشخصية، إذا كانت ضوابط الحياة الخاّصة 
ومفيوميا وما يّتصؿ بيا مف عناصر، تعرؼ صعوبات جّمة في نظاميا المادي، بحكـ تطّور حياة 

فإّف المسألة حينئذ  تزداد تعقيدا في عالميا الفرضي  اإلنساف ومعيشتو، وتغّير األمصار والعصور،
المتصّؿ بالمعموماتّية. وال شّؾ أّف المعالجة اآللّية لمبيانات، في جميع أشكاليا إنما فييا خرؽ 
لخصوصّية الفرد وحقوقو الّشخصّية، كما إنيا تسّيؿ االعتداء عمى الحياة الخاصة، بفضؿ اإلمكانّيات 

واستشارة بنوؾ المعمومات. حيث يزداد األمر تعقيدا ألّف مفيوـ حماية الحياة  الكبيرة في المواصبلت
الخاّصة والمعطيات الّشخصّية في مثؿ ىذا العالـ المفتوح وضبط حدوده مازاؿ مف األمور 

لذلؾ وضعت عّدة مبادئ لحماية الحياة  .المستعصية، ليذا يمكف أّف يّتخذ االعتداء عمييا عّدة أشكاؿ
 .لمعطيات الشخصية ومف ذلؾ واجب اإلشعار والموافقة المسبقة والحماية والشرعية وغيرىاالخاصة وا

وسنبيف ذلؾ مف خبلؿ الحديث عف الوسائؿ التقنية والتنظيمية لحماية الخصوصية في اطار 
 .المعموماتية

 

 

 
                                                           

بحث منشور عمى  -استراتيجيات و تقنيات الحماية مف أنشطة االعتداء عمى خصوصية المعمومات -المحامي يونس عرب - 1
 www.arablaw.comاإلنترنت عمى موقع 
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 :ية الخصوصية في إطار المعموماتيةالوسائل التقنية لحما: المطمب األول

الدوؿ إلى صور متعددة لحماية الحياة الخاصة لؤلفراد وذلؾ في نظاـ معالجة  لجأت كثير مف
المعمومات آليًا، ومف ذلؾ ضرورة إخضاع ىذه النظـ اآللية إلشراؼ الدولة، ومف ذلؾ أيضًا حظر 
خضاع ما يجوز تخزينو لضوابط معينة، ومنيا أيضًا تمكيف  تخزيف معمومات معينة عف األفراد، وا 

ف االطبلع عمى المعمومات الخاصة بو لمتأكد مف سبلمتيا ولتصحيح ما قد يكوف بيا صاحب الشأف م
التشفير المصنفة في مقدمة الوسائؿ واألدوات المبتكرة  وسيمةأىـ ىذه الوسائؿ  ومف .(1مف أخطاء )

كما –( 2في مجاؿ توفير أمف وسبلمة وسرية المعمومات والمعامبلت و الصفقات في شبكة اإلنترنت )
ومف التعريفات التي أوردىا الفقو أف التشفير أو الترميز: ىو آلية يتـ بمقتضاىا ترجمة  -رى سن

معمومة مفيومة إلى معمومة غير مفيومة، وذلؾ عبر تطبيؽ بروتوكوالت سرية قابمة لبلنعكاس أي 
مف أف شبكة  يمكف إرجاعيا إلى حالتيا األصمية. أما التقنية األخرى فيي تقنية الغفمية فكما ىو معموـ

اإلنترنت تشكو نقصًا فادحًا في مستوى األمف الفعمي فييا، فانيا تؤلؼ عنصر تيديد أساسيًا لمفيـو 
الحياة الشخصية، وبشكؿ خاص حؽ مستخدـ الشبكة بأف تحتـر سرية االتصاالت والمبادالت التي 

خدمي شبكة اإلنترنت يجرييا بواسطة ىذه الشبكة، مما دفع إلى ابتكار تقنيات متطورة تؤمف لمست
اتصاليـ بصورة مغفمة ومستترة، وذلؾ مف خبلؿ استخداـ معدات يطمؽ عمييا تسمية أجيزة معاودة 

( وىناؾ الكثير مف التطبيقات عمى شبكة اإلنترنت، مثؿ المداخبلت و 3اإلرساؿ بشكؿ مغفؿ )
موضوعات معينة طبية الحوارات التي تجري داخؿ المنتديات والمجموعات اإلخبارية المخصصة لطرح 

أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية حيث تبقى المداخبلت والحوارات فييا موثقة ومحفوظة بحيث يمكف 
لمف يشاء، وبعممية بسيطة العثور عمى أسماء أصحاب الرسائؿ المرسمة وعناوينيـ منذ عدة شيور 

يجابيات حيث يرغب الشخص أف يبقى مغفبل أو مستترًا، ففي مثؿ ىذه الحاالت ت كوف لمغفمية منافع وا 
تصب في خانة حماية الحياة الخاصة لؤلفراد، ولكف لمغفمية مظاىر سمبية إذا أسيىء استعماليا ِإذ انيا 
تسيؿ النشاطات اإلجرامية وغير الشرعية عمى شبكة اإلنترنت، كأف تستخدـ الغفمية في التشيير والقدح 

كبو الجرائـ أنفسيـ مع الغفمية مدفوعيف بشعور انعداـ المراقبة والذـ أو تفشي اإلباحية، وبالتالي يجد مرت

                                                           
 55المرجع السابؽ صفحة  -الدكتور عمر فاروؽ الحسيني - 1
 227صفحة  -مرجع سابؽ  -د. بوليف أنطونيوس أيوبالحماية القانونية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعموماتية - 2
 251المرجع السابؽ صفحة  -د. بوليف أنطونيوس أيوب - 3
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لذلؾ تطرح شركات حماية خصوصية المعمومات واألنظمة أحدث تطبيقات جدراف الحماية،  .(1)
والبريد اإللكتروني التطفمي وتطبيقات الحماية ضد محاوالت  .وبرامج مكافحة فيروسات الحاسوب،

 .(2)اختراقات األنظمة المعموماتية

أف الطبيعة العممية والفنية التي تعمؿ بيا الوسائؿ التقنية يجعؿ الجرائـ الناشئة عنيا إنما تتسـ 
بوحو عاـ بضمنيا الجريمة محؿ الدراسة بسمات معينة تتميز عف الجرائـ التقميدية، ويمكف ابرازىا عمى 

 :النحو اآلتي

  :أواًل: من حيث المكان

(. 3التقنية نجد أف جرائـ الكومبيوتر واالنترنت ال حدود جغرافية ليا )نشير الى انو في الجرائـ 
 .أما الجرائـ التقميدية فإنيا عادًة ال تكوف عابرة لمحدود الجغرافية

 :ثانيًا: من حيث الجيد

تتسـ الجرائـ التقنية بأنيا اقؿ جيدا مف الجرائـ التقميدية وذلؾ ألنيا ال تحتاج إلى مجيود 
نما إلى  .4مجيود ذىني، فالجاني فييا يكوف شخص ذو خبرة في مجاؿ الحاسوب والتقنيات ) عضمي وا 

 :ثالثًا: من حيث الباعث

ففي الجرائـ التقنية نجد أف الباعث مف وراء السموؾ إنما يغمب عميو الرغبة في مخالفة النظاـ 
نت ىذه الجرائـ العاـ أي المساس بمصالح المجتمع أكثر مف ىدؼ تحقيؽ الربح المادي، ليذا اقتر 

بيدؼ الربح فانو سيكوف كبيرًا، في حيف نرى اف الجرائـ التقميدية كثيرًا ما ييدؼ مرتكبوىا الى تحقيؽ 
وفي ذلؾ يرى جانب مف الفقو اف العقوبة يجب اف تتناسب مع تأثير الجريمة، فإذا  .المنافع الذاتية

بالجرائـ الماسة بالحقوؽ والمعمومات، في وقعت بقصد التسمية والفضوؿ فاف العقوبة تكوف أخؼ قياسًا 
حيف يرى جانب آخر اف أي حالة مف حاالت التجاوز المعموماتي يجب اف يعاقب عميا القانوف بشدة 

                                                           
 252المرجع السابؽ صفحة  -د. بوليف أنطونيوس أيوب - 1
بحث منشور عمى  -استراتيجيات وتقنيات الحماية مف أنشطة االعتداء عمى خصوصية المعمومات -المحامي عمر يونس - 2

 www.arablaw.comاإلنترنت ومتاح عمى الرابط اآلتي 
 15بييى، مرجع سابؽ صفحة والمحامي ممدوح محمد الجن .المحامي منير محمد الجنبييى - 3
مجمس كمية   دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى -حؽ الخصوصية في القانوف الجنائي -عمي احمد عبد الزعبي - 4
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دوف النظر الى تأثير ودوافع القائميف بيا، في حيف يذىب رأي فقيي ثالث الى ضرورة مساواة بعض 
 (. 1االختبلؼ في الوسائؿ ) ىذه الجرائـ بالجرائـ التقميدية كالسرقة رغـ

أما نحف فاننا نؤيد ما ذىب اليو الرأي األخير، كما نرى اف القاعدة العامة إنما تذىب الى انو 
وىذا ما اكدتو نص المادة  .ال يعتد بالباعث عمى ارتكاب الجريمة مالـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ

فة الغربية عمى تعريؼ النية حيث نصت مف قانوف العقوبات االردني الساري المفعوؿ في الض 63
مف ذات   67"النية: ىي إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفيا القانوف". كما عرفت المادة  :عمى

الدافع: ىو العمة التي تحمؿ الفاعؿ عمى الفعؿ، أو الغاية  -1" :القانوف الدافع حيث جاء في النص
رًا مف عناصر التجريـ إال في األحواؿ التي عينيا ال يكوف الدافع عنص - 2القصوى التي يتوخاىا. 

 القانوف ".

 :رابعًا: من حيث اإلثبات

مادي  في الجرائـ التقنية بخبلؼ الجرائـ التقميدية نجد انو غالبًا ما يصعب العثور عمى إثر
الية لمجريمة والسيما انو مف السيولة محو الدليؿ والتبلعب فيو، كما أنيا تحتاج الى خبرة فنية 

  .لموصوؿ الى مرتكبييا

لكؿ ما تقدـ نجد أف أدوات الحماية التقنية كثيرة و متنوعة و تختمؼ باختبلؼ أىمية الغرض 
التي وجدت مف أجمو، و ىي في مجمميا عبارة عف "مجموعة مف اآلليات واإلجراءات واألدوات التي 

سواء عمى المعمومات وأنظمتيا أو  تستخدـ  لموقاية مف المخاطر أو تقميؿ الخسائر بعد وقوع الحدث
وبيذا سنتكمـ بايجازعف الوسائؿ المتاحة لمجميع أوال، ثـ نتطرؽ ،عمى الحؽ في الحياة الخاصة لبلفراد

إلى أىـ ىذه الوسائؿ المستخدمة لدى المؤسسات الحساسة مثؿ البنوؾ و الحكومات و ىي تقنيات 
 مصداقية ثانيا. قاصرة عمى أصحاب الحؽ وذلؾ لخطورتيا، وِلما ليا

وعميو، وأماـ اتساع المخاطر األمنية التي تستيدؼ أنظمة الكومبيوتر و الشبكات في العالـ 
وذلؾ بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في ىجمات البريد االلكتروني التطفمي و الفيروسات التي تستيدؼ 

                                                           
بحث بعنواف جريمة انشاء  -العراؽ-ؿجامعة الموص -نوفؿ عمي عبد اهلل الصفو أستاذ القانوف الجنائي المساعد بكمية الحقوؽ - 1

موقع او نشر معمومات مخمة باالداب العامة بوسائؿ تقنية المعمومات منشور عمى موقع المجمة العصرية لمدراسات القانونية 
 .واالقتصادية
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اتيـ الخاصة واسرارىـ التي مختمؼ األنظمة المعموماتية بصورة مستمرة ميددة خصوصية االفراد في حي
حرصوا عمى سترىا بات يتحتـ عمى الشركات العاممة في قطاع تكنولوجيا المعمومات توفير حموؿ 
وأدوات مبتكرة وفعالة لمكافحة ىذه اليجمات، و قد حرصت العديد مف الشركات عمى تطوير مجموعة 

كؿ عاـ و البيانات الشخصية بشكؿ قواعد و منتجات تتكامؿ بغية تسييؿ حماية أنظمة الكومبيوتر بش
 خاص، وىذه يمكف إجماليا في اآلتي:

التقنيات المفتوحة عمى الجميور وىي عبارة عف تقنيات بسيطة وفي متناوؿ الجميع وتختمؼ ىذه  :أوال
ومف بيف ىذه  ،التقنيات باختبلؼ الوسيمة ودرجة الحماية حيث يمكف الجمع بيف بعضيا البعض

  :الوسائؿ

ويراد بيا التحكـ في األشخاص المسموح ليـ بالوصوؿ  ،توثؽ مف شخصيات المستخدميفوسائؿ ال -1
لممعمومات والنظـ العاممة عمييا، وبالتالي فاف الوصوؿ لممعمومات بواسطة األشخاص غير 
المصرح ليـ بذلؾ إنما يؤدي لفقد سرية المعمومات وربما صحتيا األمر الذي يؤدي لخسارة مالية 

بطاقات اليوية العادية،  :تستخدـ عممية التحقؽ مف المستخدميف التقنيات التاليةومعنوية، حيث 
كممات السر، الشيادات الرقمية، البطاقات الذكية المستخدمة لمتعريؼ، وسائؿ التعريؼ البيومترية، 

إف ىذه الوسائؿ ىي التي تعتبر وسائؿ  ،األقفاؿ اإللكترونية التي تؤمف بوابات الدخوؿ والخروج
تعريؼ لمشخصية و كأنيا صماـ األماف لمنظـ اإللكترونية وبالتالي ال تعمؿ إال بيا، كما تختمؼ ال

 .ىذه الوسائؿ تبعا لمتقنية المستخدمة بيذا الخصوص
برمجيات كشؼ ومقاومة الفيروسات، حيث يقصد بيا البرمجيات التي تستخدـ لمكافحة البرامج  -2

لي وتسميتيا بمضادات الفيروسات ال يجعميا المصممة خصيًصا لئلضرار بنظاـ الحاسب اآل
قاصرة عمى مكافحة الفيروسات فقط، بؿ ىو اصطبلح يطمؽ عمى ىذا النوع مف البرمجيات الذي 

 يستيدؼ جميع البرامج الضارة بغض النظر عما إذا كانت فيروس فعبل أو برنامج تجسس.

ى اإلطبلؽ تقنية التشفير المعموماتي، تقنيات قاصرة عمى أصحاب الحؽ، وأىـ ىذه التقنيات عم :ثانيا
نما يتعداه  ليشمؿ مجاؿ   –كما سنرى الحقا -وىي التي ال يقتصر دورىا عمى حماية البيانات فقط، وا 

ولمتعرؼ عمى تقنية التشفير ال بد مف تسميط الضوء عمى  .اإلثبات الجنائي في مجاؿ المعموماتية
 .ير وأنواع التشفيرمفيـو التشفير المعموماتي وكيفية عمؿ التشف
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 مفيوم التشفير المعموماتي: -3

مف تخزيف يمكف وىو العمـ الذي يستخدـ الرياضيات لمتشفير وفؾ تشفير البيانات، وىو الذي 
المعمومات الحساسة، أو نقميا بطريقة آمنة عبر االنترنت، فبل يمكف قراءتيا مف قبؿ أيا كاف، ماعدا 

و قد عرؼ القانوف الفرنسي التشفير المعموماتي بأنو" جميع  .الشخص المرسمة لو ىذه البيانات
التقديمات التي ترمي بفضؿ بروتوكوالت سرية إلى تحويؿ معمومات مفيومة إلى معمومات و إشارات 
غير مفيومة، أو القياـ بالعممية المعاكسة، وذلؾ بفضؿ استخداـ معدات أو برامج مصممة ليذه 

 (1الغاية".)

و " آلية يتـ بمقتضاىا ترجمة معمومة مفيومة إلى معمومة غير مفيومة عبر ويعرفو الفقو بأن
 (2تطبيؽ بروتوكوالت سرية قابمة لبلنعكاس، أي يمكف إرجاعيا إلى حالتيا األصمية".)

 كيفية عمل التشفير: -7

ىي دالة رياضية تستخدـ في عممية التشفير وفؾ التشفير، وىو يعمؿ  :خوارزمية التشفير
النص  فيتغير ىذاأو العبارة، لتشفير النصوص المقروءة،  السر كممة أوباالتحاد مع المفتاح أو الرقـ

المقروء يشفر إلى نصوص مشفرة مختمفة مع مفاتيح مختمفة، أما األمف في البيانات المشفرة فيو يعتمد 
سرية المفتاح وطولو، فكمما كاف المفتاح أطوؿ كمما االخر قوة خوارزمية التشفير و  احدىماعمى أمريف 

 أعطى أماف أكبر لمبيانات.

 أنواع التشفير: -1

أوالىما تقميدية تسمى  :ر في ميداف المعموماتية إلى فئتيف رئيسيتيفيمكف تصنيؼ تقنيات التشفي
تقنية التشفير المتماثؿ، و ىي التي تستخدـ تقنية المفتاح الخصوصي، و ثانييما تقنية التشفير غير 

 .(3المتماثؿ)

كذلؾ مف بيف التقنيات التي يستعمميا أصحاب الحؽ تقنية الغفمية أو ما تسمى ب " أجيزة 
اإلرساؿ بشكؿ مغفؿ"، حيث تعتبر شبكة االنترنت مصدرا لمتيديد الدائـ عمى خصوصية وأمف  معاودة

                                                           
 11صفحة  -مرجع سابؽ  –عبد الفتاح بيومي حجازي  - 1
 23صفحة  -مرجع سابؽ-د. بولييف أنطونيوس أيوب - 2
 232صفحة  -المرجع السابؽ  -د. بولييف أنطونيوس أيوب  - 3
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المستخدميف، خاصة في مجاؿ الحؽ في احتراـ سرية االتصاالت و المبادالت التي تجرى بواسطة ىذه 
الشبكة، وليذا السبب ابتكرت عدة تقنيات تضمف لمستخدمي ىذه الشبكة اتصاالتيـ، مف بيف ىذه 

إنكار أي لطرؽ الطريقة المستترة، والتي ىي عبارة عف مجموعة الوسائؿ المتعمقة بمنع اإلنكار ا
وتيدؼ ىذه الوسائؿ إلى ضماف عدـ قدرة شخص المستخدـ مف  ،التصرفات الصادرة عف الشخص
 .إنكار انو ىو الذي قاـ بالتصرؼ

باالنترنت و يعرضونيا بمثابة خدمة وغالبا ما تتوفر ىذه التقنية لدى موردو خدمات االتصاؿ 
وترسميا إلى  إضافية لممشتركيف وىي تقوـ بمحي جميع العناصر المعرفة بأصحاب الرسائؿ الحقيقييف

( وبيذه الوسيمة تمنح الحماية لممستخدميف، السيما الحريصيف 1)،مقاصدىا بعناويف مجيولة أومغفمة
كما تستعمؿ ىذه الوسيمة كثيرا في منتديات المناقشة عمى أف تكوف اتصاالتيـ تتمتع بقدر مف السرية، 

والمجموعات اإلخبارية التي تخص المواضيع الطبية والنفسية التي يرغب األشخاص التستر عمييا 
ألسباب شخصية، وبالتالي ال يسمح لمغير أف يجمع أو يحمؿ أو يستغؿ المعمومات المتعمقة بشخصو 

عميو دوف رضاه أو موافقتو الصريحة، لذا يعتبرىا الكثيروف بأنيا أو حتى البيانات التي تسمح بالتعرؼ 
 األداة الفعالة لحماية الخصوصية، وىي في متناوؿ جميع مستخدمي شبكة االنترنت.

وعمى الرغـ مف الجانب االيجابي ليذه األداة، إال أف البعض استغميا في الجانب اإلجرامي 
نت كارساؿ رسائؿ تحريضية أو تشييرية، وليذا السبب والممارسات غير الشرعية عبر شبكة االنتر 

 .كثرت األصوات التي تنادي بوجوب حظر استخداـ ىذا النوع مف األجيزة والمعدات والبرامج

وليذا السبب جاء بروتوكوؿ االنترنت، والذي بمقتضاه استوجب عنونة البيانات في الشبكة 
تخدـ لبلتصاؿ بالمواقع األخرى الموصولة بشبكة يمكف مف خبلليا معرفة الموزع الذي استعممو المس

االنترنت، وىو غالبا ما يكوف مورد خدمة االتصاؿ بالشبكة، وذلؾ بفضؿ تقنيات مبتكرة تسمح بتتبع 
المسار الذي يكوف قد سمكو االتصاؿ المقصود بغية الوصوؿ إلى تحديد الموقع الجغرافي لمموزع الذي 

ا األخير يمكف بالطبع معرفة اليوية الحقيقية لمستخدمي الشبكة أمف لو الدخوؿ إلى الشبكة ومف ىذ

                                                           
 250صفحة  -المرجع السابؽ -د. بولييف أنطونيوس أيوب - 1



102 
 

الذي أجرى االتصاؿ باعتبار أف ىذا المورد يفترض أف يكوف قد وقع معو عقد اشتراؾ أو حصؿ منو 
 (1عمى المعمومات الضرورية لمتعريؼ عميو.)

األوؿ الذي  النوع :ومف ىنا نجد أف أجيزة معاودة اإلرساؿ المستخدمة ىي عبارة عف نوعاف
 .يؤمف غفمية قابمة لمتتبع، أما الثاني فيو الذي يتبع الغفمية المطمقة الغير قابمة لمتتبع

وبدعوى وجوب احتراـ حرمة الحؽ في الحياة الخاصة فقد نادى البعض عمى عدـ التشديد 
ة وقابمة لمتتبع، عمى اإلطار التنظيمي و القانوني ألجيزة المعيدة لئلرساؿ المغفؿ التي تؤمف غفمية نسبي

وذلؾ لتفادي احتماالت البوح عف المعمومات الشخصية مف طرؼ موردي خدمات االتصاؿ، متذرعيف 
في ذلؾ بأسباب و حجج مختمفة، فالبوح بالمعمومات الشخصية العائدة إلى المشتركيف التي يكوف مورد 

الخاصة، السيما ما يتعمؽ  يعتبر بعينو تعرضا لمفيوـ حرمة الحياة الخدمات حائزا عمييا يمكف أف
بحؽ الفرد في ستر اسمو والحؽ في سرية عنوانو أو مكاف سكناه، وىي حقوؽ كرستيا العديد مف 

 .القوانيف واالتفاقيات

وعمى الرغـ مف تنوع الوسائؿ التقنية واختبلؼ فعاليتيا، إال أف التشريعات لـ تتفؽ حوؿ 
 اؿ الحماية الفنية تعتبر شرط لمحماية الجزائية؟وجوبيو استخداـ ىذه التقنيات، بمعنى ىؿ استعم

يرى غالبية الفقو القانوني أف الحماية الفنية أو وضع نظاـ أمني فني لحماية شبكات االتصاؿ 
يجـر االعتداء عمى نظـ األمف المتضمنة أو المندمجة في  إجراء ضروري، لذلؾ إذا كاف القانوف

عقاب عمى فعؿ لـ يتحوط لو صاحبو، كما أف ىذه  الحماية النظاـ المعموماتي، فمف باب أولى عدـ ال
 تعتبر دليبل عمى سوء نية القائـ بمحاولة اختراؽ نظاـ المعمومات.

وىذا ىو موقؼ المشرع الفرنسي حيث يرى أف ىذا الشرط إنما ىو ضروري إلضفاء الحماية 
سوء نية مف قاـ بانتياؾ النظاـ  القانونية، خاصة وأف ىذه الحماية قد يستفاد منيا فيما يتعمؽ بإثبات

 (2والدخوؿ إليو بطريقة غير مشروعة، ويدخؿ في ذلؾ عبء اإلثبات الجنائي.)

                                                           
 – 2011سنة  -دار الثقافة لمنشر والتوزيع -جرائـ الذـ و القدح المرتكبة عبر الوسائط اإللكترونية -عادؿ عزاـ سقؼ الحيط - 1

 250صفحة  -عماف
اطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو القانونية  بعنواف حماية الحؽ في حرمة الحياة الخاصة  – بف سعيد صبرينة - 2

 213منشور عمى موقع االنترنت ص –  2014/2015السنة الجامعية  –جامعة الحاج لخضر باتنة -في عيد التكنولوجيا
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في ضوء ما تقدـ يتبيف لنا باف وسيمة تقنية المعمومات إنما تشمؿ أية أداة تستخدـ لمعالجة 
الجرائـ التي تمثؿ سموكًا  البيانات وأداء المنطؽ والحساب أو ليا قدرة تخزينية، وينشأ عنيا مجموعة مف

 ،غير مشروع يوجو نحو إساءة استعماؿ النظاـ اآللي لمعالجة المعمومات الحاسوب أو أية وسيمة أخرى
وعمى نحو  تختمؼ عف الجرائـ التقميدية في العديد مف الجوانب مف حيث مكانيا وجسامتيا وبواعثيا 

 وطرؽ إثباتيا وأماكف وقوعيا وغير ذلؾ.

 :ية الخصوصية في إطار المعموماتيةالوسائل التنظيمية لحما: يالمطمب الثان

ما عف طريؽ العقد، فالطريؽ األولى تكوف  تكوف ىذه الحماية إما عف طريؽ التنظيـ الذاتي وا 
عف طريؽ تنظيـ السوؽ نفسو بنفسو، بالتالي ال تتدخؿ الحكومات في ىذه العبلقات، أما الطريؽ 

 البيانات مف إقميـ إلى آخر بأماف، وىو ما سنتناولو في اآلتي:الثانية فقد وجدت لغرض نقؿ 

 : التنظيم الذاتي :اوال

"وسيمة قانونية تقوـ عمى وضع مدونات سموؾ ممزمة لقطاع معيف، وذلؾ وفؽ :عبارة عف وىو
األعراؼ و القواعد السموكية :عبارة عفرؤية ىذا القطاع، فحينئذ  يمـز نفسو بما يخدمو". أو ىو 

ونة ضمف القطاعات المينية والتجارية المختمفة، وذلؾ في معرض مزاولة نشاطاتيا عبر الشبكة، المتك
وبالتالي نجد الممتينيف أو أرباب العمؿ في داخؿ مينة معينة يتبعوف أحيانًا قواعد سموكية ذاتية تحكـ 

 عبلقاتيـ المينية وتنظميا.

اج الكثير مف الحكومات في تعامميا مع ىذا وقد كاف مف بيف أسباب اعتناؽ ىذه السياسة انتي
االنترنت سياسة ترؾ األمور إلى أف تتضح، حيث تعتبر الواليات المتحدة أولى الدوؿ التي تبنت ىذه 
السياسة في بيئة االنترنت، والمبنية عمى فكرة تنظيـ السوؽ نفسو بنفسو، وقد وضعت بذلؾ كؿ 

لى اتفاؽ مشترؾ، وليذا يمكف اعتبار النموذج األطراؼ المتصارعة في موضع واحد بغية الوصوؿ إ
األمريكي اّلمبنة األولى لفكرة التنظيـ الذاتي في حقوؿ التجارة االلكترونية وحماية البيانات وأمف 
المعمومات، إال أف ىذا النموذج لـ يمتد إلى دوؿ اإلتحاد األوروبي باعتبار أنيا تتجو في األغمب نحو 

اإلرشادية الصادرة عف و  التوجيييةات تتبلءـ مع القواعد المقررة في األدلة التنظيـ الحكومي عبر تشريع
 .منظماتو كمجمس أوروبا والمجنة األوروبية واالتحاد األوروبي
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إف الكبلـ عف التشريع و الكبلـ عف التنظيـ الذاتي كفكرتيف مختمفتيف، ليس معناه الكبلـ عف 
 السياستيف معا، مع غمبة إحداىما عمى األخرى، وليذافكرتيف متناقضتيف، ذلؾ أنو يمكف إعماؿ 

يؤكد الفقو عمى أف التنظيـ الذاتي إنما ىو أداة مكممة ال متناقضة مع التشريع، بؿ اعتبره 
اصدارة بحاجة صعوبة إلصدار التشريع أو  كاف ىناؾالبعض بأنو وسيمة أولية تسبؽ التشريعات كمما 

المسائؿ لمتنظيـ الذاتي لمسوؽ بما يتوافؽ مع وجيات كؿ قطاع،  ، وبالتالي ترؾ الكثير مفلوقت طويؿ
لكنيا في الوقت ذاتو تتدخؿ لتنظيـ مسائؿ أخرى، وذلؾ وفقا لمظروؼ الخاصة لكؿ دولة، وكذا تبعا 

 (1).لمموضوع محؿ التنظيـ واإلستراتيجية الوطنية بشأنو

كاف صالح في الواليات المتحدة  وعميو فإف مسألة التنظيـ الذاتي ال يصمح لكؿ الدوؿ، فيو إف
األمريكية باعتبار أنيا تترؾ مسألة المعايير والمواصفات التقنية لمتنظيـ الذاتي لمسوؽ، فإف ىناؾ دوال 
نامية أو حتى متقدمة ال يتوفر ليا مثؿ ىذا اإلطار، وبالتالي ال تستطيع الحكومات أف تترؾ تنظيـ 

خؿ مف أجؿ حماية المستيمؾ وضماف سبلمة الخدمات التقنية  المعايير لمسوؽ، إنما يتعيف عمييا التد
 الموجية إليو.

ومف أمثمة التنظيـ الذاتي في بيئة اإلنترنت فيما يخص حماية الحؽ في حرمة الحياة الخاصة، 
ترستي(، ومجمس األعماؿ لبرنامج الخصوصية عمى الخط، وكذا اتحاد )مبادرة الثقة االلكترونية 
ذا طبؽ التنظيـ الذاتي بجميع مقاييسو، فإنو يعتبر حبل مثاليا وآلية 2).الخصوصية عمى الخط ( ىذا وا 

مبتكرة في تنظيـ استخداـ ىذه الشبكة إذ أف األعراؼ والعادات عندما تتكوف تدريجيا عمى المستوى 
ا العالمي تمتاز في قدرتيا عمى أف تكوف مصدرا مرجعيا متجاوزا بذلؾ كؿ الحدود اإلقميمية، كما أني

تتمتع عموما بالمرونة والفعالية فيما تقدمو مف حموؿ بشأف حماية البيانات االسمية في نطاؽ 
 .المعموماتية

لما تقدـ نرى أف إشكالية التنظيـ الذاتي إنما تظير مف الناحية العممية في مدى ضماف االلتزاـ 
بية الفقو إلى التشكيؾ بجدوى بقواعد التنظيـ الذاتي في بيئة غير مركزية كاالنترنت، وليذا يذىب غال
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ىذه الوسيمة وفعاليتيا معتبريف أنيا سوؼ تقود إلى تعزيز نظاـ الرقابة الحكومية عمى شبكة االنترنت 
لى فرض قواعد ضيقة عمى الحريات العامة.)  (1وا 

وبالرغـ مف كؿ ىذه اآلراء المشككة إال أنو يمكننا أف نتصور قواعد مينية دولية تنسجـ مع 
ىذه الشبكة وتتبلءـ معيا، فمثؿ ىذه القواعد المينية الدولية يمكنيا أف تؤلؼ أدوات  خصوصيات

تنظيمية في شبكة االنترنت ال يستياف بيا كما قد تتحوؿ مع الوقت إلى مصدر فعمي لمقانوف، وترجع 
احتراـ قوة فعاليتيا وضعفيا أوال وأخيرا إلى وعي المتعامميف بالدرجة األولى ومدى التزاميـ بمبدأ 

 خصوصية البيانات.

 :العقد :ثانيا

نود االشارة الى أف حماية البيانات االسمية ليست مقررة في جميع تشريعات العالـ، ونظرا 
لخصوصية العصر الرقمي ومقتضيات التجاوب مع األنماط المستجدة لمتعامؿ المعموماتي، وخاصة 

والخدماتية، مما يحتاج في الغالب إلى نقؿ البيانات عند توظيؼ شبكة االنترنت في األنشطة التجارية 
جراء المعالجة االلكترونية في أكثر مف إقميـ، فإف األمر يحتاج إلى أدوات  مف إقميـ إلى آخر ومف ثـ وا 

ىذه األدوات  –والمتمثمة في نقؿ البيانات وغياب الحماية التشريعية  –تتجاوب مع المعطيات السالفة 
د نقؿ البيانات"، حيث كاف لغرفة التجارة الدولية ومجمس أوروبا دور متقدـ في التي تتمثؿ في "عقو 

وضع نماذج لمثؿ ىذه العقود إذ يصار إلى استخداميا لتسييؿ عمميات نقؿ البيانات وفي نفس الوقت 
ضماف االلتزاـ بقواعد حماية البيانات االسمية. ويعتبر البعض أف عقود نقؿ البيانات تشريعا في صيغة 

 عقد، وذلؾ ألف قواعد العقود النموذجية ىذه ىي نفس قواعد مدونات ووثائؽ حماية البيانات الدولية.

 شبكة االنترنت بمثابة عقد إذا ماليذا ويمكف اعتبار سياسات الخصوصية المطروحة عمى 
يح الطرفيف حيث يت عاتؽ كيفت طبيعتيا القانونية نظرا لما تتضمنو مف التزامات عقدية تمقى عمى

، ذلؾ وتحمؿ االوؿ مف التزاماتو المتقابمة اإلخبلؿ بيا إلى ترتيب المسؤولية العقدية عمى الطرؼ المخؿ
أف سياسة الخصوصية المتواجدة عبر االنترنت ىي عبارة عف صفحة أو مجموعة صفحات تعرؼ 

شارؾ معيا في البيانات الشخصية التي يجمعيا الموقع كما تبيف كيفية استخداميا و المواقع التي تت
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االستخداـ أو التي تنقؿ إلييا ىذه البيانات مع نطاؽ سيطرة المستخدـ عمى استخداـ بياناتو الشخصية، 
 .بغية التفاعؿ الدائـ مع المستخدميف عمى أساس الثقة بينو وبيف الموقع

غير أف سياسة الخصوصية عمى الموقع ال تعني أنيا تحمي بالفعؿ خصوصية المستخدـ 
الشخصية، حيث أنو وبقراءة تفصيمية لبنود السياسة نجد أف شروط الحماية كثيرة ومتنوعة وقد  وبياناتو

تحاؿ إلى صفحات أخرى وغالبا ما تكوف بخط صغير، األمر الذي يؤدي إلى ممؿ المستخدـ وبالتالي 
 (1يقبؿ سياسة الموقع دوف قراءة.)

ه السياسات وما تحتويو مف بنود بغية لما تقدـ نعرض فيما يمي الشكؿ الذي غالبا ما تتخذه ىذ
 :توفير حماية فعالة لمبيانات االسمية

مف المفروض أف تتخذ سياسة الخصوصية وسيمة الخط  :سياسة الخصوصية مف حيث الشكؿ - 1
الواضح والتبويب الجيد الذي يساعد عمى قراءتيا، لكف المتصفح لسياسات الخصوصية المتنوعة يجد 

جع بتاتا عمى قراءتيا، ذلؾ ألنيا قد تكوف إما بخط غير مقروء، أو تكوف طويمة أنيا ترد بشكؿ ال يش
مف حيث المتف وبالتالي تتطمب االنتقاؿ مف صفحة إلى أخرى، أو أنيا تعتمد عمى روابط مختمفة مما 

 تؤدي إلى الممؿ في القراءة و الموافقة مباشرة عمى ىذا العقد، ولتفادي كؿ

التي تيتـ بحماية البيانات الشخصية بصفة جادة إنما تضع ممخص ىذا نجد أف بعض المواقع 
قميميا  لمشروط واستمارات تمؤل مف طرؼ المعني عمى بوابة الموقع محترمة المبادئ المقررة دوليا وا 

 .ووطنيا، أي أنيا تعكس الموقؼ القانوني مف الخصوصية في نطاؽ المشروعية

د مف دعاوى عقود االنترنت وتقييـ طريقة وقد تحقؽ لمقضاء األمريكي إمكانية نظر عد
 :عرضيا عمى الشبكة، ليذا سوؼ اورد مجموعة مف المبادئ يمكف إجماليا في اآلتي

 االلتزاـ بعدـ جمع البيانات في نطاؽ أوسع مف الغرض المراد مف جمعو. -ج 

 .يجب أف يكوف الغرض مف الجمع مشروع وضروري -ح 

 .وضوع و مف حيث المدةتحديد نطاؽ الجمع مف حيث الم -خ 
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تحديد حقوؽ المستخدـ مف إخبارىـ بعممية وغرض الجمع مع إتاحة فرصة القبوؿ أو الرفض أو  -د 
لغائيا. تاحة حؽ الوصوؿ البلحؽ وتصحيح البيانات وتحديثيا وا   التراجع البلحؽ، وا 

 :سياسة الخصوصية مف حيث المضموف، و تشمؿ – 2

جمعيا الكترونيا عبر رسائؿ الكوكيز أو بروتوكوالت  يتـشرة أو التي البيانات التي يتـ جمعيا مبا -أ 
 .االتصاؿ

 .ىذا الجمع واألوجو الضرورية لو بشكؿ واضح ال لبس فيو واىداؼ أغراض –ب 

 .أوجو وطريقة استخداـ تمؾ البيانات بالنسبة لمموقع نفسو والجيات المشتركة معو -ت 

طرؼ ثالث دوف موافقة المستخدـ مع تحديد مف ىو الطرؼ االلتزاـ بعدـ نقؿ البيانات إلى  -ث 
مع إتاحة الخيار عند الرفض،  ،الثالث وغرض النقؿ ومف ىو المسئوؿ عف ىذه البيانات في حاؿ نقميا

ويأخذ ىذا االلتزاـ أىمية بالغة في ظؿ الخطر الذي ييدد خصوصيات األفراد مف جراء عممية تبادؿ 
رى، األمر الذي دفع الكثير مف المستخدميف إلى اإلحجاـ عف التعامؿ البيانات بؿ وبيعيا لجيات أخ

عرفت بأنيا تبيع البيانات ألغراض تجارية ذلؾ أننا قد أصبحنا اليوـ في عصر  مع مواقع كثيرة
 المعمومة االقتصادية.

 .إتاحة الفرصة لممستخدـ لرفض االستخداـ الثانوي لبياناتو -ج 

ـ حؽ الوصوؿ لمبيانات بيانا صريحا مع إمكانية التحديث أو التعديؿ أو بياف ما إذا كاف لممستخد -ح 
 التصحيح أو حتى طمب اإللغاء.

بياف آليات التعويض عف األضرار والمسؤوليات القانونية وبياف الجية التي يتصؿ بيا المستخدـ  -خ 
 .عند االعتداء عمى خصوصيتو أو رغبتو بتقديـ شكوى أو المطالبة بالتعويض

 (1تعييف المسئوؿ في الموقع عف مسائؿ الخصوصية وتحديد بريده اإللكتروني أو عنوانو.) -د 

ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ ما يعرؼ باسـ األمف السيبراني وىو عبارة عف مجموع الوسائؿ 
التقنية والتنظيمية واالدارية التي يتـ استخداميا لمنع االستخداـ الغير مصرح بو وسوء االستغبلؿ ومف 
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يدؼ ضماف ثـ استعادة المعمومات االلكترونية ونظـ االتصاالت والمعمومات التي تحتوييا وذلؾ ب
توافر واستمرارية عمؿ نظـ المعمومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية وبالتالي 
اتخاذ جميع التدابير البلزمة لحماية المواطنيف والمستيمكيف مف المخاطر في الفضاء السيبراني. اذًا 

أف الحرب السيبرانية أصبحت فاألمف السيبراني ىو سبلح استراتيجي بيد الحكومات واإلفراد ال سيما 
 اآلف جزءًا ال يتجزأ مف التكتيكات الحديثة لمحروب واليجمات بيف الدوؿ.

 -اليياكؿ التنظيمية -لذلؾ فاف األمف السيبراني أنما يشكؿ مجموع األطر القانونية والتنظيمية
والتي تمثؿ الجيود وىي عبارة عف إجراءات سير العمؿ باإلضافة إلى الوسائؿ التقنية والتكنولوجية 

المشتركة لمقطاعيف الخاص والعاـ، والجيود المحمية والدولية والتي تيدؼ إلى حماية الفضاء السيبراني 
الوطني، مع التركيز عمى ضماف توافر أنظمة المعمومات وتمتيف الخصوصية وحماية سرية المعمومات 

والمستيمكيف مف مخاطر الفضاء  الشخصية واتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية لحماية المواطنيف
 السيبراني.

ذا كانت الجيود التنظيمية اإلدارية والتشريعية، قد سعت الى إقامة التوازف بيف ىذه الحقوؽ  ،وا 
قد خمؽ واقعا صعبا قد  ،المتعارضة فاف استخداـ التقنية في ميداف جمع ومعالجة البيانات الشخصية

 .لى عمؽ حدة التناقضات المشار إلييا مف جية أخرىييدد ىذا التوازف مف جية ومف ثـ يؤدي ا

فاستخداـ الحواسيب في ميداف جمع ومعالجة البيانات الشخصية المتصمة بالحياة الخاصة 
لؤلفراد خمؼ آثارا إيجابية عريضة، ال يستطيع أحد إنكارىا  خاصة في مجاؿ تنظيـ الدولة  لشؤوف 

غيرىا، وىذا ما أوجد في الحقيقة ما يعرؼ ببنوؾ المعمومات األفراد االقتصادية واالجتماعية والعممية و 
 ،كبنوؾ المعمومات القانونية مثبل ،والتي قد تكوف مقصورة عمى بيانات ومعمومات تتصؿ بقطاع بعينو

وقد تكوف مييأة لبلستخداـ عمى المستوى الوطني  ،أو قد تكوف شاممة لمختمؼ الشؤوف والقطاعات
كمراكز وبنوؾ معمومات الشركات المالية والبنوؾ وقد تكوف  ،حو خاصالعاـ أو المستخدمة عمى ن

 ة لبلستخداـ اإلقميمي أو الدولي.كذلؾ مييأ
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 الوسائل التشريعية لحماية الخصوصية في إطار المعموماتية : المبحث الثاني

 عمى صعيدتطورت الظاىرة االجرامية تطورًا ممحوظًا ومذىبًل سواء  الحديث العصر في
العمـو  الوسائؿ الحديثة في مجاؿاشخاص مرتكبييا او في اسموب ارتكابيا والذي يتمثؿ في استخداـ 

 .التقنية والتكنولوجية وتطويعيا في خدمة الجريمة

الحاسبات االلكترونية  ومف اىمياباختراعات ىائمة عمى المستوى التقني  اليصر الحاليتميز و 
تحداث شبكات المعمومات ونظـ المعمومات حتى بات يطمؽ الى اس أدىوالذي تطور بالشكؿ الذي 

 .عمى ىذه التقنية بالنظاـ المعموماتي

ظاىرة اجرامية حديثة  أصبحتبنظـ المعالجة االلية لممعمومات  والرتباط الجرائـ االلكترونية
ى القوؿ بأف دعا الكثيريف ال مما الغموض اطفى عمييا طابعالنشأة لتعمقيا بتكنولوجيا الحاسبات االلية 

واف  ،الجريمة المعموماتية ىي اشبو بالخرافة وانو ال يوجد أي تيديد حقيقي منبعو الحاسبات االلكترونية
كانت ىناؾ اشكاؿ لمسموؾ غير المشروع التي ترتبط بالحاسبات االلكترونية فيي جرائـ عادية يمكف 

 .تطبيؽ النصوص الجزائية التقميدية بشأنيا

عف الكثير مف  ادىقد  الجرائـ المستحدثةص التقميدية عمى ىذه اف تطبيؽ النصو  اال
وتضاربت احكاـ  ،المشكبلت القانونية حيث اختمفت اراء الفقياء بشأف تطبيؽ النصوص التقميدية عمييا

القضاء في البمد الواحد فقد صدرت احكاـ تطبؽ النصوص التقميدية عمى أي سموؾ يتعمؽ بالحاسبات 
في حيف اعتبرتو احكاـ اخرى سموكًا مباحًا لـ يرد بشأنو نص يجرمو  ،موماتاو نظـ معالجة المع

 (.ال جريمة وال عقوبة اال بنص)التزامًا بمبدأ الشرعية الجزائية والذي يقضي بأف 

 :الحماية الدستورية: المطمب األول

صيانة حرصت الدوؿ كميا عمى اختبلؼ أنظمتيا القانونية واالجتماعية واالقتصادية عمى 
الحياة الخاصة لكؿ مواطف مف مواطنييا، وذلؾ بالنص في صمب دستورىا عمى كفالة ىذه الحماية. 

( التي نصت عمى )حقوؽ 10( مف المادة)1ومف أمثمة ذلؾ القانوف االساسي الفمسطيني في الفقرة )
( 1نص الفقرة )كما نص عمى الحرية الشخصية في .اإلنساف وحرياتو األساسية ممزمة وواجبة االحتراـ(

(عمى أف:)الحرية الشخصية حؽ طبيعي وىي مكفولة ال تمس(. كما نص عمى حرية 11مف المادة )
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(منو عمى )حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة 18التعبير والعبادة في نص المادة)
 شريطة عدـ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة(. 

 -( منو عمى:"17تراـ حرمة المساكف والحفاظ عمييا في نص المادة )كما نص عمى اح
لممساكف حرمة، فبل تجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ووفقًا ألحكاـ 

وبالتالي يقع باطبًل كؿ ما يترتب عمى مخالفة أحكاـ ىذه المادة، ولمف تضرر مف جراء  –" .القانوف
(منو عمى 32عادؿ تضمنو السمطة الوطنية الفمسطينية(. كما نصت المادة ) ذلؾ الحؽ في تعويض

حظر االعتداء عمى الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة حيث جاء النص عمى انو )كؿ اعتداء 
عمى أي مف الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لئلنساف وغيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة 

انوف األساسي إنما يشكؿ جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنيا التي يكفميا الق
 بالتقادـ، كما تضمف السمطة الوطنية تعويضًا عاداًل لمف وقع عميو الضرر(.

منو عمى أف حرية وسرية الرسالة أو أي شكؿ  15أما الدستور اإليطالي فقد نص في المادة 
 يجوز تقييدىا. وكذلؾ حظر التعديؿ الرابع لمدستور األمريكي لبلتصاالت مصونة ال تنتيؾ وال

 االعتداء أو الشروع في االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لممواطف. 

ولقد أولى الدستور المصري عناية بيذا الحؽ، حيث جاء في الدستور الدائـ الصادر سنة 
وىي مصونة ال تمس، وفيما  الحرية الشخصية حؽ طبيعي)منو عمى  41أف نصت المادة  ،1971

عدا حالة التمبس ال يجوز القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد أو منعو مف 
التنقؿ إال بأمر تستمزمو ضرورة التحقيؽ وصيانة أمف المجتمع، ويصدر ىذا األمر مف القاضي 

دد القانوف مدة الحبس اإلحتياطي(. كما المختص أو النيابة العامة وذلؾ وفقا ألحكاـ القانوف، كما يح
مف ذات الدستور )كؿ مواطف يقبض عميو أو يحبس أو تقيد حريتو بأي قيد تجب  42ورد في المادة 

معاممتو بما يحفظ عميو كرامة اإلنساف، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما ال يجوز حجزه أو حبسو 
ة بتنظيـ السجوف، وكؿ قوؿ يثبت أنو صدر مف مواطف في غير األماكف الخاضعة لمقوانيف الصادر 

 تحت وطأة شيء مما تقدـ أو التيديد بشيء منو ييدر وال يعوؿ عميو(.

مف الدستور )كؿ شخص  45أما التشريع الجزائري فقد اعترؼ بيذا الحؽ، حيث نصت المادة 
. كما (يتطمبيا القانوفيعتبر بريئا حتى تثبت جية قضائية نظامية إدانتو، مع كؿ الضمانات التي 
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(.  46نصت المادة  مف نفس الدستور )ال إدانة إال بمقتضى قانوف صادر قبؿ إرتكاب الفعؿ المجـر
مف الدستور فقد جاءت شارحة وموضحة ليذا الحؽ في حرمة جسد اإلنساف حيث  47أما المادة 

وقؼ أو يحتجز، إال في ال يتابع أحد، وال ي)ذكرت بمقتضى قانوف صادر قبؿ إرتكاب الفعؿ المجـر
 الحاالت المحددة بالقانوف، وطبقا لؤلشكاؿ التي نص عمييا(.

منو عمى أف "المساكف مصونة وال  31فقد نصت المادة  1973أما الدستور السوري لعاـ 
عمى"سرية  32يجوز دخوليا أو تفتيشيا إال في األحواؿ المبينة في القانوف". كما نصت المادة 

ية واالتصاالت السمكية مكفولة وفؽ األحكاـ المبينة في القانوف". أما الدستور الجديد المراسبلت البريد
لمحياة الخاصة حرمة  -1)عمى:  36فقد نصت المادة  2012شباط لعاـ  27الذي عد نافذًا بتاريخ 

المساكف مصونة وال يجوز دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر مف الجية القضائية  -2يحمييا القانوف. 
مف الدستور المذكور فقد نصت عمى  37مختصة، وفي األحواؿ المبينة في القانوف.( أ ما المادة ال

 54سرية المراسبلت البريدية واالتصاالت السمكية والبلسمكية وغيرىا مكفولة وفؽ القانوف. أما المادة 
مى غيرىا فنصت عمى أف: "كؿ اعتداء عمى الحرية الشخصية، أو عمى حرمة الحياة الخاصة، أو ع

مف الحقوؽ والحريات العامة التي يكفميا الدستور والقانوف جريمة، وال تسقط الدعوى الجزائية وال 
 (1المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ".)

اىميا  ،كما نصت معظـ الدساتير الغربية والعربية عمى حرمة الحؽ في الحياة الخاصة
دية والبرقية والمخاطبات الياتفية  حيث نصت المراسبلت البري 18الدستور األردني في المادة 

تعتبر جميع المراسبلت البريدية والبرقية والمخاطبات الياتفية سرية فبل تخضع لممراقبة والتوقيؼ )عمى:
منو عمى حرمة المسكف حيث نصت عمى:  10إال في األحواؿ المعينة في القانوف( كما نصت المادة 

 (.وبالكيفية المنصوص عمييا فيو،في االحواؿ المبينة في القانوف )لممسكف حرمة فبل يجوز دخوليا اال
 .(الحرية الشخصية مصونة)منو عمى الحرية الشخصية حيث نصت عمى:  7كما نصت المادة 

 منو. 39والكويتي في المادة  45والمصري في المادة  40وكذلؾ الدستور السعودي في المادة 

  

                                                           
 -الحقوؽ جامعة دمشؽبحث في انتياؾ حرمة الحياة الخاصة عبر اإلنترنت )دراسة مقارنة( كمية  –سوزاف عدناف األستاذ  - 1

 منشورعمى النت
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 : الموضوعيةالحماية القانونية : المطمب الثاني

نود االشارة الى أف الشخص يتطمع دائما لحياة أفضؿ، يتمتع فييا بكافة الحقوؽ والحريات، 
ومف أىـ ىذه الحقوؽ ىو حقو في حرمة حياتو الخاصة، وبالتالي تعددت أوجو الحماية ليذا الحؽ، 

ص منيا ما ىو موضوعي ومنيا ما ىو إجرائي، ولعؿ الجانب الموضوعي يتضمف تمؾ النصو 
وىي  ،التشريعية سواء تضمنتيا القوانيف الدستورية أو تمؾ القوانيف الجنائية التي أىميا قانوف العقوبات

نصوص عقابية وضعيا المشرع لبسط الحماية البلزمة لمحؽ في الخصوصية، كما تمثؿ ردعا لمف 
تشمؿ مجموع يحاوؿ ارتكاب جرائـ تمس حريات وأمف األفراد، كما أف ىذه الحماية القضائية قد 

األحكاـ الصادرة مف المحاكـ عمى اختبلؼ درجاتيا لتؤكد احتراـ وتقديس المجتمع لحرمة الحياة 
 .الخاصة لئلنساف

ولـ يتفؽ المشرع في الدوؿ المختمفة عمى موقؼ موحد بشاف اعترافو بالحؽ في حرمة الحياة 
انوف الجنائي عمى تحديد عناصر (، وىذا ما ادى الى اختبلؼ وجية نظر فقياء الق1الخاصة لؤلفراد)

الحؽ في الخصوصية حيث انقسمت التشريعات المقارنة إلى قسميف، أوليا قد رفض فكرة الحؽ في 
كما تضمنت القوانيف العقابية المختمفة نصوصا تجـر انتياؾ  ،الخصوصية، وثانييا اعترؼ بيذا الحؽ

 اصة.حقوؽ وحريات األفراد ومف ضمنيا الحؽ في حرمة الحياة الخ

وعمى ضوء ذلؾ فسوؼ نشير إلى موقؼ تمؾ التشريعات المختمفة مف الحؽ في الخصوصية، 
والذي يتضمف موقؼ الرافضيف وكذا المؤيديف ليذه الفكرة، ثـ الى تمؾ الجرائـ الماسة بحرمة الحياة 

 .الخاصة، والتي تعد اعتداء عمى ىذا الحؽ

  :موقف التشريعات المقارنة من الحق في الخصوصية

نود االشارة الى اف الفرد قد يتعرض في عصرنا الحالي إلى صور عديدة مف االنتياكات 
 .الصارخة لحرمة حياتو الخاصة، وقد شكمت تمؾ الصور واألفعاؿ جرائـ في معظـ تشريعات الدوؿ

وقد أدى التطور العممي، وانتشار وسائؿ اإلعبلـ واالنترنت وتقنيات التصوير واإللتقاط 
والتسجيؿ وكذا القنوات الفضائية وما يرتبط بيا مف حرية اإلعبلـ والصحافة إلى التعرض النتياؾ 

                                                           
 100صفحة  – 1990سنة  -مصر -دار النيضة العربية -اإلجراءات الجنائية -أحمد عوض ببلؿ - 1
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الحؽ في الخصوصية لؤلفراد وىو ما ولد أزمة حقيقية، حيث أصبحت أسرار األفراد والدوؿ محبل 
منشر والترويج، وأصبح مف السيولة بمكاف عمى أي فرد أف يتحصؿ عمى تمؾ المعمومات المتعمقة ل

وبدوف إذف مسبؽ، مما أثر سمبا عمى الحقوؽ والحريات العامة  بخصوصيات األشخاص بكؿ سيولة
 (.1لئلنساف)

ستقؿ، وقد اختمفت التشريعات الحديثة بشأف اعترافيا بفكرة الحؽ في الحياة الخاصة كحؽ م
وفي ىذا االتجاه لـ يعترؼ المشرع في المممكة المتحدة )بريطانيا( بالحؽ في الخصوصية بوصفو حقا 
مستقبل قائما بذاتو لو قواعده الخاصة بو، كما اعتنقت بعض التشريعات نفس الرأي، منيا التشريع 

أقرت بعض القوانيف في  (، وعمى العكس مف ىذا االتجاه، فقد2األسترالي وااليطالي واألمريكي القديـ)
دوؿ أخرى الحؽ في الحياة الخاصة، ونصت عمى حمايتو باعتباره حقا مستقبل كما جرمت االعتداء 
عميو، ومنيا القانوف الفرنسي، والبمجيكي والسويسري واأللماني والقانوف األمريكي الحديث والقانوف 

ات الرافضة لفكرة الحؽ في الخصوصية (، ليذا سوؼ نتطرؽ إلى التشريع3المصري والقانوف الجزائري)
  .والتشريعات التي نادت بفكرة الحؽ في الخصوصية

 :التشريعات الرافضة لفكرة الحق في الخصوصية :اوال

إنو بالرغـ مف أىمية الحؽ في الحياة الخاصة والنص صراحة في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
بعض الدوؿ االعتراؼ بيذا الحؽ ومنيا أنجمترا وايطاليا واالتفاقيات الدولية عمى حمايتو، فقد رفضت 

(، وسوؼ نتطرؽ في دراستنا إلى 4واستراليا والمقاطعات الكندية االنجميزية والقانوف األمريكي القديـ)
 .مثاليف ىما: القانوف االنجميزي والقانوف األمريكي القديـ
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 القانون االنجميزي

 إنما تأخذ بالنظاـ االنجموسكسوني، وقد رفض القانوفمف المعروؼ لدينا أف بريطانيا 
(وتعود أسباب رفض ىذا االعتراؼ بالحؽ 1االنجميزي االعتراؼ بالحؽ في الخصوصية كحؽ مستقؿ)

 :في الخصوصية إلى مبررات وحجج دفعت رجاؿ القانوف في بريطانيا إلى تبنييا وىي

دستورية وسياسية عمى درجة عالية مف  حيث أنو يترتب عمى االعتراؼ بذلؾ الحؽ المساس بأمور
الخطورة، وبالتالي يؤدي ذلؾ إلى التأثير عمى الصبلحيات المخولة لسمطة الحكـ، كما يؤثر أيضا عمى 

 .فكرة الحريات الشخصية

صعوبة الحفاظ عمى الحؽ في  إف الزيادة الكبيرة في عدد السكاف ونمو المجتمعات قد تؤدي إلى -
البدييي أف يتنازؿ كؿ فرد عف بعض المعمومات المرتبطة بو، وفي نفس الحياة الخاصة، ومف 

 .الوقت يسمح بنشرىا في حدود معينة تحقيقا لممصمحة العامة
االنجميزي يسمح باالعتراؼ بيذا الحؽ،  إف عدـ وجود أساس قانوني أو سند تشريعي في القانوف -

ليؿ عمى ذلؾ ىو انتفاء السوابؽ إنما يؤدي إلى وضع ضمانات وقواعد لحماية ذلؾ الحؽ، والد
( التي قضت بوجود حؽ األفراد في حياتيـ الخاصة، وىذا الحؽ ليس طبيعيا، ذلؾ أف 2القضائية)

فكرة أو نظرية الحقوؽ الطبيعية غير معروفة في بريطانيا، ومف ثـ ال يمكف تصور إقرار حقوؽ 
ال توجد سمطة قانونية وأساس لؤلشخاص لـ تضعيا السمطة التشريعية في انجمترا، لذلؾ فإنو 

تشريعي يسمح بإقرار ذلؾ الحؽ، كما ال يمكف القوؿ أف ىناؾ حاجة ضرورية أو مسائؿ عاجمة 
( حيث مف الضروري 3توجب تقنيف الحؽ في الخصوصية وذلؾ النعداـ األساس الدستوري لو)

لؾ وفقا تحديد فكرة الحؽ في الخصوصية وفقا لضابط األخبلؽ المنتشرة في المجتمع كذ
لخصوصيات ومميزات كؿ مجتمع عف األخر، ألف فكرة الحياة الخاصة غير محددة المعالـ، ومف 
ثـ فمف الصعب تحديد ما يعد مف خصوصيات الشخص وبالتالي ال يجوز لغيره معرفتو، وبيف 

 .األمور المتاحة لمعامة، مما يؤدي إلى عدـ دقة المعيار المتعمؽ بنطاؽ الحؽ في الخصوصية
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شباع رغباتو الممحة بتمؾ التقنيات  لما تقدـ نرى أف مقابؿ تمتع الفرد بوسائؿ العمـ الحديثة وا 
واألساليب التكنولوجية الحديثة والمتطورة، ال بد أف يتعرض ىذا الفرد النتياكات واعتداءات تطاؿ 

عمى  أسراره مف قبؿ اآلخريف، وىي ضريبة حتمية يدفعيا الفرد مقابؿ ذلؾ، نتيجة تطفؿ البعض
الحياة الخاصة لمبعض اآلخر، وذلؾ نتيجة االستخداـ لتمؾ الوسائؿ المتطورة، ولذلؾ فإف أداء 
الصحؼ لرسالتيا وتدخميا في بعض األمور الخاصة باألفراد إنما يعد مف المسائؿ الضرورية 

ذا تـ بسط سياج مف الحماية لمحؽ في الخصوصية لؤلفراد،1لمحفاظ عمى المصمحة العامة)  (، وا 
فإف ذلؾ يؤدي إلى منع الصحافة مف آداء رسالتيا وبالتالي ييدد الديمقراطية، ليذا مف األرجح أف 

 .نبسط الحماية عمى الحؽ في الخصوصية وفقا ألعراؼ مينة الصحافة والرأي العاـ

وبالرغـ مف أف القانوف االنجميزي ال يعترؼ بالحؽ في الخصوصية كحؽ مستقؿ إال أنو قد 
  الحماية عمى ذلؾ الحؽ.بسط نوعا مف 

حيث اتجيت المحاكـ البريطانية إلى إصدار أحكاـ إدانة لبعض األخطاء التي يعترؼ بيا 
القانوف العاـ، ومف أمثمة ذلؾ القذؼ أو التشيير، التعدي عمى حدود الغير، انتياؾ حرمة الممكية، 

  .المضايقات واإلخبلؿ بالثقة

المحاكـ البريطانية في عدـ اعترافيا بالحؽ في ومف األحكاـ القضائية الصادرة مف 
( رغـ حمايتيا ليذا الحؽ مف أوجو أخرى والتي ذكرناىا سابقا، ىو ذلؾ 2الخصوصية كحؽ مستقؿ)

كبلرؾ" ضد "فريماف"، حيث "الحكـ الصادر مف إحدى المحاكـ االنجميزية في دعوى مقامة مف المدعو 
وضع اسـ طبيب ذو شيرة واسعة يدعى "كبلؾ" عمى تتمخص وقائع ىذه الدعوى في أف كيميائيا 

حبوب طبية دوف عممو أو موافقتو وذلؾ بقصد تحقيؽ أرباح ىائمة مف حصيمة بيع ىذه الحبوب، مما 
أدى الى الحاؽ األضرار بو حيث انتيى الطبيب في صحيفة دعواه إلى مطالبة المحكمة بالحكـ بمنع 

صدرت المحكمة حكميا برفض الدعوى، حيث ورد في المشكو منو في حقو مف بيع المنتج، وقد أ
أسباب الحكـ أنو رغـ ما أتاه المدعى عميو مف أفعاؿ تعد سموكا شائنا، ورغـ ذلؾ فإف المحكمة ال 
يمكنيا أف تتدخؿ إال إذا وقع الضرر عمى الممكية، كما أنو ليس لممدعي عبلقة بتصنيع أو بيع 

  .اؾ مصالح خاصة بالممكيةالحبوب الطبية، وبناء عمى ذلؾ فميست ىن
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ومف أمثمة األحكاـ الصادرة كذلؾ عف المحاكـ البريطانية فيما يتعمؽ ببسط الحماية عمى الحؽ 
نما بحكـ أنيا قذفا أو تشييرا، كما وردت األمثمة  في الخصوصية ليس باعتبارىا حقا مستقبل، وا 

صمت أحد المصوريف، ألنو قاـ المذكورة آنفا، ففي إحدى الدعاوى المقامة مف سيدة متزوجة اخت
بالتقاط صورة ليا وىي تستقؿ دراجتيا برفقة رجؿ أجنبي عنيا، حيث قاـ المدعى عميو بنشر ىذه 
الصورة في إحدى المجبلت التي يعمؿ فييا، كما كتب عمييا عبارة أياـ العطمة ببل رقيب، وبالتالي 

د تشييرا ألحؽ بيا ضررا، وىو يحط مف ذكرت المدعية في دعواىا أف ما أتاه المدعى عميو إنما يع
(، وقد أصدرت المحكمة حكميا في 1قدرىا ومنزلتيا أماـ المحيطيف بيا، مما اساء إلى سمعتيا كزوجة)

  .حقيا ىذه الدعوى لصالح المدعية، بحسب أف األفعاؿ التي أتاىا المدعى عميو إنما تشكؿ قذفا في

الخاصة لؤلفراد دوف أف تشكؿ ىذه األفعاؿ كما قد تحدث اعتداءات عمى الحؽ في الحياة 
جريمة القذؼ أو التشيير في التشريع االنجميزي ومنيا: أف يتعرض شخص لواقعة نشر بعض 
المعمومات واألخبار الحقيقية والصحيحة عنو، حيث يعد ذلؾ اضرار بالشخص، كما تعد أكثر إيبلما 

  .دخؿ في طي النسياف ال يتذكرىا أحدمف المعمومات غير الحقيقية، حيث كاف الفرد يفضؿ أف ت

ووفقا لما سبؽ فإف الحؽ في الخصوصية في مثؿ ىذه الحالة، قد أصبح ببل حماية، ومف 
األفضؿ إقرار الحؽ بصورة مستقمة بعيدة عف القذؼ باعتبار المساس بالحؽ في الحياة الخاصة جريمة 

ت صحيحة أو غير صحيحة عف شخص قائمة بذاتيا كما اعتبر التشريع االنجميزي أف نشر معموما
متوفى ال يعد سببا لمحكـ بالتعويض عمى القائـ بالنشر، بصرؼ النظر عما لحؽ بأىمو مف أضرار 
وبالتالي يمكف ألىؿ المتوفي أف يقيموا دعواىـ ويشتكوا فييا واقعة نشر المعمومات عف المتوفي التي 

اإلساءة ليـ سببا منفصبل عف التشيير  قد أساءت إلييـ بصفة شخصية ومباشرة، وىنا تعد واقعة
بالموتى، حيث يسأؿ حينيا القائـ بالنشر في ىذه الحالة، كما ذىب المشرع البريطاني إلى أف قياـ أحد 
األشخاص بنشر معمومات قديمة عف شخص ما وعائمتو، ال يعد ىذا الفعؿ تشييرا وفقا لمقانوف 

ي ال يساؿ القائـ بالنشر جنائيا وال مدنيا، بصرؼ النظر االنجميزي، وال جريمة في ىذه الحالة، وبالتال
ف تسبب ذلؾ الفعؿ في إحداث أضرار لمشخص أو لعائمتو،  عف قيمة أو اثر ىذه المعمومات، حتى وا 

  (2ورغـ ذلؾ فالنشر يشكؿ انتياكا لحرمة الحياة الخاصة لمفرد.)
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 القانون األمريكي القديم

ف العشريف لـ يمقى أي اىتماـ مف قبؿ القضاء إف الحؽ في الخصوصية في بداية القر 
األمريكي، حيث رفضت المحاكـ آنذاؾ الدعاوى المقامة استنادا لحماية الحؽ في الحياة الخاصة 

 .لؤلفراد

وفي ىذا االتجاه، فقد اعتنؽ بعض الفقو األمريكي فكرة عدـ االعتراؼ بالحؽ في الحياة الخاصة 
ذه الفكرة تعد غامضة غير واضحة المعالـ والحدود، وبالتالي كحؽ مستقؿ، والسبب في ذلؾ ىو أف ى

معالجتيا مف منظور عمـ األخبلؽ أو عمـ االجتماع، كما أف المشرع لـ يجـر إال فعؿ القذؼ، ألف 
  (.1اليدؼ ىنا ىو التحقير والحط مف شأف الشخص، أما مف يذكر أمورا حقيقية فينا ال يسأؿ)

ية األشخاص في التعبير عف آرائيـ وبسط الحماية لمصحافة، وقد أباح الدستور األمريكي حر 
ذا سممنا بغير ذلؾ فمعنى ىذا ىو االعتداء  حيث أطمؽ حريتيا دوف قيود الحؽ في الخصوصية، وا 
عمى حرية التعبير والنشر التي كفؿ الدستور ليا الحماية، مما يعد تيديدا لمديمقراطية، وبالتالي يؤدي 

ياة الخاصة إلى توسيع دائرة المنازعات لتشمؿ صورا مف المضايقات ال تتفؽ االعتراؼ بالحؽ في الح
مع تطور العصر وبروز المتغيرات الجديدة، وحينئذ  سيعتبر السب والقذؼ في كثير مف األحياف مف 
قبيؿ انتياؾ حرمة الحياة الخاصة، ألنيما يمساف مشاعر معظـ األفراد أكثر مما يجرحيا نشر صورة 

لف يبقى القانوف الذي يعترؼ بالحؽ في الخصوصية طويبل، وبالتالي سيتـ تعديمو تبعا ليـ، لذلؾ 
  .لمتطورات الجارية

وعمى ىذا األساس فقد إتجو القضاء األمريكي قبؿ تعديمو في بداية القرف العشريف إلى عدـ 
االعتراؼ بالحؽ في الحياة الخاصة كحؽ مستقؿ، وذلؾ مف خبلؿ تمؾ األحكاـ الصادرة مف محاكـ 
 الواليات المتحدة األمريكية ومنيا ما أصدرتو محكمة استئناؼ نيويورؾ في حكميا الصادر في إحدى

روبي سوف" حيث اختصمت أصحاب شركة قاموا "الدعاوي التي تقدمت بيا المدعية التي تدعى 
(، وكتبوا عمى صورتيا "دقيؽ 2بوضع صورة ىذه المدعية عمى نوع مف الدقيؽ ألغراض الدعاية)

العائمة"، وقد أسست المدعية دعواىا عمى أف ما فعمو المدعى عمييـ أصحاب الشركة قد أصابيا 

                                                           
 236صفحة  -مرجع سابؽ -محمد الشياوي - 1
 235صفحة  -مرجع سابؽ -محمد الشياوي - 2



118 
 

نتيجة النتياكيـ لحقيا في الخصوصية واالعتداء عمى ممكيتيا لصورتيا، عبلوة عمى الصدمة بأضرار 
النفسية التي أصابتيا، مما أرقدىا الفراش مدة مف الوقت، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى بأغمبية 
أربع أعضاء إلى ثبلث، وقد أسست المحكمة حكميا عمى عدـ وجود سوابؽ قضائية تقر الحؽ في 

حياة الخاصة، وكذا رفض المشرع االعتراؼ بيذا الحؽ، حيث ورد في األسباب أف الحكـ بوجود ال
(، نظرا إلى أف 1حماية قضائية لمحؽ في الحياة الخاصة مف شأنو أف يؤدي إلى تزايد النزاع القضائي)

ا ذكرت ىذا الحؽ ال ينسحب إلى الصور الفوتوغرافية فحسب، بؿ إلى األوصاؼ والتعميقات أيضا، كم
كذلؾ أف كثيرا مف االلتزامات األدبية ال يمكف التعويض عنيا، وقد يكوف مف الممكف أف تجد المشاعر 

 التي خدشت حماية أفضؿ في نطاؽ قانوف األخبلؽ وفي رأي عاـ متعاطؼ.

 التشريعات التي اخذت بفكرة الحق في الخصوصية :ثانيا

تساع نطاؽ استخداـ أجيزة االتصاالت الحديثة إنو نظرا لمتقدـ العممي والتكنولوجي السريع وا
وتطور التقنيات، كؿ ذلؾ أدى إلى تعرض الحياة الخاصة إلى االنتياكات واالعتداءات الكثيرة، وىو 

 األمر الذي دفع بجؿ التشريعات الوطنية إلى بسط حماية أكبر لخصوصيات األفراد.

ؽ حماية جنائية ومدنية، ليذا سوؼ كما نجد في بعض الدوؿ أف المشرع قد أولى مثؿ ىذا الح
نتطرؽ إلى بعض تمؾ النماذج مف خبلؿ دراستنا لمتشريع األمريكي الحديث والتشريع الفرنسي، التشريع 

 المصري وأخيرا التشريع الجزائري.

 التشريع األمريكي الحديث

الخصوصية لقد تعرضنا فيما سبؽ إلى القانوف األمريكي القديـ الذي لـ يكف يعترؼ بالحؽ في 
كحؽ مستقؿ، إال أنو مع مرور الزمف، اتجيت غالبية الفقو إلى إقرار ىذا الحؽ بوصفو حقا قائما 

 .بذاتو، حيث استشعر الجميع أىمية ذلؾ الحؽ

حيث أنو في البداية قد اىتـ المشرع األمريكي ببسط حمايتو عمى الشخص وممتمكاتو ثـ اتسع 
تمكيف اإلنساف مف التمتع بالحياة بجميع نواحييا مع  مفيوـ الحؽ في الخصوصية، مما أدى الى

                                                           
 22صفحة  -مرجع سابؽ -محمود عبد الرحماف محمد - 1



119 
 

الحفاظ عمى جسد الشخص وحرمتو وحقو في الممكية وكيانو المعنوي واألدبي وكافة األنشطة الصادرة 
 (.1منو)

لما تقدـ فقد اىتـ المشرع في القانوف العاـ بالحؽ في الخصوصية لمشخص ورغبتو في الحياة 
وة، ومنع اقتحاـ حياتو دوف سند قانوني وفي غير األحواؿ المنصوص في ىدوء وراحة وحقو في الخم

 (2عمييا قانونا.)

ليذا يبسط المشرع حماية أكبر لمفرد في مواجية النشر، وامتدت ىذه الحماية ألسرار الشخص 
الخاصة، كما حظر القانوف إفشاء المعمومات المتعمقة باإلنساف، وقد تـ ذلؾ مف خبلؿ اعتراؼ القانوف 

 .مريكي الحديث بالحؽ في حرمة الحياة الخاصة لبلفراداأل

ومف الضروري أف ينظر إلى كؿ مف الحؽ في الخصوصية والحؽ في اإلعبلـ والنشر عمى 
أنيما ييدفاف إلى تحقيؽ مصمحة المجتمع بصفة عامة، وليس ىدؼ أي منيما مصمحة الفرد، فالحؽ 

ة األفراد الخاصة والحؽ في اإلعبلـ حيث في الخصوصية إنما ييدؼ إلى الحفاظ عمى حرمة حيا
يسعى إلى توفير الثقافة واإلعبلـ ونشر المعمومات لجميع أفراد الشعب، ومف ىنا يصبح مف المنطقي 
الموازنة بيف ىذيف الحقيف، بما يحقؽ الحفاظ عمييما معا، مع السعي إلى تحقيؽ غاية المجتمع بصفة 

 .أساسية

اؼ القانوف األمريكي الحديث، بالحؽ في الخصوصية كحؽ ليذا فاف البحث، في أسباب اعتر 
مستقؿ دوف التشريع االنجميزي، فنجد أف اآلراء قد اختمفت بشأف إنفراد التشريع األمريكي بإقرار ىذا 
الحؽ دوف التشريع االنجميزي، فيناؾ جانب مف الفقو مف أرجع ذلؾ إلى العوامؿ والظروؼ االجتماعية 

ؾ الف الحياة في الواليات المتحدة األمريكية تتسـ بالسرعة والحركية والتقدـ في كؿ مف البمديف، وذل
المذىؿ في جميع المجاالت، بما فييا وسائؿ اإلعبلـ، أما الوضع في انجمترا فيو يختمؼ نسبيا، مما 
أدى إلى اعتراؼ القانوف والفقو والقضاء األمريكي بالحؽ في الخصوصية بوصفو حقا مستقبل، وبالتالي 
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(، كما يضاؼ الى ذلؾ أف األساس في إقرار ذلؾ الحؽ في الواليات 1فرضت الحماية البلزمة لو)
المتحدة األمريكية إنما يتمثؿ في وجود مجموعة مف الضمانات الدستورية المكتوبة والتعديبلت التي 

حياة تحمي الحقوؽ المدنية، حيث ورد في حكـ المحكمة العميا في إحدى الدعاوى أف الحؽ في ال
الخاصة إنما ىو مستمد مف القانوف الطبيعي ومضموف الضرورة إتباع اإلجراءات الصحيحة الواردة في 

 .الدستور

في حيف وجو جانبًا آخر مف الفقو نقدا ليذا الرأي وىو أنو مف األفضؿ االستناد إلى الدستور 
لمحكمة االستئنافية في إلقرار الحؽ في الحياة الخاصة بدال مف القانوف الطبيعي، حيث اعتنقت ا

كاليفورنيا ىذا الرأي في إحدى الدعاوى حيث ذكرت أف الضمانات الدستورية التي يتمتع بيا األشخاص 
ال يجوز التنازؿ عنيا، وأضافت أف الدستور يضمف لكؿ شخص األمف والسعادة والحماية مف التعدي 

ر مف الفقو الى أف أسباب اعتراؼ غير المشروع عمى الحرية واألمبلؾ والسمعة، كما اتجو رأي آخ
القانوف األمريكي بيذا الحؽ بوصفو حقا مستقبل وعدـ إقرار القانوف االنجميزي لذات الحؽ ىو أف 
الدوريات والمقاالت المنشورة لمفقياء قد أثرت إيجابيا حيث نشرت مجموعة مف المقاالت في الواليات 

يف: "وارف وبرانديس" والذي كاف لو دور ىاـ في اتساع المتحدة األمريكية ومنيا المقاؿ الشيير لمفقيي
مدلوؿ الخطأ المدني في مجاؿ الحؽ في الخصوصية، اضافة الى أحكاـ القضاء األمريكي، مما ميد 
الطريؽ بشكؿ مباشر لبلعتراؼ بيذا الحؽ، وىو األمر المختمؼ في انجمترا حيث لـ ييتـ القضاء 

 .تقؿاالنجميزي بالحؽ في الخصوصية كحؽ مس

لما تقدـ فقد ساىمت أحكاـ المحاكـ األمريكية بصورة واضحة في دعـ الحؽ في الحياة الخاصة 
حيث اعتنؽ القضاء ذلؾ االتجاه تطبيقا لمواد الدستور األمريكي الذي اىتـ بحماية الحريات العامة، 

طوير ىذه وعمؿ عمى ازدىار ورفاىية المواطف، ومف ثـ تمتعو بحقوقو األساسية، والعمؿ عمى ت
الحقوؽ لتبلئـ التقدـ والتغيرات المتبلحقة في المجتمع، حيث اتجيت أحكاـ القضاء إلى ضرورة بسط 
الحماية البلزمة لتقدـ المواطف، وليذه الحماية نطاؽ واسع شمؿ عبلقات األشخاص فيما بينيـ، وكذا 

 عبلقتيـ مع السمطة أو الحكومة.

                                                           
دراسة -ماية الجنائية مف أشكاؿ المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر المكالمات والصور الح -جماؿ عبد الناصر عجالي  - 1

جامعة محمد خيضر بسكرة  كمية  -مذكرة مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ تخصص: قانوف جنائي -مقارنة
 113صفحة  –منشور عمى النت – LMDالحقوؽ والعمـو السياسية قسـ الحقوؽ 



121 
 

ريكي بفرض الحماية البلزمة لحؽ األفراد في حياتيـ وقد اىتـ التعديؿ الرابع لمدستور األم
الخاصة ضد تدخؿ السمطة أو الحكومة بصورة غير مبررة ووفقا ليذا التعديؿ يجب فرض الحماية 

( كما اتجيت المحكمة العميا 1لؤلشخاص وذلؾ مف تعرضيـ لمقبض الباطؿ أو لمتفتيش غير القانوني)
مواجية التدخؿ التحكمي لجياز الشرطة إنما ىو أساس  إلى أف حرمة الحياة الخاصة لؤلشخاص في

التعديؿ الرابع، حيث ذىبت إلى أنو "ليس كسر أبواب أحد األشخاص وتفتيش أدراجو ىو الذي يشكؿ 
جوىر االعتداء، بؿ ىو التيجـ عمى حؽ الشخص المصوف في أمنو وحريتو الشخصية، واقتحاـ 

 ."المسكف وفتح الصناديؽ واألدراج

ديؿ التاسع فقد اىتـ بحماية الحؽ في الخصوصية بصورة أكثر وضوحا وقوة، حيث ورد أما التع
فيو أف النص عمى حقوؽ معينة في الدستور االتحادي ال يترتب عميو اإلنكار أو التيويف مف الحقوؽ 

 .المكتسبة األخرى لؤلفراد

ـ الماسة بالحؽ في وبذلؾ اتجو القضاء األمريكي إلى الحكـ بالتعويض عف األضرار في الجرائ
الخصوصية، بشرط سبؽ صدور مبدأ في ذات الموضوع مف إحدى المحاكـ، أما إذا كاف موضوع 
الدعوى يعرض ألوؿ مرة عمى المحكمة فينا ال تحكـ المحكمة بالتعويض لعدـ وجود سابقة قضائية 

ـ وجود سوابؽ عف ذات المبدأ، وىكذا تمكنت المحاكـ األمريكية مف تخطي القاعدة المتعمقة بعد
قضائية، أو مواد قانوف تعترؼ بالحؽ في الخصوصية، حيث اتفؽ القضاء مع الدستور فيما يتعمؽ 

 بفرض وتطبيؽ قاعدة حماية حقوؽ وحياة األفراد وممتمكاتيـ الواردة في الدستور.

مف كؿ ما تقدـ يتضح مف خبلؿ ما سبؽ ذكره أف القضاء األمريكي قد اقر الحماية لحرمة 
ة الخاصة لؤلفراد، كما عكست األحكاـ الصادرة منو اعترافو بالحؽ في الخصوصية، وحرصو الحيا

 .الدائـ عمى حماية الحقوؽ والحريات العامة لؤلشخاص

ومما الشؾ فيو، أف التشريع في الواليات المتحدة األمريكية، قد اعترؼ بقيمة الحؽ في 
(،وذلؾ يرجع إلى 3ظ عمى حياة األفراد الخاصة)(، وبسط الحماية البلزمة لمحفا2الخصوصية لؤلفراد)
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المكانة الدولية لمحؽ في الحياة الخاصة والنص عمى احترامو في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
 والمعاىدات الدولية واالتفاقيات اإلقميمية.

 التشريع الفرنسي

عامة والحؽ في الى أف التشريع الفرنسي إنما ييتـ بحقوؽ اإلنساف بصفة  نود االشارة
الخصوصية بصفة خاصة وقد ظير ىذا االىتماـ عمى كافة المستويات التشريعية و الفقيية والقضائية، 
حيث اعترؼ المشرع الفرنسي بالحؽ في الحياة الخاصة كحؽ مستقؿ اعتبارا مف القانوف الصادر سنة 

أف فكرة الحياة   1819 (، وقد ذكر أحد الفقياء أثناء مناقشة قوانيف الصحافة في سنة1) 1970
الخاصة بدأت تظير وتتبمور استنادا إلى حؽ الممكية، وقد أضاؼ أف ىذه الفكرة إنما تعني عدـ نشر 
أية أخبار أو صور عف الشخص دوف إذنو أو موافقتو، ومما يعكس أىمية الحؽ في الخصوصية 

 1868فة الصادر في عاـ مف قانوف الصحا 11اىتماـ المشرع بو، ويتضح ذلؾ فيما أورده بالمادة 
والتي تضمنت تجريـ كؿ عمؿ صحفي يفضح الحياة الخاصة سواء كاف ذلؾ عف طريؽ نشر 

 موضوعات أو صور تتعمؽ بيذا الحؽ ألي إنساف دوف إذنو أو رغما عنو.

كما اعترؼ الفقو في فرنسا بالحؽ في الخصوصية منذ زمف بعيد، حيث طالبوا في جميع 
 الجنائية الكافية لحياة األفراد الخاصة، والتي يروف بأنيا مف أىـ الحقوؽ. كتاباتيـ ببسط الحماية

ليذا ذىب جانب مف الفقو الى أف الحؽ في الحياة الخاصة إنما ىو مف حقوؽ اإلنساف الشخصية 
وخمص في ذلؾ الى أنو مف حؽ الفرد أف يحيا متمتعا باليدوء وينعـ بالسكينة إذا أراد ذلؾ، حيث يعد 

خص لواقعو نشر معمومات أو بيانات خاصة عنو دوف موافقتو إنتياكا لحقو في الحياة تعرض الش
الخاصة، كما اتجو جانب آخر مف الفقو القوؿ أف الحؽ في الخصوصية إنما يدخؿ في نطاؽ الحقوؽ 
الشخصية التي تتضمف المسكف واالسـ وأسرار المينة والشرؼ والسمعة والحقوؽ العائمية، كما ذىب 

الث إلى تقسيـ الحقوؽ الشخصية إلى ثبلثة أنواع ىي الحؽ في العمؿ، الحؽ في السبلمة جانب ث
المعنوية والحؽ في السبلمة الجسدية، وقد أضاؼ في ىذا األخير انو يعني مطالبة الشخص بحمايتو 
مف أي إعتداء عمى صحتو أو شخصيتو أو حياتو، أما حؽ الشخص في السبلمة المعنوية فيشمؿ حقو 
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لتمتع بحرية العقيدة والفكر، وكذا تعبيره عف آرائو وكتماف أسراره وسريو مكالماتو عبر أسبلؾ في ا
 الياتؼ والحفاظ عمى حرمة وسرية مراسبلتو واختيار

شريؾ حياتو والحفاظ عمى شرفو وسمعتو وعواطفو ومشاعره، وأيضا حؽ اإلنساف في اإلحتفاظ 
 (1باسـ أسرتو. ) بصورتو ومنع نشرىا وأخيرا حقو في اإلحتفاظ

ذا نظرنا الى المشرع الفرنسي، مف جانب ما نصت عميو المادة  مشروع تنقيح القانوف  162وا 
يحؽ لكؿ شخص نشرت أو عرضت أو استخدمت )والتي تنص عمى:  1965المدني المنشور في عاـ 

دـ صورتو بغير موافقة مسبقة منو أف يطمب وقؼ النشر أو العرض أو االستخداـ، وذلؾ مع ع
 اإلخبلؿ بحقو في طمب التعويض عمى أساس ما لحقو مف ضرر مادي أو أدبي(.

وقد كاف ليذا المشروع دور إيجابي في التمييد لئلعتراؼ بالحؽ في الحياة الخاصة عمى المستوى 
 التشريعي.

كما وصؿ االىتماـ التشريعي في فرنسا بالحياة الخاصة إلى درجة عالية مف الحماية القانونية 
( بشأف حماية حقوؽ األفراد وحرياتيـ، حيث خصص 643 -70مثؿ ذلؾ في صدور القانوف رقـ )ويت

 :)حيث ورد فييا أف ،المشرع في المادة التاسعة مف ىذا القانوف، اإلعتراؼ بالحؽ في الحياة الخاصة
ضرورية  كؿ شخص لو الحؽ في احتراـ حياتو الخاصة، والقضاة أف يأمروا بإتخاذ التدابير التي يرونيا

لمنع أو وقؼ اإلعتداء عمى ألفة الحياة  الخاصة، مثؿ المصادرة والضبط وغيرىا، وذلؾ مع عدـ 
اإلخبلؿ بإصبلح األضرار التي تكوف قد حدثت، وفي حالة اإلستعجاؿ يمكف أف تتخذ ىذه التدابير في 

 .صورة أوامر عمى عريض(

عمى الحؽ في الحياة ومنيا إلتقاط كما أورد المشرع الفرنسي، صوًرا لجرائـ تشكؿ إعتداء 
( الفقرة أولى، مف قانوف 226والتي عدلت بالمادة رقـ ) 368/1وتسجيؿ األحاديث الخاصة في المادة 

أما جريمة إلتقاط الصور الخاصة،  ،1992الصادر في عاـ  336-92العقوبات الفرنسي الجديد رقـ: 
 .368/2فوردت في المادة 
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أحكاـ القضاء الفرنسي ىذا االتجاه حيث اعترفت بالحؽ في الحياة مف زاوية أخرى، فقد أكدت 
الخاصة مف خبلؿ صدور أحكاميا المختمفة، وقد أقرت المحكمة في أحد أحكاميا بحيث قضت بأنو 
مف الضروري أف يحصؿ المصور عمى موافقة الشخص قبؿ قيامو بعمؿ نسخ إضافية لمصورة األصمية 

ال ك  اف ىذا الفعؿ يشكؿ إعتداًءا عمى الحؽ في الصورة. أو عرضيا عمى الجميور، وا 

 التشريع المصري:

لقد عني كؿ مف الدستور والتشريع في مصر بحماية الحؽ في الحياة الخاصة، حيث نجد أف 
الحرية » عمى أف  1923الدستور المصري قد أكد عمى تمؾ الحماية مف خبلؿ ما جاء بو دستور عاـ 

لممنازؿ حرمة فبل يجوز دخوليا إال في األحواؿ )كما نصت المادة الثامنة عمى أف ،«الشخصية مكفولة 
 .(، بالكيفية المنصوص عمييا فيوالمبينة في القانوف

مف  11كما حظر الدستور إفشاء أسرار الخطابات واالتصاالت التميفونية، وفؽ نص المادة
خطابات والتمغرافات والمواصبلت ال يجوز إفشاء أسرار ال»، والتي نصت عمى أنو 1923دستور 

مؤكًدا عمى كفالة حرمة الحياة  1930كما جاء دستور « التميفونية إال في األحواؿ المبينة في القانوف 
الذي سار عمى  1956الخاصة وحماية الحرية الشخصية وذلؾ في المادة الرابعة منو، ثـ جاء دستور 

والذي ارتفعت فييا  1971ياة الخاصة، ليأتي دستور نفس المنيج مف خبلؿ حمايتو وكفالتو لحرمة الح
(، حيث نصت 1الحماية الدستورية لمحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة إلى أعمى مكانة ليا)

الحرية الشخصية حؽ طبيعي، وىي مصونة ال تمس وفيما عدا حالة »  :منو عمى أف 41المادة 
بسو أو تقييد حريتو بأي قيد أو منعو مف التنقؿ إال التمبس ال يجوز القبض عمى أحد أو تفتيشو أو ح

 بأمر تستمزمو ضرورة التحقيؽ وصيانة أمف المجتمع،

ويصدر ىذا األمر مف القاضي المختص أو النيابة العامة وذلؾ وفقا لمقانوف، كما يحدد 
ي  مصر، قد ، لما تقدـ يستفاد مف ىذه المادة أف المشرع الدستوري ف«القانوف مدة الحبس اإلحتياطي 

 أكد عمى اف الحرية الشخصية حؽ طبيعي دستوري مصوف ال يجوز المساس بو كقاعدة عامة.
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كما بسط ىذا المشرع أيضا الحماية لممساكف، ألف المسكف ىو مستودع سر القاطف فيو، حيث نصت 
ر قضائي مف ذات الدستور عمى أف " لممساكف حرمة فبل يجوز دخوليا وال تفتيشيا إال بأم 44المادة 

 (1مسبب وفقا ألحكاـ القانوف")

ومف المبلحظ أنو لممرة األولى ينص ىذا الدستور صراحة عمى حرمة الحياة الخاصة وكاف 
لحياة المواطنيف الخاصة، حرمة يحمييا القانوف و ) :منو حيث نصت عمى أف 45ذلؾ في المادة 

مف وسائؿ االتصاؿ حرمة وسريتيا مكفولة،  المراسبلت البريدية والبرقية والمحادثات التميفونية وغيرىا
وال يجوز مصادرتيا أو اإلطبلع عمييا أو  رقابتيا إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا ألحكاـ 

 .(2القانوف()

وتعكس ىذه المادة المكانة السامية لحرمة الحياة الخاصة، وذلؾ مف خبلؿ إضفاء الحرمة 
كؿ اعتداء عمى الحرية الشخصية ) :مف نفس الدستور عمى أف 57كما نصت المادة  ،الدستورية عمييا

أو حرمة الحياة الخاصة لممواطنيف وغيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة، التي يكفمو الدستور والقانوف 
جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدينة الناشئة عنيا بالتقادـ، وتكفؿ الدولة تعويضا عادال لمف 

 . (عتداءوقع عميو اال

 37أما مف ناحية التشريع الجنائي المصري فإننا نجد أف المشرع قد أضاؼ في القانوف  قـ 
الخاص بضماف حريات المواطنيف مادتيف جديدتيف لقانوف العقوبات، وأوليما، المادة  ،1972لسنة 
لحياة مكرر)أ(  وقد حظر فييما أفعاؿ اإلعتداء عمى حرمة ا 309مكرر وثانييما، المادة  309

الخاصة لؤلشخاص، وفرض عقوبات لمف يرتكب الجريمة المنصوص عمييا في المادتيف سالفتي 
 (.3الذكر)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة )مكرر، عمى النحو التالي: 309وقد جاءت صياغة المادة 
ي غير كؿ مف اعتدى عمى حرمة الحياة الخاصة لممواطف وذلؾ بأف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية ف

 األحواؿ المصرح بيا قانونا أو بغير رضا المجني عميو(
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استراؽ السمع أو سجؿ أو نقؿ عف طريؽ جياز مف األجيزة أيا كاف نوعو محادثات جرت في  -
 مكاف خاص أو عف طريؽ التميفوف.

إلتقاط أو نقؿ بجياز مف األجيزة أيا كاف نوعو صورة شخص في مكاف خاص، فإذا صدرت  -
إلييا في الفقرتيف السابقتيف أثناء، إجتماع عمى مسمع أو مرأى مف الحاضريف  األفعاؿ المشار

 في ذلؾ اإلجتماع، فإف رضاء ىؤالء يكوف مفترضا.

ويعاقب بالحبس الموظؼ العاـ الذي ارتكب أحد األفعاؿ المبنية بيذه المادة، إعتمادا عمى 
ىا، ومما يكوف قد إستخدـ في سمطة وظيفتو، ويحكـ في جميع األحواؿ، بمصادرة األجيزة وغير 

 الجريمة، كما يحكـ بمحو التسجيبلت المتصمة عنيا أو إعداميا.

يعاقب بالحبس كؿ مف أذاع أو سيؿ إذاعو أو :)، عمى أف-أ -مكررا  309كما نصت المادة 
أستعمؿ ولو في غير عبلنية تسجيبلت أو متحصبل عميو بإحدى الطرؽ المبنية بالمادة السابؽ، أو 

لؾ بغير رضاء صاحب الشأف، ويعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنوات كؿ مف صدد كاف ذ
بإفشاء أمر مف األمور التي تـ التحصيؿ عمييا بإحدى الطرؽ المشار إلييا لحمؿ شخص عمى القياـ 
بعمؿ أو اإلمتناع عنو، ويعاقب بالسجف الموظؼ العاـ الذي يرتكب أحد األفعاؿ المبنية بيذه المادة 

عتمادا عمى سمطة وظيفتو، وبالتالي يحكـ في جميع األحواؿ بمصادرة األجيزة وغيرىا مما يكوف قد إ
أستخدـ في الجريمة أو تحصؿ عنيا، كما يحكـ بمحو التسجيبلت المتحصمة عف الجريمة أو 

 (1إعداميا(.)

 :الحماية القانونية اإلجرائية: المطمب الثالث

في الحياة الخاصة عمى الجانب الموضوعي الذي يتعمؽ ال تقتصر الحماية الجزائية لمحؽ 
ولكنيا تمتد لتشمؿ جوانب اجرائية تتسـ بطابع مف الخصوصية يتمشى مع ما  ،بقواعد التجريـ والعقاب

وىذا الطابع الخاص ينعكس عمى ما يتخذ مف اجراءات  .تتسـ بو تمؾ الخصوصية مف طابع خاص
  .لمتحقيؽ واجراءات لممحاكمة

بالحفاظ عمى الحؽ في  2001لسنة  3المشرع في قانوف اإلجراءات الفمسطيني رقـ لقد عني 
لما ورد في القانوف االساسي الفمسطيني  حرمة الحياة الخاصة، بوصفو أحد حقوؽ اإلنساف، احتراما 
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الدالة عمى حؽ الفرد في الخصوصية والحريات الشخصية. وسوؼ نتطرؽ إلى أىـ تمؾ  المواد في
اإلجرائية المنظمة في قانوف اإلجراءات الجزائية عمى زاوية مف المقارنة بيف بعض القوانيف الوسائؿ 

اإلجرائية بنوع مف اإليجاز مع تركيزنا في البحث عف قاعدة مشروعية الدليؿ الجنائي عمى اعتبار أنيا 
الجوىرية في ذات صمة وطيدة ببحثنا ىذا، مع اعتبار أف مبدأ قرينة البراءة ىو األساس والركيزة 

 .القانوف االجرائي

ال جريمة وال عقوبة » :حيث أف مبدأ الشرعية الجنائية ذو أىمية بالغة وقد عبر عنو بقاعدة
ويتصؿ ىذا المبدأ بكؿ مف قانوف العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية، كما تقـو «  بغير نص 

إلنساف البراءة، والقانوف ىو مصدر االصؿ في ا :الشرعية اإلجرائية الجنائية عمى عناصر ثبلث ىي
 ( 1).قواعد اإلجراءات الجنائية وأخيرا اإلشراؼ القضائي عمى اإلجراءات

وال يمكف االعتماد عمى قاعدة شرعية الجرائـ والعقوبات، وحدىا لحماية اإلنساف إذا أمكف 
فكؿ إجراء يتخذ ضد القبض عميو أو حبسو أو اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحاكمتو مع افتراض إدانتو، 

 اإلنساف دوف افتراض براءتو سوؼ يؤدي إلى تكميفو عبء إثبات براءتو مف الجريمة المنسوبة إليو.

فإذا عجز عف إثباتيا أعتبر مسؤوال عف جريمة لـ يرتكبيا، وبالتالي ويؤدي ىذا الوضع إلى 
كاف مف الممكف المساس  طالما« ال جريمة وال عقوبة إال بنص » قصور الحماية التي يكفميا مبدأ 

بحرية المتيـ مف غير طريؽ القانوف أو كاف مف الممكف إسناد الجرائـ لمناس ولو لـ يثبت ارتكابيـ ليا 
 (2عف طريؽ افتراض إدانتيـ. )

وبالتالي فإف قاعدة مشروعية الدليؿ الجنائي انما تعني ضرورة إتفاؽ اإلجراء مع ما ورد في 
ة والنظاـ الموجود في وجداف المجتمع، وىذه القاعدة ال تقؼ عند حد القواعد القانونية الموضوعي

التطابؽ مع ما أورده المشرع مف قواعد إجرائية ولكف مف الضروري احتراـ االتجاه العالمي في ذلؾ 
الشأف، وذلؾ مف خبلؿ ما ورد في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والمواطف والمواثيؽ واالتفاقيات 

 عد النظاـ العاـ.الدولية وقوا

                                                           
 44صفحة  -بدوف سنة النشر -مصر -دار النيضة العربية -الشرعية الجنائية -جميؿ عبد الباقي الصغير - 1
 -الزقازيؽ حقوؽ -رسالة دكتوراه -الجنائي اإلسبلمي الدليؿ المادي ودوره في اإلثبات في الفقو -أحمد أبو القاسـ أحمد - 2

 منشور عمى النت  233صفحة  - 1990سمة  -مصر -بدوف دار النشر -مصر
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وعميو فإف القضاء يحكـ في الدعاوى المعروضة عميو وفقا لما ورد في القانوف  مع مراعاة 
صحة اإلجراءات فإذا كاف التفتيش باطبل أو القبض غير صحيح، أو استخدمت وسائؿ غير مشروعة 

فينا يتعيف استبعاد ىذه االدلة لعدـ مشروعيتيا  (إلقامة الدليؿ مثؿ )التجسس والتصنت واستراؽ السمع
 حفاظا عمى احتراـ الضمانات الواردة في قانوف اإلجراءات الجزائية. 

ومف أىـ مجاالت تطبيؽ قاعدة مشروعية الدليؿ الجنائي ىو ما يتصؿ باستجواب المتيـ 
و الشخصية الخاصة. ليذا باستخداـ الوسائؿ العممية المتقدمة وتصوير المتيـ خفية أو تسجيؿ محادثات

نوضح ذلؾ مف خبلؿ المطمب الرابع المتعمؽ بحرمة الحياة الخاصة والدليؿ الرقمي في اطار 
 .المعموماتية

 :حرمة الحياة الخاصة والدليل الرقمي في إطار المعموماتية: المطمب الرابع

تختمؼ عف تمؾ واسس انما يخضع لقواعد  المسائؿ الجنائيةنود االشارة الى أف اإلثبات في 
الجنائية تدور كميا حوؿ غاية  الموادليذا فاف القواعد التي تحكـ  ،التي تحكـ اإلثبات في المواد المدنية

وصوال الى  واحدة وىي الكشؼ عف حقيقة جريمة تمثؿ اعتداء عمى الجماعة وتيـ المجتمع بأسره
  .تحقيؽ العدالة

أي  ،قناعتوالجنائية: أوليا حرية القاضي في تكويف  الموادمف القواعد التي تحكـ اإلثبات في و 
يوجو تحقيقو في الجمسة بالشكؿ الذي يراه مبلئما لموصوؿ إلى الحقيقة دوف أف يتقيد في ذلؾ  أنو

فمو أف يأخذ  ،كما أف لو مطمؽ الحرية في تقدير أدلة الدعوى ،بإتباع وسائؿ معينة لمكشؼ عف الحقيقة
التي  القناعةوبالتالي لو أف يحكـ في الدعوى حسب  ،قديره وقناعتو بيايستبعدىا وفؽ تبيا ولو أف 

في الجمسة دوف إلزاـ عميو بالتقيد بطريؽ  مف ادلة ومناقشتياتكونت لديو بكامؿ حريتو مما يطرح أمامو 
أو حظر عميو سموؾ  ،خبلؼ ذلؾ مثاؿ جريمة الزناإال إذا أوجب القانوف  ،معيف مف طرؽ اإلثبات

في اإلثبات يستمد قناعتو مف أي ورقة سواء كانت رسمية أو عرفية وبالتالي يستخمص  طريؽ معيف
شأنو في ذلؾ شأف سائر األدلة األخرى  ،منيا ما يطمئف إليو ضميره ووجدانو ويطرح ما ال يطمئف إليو

بي لمقاضي التي تحكـ اإلثبات في المسائؿ الجنائية الدور اإليجا والقاعدة الثانية .التي قد تطرح أمامو
نما عميو  ،فإنو ليس مجرد موازنة لؤلدلة المثبتة لئلدانة أو البراءة  ،الجنائي في البحث عف الحقيقة وا 

وىو في ذلؾ يختمؼ عف القاضي المدني الذي يكوف دوره في  ،التحري عف الحقيقة والكشؼ عنيا
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، لة المقدمة أمامو في الدعوىوزف االدسمبيا ومقتصرا عمى  في الغالب الدعوى المدنية المنظورة أمامو
" لممحكمة  :مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني والتي نصت عمى 208وذلؾ عمبل باحكاـ المادة 

بناًء عمى طمب الخصوـ، أو مف تمقاء نفسيا أثناء سير الدعوى أف تأمر بتقديـ أي دليؿ تراه الزمًا 
تمقاء نفسو إلبداء معموماتو في الدعوى".  وآخر لظيور الحقيقة، وليا أف تسمع شيادة مف يحضر مف 

القواعد التي تحكـ اإلثبات في المسائؿ الجنائية قاعدة عبء اإلثبات في المواد الجنائية يقع عمى 
ما لـ  ،وعمى مف يدعي عكس ذلؾ إثباتو ،سمطة اإلدعاء مف منطمؽ أف األصؿ في اإلنساف البراءة 

 .ينص القانوف عمى غير ذلؾ

إال أف  الطابع  ،ىذه القواعد ال اختبلؼ فييا بيف الجرائـ التقميدية والجرائـ اإللكترونية ونرى أف
أغمب الجرائـ االلكترونية أف موضوع  عف الجرائـ التقميدية الخاص الذي تتميز بو الجرائـ اإللكترونية

التي تتمثؿ  أف إثبات ىذه الجرائـ يحيط بو كثير مف الصعوباتكما ، وغير ممموسيكوف غير مادي 
وىي  ،جرائـ فنية تتطمب تقنية معينة في مجاؿ الحاسبات اآللية واإلنترنت كونيا يافي صعوبة اكتشاف

 ،عمى الرغـ مف أنيا غالبا ما تكوف جريمة ىادئة ال عنؼ فييا وال تترؾ أشياء مادية تدرؾ بالحواس
  .االلية ة في ذاكرة الحاسباتلكونيا عبارة عف أرقاـ وبيانات تتغير أو تمحى مف السجبلت المخزن

وقد أثير موضوع انتياؾ الحياة الخاصة في إطار الحصوؿ عمى دليؿ إدانة المتيـ وذلؾ مف 
خبلؿ التنصت عمى مكالماتو الياتفية قديمًا، ِإذ أثار الكثير مف الجدؿ الفقيي مف قبؿ أنصار الدفاع 

ات القضائية التي قضت بعدـ عف الخصوصية األمر الذي أدى إلى ظيور كثير مف االجتياد
مشروعية ىذا الدليؿ في الكثير مف االجتيادات القضائية في القوانيف الغربية و العربية مما ال يتسع 
المجاؿ لذكرىا اآلف، أ ما بالنسبة إلى موضوع الدليؿ اإللكتروني ومدى تأثيره في حرمة الحياة الخاصة 

الخصوصية الموقؼ ذاتو حياؿ التنصت عمى  في إطار المعموماتية فقد وقؼ أنصار الحؽ في
األشخاص لمحصوؿ عمى دليؿ اإلدانة سواء مف خبلؿ التنصت عمى مكالماتيـ عبر الشبكة، أو 
اختراؽ بريدىـ اإللكتروني أو مواقعيـ أو حتى تفتيش حواسيبيـ عمى الرغـ مف الحصوؿ عمى إذف 
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وف الفيدرالي األمريكي يشترط موافقة وزارة تفتيش مف قبؿ السمطة المختصة، فعمى سبيؿ المثاؿ القان
  .(1العدؿ عمى أي تفتيش فيدرالي لحاسوب )

مف أبرز تطورات العصر الحديث في كافة  في الجرائـ االلكترونيةيعد اإلثبات الجنائي وعميو 
التي تطور والتكنولوجية في عصرنا الحالي، و  والتقنية التي جاءت لتبلئـ الثورة العمميةو النظـ القانونية، 

ىو ما يعرؼ و ظير نوع جديد مف الجرائـ  االمر الذي أدى الىاإلجرامي، واالسموب معيا الفكر 
 كبيراعمى مكافحة الجريمة في الدولة عبئًا  الجيات القائمةمما ألقى عمى عاتؽ  ،بالجرائـ المعموماتية

 اإلثبات الجنائيأدلة نائي و الجوالتقصي فوؽ القدرات المتاحة ليـ وفؽ أسس وقواعد إجراءات البحث ي
 التقميدية، وذلؾ نظرًا لعدـ كفاية وعدـ مبلئمة ىذه النظـ التقميدية في إثبات تمؾ الجرائـ في الجرائـ

عمى المشرع أف يستحدث مف  لزوماوكاف  ،التقنية مف الناحية القانونية أو ةمف الناحيأكانت سواء 
النصوص التشريعية ما يبلئـ ىذا النوع مف الجرائـ، فضبل عف إنشاء أجيزه فنية متخصصة يناط بيا 

  .عممية اإلثبات العممي الفني ليذه الجرائـ

الوصوؿ  مف الصعوبةالحصوؿ عمى األدلة الجنائية الرقمية أمر تقصي الجريمة و وتعد عممية 
وتنوع مف خبرة وميارة كبيرة في مجاؿ الحاسب اآللي، ويرجع ذلؾ لتتعدد ه االدلة ىذإليو لما تتطمبو 
مجرد اختراؽ لكممة سر خاصة  اليدؼ والغاية، قد يكوف االلكترونيةالجرائـ  وأساليب صور وأشكاؿ

أو قد يكوف اليدؼ ىو االعتداء عمى  .محصوؿ عمى األمواؿببنؾ أو مؤسسة كبرى بغرض االحتياؿ ل
  .او غير ذلؾوتشويو سمعتيـ والنيؿ مف كرامتيـ الخاصة لؤلفراد بيدؼ ابتزازىـ الحياة 

ثباتيا، فالجريمة المعموماتية انما تتـ في بيئة  المعموماتيةجرائـ الكما تتسـ  بصعوبة اكتشافيا وا 
ويمكف  االنترنتشبكة أو  الكمبيوترأو إطار ال عبلقة لو باألوراؽ أو المستندات بؿ تتـ بواسطة 

لمجاني عف طريؽ نبضات اليكترونية ال ترى العبث في بيانات الحاسب اآللي أو برامجو وذلؾ في 
أو  وقت قياسي قد يكوف جزء مف الثانية، وىذه البيانات أو المعمومات التي يتـ العبث بيا يمكف محوىا

                                                           
اإلجراءات الجنائية عبر اإلنترنت في القانوف األمريكي )المرشد الفيدرالي األمريكي لتفتيش  -الدكتورعمر محمد بف يونس - 1

صفحة  2008ؿ اإللكتروني في التحقيقات الجنائية( مؤسسة آدـ لمنشر والتوزيع، مالطا سنة وضبط الحواسيب وصواًل إلى الدلي
180 
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اال مف  تتـ كذلؾ في زمف قياسي قبؿ أف تصؿ يد العدالة إليو، سيما وأف عممية الضبط ال تعديميا
  (.1خبير فني أو متخصص ) خبلؿ

 ةالقضائي بقمة السوابؽمف الموضوعات التي تتميز  االلكترونيةف موضوع إثبات الجريمة أ كما
في الجريمة المعموماتية  التحقيقية جود مسألة صعوبة جمع االستدالالت واألدلةالىلمو  االمر الذي يؤدي

الوثائؽ ا في الغالب عمى ي بيئة ال تعتمد التعامبلت فييإذ أف ىذه النوعية مف الجرائـ توجد ف
والمستندات المكتوبة بؿ عمى نبضات إليكترونية غير مرئية وبالتالي ال يمكف قراءتيا بواسطة الحاسب 

في أقؿ مف الثانية العبث بيا أو محوىا  والبيانات التي يمكف استخداميا كأدلة ضد الفاعؿ ويمكف
بالكامؿ لذلؾ فإف المصادفو وسوء الحظ ليما دور كبير في اكتشافيا وذلؾ أكثر مف الدور الذى تمعبو 

  .،رغـ وجود بعض االجيزة الذكية التي تعمؿ عمى تتبعيا ومراقبتياأساليب التدقيؽ والرقابة

 ،الجريمة المعموماتية يصمح الثباتالذي ولعؿ مف أىـ المواضيع حساسية موضوع الدليؿ 
إزاء مواجية الجريمة المعموماتية كما  وصعوبات تحديات التقميديةحيث تواجو قواعد قانوف العقوبات 

  .يتياتبدو قاصرة عف مواجأنيا 

ال يمكننا  حقيقة واقعيةو  في وقتنا ىذا مجتمع معموماتيلما تقدـ وبعد أف أصبح المجتمع 
نيا عمى تقنيات ؤو في تسيير ش تعتمد  المجتمعات المعاصرةىذه  أصبحتحيث و  التغاضي عنيا 

ص يتقم ضرورةومف ثـ يتعيف عمى أجيزة العدالة الجنائية  وشبكة االنترنت والمعمومات االلية الحاسبات
 ال الدور التقميدي لموثائؽ في اإلثبات وازدياد مطرد في كـ المعمومات المنتجة أو المعروضة في أوعية

 المستحدث ىذا النوع مف االجراـضد  المجتمعأف تتعامؿ في ممارستيا في الدفاع عف  ورقية مستحدثة
مف جية أف يسعى  القضائي والقانوني االجتيادوذلؾ في مجاؿ اإلثبات الجنائى وىو ما يفرض عمى 

البحث ي و التقصدومًا لتطوير أساليب كشؼ الجريمة المعموماتية والوسائؿ المستخدمة في عمميات 
الجنائي والتحقيؽ وىو ما يتطمب برامج تخصصية في التدريب الكتساب ىذه الميارات في أعماؿ 

ومف ناحية أخرى يجب تحديث  ،وكذلؾ االجتيادات والسوابؽ القضائية اإلستدالؿ والتحقيؽ المعموماتى
مى نحو يكفؿ إستجابتيا األساليب اإلجرائية المتبعة لجمع األدلة في الجرائـ المعموماتية وتحديثيا ع

  .عند اإلثبات أو الضياع بشكؿ كاؼ وبدوف أف تتعرض حقوؽ األفراد وحرياتيـ لمخطر
                                                           

دار الكتب القانونية المحمة  ،القانوف الجنائي والتزوير في جرائـ الكمبيوتر واألنترنت –الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي  - 1
 .24صفحة  2005 -الكبرى مصر
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رجاؿ الدولة عمى تدريب لعؿ صعوبة استخبلص دليؿ اإلثبات تحث بالتأكيد عمى ضرورة مسارعة و 
ليس بالضرورة أف يكوف بتطوير وسائميـ البحثية وقدراتيـ العممية و  الضابطة القضائية والنيابة العامة

مف اإللماـ ببعض المسائؿ األولية التي تمكنو مف  لو المحقؽ خبيرًا في الحاسب اآللى ولكف ال بد
التفاىـ مع خبراء الحاسب اآللى وحسف استغبلليـ في كشؼ الجرائـ وجمع األدلة كما انو مف 

اتخاذىا نحو مسرح الجريمة في الضرورى أف يكوف المحقؽ مممًا باإلجراءات اإلحتياطية التي ينبغى 
 كوف مسرح الجريمة ىنا يختمؼ عف مسرح الجريمة التقميدية، وكذلؾ المامو،ىذا النوع مف الجرائـ

مف حيث ضرورة تسميح والنيابة العامة  بالنسبو لمقضاة  وكذلؾ الحاؿ  ،التدابير البلزمة لتأميف األدلةب
ومشروعية الدليؿ الجنائي الصالح بتقنية وعموـ الحاسب اآللي  الجزائي وعضو النيابة العامة القاضي

 .لمفصؿ بالدعوى

 خصائص الدليل الجنائي الرقمي

 :وفؽ االتيعف الدليؿ الجنائي التقميدي خصائص تميزه مدليؿ الجنائي الرقمي ل

الحواس األدلة الرقمية تتكوف مف بيانات ومعمومات ذات ىيئة إلكترونية غير ممموسة، ال تدرؾ ب -1
(، (Hardware .العادية، بؿ يتطمب إدراكيا االستعانة بأجيزة ومعدات وأدوات الحاسبات األلية

 (.Softwareواستخداـ نظـ برامجية حاسوبية )

 الثبوتية والحجية العممية القيمة ذات وليا ألصؿا بطؽ االدلة الرقمية ممكف استخراج نسخ عنيا -2
 كبيرة ضمانة يشكؿ االمر الذي. التقميدية ال يمكف ذلؾ في أغمب االدلةبينما في االدلة الجنائية 

 .الدليؿ عمى لمحفاظ

 .في شكميا وحجميا ومكاف تواجدىا غير المعمفبطبيعتيا افتراضية أي تخيمية  األدلة الرقمية  -3

 شبكات عبر ألخر مكاف مف تنتقؿلبلدلة الرقمية حيث  السرعة فائقة ديناميكية طبيعة ىناؾ -4
 .والمكاف الزماف ليس ليا حدود مف حيث االتصاؿ

إظيارىا بعد كذلؾ ، و في حاؿ تمفياإصبلحيا  وأبعد محوىا،  الرقمية األدلة يمكف استرجاع -5
بالمقارنة بالدليؿ  ،إخفائيا، مما يؤدي إلى صعوبة الخبلص منيا وىي مف أىـ خصائص الدليؿ الرقمي

 .الذي ال يمكف اصبلحو في حاؿ لحقو تمؼ ويمكف التخمص منو واخفاءه التقميدي
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حيث يمكف  الرقمي الدليؿ خبلؿ مف يمكف رصد المعمومات عف الجاني وتحميميا في ذات الوقت -6
أف يسجؿ تحركات الفرد، كما أنو يسجؿ عاداتو وسموكياتو وبعض األمور الشخصية عنو،  ليذا الدليؿ

 (1ئي قد يجد غايتو بسيولة أيسر مف الدليؿ المادي.)لذا فإف البحث الجنا

 حجية المخرجات االلكترونية في اإلثبات

انما تنقسـ إلي مدرستيف  الجنائي في القانوف المقارفبداية يمكف القوؿ أف نظـ اإلثبات في 
ال يقيد المشرع أطراؼ الرابطة اإلجرائية بتقديـ  وبموجبواساسيتيف االولى تتبع نظاـ اإلثبات المطمؽ 

 .أدلة معينة بؿ لمقاضي أف يقتنع بأي دليؿ وىذا ىو النظاـ السائد في القانوف الفرنسي

يتقيد القاضي بوسائؿ االثبات اما المدرسة الثانية فتتبع نظاـ اإلثبات القانوني أو المقيد وفيو 
 .نظاـ السائد في القانوف اإلنجميزيوىذا ىو ال واالدلة المحددة في القانوف

أما النظاـ لدينا في القانوف الفمسطيني، نجد بأنو اخذ بالنظاـ المختمط، حيث أف القاضي 
باستثناء بعض الجرائـ فاف  ،(سابقا ذكرنا كماالجزائي لو كامؿ حرية االقتناع بالدليؿ المقدـ لو )

 .القاضي مقيد بوسائؿ اثبات محددة بموجب القانوف

ورغـ إختبلؼ نظاـ المدرستيف في نظاـ اإلثبات إال أف ىناؾ ضوابط معينة تحكـ األدلة 
 الناتجة عف الحاسب اآللي بشكؿ عاـ يمتـز بيا القضاء لتحاشي سوء التصرؼ ولدعـ وحماية حقوؽ

األطراؼ أو غيرىا مف الحقوؽ محؿ اإلحتراـ وىذه الضوابط مدارىا أصؿ البراءة و ما يتفرع عنو مف 
تائج وآثار وما يستتبعو مف وجوب توافر شروط معينة في المخرجات االلكترونية حتي يمكف الحكـ ن

باإلدانة ذلؾ أنو ال محؿ لدحض قرينة البراءة وافتراض عكسيا إال عندما يصؿ إقتناع القاضي إلي حد 
ىا تصؿ بنسبة الفعؿ فاذا كاف القاضي لـ ينتو إلى أف المخرجات االلكترونية السابؽ ذكر  ،الجـز واليقيف

 أو الجريمة المعموماتية إلى المتيـ المعموماتي كاف عميو أف يقضي بالبراءة.

قتناعو باإلدانو قد إستمدت مف مخرجات كمبيوتريو  كما يجب أف تكوف عقيدة القاضي وا 
طرحت بالجمسة ألف القاعدة ىي أف ال يحكـ إال بناء عمى التحقيقات التي تحصؿ بالطرؽ والشروط 

                                                           
  -االثبات الجنائي باالدلة الرقمية مف الناحيتيف القانونية والفنية  -مسماري والخبير عبد الناصر فرعمي الدكتور محمد عبيد ال  - 1

منشور عمى -جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية / الرياض–مقدـ في المؤتمر العربي االوؿ لعمـو االدلة الجنائية والطب الشرعي 
 .2007سنة  -النت 
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لقانونية و ليس بناء عمى معموماتو الشخصية أو عمى ما قد يكوف قد رآه بنفسو في غير مجمس ا
القضاء كما ينغي أإل يؤسس القاضي الجزائي حكمو عمى دليؿ ناتج عف الحاسب اآللي لحقو سبب 

 حيث أف االحكاـ الجزائية ال تبنى عمى الشؾ والتخميف وانما تبنى عمى الجـز .يبطمو ويعدـ أثره
ليذا فاف قناعة  ،كما انيا ال تبنى اال عمى أدلة جازمة وقاطعة ومتساندة يقتنع بيا القاضي ،واليقيف

  .القاضي يجب أف تكوف مستمدة مف بينات قانونية وسميمة ليا اساس ثابت في اوراؽ الدعوى

فيي معنوية الطبيعية كسجبلت الكمبيوتر ومعمومات  ،كما أف ادلة االدانة ذات نوعية مختمفة
وقد اثارت وتثير أماـ القضاء مشكبلت جمة مف حيث مدى  ،الدخوؿ واالشتراؾ والنفاذ والبرمجيات

كما أف  .قبوليا وحجيتيا والمعايير المتطمبة لتكوف كذلؾ خاصة في ظؿ قواعد االثبات التقميدية
وقد يتجاوز  ،نظـ الكمبيوتر وقواعد البيانات ونظـ المعموماتالتفتيش في ىذا النمط يتـ عادة عمى 

كما أف الضبط ال يتوقؼ عمى تحريز جياز الكمبيوتر فقد  .النظاـ المشتبو بو الى انظمة أخرى مرتبطة
واالىـ أف الضبط ينصب عمى  ،يمتد مف ناحية ضبط المكونات المادية الى مختمؼ اجزاء النظاـ

 (.1رامج المخزنة في النظـ المرتبطة بالنظاـ محؿ االشتباه )المعطيات والبيانات والب

أما نحف فنرى ضرورة عدـ المغاالة بالدفاع عف الحؽ في الحياة الخاصة وحرمة انتياكو، مما 
يؤدي إلى عرقمة كشؼ الجرائـ والحصوؿ عمى دليؿ الجريمة، حيث أف المصمحة العامة أفضؿ وأولى 

كذلؾ عدـ التعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ مف قبؿ السمطات و  ،بالرعاية مف المصمحة الخاصة
كفميا الدستور  التيالمختصة عمى نحو يتضمف عدـ انتياكات خطيرة لمحؽ بالحياة الخاصة وحرمتيا 

 ونص عمى حرمتيا وعدـ المساس بيا.

 

 

 

 

 

                                                           
 102و  101صفحة  2006سنة –دار الفكر الجامعي  –الجريمة المعموماتية واجراـ االنتر نت  –د سامي عمي حامد عيا - 1
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  :الخاتمة

سرية بعيدا عف حاجة االنساف ألف يخمو إلى نفسو وأف يشعر باليدوء والسكينة، وراء ستار ال
 .االنساف حاجة قديمة قدـ وجود ،مراقبة الفضولييف

مف اىـ حقوؽ ماية الحؽ في الخصوصية، وتعتبره حلذلؾ تحرص كافة المجتمعات عمى 
لحمايتو بؿ تسعي إلى ترسيخو في  التشريعاتتكتفي بسف  حقا مستقبل قائما بذاتو، والاالنساف و 

األذىاف، وذلؾ بغرس القيـ النبيمة التي تمعب دورا كبيرا وفعاال في منع المتطفميف مف التدخؿ في 
  .خصوصيات اآلخريف وكشؼ اسرارىـ

ولقد حظي ىذا الحؽ باىتماـ كبير سواء مف جانب الييئات والمنظمات الدولية أو مف جانب 
نية، ولقد تضاعؼ االىتماـ بيذا الحؽ نظرا  لما يتعرض لو مف مخاطر تحيط الدساتير والنظـ القانو 

بو وتيدده أبرزىا التقدـ التكنولوجي و المعموماتى الممحوظ والذي كاف لو دور كبير في اقتحاـ حصوف 
األمر الذي يقتضي تدخؿ المشرع لحمايتو باألسموب الذي يتفؽ وطبيعة  ،ىذا الحؽ واختراؽ حواجزه

وفي العصر الحديث ظيرت الحاجة الماسة لمعرفة الكثير مف المعمومات وأصبحت  .خطارىذه األ
المعمومات عصب الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعممية. واصبح استخداـ الحاسب اآللي 

 .وليذا وصؼ ىذا العصر وبحؽ عصر الحاسوب .مف سمات وضرورات الحياة

لكترونية التي تمس الحؽ في الحياة الخصوصية ىي ظاىرة ولما كانت جرائـ الحاسبات اال
اجرامية حديثة النشأة لتعمقيا بتكنولوجيا الحاسبات االلية فقد اكتنفيا الغموض وكاف مف أكثر الحقوؽ 
المثيرة لمجدؿ بيف رجاؿ القانوف منذ زمف بعيد، بالشكؿ الذي دعا الكثيريف الى القوؿ بأف الجريمة 

واف كانت  ،حقيقي منبعو الحاسبات االلكترونية بو بالخرافة وانو ال يوجد أي تيديدالمعموماتية ىي اش
االلكترونية فيي جرائـ عادية يمكف تطبيؽ  ىناؾ اشكاؿ لمسموؾ غير المشروع التي ترتبط بالحاسبات

 .النصوص العقابية التقميدية بشأنيا

المستحدثة مف الجرائـ قد اسفر غير اف تطبيؽ النصوص العقابية التقميدية عمى ىذه االنماط 
المشكبلت القانونية حيث اختمفت اراء رجاؿ القانوف بشأف تطبيؽ النصوص التقميدية  عف الكثير مف

القضاء في البمد الواحد فصدرت احكاـ تطبؽ النصوص التقميدية عمى أي  وتضاربت احكاـ ،عمييا
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حكاـ اخرى سموكًا مباحًا لـ يرد بشأنو في حيف اعتبرتو ا ،سموؾ اجرامي ناتج عف استخداـ الحاسوب
 .(ال جريمة وال عقوبة اال بنص)الشرعية الجزائية والذي يقضي بأف  نص يجرمو التزامًا بمبدأ

بمعنى تغير ىذا المفيوـ وتبدلو  المرنةوكما اشرنا أف مفيوـ الخصوصية مف المفاىيـ النسبية 
بيف مجتمعات وأخرى وبيف الثقافات والموروث الحضاري لمدوؿ، وكذلؾ بيف زماف وآخر. ولعؿ ظيور 
الحواسيب وثورة المعمومات واإلنترنت أعطى ىذا الحؽ زخمًا خاصًا، والسيما بعد انتشار بنوؾ 

 ،ت مف خبلؿ مواقع الدردشة وغرفيا وغيرىاومواقع التواصؿ االجتماعي عبر شبكة اإلنترن ،المعمومات
ِإذ ال يتوانى الناس كبارًا وصغارًا عف وضع كثير مف معموماتيـ الشخصية وصورىـ واية امور اخرى 
خاصة بيـ أو بأسرىـ عمى شبكة اإلنترنت، وخاصة الشباب والمراىقيف وىـ الفئة األكثر استخدامًا 

عمى حرمة حياة الناس الخاصة مف االنتياؾ في مجاؿ لئلنترنت، مما يؤلؼ خطرًا ال يستياف بو 
المعموماتية. األمر الذي أوجب تدخؿ المشرع في كثير مف دوؿ العالـ لسف قوانيف خاصة بجرائـ 

ونتمنى عمى المشرع الفمسطيني أف يصدر مثؿ ىذه القوانيف التي مف شأنيا  .الحاسوب واإلنترنت
 .الحاسوبحماية الحؽ في الحياة الخاصة في جرائـ 

ولقد ضاقت بنا السطور بمعالجة موضوع الحماية الجزائية لمحؽ في الحياة الخصوصية في 
الجرائـ المعموماتية وقدسيتيا وحمايتيا مف االختراؽ واالنتياؾ بسبب التطور التكنولوجي المتبلحؽ الذي 

 ييدد باستمرار حرمة الحياة الخاصة.

راستنا حوؿ موضوع "الحماية الجزائية لمحؽ في الحياة وبعد أف أنتيينا بحمد اهلل و شكره مف د
قد حاولنا بحث جوانبو المختمفة والمشاكؿ التي ثارت حولو، ولكؿ  ،الخصوصية في الجرائـ المعموماتية"

 :ما تقدـ فقد توصمنا مف خبلؿ البحث الى النتائج التالية

 النتائج:

ألف  ،أكاف ذلؾ في الدساتير أو في التشريعات لـ يرد تعريؼ قانوني لفكرة الحياة الخاصة، سواء  -1
فكرة الخصوصية أو الحياة الخاصة إنما تعتبر مف االمور الدقيقة التي ما زالت تثير النقاش والخبلؼ 
في القانوف المقارف ويرجع ذلؾ الى أف ىذه الفكرة إنما تتسـ بالمرونة والتطور، كما تختمؼ مف مجتمع 

ئدة في الجماعة والظروؼ الخاصة بكؿ شخص ومدى تقدير كؿ ألخر، وحسب األخبلقيات السا
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مجتمع لمقيـ الذي تسود فيو، وعمى ىذا األساس فقد اتجيت التشريعات المقارنة إلى عدـ إيراد تعريؼ 
 .لمحياة الخاصة، تاركة ىذا األمر لمفقو والقضاء

رغـ  ،فكرة مشتركة اجمعت عمييا جميع الدوؿ في تشريعاتيا ،تعد فكرة الحؽ في الحياة الخاصة -2
ألنيا تعبر عف ذاتية الفرد وخاصيتو وىي الفاصؿ بيف ما ،اختبلؼ وتبايف نظاميا القانوني والسياسي

 .يعد سري خاص بالفرد وما ىو عاـ مشترؾ بيف االفراد

 .الحؽ وسبؿ حمايتو لقد اىتمت جميع االتفاقيات والمواثيؽ الدولية واالقميمية بيذا -3

رغـ اىمية ىذا الحؽ اال أف وجيات نظر رجاؿ القانوف قد تباينت واختمفت بيف مؤيد ليذه الفكرة  -4
وبيف رافض ليذا الحؽ كحؽ مستقؿ  ،كحؽ مستقؿ عف غيره مف الحقوؽ الفردية والحريات الشخصية

 .ؽ معنويدوف النظر اليو كح ،عف غيره مف الحقوؽ وأساسو أنو حؽ لمممكية فقط

بيف ما ىو  ،تبايف وجيات نظر رجاؿ القانوف حوؿ موضوع عناصر الحؽ في الحياة الخاصة -5
وىو ما جسدتو التشريعات الجنائية تبعا آلراء رجاؿ القانوف الجنائي  .متفؽ عميو وما ىو مختمؼ عميو

المراسبلت لعؿ عنصر حرمة المسكف كاف محؿ اتفاؽ بيف رجاؿ القانوف وكذلؾ حرمة  .لكؿ دولة
بينما  .وحرمة الحياة العائمية والحالة الصحية وحرمة المحادثات الشخصية كانت جميعيا محؿ اتفاؽ

اختمفوا في باقي العناصر كما ىو الحاؿ في  حرمة االسـ وحرمة الجسد وحرمة قضاء اوقات الفراغ 
 .وحرمة النشاط الوظيفي والميني وحرمة الدخوؿ في طي النسياف وحرمة الصورة

كما أف الحؽ في الخصوصية ليس حقا مطمقا و إنما محدد بمقتضيات النظاـ العاـ مؤدى ذلؾ أنو  -6
المصمحة –ال يجوز الخوض في خصوصيات األفراد عامة إال إذا وجدت مصمحة أولى بالرعاية 

 .تحقيؽ الصالح العاـ –العامة

 اري المفعوؿ في األراضيتناثرت النصوص المتعمقة بيذه الجرائـ بيف أكثر مف تشريع س -7

 .ولـ يصدر بعد قانوف متخصص بمكافحة ىذه الجرائـ المستحدثة ،الفمسطينية

 ،ترونية تتميز عف الجرائـ التقميدية أف محؿ أو موضوع بعضيا يكوف غير ماديكااللالجرائـ  -8
فنية تتطمب تقنية كونيا جرائـ ،اضافة الى اف اثبات الجرائـ االلكترونية يحيط بو الكثير مف الصعوبات

 .كما أنيا أي الجريمة المعموماتية في الغالب تكوف ىادئة ال عنؼ فييا .معينة
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 :التوصيات

 :ترتيًبا عمى ما تقدـ مف ىذه الدراسة فإف الباحث يقترح التوصيات التالية

واف يتضمف  ."ضرورة إصدار قانوف خاص وعصري فمسطيني لمجرائـ المعموماتية "االلكترونية -1
وص خاصة عمى حماية الحؽ في الحياة الخاصة بصفة مستقمة عف باقي الحقوؽ الشخصية نص

بحيث يتماشى مع المفيوـ الحديث الواسع لمحياة الخاصة لبلفراد وتعدد عناصره ليبقى الباب مفتوحا 
المكانية احتضانيا لعناصر جديدة اخرى محتمؿ ظيورىا في المستقبؿ وذلؾ تحسبا لتطور مفيوميا 

 .ا ومكانازمان

القانونية عند تحديد أنماط السموؾ اإلجرامي واالبتعاد عف  والصياغةالدقة والوضوح  مراعاة -2
، مثؿ طبيعة الحؽ المعتدى عميو ، وبالتالي تحديد التي تحمؿ أكثر مف معنى العمومية والغموض

 صور الحؽ في الخصوصية المجرمة قانونا .

الترجمة الحرفية لمقوانيف الغربية، ألنيا تعبر عف مجتمع غير التأكيد عمى وجوب االبتعاد عف  -3
مجتمعنا وثقافة غير ثقافتنا، وبالتالي ضرورة إيجاد قواعد قانونية نابعة مف المجتمع الفمسطيني، الذي 
تتسـ تركيبتو البشرية بالميؿ إلى التحفظ عمى خصوصياتو، فالعادات والتقاليد الفمسطينية األصيمة 

اتا استخداـ التكنولوجيا النتياؾ الحرمات، ألجؿ الحفاظ عمى ىذه القيـ كما يجب التأكيد ترفض رفضا ب
نما كغيرىا مف التقنيات تحمؿ اإليجابي  كذلؾ عمى أف ىذه التكنولوجيا ليست مفروضة فرضا، وا 

فة والسمبي، وبالتالي يجب أف تقيد وتضبط لتكوف األداة الفعالة في تطوير مجتمعاتنا، وىذه ىي وظي
 .المشرع الفمسطيني الذي يجب أف يأخذ بعيف االعتبار كؿ ىذه المعطيات

حاليا بؿ يجب مراعاة األبعاد  ةالمحظور  االفعاؿعمى  االقتصار عدـيجبعند التجريـ والعقاب  -4
بمعنى يكوف القانوف صالح لمحاضر  ،المستقبمية ألف تكنولوجيا المعمومات والحواسيب في تطور سريع

 .ور في المستقبؿ وقبؿ لمتط

تعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية بحيث يستوعب إجراءات التحري والضبط االلكتروني والتفتيش  -5
 .في االثبات  االلكتروني ووسائمو واالدلة االلكترونية
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يجب العمؿ مف خبلؿ برنامج محدد عمى تنمية قدرات القضاة  والنيابة العامة والضابطة القضائية  -6
 ائـ المعموماتية وآليات اكتشافيا واكتشاؼ أدلتيا. حوؿ الجر 

العمؿ عمى اعادة النظر في المناىج الدراسية في كميات القانوف بشكؿ خاص وباقي الكميات   -7
وضرورة تضمينيا مادة عامة عف الحاسب  ،بشكؿ عاـ لرفع درجة الوعي بمخاطر الجريمة االلكترونية

 .ئـ الناتجة عنيا وطرؽ الحماية منيااآللي والشبكات المعموماتية والجرا

 ،جيازًا خاصًا لمخبرة الجنائية لمجريمة المعموماتية انشاءالدولة أف تعمؿ عمى  يقع عمى عاتؽ -8
مع وجود مختبر جنائي متخصص في  ،يتكوف اعضاؤه مف فريؽ متخصص فنيًا في التقنية المعموماتية

 .ىذا النوع مف الجرائـ 
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 : المراجعو  المصادر

 :التشريعات :اوال

 .الفمسطيني" الدستور" االساسي القانوف-

 .الغربية الضفة في المفعوؿ الساري 1960 لسنة 16 رقـ االردني العقوبات قانوف-

 .1936 لسنة  74 رقـ" االنتدابي" الفمسطيني العقوبات قانوف -

 38 العدد في 5/9/2001 بتاريخ ونشر  2001 لسنة 3 رقـ الفمسطيني الجزائية االجراءات قانوف-
 .6/9/2001 بتاريخ مفعولو وسرى 94 صفحة الفمسطينية الوقائع مف

 مدينة في  18/1/1996 بتاريخ صدر 1996 لسنة 3 رقـ والبلسمكية السمكية االتصاالت قانوف -
 مفعولو وسرى 7 الصفحة عمى 23/4/1996 بتاريخ الفمسطينية الوقائع مف 12 العدد في ونشر غزة

 .24/5/1996 بتاريخ

 المجمس مف األولى بالقراءة المقروء 2003 لسنة)(  رقـ الفمسطيني العقوبات قانوف مشروع -
 .الفمسطيني التشريعي

  .الفمسطيني اإللكترونية المعامبلت قانوف مشروع -

 بتاريخ صدر االرىاب وتمويؿ االمواؿ غسؿ مكافحة بشأف ـ2015 لسنة 20 رقـ بقانوف القرار -
 .اهلل راـ مدينة في 28/12/2015

 بتاريخ صدر االتصاالت قطاع لتنظيـ الفمسطينية الييئة بشأف  2009 لسنة 15 رقـ بقانوف القرار -
 6 صفحة 22/8/2009بتاريخ الفمسطينية الوقائع جريدة في ونشره  اهلل راـ مدينة في 4/6/2009

 .نشره تاريخ مف بو وعمؿ

 .2001 لعاـ المؤقت األردني االلكترونية المعامبلت قانوف -

 .2010 لعاـ األردنية المعمومات أونظمة اإللكترونية ئـاالجر  قانوف -

 .2012 لعاـ الجديد والدستور. 1973 لعاـ السوري الدستور -
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 .1971 سنة الدائـ المصري الدستور الدستور -

 .االردني الدستور -

 .2008 نوفمبر 15 في المؤرخ 19-08 رقـ القانوف بموجب المعدؿ الجزائري الدستور -

 .السعودي الدستور -

 .الكويتي الدستور -

 .2012 لسنة 17 رقـ السوري التشريعي المرسوـ -

 .2001 لسنة 72 رقـ العماني التشريعي المرسوـ -

 .الرابع التعديؿ االمريكي الدستور -

 .االيطالي الدستور -

 .الفرنسي الدستور-

 بتاريخ عباس محمود فمسطيف دولة رئيس عف صادر 2017 لسمة( 16) رقـ بقانوف قرار -
وساري  10/7/2017 بتاريخ 14 رقـ الممتاز العدد في الفمسطينية الوقائع في نشر 24/6/2017

 مف تاريخ نشره .المفعوؿ 

 :الدولية االتفاقيات-

 .ـ 2010 لسنة المعمومات تقنية جرائـ لمكافحة العربية االتفاقية -

 .ـ 2010 لسنة الوطنية الحدود عبر المنظمة الجريمة لمكافحة العربية االتفاقية -

 :المتخصصة القانونية المراجع: ثانيا

 -مصر -العربية النيضة دار -الخاصة الحياة في لمحؽ الجنائية الحماية -سرور فتحي أحمد - 1
1986. 
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 االلي الحاسب جرائـ– اليواوشة فاضؿ وصايؿ الزعبي محمد وجبلؿ المناعسة احمد اسامة  - 2
 .لمنشر وائؿ دار– 2001 سنة -مقارنة تحميمية دراسة– واالنترنت

 - العربية دارالنيضة -المعمومات وبنوؾ الخاصة لمحياة الجنائية الحماية-قايد اهلل عبد أسامة  - 3
 .1994 سنة مصر

 جامعة -مصر -المعمومات بنوؾ و الخاصة لمحياة الجنائية الحماية -قايد اهلل عبد أسامة  - 4
 .1988 القاىرة

 دار -المعموماتية الجريمة– واالنترنت الحاسوب جرائـ – الشوابكة احمد اميف محمد المحامي  - 5
 .2004 سنة-والتوزيع لمنشر الثقافة

 االلي والحاسب االنترنت جرائـ – الجنبييي محمد وممدوح الجنبييي محمد منير المحامياف  - 6
 .2004 سنة-االسكندرية/ الجامعي الفكر دار -مكافحتيا ووسائؿ

 لبناف -المعموماتية مجاؿ في الشخصية لمحياة القانونية الحماية -أيوب أنطونيوس بوليف. د  - 7
 .2009 سنة - الحقوقية الحمبي منشورات

 دار-مصر -الحديثة والتكنولوجيا الجنائي اإلثبات أدلة -الصغير الباقي عبد جميؿ. د - 8
 .2002سنة- العربية النيضة

 النيضة دار -األولى الطبعة -اإلسبلـ في الخاصة الحياة حرمة ضمانات -الجندي حسني  - 9 
 .1993 سنة -مصر -العربية

 اإلسبلمية الشريعة بيف اإلنترنت جرائـ-األلفي محمد األستاذ -الغافري سعيد بف حسيف. د  - 10
 سنة  - الحقوقية الحمبي منشورات- لبناف -المعموماتية مجاؿ في العربية النيضة دار مصر -والقانوف
2004- 2009. 

 دراسة الخصوصية، في الحؽ الخاصة، الحياة احتراـ في الحؽ األىواني، كامؿ الديف حساـ - 11
 .النشر سنة بدوف مصر، العربية،  النيضة دار مقارنة،
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 سنة -الجامعي الفكر دار– االنترنت واجراـ المعموماتية الجريمة – عياد حامد عمي سامي  - 12
2006. 

 .1986 سنة-مصر -العربية النيضة دار -الصورة في الحؽ -جبر سعيد  - 13

 منشورات -لبناف -اإلنترنت شبكة لمعمومات القانونية الحماية -الجبوري اهلل عبد سميـ.د  - 14
 .نشر تاريخ دوف مف-الحقوقية الحمبي

 والقوانيف االسبلمية الشريعة في االلكترونية الجرائـ– منصور محمد ابراىيـ الشحات الدكتور -15
 .2002 سنة العربية النيضة دار– الوضعية

 الكتب دار-مصر -لمعامؿ الخاصة لمحياة القانونية الحماية -دياب أحمد محمد صبلح. د  - 16
 .نشر تاريخ دوف مف- القانونية

 -العربية النيضة دار -األولى الطبعة -واإلعبلـ النشر جرائـ -سرور فتحي أحمد طارؽ  - 17
 .2004 سنة -مصر

 النيضة دار -النشر مواجية في الفرد ألسرار الجنائية الحماية -سرور فتحي أحمد طارؽ  - 18
 .1991 -مصر -  العربية

 الثقافة دار -اإللكترونية الوسائط عبر المرتكبة القدح و الذـ جرائـ -الحيط سقؼ عزاـ عادؿ  - 19
 .2011 سنة - عماف-والتوزيع لمنشر

 دار -مصر-اإللكترونية لمحكومة المعموماتية الجنائية الحماية-حجازي بيومي الفتاح عبد.د  - 20
 .2007 سنة- القانونية الكتب

 االجرامية الظاىرة في دراسة – العولمة عصر في الجريمة– حجازي بيومي الفتاح عبد. د  - 21
 .2008 سنة -الجامعي الفكر دار – االماراتي القانوف عمى التطبيؽ مع المعموماتية

 العربي القانوف في واإلنترنت الحاسوب جرائـ مكافحة -حجازي بيومي الفتاح عبد. د  - 22
 .2009 -2005 سنة -العربية النيضة دار -مصر -النموذجي
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 دار - االلكترونية الحكومة لنظاـ الجنائية و الفنية الحماية - حجازي بيومي الفتاح عبد  - 23
 .2003 سنة -اإلسكندرية – الجامعي الفكر

 و السوري التشريع في المعمومات تكنولوجيا الستخدامات القانونية األبعاد-شمديف عفاؼ  - 24
 .2003سنة -المقارنة التشريعات

 -العربية النيضة دار -المعمومات نظاـ مواجية في الحريات حماية -حسبو أحمد عمرو  - 25
 .2000 سنة -مصر

 وأبعادىا اآللي بالحاسب المتصمة الجرائـ في اليامة المشكبلت: الحسيني فاروؽ عمر..د  - 26
 .1995 سنة ناشر، اسـ دوف مصر، الدولية،

 المرشد) األمريكي القانوف في اإلنترنت عبر الجنائية اإلجراءات -يونس بف محمد عمر.د  - 27
( الجنائية التحقيقات في اإللكتروني الدليؿ إلى وصوالً  الحواسيب وضبط لتفتيش األمريكي الفيدرالي
 .2008 سنة- مالطا -والتوزيع لمنشر آدـ مؤسسة

 -الفنية المصنفات -المؤلؼ وحقوؽ الحاسوب جرائـ -عفيفي كامؿ عفيفي– الشاذلي فتوح. د  - 28
 .2007 سنة-الحقوقية الحمبي منشورات بناف

 -العربية النيضة دار -الخاصة الحياة لحرمة الجنائية الحماية -الشياوي الدسوقي محمد  - 29
 .2005 سنة -مصر

 سنة -إسكندرية-الجامعية دارالمطبوعات -واالنترنت الكمبيوتر جرائـ-الرومي أميف محمد  - 30
2003. 

 المعارؼ منشأة -مصر -واإلنترنت الحاسوب جرائـ -سبلمة بكر أبو اهلل عبد محمد  - 31
 . 2006 سنة – اإلسكندرية

 مواجية في وضماناتيا لؤلفراد الخاصة الحياة حماية -المقاطع المحسف عبد محمد. د  - 32
 .1992 سنة -ناشر دوف مف -الكويت اآللي، الحاسوب
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 -اإلنترنت لشبكة المشروع غير االستخداـ عف الناشئة الجرائـ -الكعبي عبيد محمد.د  - 33
 .2009 سنة -العربية النيضة دار-مصر

 الجامعة دار– االسكندرية جامعة– الحقوؽ كمية– المعموماتية الجرائـ – العرياف عمي محمد -34
 .2004 سنة لمنشر الجديدة

 النيابة مجمة -التميفونية المحادثات وتسجيؿ السمع استراؽ حرمة -عمي محمد محـر محمد  - 35
 .1995 سنة -مصر -العامة

 القاىرة جامعة– الحقوؽ بكمية المدني القانوف استاذ– محمد الرحمف عبد محمود الدكتور  - 36
 النيضة دار– مقارنة دراسة -(الخصوصية او) الخاصة الحياة في الحؽ نطاؽ– بالنقض والمحامي
 .القاىرة– ثروت الخالؽ عبد ش32 العربية

 العربية النيضة دار -مصر-واإلنترنت األشخاص عمى االعتداء جرائـ -رمضاف مدحت. د  - 37
  .2000 سنة –

 -العربي الفكر دار -الصحفي ومسؤولية الخاصة الحياة -حجازي الجواد عبد أحمد مصطفى - 38
 .2001 -مصر

( وحمايتيا الخاصة الحياة عمى المخاطر) واإلنترنت المعموماتية مخاطر -مغبغب نعيـ. د  - 39
  .1998 الثانية الطبعة الحقوقية الحمبي منشورات -لبناف -المقارف القانوف في دراسة

 -العربية النيضة دار مصر -لمحدود عابرة المعموماتية جرائـ -أحمد االلو عبد ىبللي. د  - 40
  .2007 سنة

"  الثاني الجزء -الخصوصية و المعمومات تقنية و القانوف موسوعة -عرب يونس  -41
 سنة -األولى الطبعة -العربية المصارؼ اتحاد -" الرقمي العصر في البيانات حماية و الخصوصية

2002. 
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 :القانونية العامة ثالثا : المراجع

 -المكتب الفني لبلصدارات القانونية -الوجيز في جرائـ الصحافة والنشر -إبراىيـ عبد الخالؽ -1
 .2002سنة -مصر

 .1997لبناف سنة -صادر لمطباعة والنشر دار  -الجزء الثاني -لساف العرب -ابف منظور -2
 .1990سنة -مصر -دار النيضة العربية -اإلجراءات الجنائية -أحمد عوض ببلؿ -3
 .1993 -مصر -مكتبة رجاؿ القضاء -ةالوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائي-أحمد فتحي سرور -4
 -مصر -ربيةدار النيضة الع -القسـ الخاص -الوسيط في قانوف العقوبات -أحمد فتحي سرور -5

1991. 
 .2007 -مصر -دار الشروؽ -الطبعة الثانية -القانوف الجنائي الدستوري -أحمد فتحي سرور -6
 بدوف سنة النشر. -مصر -المطبعة األميرية -الطبعة الثالثة -المصباح المنير -الفيومي -7
سنة -مصر -دار الكتاب العربي -الطبعة الثانية -فقو اإلجراءات الجنائية -توفيؽ محمد الشاوي -8

1954. 
 .النشر سنة بدوف -مصر -العربية النيضة دار -الجنائية الشرعية -الصغير الباقي عبد جميؿ -9

 .1956سنة -مصر -مطبعة النيضة -جرائـ الماؿ -حسف صادؽ المرصفاوي -10
 -دار النيضة العربية -الوسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي -حسيف محمد إبراىيـ -11

 .1981سنة -مصر
 الجامعي الفكر دار– االلكترونية الجرائـ في الجنائي التحقيؽ فف– ابراىيـ ممدوح خالد الدكتور -12

 2009 سنة
دار  -الطبعة السادسة عشر -مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانوف المصري -رؤوؼ عبيد -13

 .1985سنة -مصر -الجيؿ لمطباعة
 -مصر -منشأة المعارؼ باإلسكندرية -اإلجراءات الجنائية تأصيبل وتحميبل -رمسيس بيناـ -14

 .1978سنة 
-بغداد– العامة الثقافية الشؤوف دار– الدولي القانوف في مباحث – كاظـ جواد صالح الدكتور -15

 1991 سنة
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دراسة مقارنة في ضوء القوانيف الوضعية  -التنظيـ القانوني لشبكة اإلنترنت -طوني عيسى -16
 .2001سنة –الحمبي الحقوقية منشورات -لبناف -واالتفاقيات الدولية

 -بدوف دار النشر -الطبعة األولى -التفتيش -إجراءات األدلة الجنائية -عبد المييمف بكر -17
 .1993سنة -مصر

 -دار النيضة العربية -حقوؽ اإلنساف في الضبط القضائي -د. عصاـ زكريا عبد العزيز -18
 .2001سنة  -القاىرة

 -مطبعة التأليؼ و النشر -ة لئلجراءات الجنائيةالمبادئ األساسي -عمى زكي العرابي باشا -19
 .1951سنة -مصر

 -بدوف دار النشر -المبادئ األساسية لمتحقيقات واإلجراءات الجنائية -عمي زكي العرابي -20
 .1940سنة  -مصر

مرحمة االستدالؿ واألحكاـ التي يخضع ليا التحقيؽ االبتدائي في  -د. عمي فضؿ البوعينيف -21
 .2004سنة  -بيروت -ار النيضة العربيةد -التشريع البحريني

دار النيضة  -الطبعة الثانية -القسـ الخاص -شرح قانوف العقوبات -فوزية عبد الستار -22
 .2000سنة -مصر -العربية

سنة -مصر -دار النيضة العربية -شرح قانوف اإلجراءات الجنائية -فوزية عبد الستار -23
1986. 

سنة -بالفرنسية()القانوف المدني  -ة الفصميةالمجم -سر الحياة الخاصة -مارتف لوسياف -24
1959. 

سنة  -مصر -دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية -القانوف الدستوري -ماجد راغب الحمو -25
1986. 

 -دار الجامعة الجديدة -الحماية الجنائية لحقوؽ المتيـ وحريتو -محمد رشاد قطب إبراىيـ -26
 .2012سنة  -مصر

ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري واالستدالؿ في  -الحمبيمحمد عمي السالـ عياد  -27
 1981سنة -الكويت -بدوف دارنشر -القانوف

 -القاىرة -الحماية الجنائية لحؽ اإلنساف في حرمة حياتو الخاصة -عوض محمد يحى الديف -28
 .1983سنة  -دار النيضة العربية
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 -الطبعة األولى -القانوف المقارفاإلثبات في المواد الجنائية في  -محمود محمود مصطفى -29
 .1978سنة  –مصر  -مكتبة جامعة النيميف  -بدوف دار النشر

 -دار النيضة العربية -الطبعة الثانية -شرح قانوف اإلجراءات الجنائية -محمود نجيب حسني -30
 .1988 -مصر
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بشأف الجرائـ  2017( لسنة 16عمما بأنو قد صدر مؤخرا وبعد اعداد ىذه الرسالة قرار بقانوف رقـ )
.)مرفؽ مع  10/7/2017(. وعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1االلكترونية)
 الرسالة( .

 االفعاؿ المجرمة بموجبو ، كما وافرد عقوبة لكؿ فعؿ مجـر .وقد شمؿ ىذا القرار بقانوف 

ليذا القرار بقانوف عندة انتقادات سواء مف الييئات الحقوقية ، أو مف مؤسسات المجتمع وقد وجو 
 المدني وحقوؽ االنساف ، ومف بعض ىذه االنتقادات :

 األساسي، القانوف تخالؼ رةخطو  تشمؿ مواد شمؿ القرار في الواردة والنصوص المواد مضموف اوال :
 أي إشراؾ دوف تـ بقانوف القرار ىذا أف والخطورة. الرأي بحرية وتمس التعبير، حرية قوانيف وتخالؼ

 في نجد، القرار في الواردة المواد تفحص فعند نقابية، أو حقوقية ىيئات أو المدني، المجتمع في جية
 المواد مف سمسمة ضمف والتعبير الرأي حريةل وكبح الممتوية الحجج واعتماد والتدليس التمبيس ثناياىا،

 .لمحقوؽ ومصادرة الحريات عمى الوصاية تفرض التي

 في الحريات، عمى خطورة عمى تنطوي أحكاما االلكترونية الجرائـ بشأف بقانوف القرار ويتضمفثانيا : 
 إلى اضافة ورؤيتيـ، روايتيـ تتبنى التي االلكترونية المواقع بإغبلؽ األمنية لؤلجيزة العناف إطبلؽ
 .وعقوبات أحكاـ مف القرار عميو نص ما وفؽ ماليًا، وتغريميـ المعارضيف، حبس

 خبلؿ مف المعمومات، إلى الجماىير وصوؿ حؽ حرية تقييد األمنية لمسمطات القرار ىذا يسمح ثالثًا،
. الوطني الشعور إضعاؼ الدولة، سبلمة تيديد العاـ، األمف تيديد مثؿ فضفاضة، مصطمحات اعتماد
 لمعنى لفظ أي يؤوؿ أف يمكف إذ المختمفة، والتفسيرات التأويبلت تحتمؿ واسعة مسمّيات كميا وىذه

 وتعاقب السيء، التفسير تعتمد وأف الباطؿ، صفة الحؽ إلباس وكذلؾ لو، األساسي لممقصد مخالؼ
 .األمنية واألجيزة الرسمية الجيات مع يختمؼ مف كؿ ذلؾ عمى

 والترىيب التشديد فإفّ  بداية،. بالدولة تضر واقتصادية أمنية آثار بقانوف القرار ىذا عمى ستترتب رابعًا،
 الفمسطينية الشركات في االشتراؾ عف العزوؼ إلى الجميور ستدفع القرار ىذا مواد تحممو الذي

 ىذه عمى يستوجب القرار ىذا ألفّ  الفمسطينييف، األنترنت ومزودي المعمومات وتكنولوجيا لؤلنترنت

                                                           
1
نشرفيالوقائعالفلسطينيةفي72/1/7162صادرعنرئيسدولةفلسطينمحمودعباسبتاريخ7162(لسمة61قراربقانونرقم)- 

61/2/7162بتاريخ62العددالممتازرقم
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 بمتابعة األمنية لؤلجيزة السماح وكذلؾ األمنية، لمجيات مستخدمييـ عف معمومات   تقديـ الجيات
 الشركات إلى الجميور لجوء إلى سيؤدي ما االنترنت، شبكة عبر الجميور وخصوصيات معمومات
 المستخدـ يصبح حيث األمني الخطر يبرز وىنا. خدماتيا مف لبلستفادة االحتبلؿ، لدولة التابعة

. األمنية والمتابعة لئلسقاط وىدفا سيبل صيدا اإللكترونية االحتبلؿ دولة شركات لدى الفمسطيني
ضافة  استخداـ عف الفمسطيني الجميور لعزوؼ سيء واقتصادي مالي أثر ىنالؾ سبؽ، ما إلى وا 
 .الفمسطينية الوطنية الشركات

القرار بقانوف بحاجة لوقت مف التطبيؽ العممي حتى يتـ الوقوؼ عمى اال اف الباحث يرى أف ىذا 
الثغرات والمعيقات والتحديات  ليصار الى جبرىا والتغمب عمييا ، وبجميع االحواؿ وجود قانوف 

 لمكافحة الجرائـ االلكترونية أفضؿ مف عدـ وجوده. )مرفؽ القرار بقانوف في نياية الرسالة(

 المرفؽ :

 م 7137 لسنة(  36)  رقم بقانون قرار

 اإللكترونية الجرائم بشأن

 فمسطيف دولة رئيس

 الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة رئيس

 منو،(  43)  المادة أحكاـ سيما ال وتعديبلتو، ـ 2003 لسنة المعدؿ األساسي القانوف ألحكاـ استنادا
 وعمى الجنوبية، المحافظات في الساري وتعديبلتو، ـ 1963 لسنة( 74) رقـ قانوف عمى االطبلع وبعد
 الشمالية، المحافظات في وتعديبلتو،الساري ـ 1960 لسنة(  16)  رقـ األردني العقوبات قانوف أحكاـ

 والبلسمكية، السمكية االتصاالت بشأف ـ، 1996 لسنة( 3)  رقـ قانوف وعمى

 وتعديبلتو، ـ 2001 لسنة( 3)  رقـ الجزائية اإلجراءات قانوف وعمى

 العقمية، والمؤثرات المخدرات مكافحة بشأف ـ، 2015 لسنة(  18)  رقـ بقانوف القرار وعمى

 اإلرىاب وتمويؿ األمواؿ غسؿ مكافحة بشأف ـ، 2015 لسنة(  20)  رقـ بقانوف قرار وعمى
 وتعديبلتو،



154 
 

 2017 /20/6 بتاريخ الوزراء مجمس تنسيب عمى وبناءً 

 لنا، المخولة الصبلحيات وعمى

 العامة، لممصمحة وتحقيقا

 الفمسطيني، العربي الشعب وباسـ

 اآلتي بقانوف القرار أصدرنا

 (1) مادة

 القرينة تدؿ لـ ما أدناه، ليا المخصصة المعاني بقانوف القرار ىذا في الواردة والعبارات لمكممات يكوف
 :ذلؾ خبلؼ عمى

 .المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة :الوزارة

 .المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير :الوزير

 أو بأفراد تعمقت سواء البيانات عمى عمميات مجموعة أو عممية تنفيذ أو إجراء :البيانات معالجة
 نقميا، أو تعديميا، أو تخزينيا، أو تسجيميا، أو استبلميا، أو البيانات، تمؾ جمع ذلؾ في بما خبلفو،

 عمؿ إيقاؼ أو إلييا، الوصوؿ حجب أو بيانات، نشر إعادة أو نشرىا، أو محوىا، أو استرجاعيا، أو
 .محتوياتو تعديؿ أو إلغاؤه أو األجيزة

 أخرى وسيمة أية أو كيروكيميائية، بصرية مغناطيسية إلكترونية وسيمة أية ىي :المعمومات تكنولوجيا
 لمعالجة تستخدـ مترابطة، غير أو مترابطة وسائؿ مجموعة أو مادية، غير أـ مادية أكانت سواء

 اتصاالت أو بيانات، تخزيف قدرة أية ويشمؿ التخزينية، الوظائؼ أو والحساب المنطؽ وأداء البيانات
 .الوسيمة ىذه مثؿ مع باالقتراف تعمؿ أو تتعمؽ

 تكنولوجيا باستخداـ نقمو أو إنشاؤه أو معالجتو أو تخزينو يمكف ما كؿ :اإللكترونية البيانات
 أو الرموز، أو الحروؼ، أو األرقاـ، أو الصوت، أو الصور، أو الكتابة، خاص بوجو المعمومات،
 .وغيرىا اإلشارات،
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 تكنولوجيا بوسائؿ ونقميا وتوريدىا ومعالجتيا تخزينيا يمكف معمومة أية :اإللكترونية المعمومات
 أو الرموز، أو الحروؼ، أو األرقاـ، أو الصوت، أو الصور، أو بالكتابة، خاص بوجو المعمومات
 .وغيرىا اإلشارات،

 المعمومات عمى لمحصوؿ المعمومات لتكنولوجيا وسيمة مف أكثر بيف ارتباط ىي :اإللكترونية الشبكة
 (.اإلنترنت) العالمية الشبكة أو العامة أو الخاصة الشبكات ذلؾ في بما وتبادليا

 ما؛ شيء أو بشخص تتعمؽ لحالة وصفا بمجمميا تشكؿ التي المعمومات مجموعة :اإللكتروني السجل
 .إلكترونية بوسائؿ تخزينيا أو تسمميا، أو إرساليا، أو إنشاؤىا، يتـ والتي

 المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ إحدى باستخداـ يصدر الذي اإللكتروني السجؿ ىو :اإللكتروني المستند
 تكنولوجيا بوسيمة استبلمو أو إببلغو أو إرسالو أو نسخو أو استخراجو أو تخزينيا أو إنشاؤه يتـ

 يمكف بشكؿ لبلسترجاع قاببلً  ويكوف آخر، إلكتروني وسيط أي عمى أو مادي وسيط عمى المعمومات
 .فيمو

 عنواف خبلؿ مف اإللكترونية الشبكة عمى الخدمات أو المعمومات إتاحة مكاف ىو :اإللكتروني الموقع
 .محدد

  .المعنوي أو الطبيعي الشخص :الشخص

 أو لممستخدـ مباشر بشكؿ محددة ميمة ألداء مصمـ إلكتروني برنامج ىو :اإللكتروني التطبيق
 .حكميا في ما أو المعمومات تكنولوجيا وسائؿ خبلؿ مف يستخدـ ؛ آخر إلكتروني لبرنامج

 مصدر تبيف المعمومات تكنولوجيا طريؽ عف تنشأ إلكترونية معمومات أو بيانات أية :المرور بيانات
 خدمة ونوع ومدتو وحجمو، وتاريخو، ووقتو، سمكو، الذي والطريؽ إلييا، المرسؿ والوجية اإلرساؿ
 .االتصاؿ

 ىويتو مف لمتأكد حكميا في وما المعمومات تكنولوجيا لنظـ لمولوج يستخدـ ما كؿ ىي :السر كممة
 .حكميا في ما أو األصبع أو الوجو أو العيف وبصمة الرموز وتشمؿ المرور، بيانات مف جزء وىي
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 أو ذكية شريحة أو ممغنط شريط عمى تحتوي التي اإللكترونية البطاقة ىي :اإللكتروني التعامل وسيمة
 أو بيانات عمى الوسيمة ىذه تحتوي إلكتروني، تطبيؽ أو المعمومات تكنولوجيا مف حكميا في ما

 .بذلؾ المرخصة الجيات تصدرىا إلكترونية معمومات

 .ليا التابعة الشركات أو العامة والمؤسسات والييئات الدولة بيانات ذلؾ يشمؿ :الحكومية البيانات

 ىيئتيا إلى إعادتيا دوف وفيميا قراءتيا بو يستحيؿ شكؿ إلى إلكترونية بيانات تحويؿ ىو: التشفير
 .األصمية

 البيانات لتشفير تستخدـ معينة لجية أو لشخص خاصة، سرية مفاتيح أو مفتاح، ىي :الشفرة
 .حكميا في ما أو والرموز والحروؼ باألرقاـ الحاسوبية

 .عمييا الحصوؿ أو المعمومات أو البيانات مشاىدة :االلتقاط

 الشبكة أو المعمومات تكنولوجيا لنظـ المشروع غير أو بو المصرح غير الدخوؿ ىو :االختراق
 .اإللكترونية

 يسمح طابع وليا إلكترونية، بمعاممة مرتبطة أو ممحقة أو مضافة إلكترونية بيانات :اإللكتروني التوقيع
 .المعاممة مضموف عمى الموافقة بغرض غيره عف ويميزه وقعيا الذي الشخص ىوية بتحديد

 .معاممة عمى إلكتروني توقيع إلنشاء يستعمؿ برنامج ىي :التوقيع أداة

 العبلقة إلثبات قبميا مف المفوضة الجية أو الوزارة تصدرىا التي اإللكترونية التصديؽ شيادة :الشيادة
 .اإللكتروني التوقيع وبيانات الموقع بيف واالرتباط

 طريؽ عف االتصاؿ عمى القدرة بو الخاصة الخدمة لمستخدمي يقدـ شخص أي ىو :الخدمة مزود
 نيابة الحاسوب بيانات استضافة أو تخزيف أو بمعالجة يقوـ آخر شخص أي أو المعمومات، تكنولوجيا

 .الخدمة ىذه مستخدمي أو إلكترونية خدمة أية عف

 صالحة غير نحو عمى جعميا أو جزئيا، أـ كميا أكاف سواء اإللكترونية البرامج تدمير ىو :اإلتالف
 .لبلستعماؿ

 :ذلؾ في بما الخدمات بمشتركي والمتعمقة الخدمة مزود لدى موجودة معمومة أية: المشترك معمومات
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 .الخدمة وفترة الفنية والشروط المستخدمة االتصاالت خدمة نوع ●. 

 أو اتفاؽ عمى بناءً  المتوفرة الدفع ومعمومات ىاتفو، أو الجغرافي أو البريدي وعنوانو المشترؾ ىوية ●
  .الخدمة تركيب

  .الخدمة اتفاؽ عمى بناءً  االتصاؿ معدات تركيب موقع عف أخرى معمومات أية ●

 المحمية الييئات أو الخاصة، المؤسسات أو الخاص، أو العاـ، القطاع في يعمؿ مف كؿ :الموظف
 .حكميـ في ىو مف وكؿ الدولة، بيا تساىـ التي الخاصة الشركات أو الجمعيات، أو واألىمية،

 

 (2)  مادة

 أو كمياً  ارتكبت إذا فيو، عمييا المنصوص الجرائـ مف أي عمى بقانوف القرار ىذا أحكاـ تطبؽ .1
 أـ شريكًا، أـ أصميًا، الفاعؿ أكاف سواء فمسطيف، داخؿ أثرىا امتد أو خارجيا، أو فمسطيف داخؿ جزئياً 

 العامة المبادئ مراعاة مع فمسطيف خارج عمييا معاقباً  الجرائـ تكوف أف عمى متدخبًل، أـ محرضًا،
 .النافذ العقوبات قانوف في الواردة

 في بقانوف القرار بيذا عمييا المنصوص الجرائـ إحدى فمسطيف خارج يرتكب مف كؿ مبلحقة يجوز .2
 :اآلتية الحاالت إحدى

 .فمسطيني مواطف مف ارتكبت إذا. أ

 .فمسطينية مصالح أو أطراؼ ضد ارتكبت إذا. ب

 محؿ يوجد الجنسية عديـ شخص أو أجنبي قبؿ مف أجنبية مصالح أو أطراؼ ضد ارتكبت إذا. ج
 األراضي في وجد الجنسية عديـ شخص أو أجنبي قبؿ مف أو فمسطيف، داخؿ المعتاد إقامتو

 .القانونية التسميـ شروط شأنو في تتوافر ولـ الفمسطينية،

 (3)  مادة
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 تتمتع أف عمى األمف وقوى الشرطية األجيزة في اإللكترونية الجرائـ في متخصصة وحدة تنشأ .1
 دائرة في كؿ القضائي الضبط مأموري عمى اإلشراؼ العامة النيابة وتتولى القضائية، الضابطة بصفة

 .اختصاصو

 الجرائـ دعاوى في بالنظر الختصاصاتيما، وفقاً  العامة، والنيابة النظامية المحاكـ تتولى .2
 .اإللكترونية

 (4)  مادة

 أو إلكترونية، شبكة أو نظامًا، أو إلكترونيًا، موقعاً  وسيمة بأية حؽ وجو وبدوف عمداً  دخؿ مف كؿ .1
 بعد بيا التواجد في استمر أو بو، المصرح الدخوؿ تجاوز أو منيا، جزء أو معمومات، تكنولوجيا وسيمة
 أو أردني دينار ألؼ عمى تزيد وال أردني دينار مائتي عف تقؿ ال بغرامة أو بالحبس يعاقب بذلؾ، عممو

 .كمتييما بالعقوبتيف

 بالحبس يعاقب الحكومية، البيانات عمى المادة ىذه مف( 1)  الفقرة في المحدد الفعؿ ارتكب إذا .2
 أردني دينار ألؼ عمى تزيد وال أردني دينار مائتي عف تقؿ ال بغرامة أو شيور ستة عف تقؿ ال لمدة
 .كمتييما بالعقوبتيف أو

 أو المعموماتي، النظاـ في مخزنة إلكترونية معمومات أو بيانات إلغاء الدخوؿ عمى ترتب إذا .3
 نسخيا، أو التقاطيا، أو نقميا، أو تغييرىا، أو تدميرىا، أو إتبلفيا، أو إفشاؤىا، أو إضافتيا، أو حذفيا،

 اإللكتروني، الموقع تغيير أو المستفيديف، أو بالمستخدميف ضرراً  ألحؽ أو نشرىا، إعادة أو نشرىا، أو
 شخصية انتحاؿ أو استخدامو، طريقة أو تصميماتو أو عنوانو شغؿ أو محتوياتو، تعديؿ أو إلغاؤه، أو

 ال وبغرامة سنوات، خمس عمى تزيد ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب إدارتو، عمى القائـ أو مالكو
 المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني، دينار آالؼ خمسة عف تزيد وال أردني، دينار ألؼ عف تقؿ

 .قانوناً 

 باألشغاؿ يعاقب الحكومية، البيانات عمى المادة ىذه مف( 3)  الفقرة في المحدد الفعؿ ارتكب إذا .4
 تزيد وال أردني دينار آالؼ خمسة عف تقؿ ال وبغرامة سنوات خمس عف تقؿىال مدة المؤقتة الشاقة
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادلياىما أو أردني دينار آالؼ عشرة عمى
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 (5)  مادة

 البيانات، مصادر أو البرامج أو األجيزة، إلى الدخوؿ أو الخدمة، إلى الوصوؿ عطؿ أو أعاؽ مف كؿ
 المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية، الشبكة طريؽ عف كانت وسيمة بأية المعمومات، أو

 يعادليا ما أو أردني دينار ألؼ عمى تزيد وال أردني دينار مائتي عف تقؿ ال بغرامة أو بالحبس يعاقب
 .كمتييما بالعقوبتيف أو قانونًا، المتداولة بالعممة

 (6)  مادة

 مف ما المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية، الشبكة طريؽ عف أدخؿ أو أنتج مف كؿ
 يعاقب تعديميا، أو إتبلفيا، أو حذفيا، أو البرامج، تدمير أو تعطيميا، أو العمؿ، عف إيقافيا شأنو

 آالؼ عشرة عمى تزيد وال أردني، دينار آالؼ خمسة عف تقؿ ال مالية وبغرامة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني دينار

 (7)  مادة

 أو سجمو، أو المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو الشبكة، طريؽ عف مرسؿ ىو ما التقط مف كؿ
 دينار ألؼ عف تقؿ ال التي بالغرامة أو بالحبس، يعاقب حؽ، وجو دوف عمداً  تنصت أو اعترضو،
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني دينار آالؼ ثبلثة عمى تزيد وال أردني،

 (8)  مادة

 أو بالحبس يعاقب قانونًا، بيا المصرح األحواؿ غير في مشفرة بيانات بفؾ عمداً  قاـ مف كؿ .1
 بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عمى تزيد وال أردني دينار ألؼ عف تقؿ ال التي بالغرامة
 .كمتييما

 اإللكتروني التوقيع إنشاء أداة أو شخصية، تشفير عناصر مشروعة غير بصفة استعمؿ مف كؿ .2
 تزيد وال أردني دينار ألفي عف تقؿ ال التي بالغرامة أو بالحبس يعاقب غيره، شخص بتوقيع المتعمقة

 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني دينار أالؼ خمسة عف



160 
 

 باألشغاؿ يعاقب المادة، ىذه مف( 2)  الفقرة في المذكور مف أي باستخداـ جريمة ارتكب مف كؿ .3
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني دينار ألفي عف تقؿ ال التي وبالغرامة المؤقتة الشاقة

 (9)  مادة

 ما أو المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إحدى طريؽ عف االتصاؿ بخدمات حؽ وجو دوف ينتفع مف كؿ .1
 دينار خمسمائة عف تقؿ ال التي بالغرامة أو شيور، ستة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب حكميا، في

 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ ثبلثة عف تزيد وال أردني

 تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب الربح، بقصد المادة ىذه مف( 1)  الفقرة في المحدد االنتفاع كاف إذا .2
 أو أردني، دينار آالؼ خمسة عمى تزيد وال أردني، دينار ألؼ عف تقؿ ال التي بالغرامة أو سنة، عف

 .كمتييما بالعقوبتيف

 (10)  المادة

 إلى ىويتو عف صحيحة غير بيانات قدـ أو صحيحة، غير شيادة نشر أو بإنشاء عمداً  قاـ مف كؿ
 أو شيادة، استصدار طمب بغرض الشيادات بإصدار الخاصة القوانيف بموجب المختصة الجيات
 ألؼ عمى تزيد وال أردني دينار مائتي عف تقؿ ال التي وبالغرامة بالحبس يعاقب إيقافيا، أو إلغائيا
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني، دينار

 (11)  مادة

 معترفاً  العامة، والمؤسسات الييئات أو الدولة، مستندات مف رسمياً  إلكترونياً  مستنداً  زور مف كؿ .1
 ال وبغرامة سنوات خمس عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب معموماتي، نظاـ في قانوناً  بو
 بالعممة يعادليا ما أو أردني، دينار آالؼ عشرة عف تزيد وال أردني دينار آالؼ خمسة عف تقؿ

 .قانوناً  المتداولة

 أو بالحبس يعاقب ضرر إحداث ذلؾ شأف مف وكاف المستندات، مف ذلؾ عدا فيما التزوير وقع إذا .2
 بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ ثبلثة عف تزيد وال أردني دينار خمسمائة عف تقؿ ال التي بالغرامة
 .كمتييما
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 حسب التزوير لجريمة المقررة بالعقوبة يعاقب بتزويره عممو مع المزور المستند استعمؿ مف كؿ .3
 .األصوؿ

 باصطناعو، ذلؾ تـ سواء رسمية، إلكترونية توقيع أنظمة أو أداة أو بتوقيع تبلعب أو زور مف كؿ .4
 بياناتو، في الحقيقة تغيير إلى تؤدي أخرى طريقة بأية أو تحويره، أو تعديمو، أو تعييبو،ىأو  إتبلفو، أو
 عف تقؿ ال التي وبالغرامة سنوات خمس عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب معموماتو، أو

 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني دينار آالؼ عشرة عف تزيد وال أردني، دينار آالؼ خمسة

 المادة، ىذه مف( 4)  الفقرة في اإللكترونية التواقيع مف ذلؾ عدا فيما التبلعب أو التزوير وقع إذا .5
 أو أردني، دينار آالؼ ثبلثة عف تزيد وال أردني، دينار خمسمائة عف تقؿ ال بغرامة أو بالحبس يعاقب

 .كمتييما بالعقوبتيف

 ال العامة، لممؤسسات أو لمييئات أو رسمي، إلكتروني توقيع نظاـ أداة أو توقيع بيانا أنشأ مف كؿ .6
 في غيره مع تواطأ أو خاطئة، أو كاذبة بيانات أو معمومات ذلؾ في مستخدماً  عميو، الحصوؿ لو يحؽ
 خمسة عف تقؿ ال وبغرامة سنوات خمس عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب ذلؾ، إنشاء
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ ثبلثة عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ

 (12)  مادة

 وجو دوف الوصوؿ في المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية، الشبكة استخدـ مف كؿ .1
 عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب فييا، التبلعب أو اإللكترونية التعامؿ وسيمة بيانات أو أرقاـ، إلى حؽ
 أو أردني، دينار آالؼ ثبلثة عمى تزيد وال أردني دينار خمسمائة عف تقؿ ال بغرامة أو شيور، ستة

 .كمتييما بالعقوبتيف

 أو أجيزة ترخيص بدوف حاز أو صنع أو كانت، وسيمة بأية إلكترونية تعامؿ وسيمة زور مف كؿ .2
 عمييا المنصوص ذاتيا بالعقوبة يعاقب اإللكتروني، التعامؿ بطاقة تزوير أو إصدار في تستخدـ مواد
 .المادة ىذه مف( 1)  الفقرة في
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 وسيمة قبؿ أو بذلؾ، عممو مع مزورة إلكترونية تعامؿ وسيمة استخداـ سيؿ أو استخدـ مف كؿ .3
 ذاتيا بالعقوبة يعاقب بذلؾ، عممو مع مسروقة أو مسروقة، أو مزورة، أو سارية، غير إلكترونية تعامؿ

 .المادة ىذه مف( 1)  الفقرة في عمييا المنصوص

 خدمات، مف تتيحو ما أو غيره بيانات أو أمواؿ عمى الحصوؿ في استخداميا ذلؾ مف قصد إذا .4
 آالؼ خمسة عف تزيد وال أردني دينار ألؼ عف تقؿ ال بغرامة أو سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني دينار

 أو سنتيف، عف تقؿ ال مدة يعاقب غيره، ماؿ عمى لغيره أو لنفسو االستيبلء إلى ذلؾ مف توصؿ إذا .5
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني دينار آالؼ خمسة عف تزيد وال أردني دينار ألؼ عف تقؿ ال بغرامة

 (13)  مادة

 أو أمواؿ، سرقة في المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية الشبكة استعمؿ مف كؿ
 خمسة عف تزيد وال أردني دينار ألفي عف تقؿ ال بغرامة أو المؤقتة، الشاقة باألشغاؿ يعاقب اختبلسيا

 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني دينار آالؼ

 (14)  مادة

 االستيبلء إلى المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية، الشبكة طريؽ عف توصؿ مف كؿ
 إلكتروني، توقيع إنشاء بيانات أو إلكتروني توقيع أو سند، عمى أو منقوؿ، ماؿ عمى لغيره أو لنفسو،

 انتحاؿ أو كاذب، اسـ باتخاذ أو احتيالية بطريقة باالستعانة وذلؾ إلكتروني، توقيع إنشاء منظومة أو
 سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب عميو، المجني خداع شأنو مف ذلؾ كاف متى صحيحة غير صفة
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عمى تزيد وال أردني دينار ألفي عف تقؿ ال بغرامة أو

 (15)  مادة

 آخر شخص تيديد في المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية الشبكة استعمؿ مف كؿ .1
 يعاقب مشروعًا، االمتناع أو الفعؿ ىذا كاف ولو عنو، االمتناع أو بفعؿ القياـ عمى لحممو ابتزازه أو

 بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عف تزيد وال أردني دينار ألفي عف تقؿ ال بغرامة أو بالحبس
 .كمتييما
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 الشاقة باألشغاؿ يعاقب واالعتبار، لمشرؼ خادشة أمور بإسناد أو جناية بارتكاب التيديد كاف إذا .2
 يعادليما ما أو أردني، دينار آالؼ خمسة عف تزيد وال أردني دينار ألفي عف تقؿ ال وبغرامة المؤقتة
 .قانوناً  المتداولة بالعممة

 (16)  مادة

 بقصد خزنو أو أرسمو أو ىيأه أو أعده أو العامة، باآلداب المساس شأنو مف ما أنتج مف كؿ .1
 تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية، الشبكة طريؽ عف غيره عمى العرض أو التوزيع أو االستغبلؿ،
 ألؼ عف تقؿ ال بغرامة أو سنة، عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب المتحركة، الرسوـ أو المعمومات،

 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عف تزيد وال أردني دينار

 أو اإللكترونية الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونيًا، حساباً  أو تطبيقاً  أو موقعاً  أنشأ مف كؿ .2
 المساس شأنو مف لما تروج وأفكار برامج تسييؿ إلى تدعو المعمومات؛ تكنولوجيا وسائؿ إحدى

 وال أردني دينار ألؼ عف تقؿ ال مالية بغرامة أو سنة، عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب العامة، باآلداب
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عف تزيد

 باألشغاؿ يعاقب طفؿ، إلى موجياً  المادة ىذه مف(  1،2)  الفقرتيف في المحدد الفعؿ كاف إذا .3
 عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ خمسة عف تقؿ ال وبغرامة سنوات سبع عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني، دينار آالؼ عشرة

 محاكاة صور أو طفؿ ىيئة أو طفؿ المادة ىذه مف( 1)  الفقرة في الوارد الفعؿ محتوى كاف إذا .4
 آالؼ خمسة عف تقؿ ال وبغرامة سنوات سبع عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب لمطفؿ،
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني، دينار آالؼ عشرة عمى تزيد وال أردني دينار

 (17)  مادة

 إحدى أو اإللكترونية، الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونياً  حساباً  أو تطبيقاً  أو موقعاً  أنشأ مف كؿ
 يعاقب فيو، التعامؿ تسييؿ أو البشرية واألعضاء البشر في االتجار بقصد المعمومات تكنولوجيا وسائؿ

 وال أردني دينار آالؼ عشرة تقؿ ال وبغرامة سنوات، عشر عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني، دينار ألؼ عشريف عمى تزيد
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 (18)  مادة

 أنشأ مف كؿ اإلرىاب، وتمويؿ األمواؿ غسؿ مكافحة بقانوف قرار في الواردة باألحكاـ اإلخبلؿ دوف
 وسائؿ إحدى أو اإللكترونية، الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونيًا، حساباً  أو تطبيقاً  أو موقعًا،

 الشاقة باألشغاؿ يعاقب اإلرىاب، وتمويؿ األمواؿ غسؿ جريمة ارتكاب بقصد المعمومات، تكنولوجيا
 عشريف عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ عشرة تقؿ ال وبغرامة سنوات، عشر عف تقؿ ال مدة المؤقتة
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني، دينار ألؼ

 (19)  مادة

 أو االتجار بقصد المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية، الشبكة عمى موقعاً  أنشأ مف كؿ
 أو شرح، أو لبيعيا، أو فييا، التعامؿ سيؿ أو حكميا، في ما أو العقمية، والمؤثرات لممخدرات الترويج
 عشرة تقؿ ال وبغرامة سنوات، عشر عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب المخدرة، المواد إنتاج طرؽ عرض
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني، دينار ألؼ عشريف عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ

 (20)  مادة

 تكنولوجيا وسائؿ إحدى أو اإللكترونية، الشبكة طريؽ عف أداره أو إلكترونيًا، موقعا أنشأ مف كؿ .1
 أو الداخمي أمنيا أو العاـ، نظاميا أو الدولة، سبلمة تعريض شأنيا مف أخبار نشر بقصد المعمومات؛
 تزيد وال أردني دينار ألؼ عف تقؿ ال بغرامة أو سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب لمخطر، الخارجي

 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عمى

 تزيد ال مدة بالحبس يعاقب نشرىا، أو بثيا أو ذاتو بالقصد األخبار تمؾ وسيمة بأية رّوج مف كؿ .2
 بالعقوبتيف أو أردني، دينار ألؼ عف تزيد وال أردني دينار مائتي عف تقؿ ال بغرامة أو سنة، عمى

 .كمتييما

 العقوبة تضاعؼ الطوارئ حالة في المادة ىذه مف(  1،2)  الفقرتيف في الوارد الفعؿ كاف إذا .3
 .لو المقررة

 (21)  مادة
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 أو اإللكترونية، الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونيًا، حساباً  أو تطبيقًا، أو موقعًا، أنشأ مف كؿ
 لؤلدياف، المقررة الشعائر أو المقدسات إحدى سب أو اإلساءة بقصد المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إحدى

 أردني دينار ألفي عف تقؿ ال بغرامة أو سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب الدينية، المعتقدات أحد أو
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عمى تزيد وال

 (22)  مادة

 أو اإللكترونية، الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونيًا، حساباً  أو تطبيقًا، أو موقعًا، أنشأ مف كؿ
 خبلؿ مف األسرية، القيـ أو المبادئ مف أي عمى االعتداء بقصد المعمومات تكنولوجيا وسائؿ إحدى
 بحرمة تتصؿ مسجمة أو مباشرة أكانت سواء مرئية، أو صوتية تسجيبلت أو صور، أو أخبار، نشر
 أو التحقير أو القدح، أو بالذـ، تعدى أو صحيحة، كانت ولو لؤلفراد العائمية أو الخاصة، الحياة

لحاؽ باآلخريف التشيير  عف تقؿ ال بغرامة أو سنتيف، عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب بيـ، الضرر وا 
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ ثبلثة

 (23)  مادة

 أو اإللكترونية، الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونيًا، حساباً  أو تطبيقًا، أو موقعًا، أنشأ مف كؿ
 لو، الترويج أو تشجيعو، أو تسييمو، أو مقامرة، مشروع إدارة بقصد المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ إحدى

 دينار ألؼ عف تقؿ ال بغرامة أو شيور، ستة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب مقامرة، ألعاب عرض أو
 .كمتييما بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ خمسة عمى تزيد وال أردني

 24()  مادة

 أو اإللكترونية، الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونيًا، حساباً  أو تطبيقًا، أو موقعًا، أنشأ مف كؿ
 إلى وتيدؼ العنصرية، النعرات تثير معمومات وتوزيع نشر بقصد المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ إحدى
 بسبب عميو التعدي أو تحقيره، أو شخص، تيديد عمى أقدـ أو معينة، فئة بحؽ العنصري التمييز
 المؤقتة، الشاقة باألشغاؿ يعاقب اإلعاقة، سبب أو الشكؿ، أو الموف، أو المذىبي، أو العرقي انتمائو
 يعادليا ما أو أردني، دينار آالؼ عشر عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ خمسة عف تقؿ ال وبغرامة
 .قانوناً  المتداولة بالعممة
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 (25)  مادة

 أو اإللكترونية، الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونيًا، حساباً  أو تطبيقًا، أو موقعًا، أنشأ مف كؿ
 اإلنسانية ضد جرائـ أو جماعية، إبادة ألعماؿ التبرير شأنو مف المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ إحدى
 ضد جرائـ ارتكاب عمى التحريض أو قصدًا، المساعدة أو الدولية، والقوانيف المواثيؽ عمييا نصت

 .سنوات عشر عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة األشغاؿ أو المؤبدة، الشاقة باألشغاؿ يعاقب اإلنسانية،

 (26)  مادة

 أو سر، كممة أو معدة، إلكترونية بيانات أية أو برنامجًا، أو االستخداـ، بغرض جيازاً  حاز مف كؿ
 بغرض وذلؾ ليا، رّوج أو صدرىا، أو استوردىا، أو وزعيا، أو أنتجيا، أو قدميا، أو دخوؿ، تراميز
 ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب بقانوف، القرار ىذا في عمييا المنصوص الجرائـ مف أي اقتراؼ
 دينار آالؼ عشرة عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ خمسة عف تقؿ ال وبغرامة سنوات، خمس عمى تزيد

 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني،

 (27)  مادة

 صبلحياتو مستغبلً  بقانوف القرار ىذا في عمييا المنصوص الجرائـ مف أياً  ارتكب موظؼ كؿ .1
 أو سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب لغيره، ذلؾ سيؿ أو بسببيا أو عممو، تأدية أثناء في وسمطتو
 بالعقوبتيف أو أردني، دينار آالؼ عشرة عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ خمسة عف تقؿ ال بغرامة
 .كمتييما

 بقانوف القرار ىذا في عمييا المنصوص الجرائـ مف أياً  الخدمة، مزودي موظفي مف ارتكب مف كؿ .2
 عف تقؿ ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغاؿ يعاقب لغيره، ذلؾ سيؿ أو بسببيا، أو عممو، تأدية أثناء في

 أردني، دينار ألؼ عشريف عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ عشرة عف تقؿ ال بغرامة أو سنوات، ثبلث
 .كمتييما بالعقوبتيف أو

 (28)  مادة
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 أو اإللكترونية، الشبكة عمى معمومات نشر أو إلكترونيًا، حساباً  أو تطبيقًا، أو موقعًا، أنشأ مف كؿ
 أو نافذ، تشريع أي بموجب عمييا معاقب جريمة أية ارتكاب بقصد المعمومات؛ تكنولوجيا وسائؿ إحدى
 .التشريع ذلؾ في عمييا المنصوص العقوبة بضعؼ يعاقب ارتكابيا، عمى حرض أو اشترؾ

 (29)  مادة 

 عمييا المنصوص الجرائـ مف جريمة ارتكاب عمى غيره مع اتفؽ أو ساعد، أو حرض، مف كؿ .1
 أو التحريض ىذا بناًءعمى الجريمة ووقعت إلكترونية، وسيمة بأية بقانوف القرار ىذا أحكاـ بموجب

 .لفاعميا المقررة لمعقوبة األقصى الحد بثمثي يعاقب االتفاؽ، أو المساعدة،

 المؤقتة الشاقة باألشغاؿ المجـر يعاقب المادة، ىذه مف( 1)  الفقرة في طفبل عميو المجني كاف إذا .2
 دينار آالؼ خمسة عف تزيد وال أردني دينار ألفي عف تقؿ ال وبغرامة سنوات، خمس عف تقؿ ال مدة

 .فعبل الجريمة تقع لـ ولو قانونًا، المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني،

 (30)  مادة 

 بقانوف، القرار ىذا في عمييا المنصوص الجرائـ إحدى لحسابو، أو المعنوي الشخص باسـ ارتكب، إذا
 أردني، دينار آالؼ عشرة عمى تزيد وال أردني دينار آالؼ خمسة عف تقؿ ال التي بالغرامة يعاقب

 أف أو سنوات، خمس أقصاىا لمدة نشاطو مباشرة مف المعنوي الشخص بحرماف تقضي أف ولممحكمة
 .لو التابع الطبيعي لمشخص الجنائية بالمسؤولية اإلخبلؿ عدـ مع وذلؾ بحمو تقضي

 (31)  مادة

 عمى تزيد وال أردني، دينار خمسمائة عف تقؿ ال وبغرامة شيور، ثبلثة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب
 المفروض الحجب لتجاوز إلكتروني؛ تطبيؽ أو موقع أو أنظمة باستخداـ قاـ مف كؿ أردني دينار ألؼ

 .بقانوف القرار ىذا أحكاـ بموجب

 (32)  ادةم 

 :باآلتي المقررة القانونية لئلجراءات وفقاً  الخدمة، مزود يمتـز
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 بناءً  الحقيقة، كشؼ في تساعد التي البلزمة والمعمومات البيانات بجميع المختصة الجيات تزويد .1
 .المختصة المحكمة أو النيابة طمب عمى

 مف إلييا الصادرة األوامر عمى بناءً  اإللكترونية الشبكة عمى تطبيؽ أو محتوى أو رابط حجب .2
 .بقانوف القرار ىذا مف(  40)  المادة في الواردة اإلجراءات مراعاة مع القضائية الجيات

 .سنوات ثبلث عف تقؿ ال لمدة المشترؾ عف بالمعمومات االحتفاظ .3

 أو جمع في المختصة المحكمة قاضي قرار عمى وبناءً  المختصة، الجيات ومساعدة التعاوف .4
 .بيا واالحتفاظ اإللكترونية البيانات أو المعمومات تسجيؿ

 (33)  مادة

 ووسائؿ واألماكف األشخاص تفتيش القضائي الضبط مأموري مف تنتدبو مف أو العامة لمنيابة .1
 .بالجريمة الصمة ذات المعمومات تكنولوجيا

 ىذا مبررات دامت ما مرة، مف أكثر تجديده ويجوز ومحددًا، مسبباً  التفتيش أمر يكوف أف يجب .2
 .قائمة اإلجراء

 وسائؿ أو أدوات، أو أجيزة، ضبط عف المادة ىذه مف( 2)  الفقرة في المحدد التفتيش أسفر إذا .3
 عمى وعرضيا بالمضبوطات محضر تنظيـ القضائي الضبط مأموري عمى يتعيف بالجريمة؛ صمة ذات

 .بشأنيا يمـز ما التخاذ العامة النيابة

 مف بيـ يستعينوف مف أو القضائي، الضبط لمأموري المباشر بالنفاذ يأذف أف العامة النيابة لوكيؿ .4
جراء المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ مف وسيمة أية إلى الخبرة أىؿ  عمى الحصوؿ بقصد فييا التفتيش وا 

 .المعمومات أو البيانات

 لمجرائـ الخاصة الطبيعة مع لمتعامؿ مؤىبلً  يكوف أف القضائي الضبط مأمور في يشترط .5
 .اإللكترونية

 (34)  مادة
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 المعمومات أو البيانات، أو الوسائؿ، أو األدوات، أو األجيزة، عمى الحصوؿ العامة لمنيابة .1
 معمومات أو بمستعممييا أو االتصاالت، بحركة المتعمقة البيانات أو المرور، بيانات أو اإللكترونية،

 .اإللكترونية بالجريمة الصمة ذات المحتوى

 مف وسيمىة أية أو منو، جزء أو المعمومات، نظاـ كامؿ عمى والتحفظ بالضبط اإلذف العامة لمنيابة .2
 .الحقيقة كشؼ عمى تساعد أف شأنيا مف التي المعمومات تكنولوجيا وسائؿ

 أو البيانات تنسخ إجراؤه؛ تعذر أو ضروريًا، المعمومات نظاـ عمى والتحفظ الضبط يكف لـ إذا .3
 وسائؿ مف وسيمة عمى وفيميا قراءتيا تؤمف التي والبيانات بالجريمة عبلقة ليا التي المعمومات
 .المعمومات تكنولوجيا

 استعماؿ يتعيف الجريمة أدلة عمى وحفاظاً  فعمية؛ بصفة عميو والتحفظ الضبط إجراء استحاؿ إذا .4
 .المعمومات بنظاـ المخزنة البيانات إلى والنفاذ الوصوؿ لمنع المناسبة؛ الوسائؿ كافة

 الوسائؿ ذلؾ في بما عميو المتحفظ المضبوط سبلمة عمى لمحفاظ الضرورية االحتياطات تتخذ .5
 .محتواىا لحماية الفنية

 المضبوط لديو وجد مف أو المتيـ، بحضور عميو المتحفظ بالمضبوط قائمة اإلمكاف قدر تحرر .6
 مغمؼ أو ظرؼ، في الحالة حسب عميو المتحفظ المضبوط وُيحفظ بذلؾ، تقرير ويحرر عميو، المتحفظ
،  .والقضية المحاضر وعدد وساعتو التحفظ تاريخ بياف مع ورقة عميو وتكتب مختـو

 (35)  مادة

 وتسجيميا اإللكترونية والمحادثات االتصاالت بمراقبة العامة لمنيابة يأذف أف الصمح لقاضي .1
 لمرة لمتجديد قابمة يوماً  عشر خمسة لمدة وذلؾ بالجريمة المتعمؽ الدليؿ عف لمبحث معيا؛ والتعامؿ
 محضراً  ينظـ أف التسجيؿ أو المراقبة أو بالتفتيش قاـ مف وعمى جديدة، دالئؿ توافر عمى بناءً  واحدة،
 .العامة النيابة إلى يقدمو بذلؾ

 أو االتصاالت، حركات فييا بما بيانات ألي الفوري والتزويد بالجمع تأمر أف العامة لمنيابة .2
 التحقيقات، لمصمحة الزمة تراىا التي المحتوى معمومات أو مرور، بيانات أو إلكترونية، معمومات
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 الخدمة نوع حسب الخدمة بمزودي االقتضاء عند ذلؾ في واالستعانة المناسبة الفنية الوسائؿ باستعماؿ
 .يقدميا التي

 (36) مادة

 األدوات، أو األجيزة، سبلمة عمى بالحفاظ الكفيمة واإلجراءات التدابير اتخاذ المختصة الجيات عمى
 اإللكترونية المعمومات أو البيانات، أو اإللكترونية، األنظمة أو المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ أو

 .بشأنيا العبلقة ذات القضائية الجيات مف قرار صدور حيف إلى التحفظ، محؿ وخصوصيتيا

 (37)  مادة

 عمى بناءً  نسخيا أو وتسجيميا اتصاالت، لمحتوى الفوري باالعتراض تأذف أف المختصة لممحكمة .1
 شأنيا مف التي العناصر جميع المحكمة قرار ويتضمف مساعديو، أحد أو العاـ النائب قبؿ مف طمب

 .ومدتو لو الموجبة واألفعاؿ االعتراض طمب موضوع باالتصاالت التعريؼ

 الشروع تاريخ بداية مف شيور ثبلثة المادة ىذه مف( 1)  الفقرة في المحدد االعتراض مدة تكوف .2
 .فقط واحدة مرة لمتمديد قابمة إنجازه، في الفعمي

 عممية النطبلؽ الفعمي بالتاريخ العامة النيابة إعبلـ االعتراض إذف بتنفيذ المكمفة الجية عمى يتعيف .3
 .سيرىا لحسف البلزمة التدابير اتخاذ بخصوص معيا والتنسيؽ االعتراض،

 (38)  مادة

 أو المعمومات، أنظمة أو المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ مف وسيمة عف ناتج دليؿ أي استبعاد يجوز ال
 ذلؾ طبيعة بسبب اإللكترونية، والمعمومات البيانات أو اإللكترونية، المواقع أو المعمومات، شبكات
 .الدليؿ

 (39)  مادة

 أو المختصة الجية بمعرفة عمييا المتحصؿ بمعرفة عمييا المتحصؿ األدلة مف أي استبعاد يجوز ال
 لئلجراءات وفقاً  تـ قد عمييا الحصوؿ أف طالما السبب، ذلؾ لمجرد أخرى دوؿ مف التحقيؽ جيات

 .الدولي لمتعاوف والقضائية القانونية
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 (40)  مادة

 أو الدولة داخؿ مستضافة إلكترونية مواقع قياـ رصدت ما إذا - المختصة والضبط التحري لجيات .1
 شانيا مف غيرىا، أو دعائية، مواد أية أو أفبلـ، أو صور، أو أرقاـ، أو عبارات، أية بوضع خارجيا،

 بذلؾ محضراً  تعرض أف - العامة اآلداب أو العاـ، النظاـ أو األىمي، السمـ أو القومي، األمف تيديد
 حجب أو اإللكترونية، المواقع أو الموقع بحجب اإلذف وتطمب مساعديو، أحد أو العاـ النائب عمى
 .العرض مف روابطيا بعض

 بمذكرة مشفوعاً  ساعة 24 خبلؿ الصمح لمحكمة اإلذف طمب مساعديو أحد أو العاـ النائب يقدـ .2
 .بالرفض أو بالقبوؿ إما عمييا عرضو يوـ ذات في الطمب، في قرارىا المحكمة وتصدر برأيو،

 (41)  مادة

 أو المينة أسرار إلى االستناد يجوز ال القانوف في عمييا المنصوص المينية االلتزامات عدا فيما
 .القانوف ألحكاـ وفقاً  تطمب التي الوثائؽ أو المعمومات تقديـ عف لبلمتناع مقتضياتيا؛

 (42)  مادة

 :يمي بما ليا التابعة والشركات والجيات وىيئاتيا ومؤسساتيا الدولة أجيزة تمتـز

 وشبكاتيا اإللكترونية ومواقعيا المعموماتية، أنظمتيا لحماية البلزمة الوقائية األمنية التدابير اتخاذ .1
 .بيا الخاصة اإللكترونية والمعمومات والبيانات المعموماتية،

 فور بقانوف القرار ىذا في عمييا منصوص جريمة أية عف المختصة الجية إببلغ في اإلسراع .2
 الجية وتزويد مشروع غير بشكؿ التنصت أو االعتراض، أو لبللتقاط، محاولة أية اكتشاؼ أو اكتشافيا
 .الحقيقة لكشؼ المعمومات بجميع المختصة

 وتزويد يوماً  120 عف تقؿ ال لمدة المشترؾ ومعمومات المعمومات تكنولوجيا ببيانات االحتفاظ .3
 .البيانات بتمؾ المختصة الجية

 .اختصاصاتيا لتنفيذ المختصة الجيات مع التعاوف .4

 (43)  مادة
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 االتفاقيات إطار في األجنبية الببلد في نظيراتيا مع التعاوف تيسير عمى المختصة الجيات تعمؿ .1
 تبادؿ في اإلسراع بقصد بالمثؿ، المعاممة مبدأ طبؽ أو عمييا، المصادؽ والثنائية واإلقميمية الدولية

 ارتكابيا وتفادي واالتصاؿ المعمومات أنظمة بجرائـ المبكر اإلنذار يكفؿ أف شأنو مف بما المعمومات
 .مرتكبييا وتتبع فييا التحقيؽ عمى والمساعدة

 بالحفاظ المعنية األجنبية الدولة التزاـ عمى المادة ىذه مف( 1)  بالفقرة إليو المشار التعاوف يتوقؼ .2
 ألغراض استغبلليا أو آخر طرؼ إلى إحالتيا بعدـ والتزاميا إلييا، المحالة المعمومات سرية عمى
 .بقانوف القرار بيذا المعنية الجرائـ مكافحة غير أخرى

 (44)  مادة

 تقديـ ألغراض األخرى، الدوؿ في النظيرة لمجيات العوف تقدـ أف المختصة الجيات عمى يتعيف .1
 بالجرائـ المرتبطة الجنائية واإلجراءات التحقيقات في المجرميف وتسميـ المتبادلة، القانونية المساعدة

 واالتفاقيات الجزائية اإلجراءات قانوف يقررىا التي لمقواعد وفقاً  بقانوف، القرار ىذا في عمييا المنصوص
 ال بما وذلؾ بالمثؿ، المعاممة بمبدأ أو فييا، طرفاً  الدولة تكوف التي األطراؼ متعددة أو الثنائية،
 .آخر قانوف أي أو بقانوف القرار ىذا أحكاـ مع يتعارض

 بقانوف، القرار ىذا أحكاـ إلى استناداً  المجرميف، تسميـ طمب أو القانونية، المساعدة طمب ينفذ ال .2
 جريمة عمى أو الطمب موضوع الجريمة عمى تعاقب الدولة وقوانيف الطالبة الدولة قوانيف كانت إذا إال

 تدرج الطالبة الدولة قوانيف كانت إذا عما النظر بغض مستوفاة، التجريـ ازدواجية وتعتبر مماثمة،
 الدولة، في المستخدـ ذاتو المصطمح الجريمة تسمية في تستخدـ أو ذاتيا، الجرائـ فئة في الجريمة
 .الطالبة الدولة قوانيف بمقتضى مجرماً  الطمب موضوع الفعؿ يكوف أف بشرط

 (45)  مادة

 مرتكبو يعاقب آخر قانوف أي أو النافذ، العقوبات قانوف عمييا ينص أشد عقوبة بأية اإلخبلؿ عدـ مع
 .فيو عمييا المنصوص بالعقوبات بقانوف القرار ىذا أحكاـ بموجب عمييا المعاقب الجرائـ

 (46)  مادة
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 بإحدى أو اإللكترونية الشبكة باستخداـ نافذ تشريع أي بموجب جريمة يشكؿ فعبلً  ارتكب مف كؿ
 ذاتيا بالعقوبة يعاقب ارتكابيا، عمى حرض أو تدخؿ، أو فييا، اشترؾ أو المعمومات، تكنولوجيا وسائؿ
 .التشريع ذلؾ في الجريمة لتمؾ المقررة

 (47)  مادة

 الجرائـ مف جريمة أية الرتكاب الترويج إلى ييدؼ اإللكترونية، الشبكة عمى موقعاً  أنشأ مف كؿ
 ال وبغرامة المؤقت بالسجف يعاقب الخاصة، القوانيف مف أي أو العقوبات، قانوف في عمييا المنصوص

 المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني دينار آالؼ عشرة عمى تزيد وال دينار آالؼ خمسة عف تقؿ
 .قانوناً 

 (48)  مادة

 بيا المصرح األحواؿ غير في بقانوف القرار ىذا في عمييا المنصوص اإلجراءات سرية أفشى مف كؿ
 أو أردني دينار آالؼ ثبلثة عمى تزيد وال دينار خمسمائة عف تقؿ ال وبغرامة بالحبس يعاقب قانونًا،
 .العقوبتيف ىاتيف بإحدى

 (49)  مادة

 أو فييا التعديؿ أو إخفائيا، أو إتبلفيا، عمى أقدـ أو معموماتية، قضائية بأدلة العبث عمى أقدـ مف كؿ
 آالؼ خمسة عمى تزيد وال دينار ألؼ عف تقؿ ال وبغرامة سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب محوىا،
 .قانوناً  المتداولة بالعممة يعادليا ما أو أردني دينار

 (50)  مادة

 يعاقب معموماتية، جرائـ عف خاطئ بشكؿ قصد عف أبمغ أو اإلببلغ، في قصد عف امتنع مف كؿ
 أردني دينار ألؼ عمى تزيد وال دينار مائتي عف تقؿ ال وبغرامة شيور، ستة عف تقؿ ال مدة بالحبس

 .العقوبتيف ىاتيف بإحدى أو

 (51)  مادة
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 العاـ، بالنظاـ اإلخبلؿ بغرض بقانوف القرار ىذا في عمييا المنصوص الجرائـ مف جريمة أية وقعت إذا
 عرقمة أو منع أو لمخطر، المواطنيف حياة تعريض أو لمخطر، وأمنو المجتمع سبلمة تعريض أو

 أو القوانيف أو األساسي القانوف أو الدستور أحكاـ تعطيؿ أو ألعماليا، العامة السمطات ممارسة
 عمى االعتداء أو األدياف ازدراء أو االجتماعي، والسبلـ الوطنية، بالوحدة اإلضرار بقصد أو الموائح،
 أو المؤبدة الشاقة األشغاؿ العقوبة تكوف األساسي، القانوف أو الدستور يكفميا التي والحريات الحقوؽ
 .المؤقتة

 52)  مادة )

 جنحة أو جناية، ارتكاب في التدخؿ أو المساعدة، أو التحريض، أو االتفاؽ بطريؽ يشترؾ مف يعاقب
ف األصمي، لمفاعؿ المقررة ذاتيا بالعقوبات بقانوف القرار ىذا أحكاـ بموجب عمييا معاقب  تقع لـ وا 
 .ليا المقررة العقوبة بنصؼ عمييا يعاقب الجريمة

 (53)  مادة

 في عمييا، المنصوص الجرائـ مف جنحة أو جناية ارتكاب في شرع مف كؿ الشروع لجريمة مرتكبا يعد
 .ليا المقررة العقوبةىبنصف ويعاقب بقانوف القرار ىذا

 (54)  مادة

 تصدر النية، َحَسف الغير وحقوؽ بقانوف، القرار ىذا في عمييا المنصوص بالعقوبات اإلخبلؿ دوف .1
 الجرائـ مف أي ارتكاب في المستخدمة الوسائؿ أو البرامج، أو األجيزة، بمصادرة قراراً  المحكمة

 عمى المخالفة إزالة تكوف أف عمى منيا، المتحصمة األمواؿ أو بقانوف، القرار ىذا في عمييا المنصوص
 .الفاعؿ نفقة

 بواسطتو أو فيو ارتكبت الذي اإللكتروني الموقع وحجب المحؿ إغبلؽ بمدة قراراً  المحكمة تصدر .2
 .األحواؿ بحسب الجرائـ تمؾ

 (55)  مادة
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 الجرائـ مف أيا الجاني تكرار حاؿ في بقانوف القرار ىذا في عمييا المنصوص العقوبة تضاعؼ
 التكرار سابقة األجنبية األحكاـ وتعتبر خارجيا، أـ فمسطيف في ارتكبت سواء فيو عمييا المنصوص

 .الجاني بحؽ

 (56)  مادة

 الحاالت مف أي في بقانوف القرار ىذا أحكاـ بموجب عمييا المعاقب لمجرائـ المقررة العقوبة تضاعؼ
 :اآلتية

 صبلحياتو مستغبل عاـ موظؼ أو خاصة، مؤسسة في موظؼ ارتكابيا سيؿ أو ارتكبيا إذا .1
 حاؿ في الوظيفة مف بالفصؿ العاـ الموظؼ عمى يحكـ كما حكمو، في مف أو ذلؾ، في وسمطاتو
 .اإلدانة

 أو شفرات، أو حروؼ، أو أرقاـ، أو بيانات، أو معموماتي، نظاـ أو موقع، عمى الجريمة وقعت إذا .2
 ذلؾ في بما يخصيا أو ليا ممموؾ أو العامة المعنوية األشخاص أحد أو الدولة بمعرفة يدار صور

 .المحمية الييئات

 .منظمة عصابة خبلؿ مف الجريمة الجاني أرتكاب .3

 .واستغبلليـ حكميـ في ومف باألحداث التغرير .4

 بتحويؿ تتعمؽ معموماتية شبكة أو إلكتروني، موقع أو معمومات، نظاـ عمى الجريمة وقعت إذا .5
 بتقديـ أو األمواؿ،

 والشركات البنوؾ مف المقدمة المصرفية الخدمات مف بأي أو التسويات أو والتقاص، الدفع خدمات
 .المالية

 (57)  مادة

 السمطات بإببلغ الجناة مف بادر مف كؿ بقانوف، القرار ىذا في عمييا المنصوص العقوبات مف يعفى
 بيا السمطات عمـ قبؿ وذلؾ فييا، المشتركيف األشخاص وعف الجريمة عف معمومات بأية المختصة
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 عمـ بعد اإلببلغ حصؿ إذا العقوبة تنفيذ بوقؼ تقضي أف لممحكمة ويجوز الضرر، وقوع وقبؿ
 .الجناة باقي ضبط إلى وأدى المختصة السمطات

 58()  مادة

 موظفو ويعتبر القانوف، إنفاذ لجيات الفنية والمساعدة الدعـ تقديـ الختصاصيا وفقا الوزارة تتولى
 .بقانوف القرار ىذا أحكاـ تنفيذ لغايات قضائي ضبط مأموري الوزير قبؿ مف المعينوف الوزارة

 (59)  مادة

 .بقانوف القرار ىذا أحكاـ مع يتعارض ما كؿ يمغى

 (60) مادة

 .إلقراره يعقدىا جمسة أوؿ في التشريعي المجمس عمى بقانوف القرار ىذا يعرض

 (61)  مادة

 تاريخ مف بو ويعمؿ بقانوف، القرار ىذا أحكاـ تنفيذ يخصو، فيما كؿ كافة، المختصة الجيات عمى
 .الرسمية الجريدة في نشره

 2017: بتاريخ اهلل راـ مدينة في صدر/ 06/ ميبلدية 24
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